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प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७५ 

 

 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन र्भर्त 

२०७५।०३।३२ 

सॊशोधन गने ऐन 

प्रदेश आर्थिक (ऩहहरो सॊशोधन) 
 ऐन,२०७६         २०७६।०४।०३ 

सम्वत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. 07 

 
प्रदेश सयकायको अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई कामािन्वमन गनि फनकेो हवधेमक 
 
प्रस्तावना : प्रदेश सयकायको आर्थिक वषि २०७५/०७६ को अथि सम्फन्धी 
प्रस्तावराई कामािन्वमन गनिको र्नर्भत्त याजस्व सॊकरन गने, कय रगाउन,े 
कय छुट ददन ेतथा याजस्व प्रशासन सम्फन्धी कानून तजुिभा गनि वाञ्छनीम 
बएकोरे, 
 
 प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश आर्थिक ऐन, 
२०७५" यहेको छ। 

(२) मस ऐन फभोक्षजभका दपाहरु भध्मे दपा ६ फाहेकका 
अन्म दपाहरु सम्वत ्२०७५ श्रावण १ गतेदेक्षि रागू हनुेछ। 
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(३)  मस ऐनको दपा ६ प्रदेश सयकायरे तोकेको 
र्भर्तदेक्षि रागू हनुेछ।  

२.  घयजग्गा यक्षजषे्डशन शलु्क, सेवा शलु्क य योक् का दस्तयु : (१) 
आर्थिक वषि २०७५/०७६ भा फागभती प्रदेश र्बर अनसूुची-१ 
फभोक्षजभ घयजग्गा यक्षजषे्डसन शलु्क, सेवा शलु्क य योक् का दस्तयु 
रगाईन ेय असरु उऩय गरयनछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको शलु्क घयजग्गा यक्षजषे्डशन 
गदािका फित सम्फक्षन्धत गाउॉऩार्रका तथा नगयऩार्रकारे सॊकरन 
गनुि ऩनेछ। 

तय गाउॉऩार्रका तथा नगयऩार्रकाको साधन, श्रोत, प्रहवर्ध, 
जनशक्षि तथा कामािरम व्मवस्थाऩन नबएसम्भ नेऩार सयकायको 
तोहकएको कामािरमरे उऩदपा (१) फभोक्षजभको दय अनसुायको शलु्क 
उठाई चारीस प्रर्तशत यकभ प्रदेश सक्षञ् चत कोषभा दाक्षिरा गनुि 
ऩनेछ। 

३. सवायी साधन कय : (१) आर्थिक वषि २०७५/०७६ भा फागभती 
प्रदेशर्बर दताि बई प्रमोगभा यहेको सवायी साधनभा अनसूुची -२ 
फभोक्षजभ सवायी साधन कय रगाईने य असरु उऩय गरयनछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको सवायी साधन कय प्रदेश 
सयकायरे सॊकरन गनेछ। 

तय प्रदेश सयकायको साधन, श्रोत, प्रहवर्ध, जनशक्षि तथा 
कामािरम व्मवस्थाऩन नबएसम्भ नेऩार सयकायको तोहकएको 
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कामािरमरे उऩदपा (१) फभोक्षजभको दय अनसुायको कय उठाई 
प्रदेश हवबाज्म कोषभा दाक्षिरा गनुि ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ प्रदेश हवबाज्म कोषभा जम्भा 
बएको यकभ भध्मे साठी प्रर्तशत यकभ प्रदेश सक्षञ् चत कोषभा य 
चारीस प्रर्तशत यकभ स्थानीम तहराई तोहकए फभोक्षजभ फाॉडपाॉट 
गरयनेछ।  

४. भनोयञ् जन कय: (१) आर्थिक वषि २०७५/०७६ भा फागभती 
प्रदेशर्बर चरक्षचर घय, र्बर्डमो घय, साॉस्कृर्तक प्रदशिन हर, 
कन्सटि, र्थमटय/नाटकघय, पनऩाकि , वाटय गाडेन, फार उद्यान, 
दोहोयी साॉझ, डान्सफाय, क्मार्सनो, पुट्सर, जमु्फा जस्ता भनोयञ् जन 
स्थरभा अनसूुची-३ फभोक्षजभको भनोयञ् जन कय रगाईने य असरु 
उऩय गरयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको भनोयञ् जन कयको प्रशासन 
गाउॉऩार्रका वा नगयऩार्रकारे गनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ सॊकर्रत कयको चारीस 
प्रर्तशत यकभ प्रदेश सक्षञ् चत कोषभा दाक्षिरा गनुि ऩनेछ। 

५. हवऻाऩन कय : (१) आर्थिक वषि २०७५/०७६ भा फागभती 
प्रदेशर्बर याक्षिने होर्डिङ फोडि, साइन फोडि, व्मानय, ट्राई र्बजन फोडि, 
ग्रो फोडि, स्टर, र्डक्षजटर फोडि, धातकुो फे्रभ वा कुनै स्थानभा 
रगाउन,े रेख् ने वा हवद्यतुीम तयॊग प्रमोग गरयएको प्रचायको रार्ग 
याक्षिन ेवस्त ुवा साभाग्रीभा गरयन ेहवऻाऩनभा हवऻाऩन कय रगाईने य 
असरु उऩय गरयनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) अनसुायको हवऻाऩन कयको दय एवॊ कय 
उठाउन ेप्रणारी स्थानीम तहरे र्नधाियण गये फभोक्षजभ नै हनुेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभको हवऻाऩन कयको प्रशासन 
गाउॉऩार्रका वा नगयऩार्रकारे गनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोक्षजभ सॊकर्रत कयको चारीस 
प्रर्तशत यकभ प्रदेश सक्षञ् चत कोषभा दाक्षिरा गनुि ऩनेछ। 

६. कृहष आमभा कय : (१) आर्थिक वषि २०७५/०७६ भा स्वमॊ 
घोषणा गयी आफ्नो कृहष आम प्रस्ततु गने कृषकहरुको रार्ग कृहष 
आमभा कय रगाईने य असरु उऩय गरयनछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको कृहष आमभा राग्न ेकयको 
दय तथा सीभा अनसूुची-४ फभोक्षजभ हनुेछ। 

(३) कृहष आमभा कय रगाउने कामिहवर्ध प्रदेश सयकायरे 
र्नधाियण गये फभोक्षजभ हनुछे। 

७. ऩमिटन शलु्क : आर्थिक वषि २०७५/०७६ भा प्रचर्रत कानून 
फभोक्षजभ ऩमिटन शलु्क रगाईने य असरु उऩय गरयनछे। 

८. सवायी चारक अनभुर्त ऩरको इजाजत दस्तयु, सवायीको दताि हकताफ 
(व्र ुफकु) दस्तयु : सवायी चारक अनभुर्त ऩरको इजाजत दस्तयु, 
सवायीको दताि हकताफ (व्र ु फकु) दस्तयु सम्फन्धी व्मवस्था प्रदेश 
सवायी तथा मातामात सम्फन्धी कानूनी व्मवस्था नबएसम्भको रार्ग 
प्रचर्रत कानून फभोक्षजभ हनुछे। 
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९.  दहत्तय फहत्तय शलु्क : (१) आर्थिक वषि २०७५/०७६ भा ढुॊगा, 
चनुढुॊगा, र्गट्टी, फारवुा, दहत्तय फहत्तयको सॊकरनभा अनसूुची-५ 
फभोक्षजभ शलु्क रगाईन ेय असरु उऩय गरयनेछ। साथै गाउॉऩार्रका 
वा नगयऩार्रकारे प्रचर्रत कानूनभा तोहकएको दयभा नघट्ने गयी 
हवक्री भूल्म तोक्न सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको शलु्कको सॊकरन 
सम्फक्षन्धत गाउॉऩार्रका वा नगयऩार्रकारे गनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ सॊकर्रत यकभ तोहकए 
फभोक्षजभ फाॉडपाॉड हनुछे। 

१०. दण्ड जरयवाना : (१) प्रदेश र्बर कुनै व्मक्षि, सॊस्था वा र्नकामरे 
प्रदेश कानूनको उल्रङ्घन गयेको ऩाइएभा प्रदेश सयकायरे दण्ड तथा 
जरयवाना गनि सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभको दण्ड जरयवानाको दय 
प्रचर्रत कानून फभोक्षजभ हनुछे। 

११. दय घटाउन, फढाउन वा छुट ददन सक्न े : (१) प्रचर्रत कानूनभा 
जनुसकैु कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न प्रदेश सयकायरे आवश्मकता 
अनसुाय मो ऐन य अन्म कानून फभोक्षजभ रगाईने दस्तयु, शलु्क, 
भहशरु य कयको दय घटाउन, फढाउन वा त्मस्तो दस्तयु, शलु्क, 
भहशरु, य कय आॊक्षशक वा ऩूणि रुऩभा छुट ददन सक्नछे। त्मस्तो 
दय घटाएको, फढाएको वा छुट ददएको सूचना प्रदेश याजऩरभा 
प्रकाशन गनुि ऩनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ कयको दय घटाइएको, 
फढाइएको वा कुनै दस्तयु, शलु्क, भहशरु य कय आॊक्षशक वा ऩूणि 
रुऩभा छुट ददइएको हववयण प्रत्मेक वषि आर्थिक भार्भरा तथा मोजना 
भन्रारमरे प्रदेश सबाफाट ऩारयत गनुि ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोक्षजभ ददइएको ऩूणि वा आॊक्षशक कय 
छुट सहुवधाको कसैरे दरुुऩमोग गयेभा त्मसयी छुट ददइएको दस्तयु, 
शलु्क, भहशरु य कय यकभ असरु उऩय गयी सो यकभ फयाफय 
जरयवाना गरयनछे। 

१२. प्रहक्रमा सयरीकयण वा फाधा अड्काउ पुकुवा गनि सक्न े : प्रचर्रत 
कय सम्फन्धी कानून तथा मस ऐनको कामािन्वमनको क्रभभा 
साविजर्नक शाक्षन्त य व्मवस्थाभा गम्बीय िरर ऩगेुको वा साविजर्नक 
आवागभनभा अवयोध बएको वा हवऩदको कायणरे उक्षल्रक्षित 
कानूनरे प्रदान गयेको कुनै सहुवधा उऩबोग गनि नऩाउने अवस्था 
र्सजिना बएभा, कुनै जहटरता देक्षिएभा वा उक्षल्रक्षित ऐन तथा मस 
ऐनको कामािन्वमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩनि गएभा आर्थिक 
भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे आवश्मकता अनसुाय अवर्ध थऩ 
गनि, प्रहक्रमा सयरीकयण गनि वा कामािन्वमनभा देक्षिएको फाधा 
अड्काउ पुकुवा गनि सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दपा २ सॉग सम्फक्षन्धत) 

घय जग्गा यक्षजषे्डशन शलु्क, सेवा शलु्क य घयजग्गा योक् का दस्तयु 

(क) घयजग्गा तथा अन्म यक्षजषे्डशन शलु्क 

र्स.नॊ. र्रितको प्रकाय 

यक्षजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका 

ऺरे 
उऩभहानगयऩार्रका 

ऺरे 
नगयऩार्रका 

ऺरे 
गाउॉऩार्रका 

ऺरे 
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय 

१. याक्षजनाभा,सट्टाऩट्टा य 
सगोरनाभाको 
र्रित 

            

 (क) याक्षजनाभा, 
सट्टाऩट्टा य 
सगोरनाभाको 
र्रितको थैरी 
अङ्कभा २% ३% ५% १.८% २.७% ४.५% १.६% २.४% ४% ०.८% १.२% २% 

 (ि) साभहुहक १.६% २.४% ४% १.२% १.८% ३% ०.८% १.२% २% ०.४% ०.६% १% 

                                                           
 २०७५ सार ऩषु २ गते देक्षि रागू हनुे। 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोर्धत। 
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र्स.नॊ. र्रितको प्रकाय 

यक्षजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका 

ऺरे 
उऩभहानगयऩार्रका 

ऺरे 
नगयऩार्रका 

ऺरे 
गाउॉऩार्रका 

ऺरे 
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय 

आवास मोजना 
अन्तगित र्नर्भित 
बवन आवास 
इकाईको 
र्रितको थैरी 
अङ्कभा 

 (ग) साभहुहक 
आवास मोजना 
अन्तगित र्नर्भित 
बवन सहहतको 
घय जग्गाको 
र्रितको थैरी 
अङ्कभा २% ३% ५% १.८% २.७% ४.५% १.६% २.४% ४% ०.८% १.२% २% 

२. छोडऩर             
 दतािपायी (सॊमिु 

दतािवारा फीचको) 
र्रक्षितको थैरी 
अङ्कभा १% १.५% २.५% ०.८% १.२% २% ०.८% १.२% २% ०.४% ०.६% १% 
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र्स.नॊ. र्रितको प्रकाय 

यक्षजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका 

ऺरे 
उऩभहानगयऩार्रका 

ऺरे 
नगयऩार्रका 

ऺरे 
गाउॉऩार्रका 

ऺरे 
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय 

३. हारैदेक्षिको 
वकसऩरको र्रित 
हारैदेक्षिको 
वकसऩरको 
र्रितको थैरी 
अङ्कभा             

 (क) फाजे, फज्मै, 
आभा, फाव ु
,ऩर्त, ऩत्नी, 
दाज,ु बाउज ु
,बाइ, 
बाईफहुायी, 
दददी, फहहनी, 
छोया, छोया-
फहुायी, छोयी, 
छोयी-ज्वाइॉ, 
सास-ुससयुा, 
जेठाज,ु जेठानी,             
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र्स.नॊ. र्रितको प्रकाय 

यक्षजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका 

ऺरे 
उऩभहानगयऩार्रका 

ऺरे 
नगयऩार्रका 

ऺरे 
गाउॉऩार्रका 

ऺरे 
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय 

देवय, देउयानी, 
बर्तजा,बर्तजी, 
नार्त, नार्तनी, 
नार्तनीफहुायी, 
काका-काकी, 
भाभा-भाइज्म,ु 
बान्जा-बान्जी, 
ठूरोफवुा, 
ठूरीआभा 
(फाव ुतपि का) 
आभाज,ु नन्द, 
सौता-सौता य 
एकै दाज-ु
बाईको छोया, 
छोयी, पूऩू य 
बदा-बदै फीच। 

 (अ) रु.१ 
रािसम्भ ०.६% ०.९% १.५% ०.४% ०.६% १% ०.४% ०.६% १% ०.२% ०.३% ०.५% 
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र्स.नॊ. र्रितको प्रकाय 

यक्षजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका 

ऺरे 
उऩभहानगयऩार्रका 

ऺरे 
नगयऩार्रका 

ऺरे 
गाउॉऩार्रका 

ऺरे 
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय 

को थैरी 
अङ्कभा 

 (आ) रु.१ 
रािब
न्दा भार्थ 
जर्तसकैु 
थैरी 
अङ्कभा १% १.५% २.५% ०.८% १.२% २% ०.८% १.२% २% ०.४% ०.६% १% 

 (ि) अन्म वकसऩर 
य दानऩरको 
थैरी अङ्कभा ६% ९% १५% ६% ९% १५% ६% ९% १५% ४% ६% १०% 

 
 

स्ऩष्टीकयण् 
सयकायी हवश्व 
हवद्यारम, सयकायी 
क्माम्ऩस/करेज, 
साभदुाहमक हवद्यारम, 
साभदुाहमक 
अस्ऩतार, नेऩार             
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र्स.नॊ. र्रितको प्रकाय 

यक्षजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका 

ऺरे 
उऩभहानगयऩार्रका 

ऺरे 
नगयऩार्रका 

ऺरे 
गाउॉऩार्रका 

ऺरे 
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय 

सयकायका कामािरम, 
प्रदेश सयकायका 
कामािरम, स्थानीम 
तह तथा नेऩार 
सयकाय य प्रदेश 
सयकायको नाभभा 
प्राप्त हनु ेदानऩरको 
र्रितभा कुनै शलु्क 
राग्न ेछैन। 

४. अॊशवण्डा तथा अॊश 
बऩािईको र्रित 
अॊशवण्डा तथा अॊश 
बऩािईको र्रितभा             

 (क) रु.३० 
रािसम्भको 
थैरी अङ्कभा ०.०८% ०.१२% ०.२% ०.०८% ०.१२% ०.२% ०.०८% ०.१२% ०.२% ०.०८% ०.१२% ०.२% 

 (ि) रु.३० 
रािबन्दा फढी ०.१२% ०.१८% ०.३% ०.१२% ०.१८% ०.३% ०.१२% ०.१८% ०.३% ०.१२% ०.१८% ०.३% 



 

13 

र्स.नॊ. र्रितको प्रकाय 

यक्षजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका 

ऺरे 
उऩभहानगयऩार्रका 

ऺरे 
नगयऩार्रका 

ऺरे 
गाउॉऩार्रका 

ऺरे 
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय 

रु.२ 
कयोडसम्भको 
थैरी अङ्कभा 

 (ग) रु.२ 
कयोडबन्दा 
भार्थको थैरी 
अङ्कभा ०.२% ०.३% ०.५% ०.२% ०.३% ०.५% ०.२% ०.३% ०.५% ०.२% ०.३% ०.५% 

५. भानो छुहट्टएको य 
भानो जोर्डएको 
र्रित             

 (क) भानो छुहट्टएको 
प्रर्त र्रित ४८०० ७२०० १२००० ४४०० ६६०० ११००० ४००० ६००० १०००० २००० ३००० ५००० 

 (ि) भानो जोर्डएको 
प्रर्त र्रित ६००० ९००० १५००० ४८०० ७२०० १२००० ४००० ६००० १०००० २००० ३००० ५००० 

६. शेषऩर्छको 
फकसऩरको र्रित 
शेषऩर्छको 
फकसऩर/अष्टरोहको             
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र्स.नॊ. र्रितको प्रकाय 

यक्षजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका 

ऺरे 
उऩभहानगयऩार्रका 

ऺरे 
नगयऩार्रका 

ऺरे 
गाउॉऩार्रका 

ऺरे 
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय 

प्रर्तर्रित  
 (क) तीन 

ऩसु्तार्बरको 
 २८०० ४२०० ७००० २४०० ३६०० ६००० २००० ३००० ५००० ८०० १२०० 

२००० 
 

 (ि) तीन 
ऩसु्ताफाहहयको ४८०० ७२०० १२००० ४४०० ६६०० ११००० ४००० ६००० १०००० १६०० २४०० ४००० 

७. फन्धकीको र्रित 
दृष्टीफन्धकी, 
बोगफन्धकी य 
रिफन्धकीको 
र्रितको थैरी 
अॊकभा  ०.४% ०.६% १% ०.४% ०.६% १% ०.४% ०.६% १% ०.४% ०.६% १% 

८. ----             
              
              

                                                           
 सम्वत ्२०७५ सार ऩषु २ गते देक्षि रागू हनुे। 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया क्षझहकएको। 
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र्स.नॊ. र्रितको प्रकाय 

यक्षजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका 

ऺरे 
उऩभहानगयऩार्रका 

ऺरे 
नगयऩार्रका 

ऺरे 
गाउॉऩार्रका 

ऺरे 
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय 

९. अर्धकायनाभा, 
भञ्जुयीनाभा य 
अक्षख्तमायनाभाको 
र्रित 
अर्धकायनाभा, 
भञ्जुयीनाभा य 
अक्षख्तमायनाभाको 
र्रित  ८०० १२०० २००० ८०० १२०० २००० ८०० १२०० २००० ८०० १२०० २००० 

१०. कऩारी तभसकु य 
कयायनाभाको र्रित 
दाक्षिर िायेज नहनु े
कऩारी तभसकु य 
कयायनाभाको प्रर्त 
र्रित ०.४% ०.६% १% ०.४% ०.६% १% ०.४% ०.६% १% ०.४% ०.६% १% 

११. र्स.नॊ.४ को 
अॊशफण्डा तथा अॊश 
बऩािइको र्रित घय 
जग्गा बएको कुनै             
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र्स.नॊ. र्रितको प्रकाय 

यक्षजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका 

ऺरे 
उऩभहानगयऩार्रका 

ऺरे 
नगयऩार्रका 

ऺरे 
गाउॉऩार्रका 

ऺरे 
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय 

इराका वा क्षजल्राभा 
ऩारयत गनि सहकनेछ 
य सो फाहेकका 
अन्म र्स.नॊ.१ देक्षि 
८ सम्भका घय 
जग्गा यक्षजषे्डशन 
शलु्क राग्न े
र्रितहरु अको 
इराकाभा ऩारयत गनि 
सहकन ेछैन। 

१२. गठुी स्थाऩना गयेको 
र्रित (प्रर्त र्रित) ८०० १२०० २००० ६०० ९०० १५०० ४०० ६०० १००० २०० ३०० ५०० 

१३. भार्सक एकराि 
बन्दा फढी घयफहार 
र्रन ुददन ुगयेको 
र्रित (प्रर्त र्रित) 
थैरी अॊकभा ०.४% ०.६% १% ०.४% ०.६% १% ०.४% ०.६% १% ०.४% ०.६% १% 

१४. अचर सम्ऩक्षत्त ०.१०% ०.१५% ०.२५% ०.१०% ०.१५% ०.२५% ०.१०% ०.१५% ०.२५% ०.१०% ०.१५% ०.२५% 
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र्स.नॊ. र्रितको प्रकाय 

यक्षजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका 

ऺरे 
उऩभहानगयऩार्रका 

ऺरे 
नगयऩार्रका 

ऺरे 
गाउॉऩार्रका 

ऺरे 
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय  
प्रदेश स्थानीम एकर 

कय 

परोऩबोग बएको 
र्रित (प्रर्त र्रित) 
थैरी अॊकभा 
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सम्वत ्२०७५ सार ऩषु २ गते देक्षि रागू हनुे। 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थहऩएको। 

र्स.नॊ. र्रितको 
प्रकाय 

भहानगयऩार्रका ऺेर उऩ-भहानगयऩार्रका ऺेर नगयऩार्रका ऺेर गाउॉऩार्रका ऺेर 
१४
(क) 

शेषऩर्छको 
फकसऩर 
सॊशोधन वा 
यद्द गदाि् 

क. शति 
सॊशोधन 

ि. वकसऩर 
यद्द 

 

 

 

 

 

 

७२०/- 

 

 

900/- 

 

 

 

 

 

 

४८०/
- 

 

600/
- 

 

 

 

 

 

 

1२00/
- 

 

1500/
- 

 

 

 

 

 

 

६००/
- 

 

840/
- 

 

 

 

 

 

 

४००/- 

 

 

560/- 

 

 

 

 

 

 

1000/
- 

 

1400/
- 

 

 

 

 

 

 

५४०/- 

 

 

720/- 

 

 

 

 

 

 

360/
- 

 

480/
- 

 

 

 

 

 

 

900/
- 

 

1200
/- 

 

 

 

 

 

 

360/
- 

 

600/
- 

 

 

 

 

 

 

240
/- 

 

400
/- 

 

 

 

 

 

 

600/
- 

 

1000
/- 
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 (ि) सेवा शलु्क् 

र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

१. र्रित यक्षजषे्डशनको 
रार्ग डोय भाग गने 
र्नवदेनभा डोय 
शलु्क्             

                                                           
 सम्वत ्२०७५ सार ऩषु २ गते देक्षि रागू हनुे। 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थहऩएको। 

१४
(ि) 

अन्म र्रित 

क. यकभ 
िरेुकोभा 

ि. यकभ 
निरेुको
भा 

 

2.4% 

 

4200/- 

 

1.6% 

 

2800
/- 

 

4% 

 

7000/
- 

 

1.8% 

 

3600
/- 

 

1.2% 

 

2400/
- 

 

3% 

 

6000/
- 

 

1.2% 

 

2400/
- 

 

0.8% 

 

1600
/- 

 

2% 

 

4000
/- 

 

0.6% 

 

1200
/- 

 

0.4
% 

 

800
/- 

 

1% 

 

2000
/- 
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

 र्रित यक्षजषे्डशनको 
रार्ग डोय भाग गने 
र्नवदेनभा डोय 
दस्तयु्             

 (क) काठभाडौं 
उऩत्मका 
ऺेरभा 

६०००
/ ९०००/ 

१५०००
/ ४८००/ ७२००/ 

१२०००
/ ४०००/ ६०००/ 

१००००
/ २८००/ ४२००/ ७०००/- 

 (ि) तयाई ऺेरभा ६०००
/ ९०००/ 

१५०००
/ ४०००/ ६०००/ 

१००००
/ २८००/ ४२००/ ७०००/- 

१२००/
- 

१८००/
- ३०००/- 

 (ग) अन्म ऺेरभा ६०००
/ ९०००/ 

१५०००
/ २८००/ ४२००/ ७०००/- २०००/ ३०००/ ५०००/ ८००/- 

१२००/
- २०००/- 

२. हवत्तीम र्धतो्             
 नेऩार याष्ड फैंकफाट 

हवत्तीम कायोफाय गनि 
स्वीकृर्त प्राप्त 
फैंक,हवत्तीम तथा 
सहकायी सॊस्थाफाट 
ददने कजािको 
र्धतोफन्धक वा 
दृहष्टफन्धक र्रितभा             
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

 (क)
 रु.१००
,०००/- 
सम्भको 
र्रितको थैरी 
अङ्कभा ४००/- ६००/- १०००/- ४००/- ६००/- १०००/- ४००/- ६००/- १०००/- ४००/- ६००/- १०००/- 

 (ि)
 रु.१००
,०००/- 
बन्दा फढी 
रु.५००,०००
/- सम्भको 
थैरी अङ्कभा ६००/- ९००/- १५००/- ६००/- ९००/- १५००/- ६००/- ९००/- १५००/- ६००/- ९००/- १५००/- 

 (ग)
 रु.५००
,०००/- 
बन्दा फढी 
रु.१,०००,०
००/- थैरी 
अङ्कभा 

१०००
/- 

१५००
/- २५००/- 

१०००/
- 

१५००/
- २५००/- 

१०००/
- 

१५००/
- २५००/- 

१०००/
- 

१५००/
- २५००/- 
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

 (घ)
 रु.१०,
००,०००/- 
बन्दा फढी 
रु.२०,००,०
००/- 
सम्भको थैरी 
अङ्कभा 

१२००
/- 

१८००/
- ३०००/- 

१२००/
- 

१८००/
- ३०००/- 

१२००/
- 

१८००/
- ३०००/- 

१२००/
- 

१८००/
- ३०००/- 

 (ङ)
 रु.२०,
००,०००/- 
बन्दा फढी 
रु.५०,००,०
००/- 
सम्भको थैरी 
अङ्कभा 

२०००
/- 

३०००/
- ५०००/- 

२०००/
- 

३०००/
- ५०००/- 

२०००/
- 

३०००/
- ५०००/- 

२०००/
- 

३०००/
- ५०००/- 

 (च)
 रु.५०,
००,०००/- 
बन्दा फढी 

८०००/
- 

१२००
०/- 

२००००
/- 

८०००/
- 

१२००
०/- 

२००००
/- 

८०००/
- 

१२००
०/- 

२००००
/- 

८०००/
- 

१२००
०/- 

२००००
/- 
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

रु.१,००,००,
०००/- 
सम्भको थैरी 
अङ्कभा 

 (छ)
 रु.१,०
०,००,०००/
- बन्दा फढी 
रु.२,००,००,
०००/- 
सम्भको थैरी 
अङ्कभा 

१२००
०/- 

१८००
०/- 

३००००
/- 

१२००
०/- 

१८००
०/- 

३००००
/- 

१२००
०/- 

१८००
०/- 

३००००
/- 

१२००
०/- 

१८००
०/- 

३००००
/- 

 (ज)
 रु.२,०
०,००,०००/
- बन्दा फढी 
रु.५,००,००,
०००/- सम्भ 
थैरी अङ्कभा 

२६००
०/- 

३९००
०/- 

६५०००
/- 

२६००
०/- 

३९००
०/- 

६५०००
/- 

२६००
०/- 

३९००
०/- 

६५०००
/- 

२६००
०/- 

३९००
०/- 

६५०००
/- 

 (झ) ४००० ६००० १०००० ४००० ६००० १०००० ४००० ६००० १०००० ४००० ६००० १००००
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

 रु.५,०
०,००,०००/
- बन्दा फढी 
जर्त सकैु थैरी 
अङ्कभा 

०/- ०/- ०/- ०/- ०/- ०/- ०/- ०/- ०/- ०/- ०/- ०/- 

 

३. 
 

र्रज 

सयकायी जग्गा 
र्रजभा उऩरव्ध 
गयाउने 

 
सयकायी 
जग्गा 

दताि तथा 
र्रजभा 
उऩरव्ध 
गयाउने 
सम्फन्धी 
कामिनीर्त

, 
२०७१ 
को 

अनसूुची-
१ 

अनसुाय            
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

को 
शलु्क 
राग्नेछ
।  

              
४. जग्गाधर्न दताि 

शे्रष्ताको प्रर्तर्रहऩको 
रार्ग (हटकट 
फाहेक) प्रर्त ऩूजाि             

 (क) काठभाडौं 
उऩत्मका र्बर ४००/- ६००/- १०००/- ४००/- ६००/- १०००/- ४००/- ६००/- १०००/- २००/- ३००/- ५००/- 

 (ि) तयाई ऺेर ४००/- ६००/- १०००/- २८०/- ४२०/- ७००/- २००/- ३००/- ५००/- ८०/- १२०/- २००/- 
 (ग) अन्म ऺेर ४००/- ६००/- १०००/- २००/- ३००/- ५००/- १२०/- १८०/- ३००/- ४०/- ६०/- १००/- 
 नोट् जनुसकैु 

प्रमोजनको रार्ग 
प्रर्तर्रहऩ र्रॉदा 
सभेत राग ुहनुेछ।             

५. दाक्षिर िायेज 
शलु्क             

 (क) कयाय अनसुाय २% ३% ५% १.८% २.७% ४.५% १.६% २.४% ४% ०.८% १.२% २% 
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

र्रित ऩारयत 
गनि 
ठहर् माएको 
पैसरा वा 
र्भराऩर 
अनसुायको 
दाक्षिरा िायेज 
गदाि 

 (ि) अन्म र्भराऩर 
(अॊश य 
अऩतुारी 
फाहेक) को 
दाक्षिरा िायेज 
गदाि १.२% १.८% ३% १% १.५% २.५% ०.८% १.२% २% ०.४% ०.६% १% 

 (ग) फैंक हवत्तीम 
सॊस्था वा 
सहकायी 
सॊस्थाफाट 
कजाि प्रवाह 
गदाि र्रएको २% ३% ५% १.८% २.७% ४.५% १.६% २.४% ४% ०.८% १.२% २% 
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

र्धतो र्रराभ 
गदाि व्मक्षिरे 
सकाय गयी 
फैंक तथा 
हवत्तीम 
सॊस्थाको 
ऩरानसुाय 
व्मक्षिको 
नाभभा 
दा.िा.गदािको 
थैरी अङ्कभा 

 (घ) फैंक हवत्तीम 
सॊघ वा 
सहकायी 
सॊस्थाफाट 
कजाि प्रवाह 
गदाि र्रएको 
र्धतो र्रराभ 
गदाि व्मक्षिरे 
सकाय नगयी 

२८००/
- 

४२००
/- ७०००/- 

२४००/
- 

३६००/
- ६०००/- 

२०००/
- 

३०००/
- ५०००/- ८००/- 

१२००/
- २०००/- 
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

ऋणीकै 
नाभफाट फैंक 
हवत्तीम सॊघ वा 
सहकायी 
सॊस्थारे 
आफ्नो नाभभा 
दाक्षिरा िायेज 
गदाि प्रर्त 
र्भर्सर 

 (ङ) फैंक हवत्तीम 
सॊस्था वा 
सहकायी 
सॊस्थारे कजाि 
प्रवाह गदाि 
र्रएको र्धतो 
र्रराभभा फैंक 
वा सॊस्था 
आपैरे सकाय 
गयेऩर्छ 
सम्फक्षन्धत १% १.५% २.५% ०.८% १.२% २% ०.८% १.२% २% ०.४% ०.६% १% 
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

ऋणीराई नै 
हपताि गदाि 
ऩारयत गने 
र्रितको थैरी 
अङ्कभा 

 (अ) बरू्भसधुाय 
कामािरम
फाट 
जग्गा 
फाॉडपाॉट 
बई 
दा.िा. 
हनु 
आउॉदा 
प्रर्त 
र्भर्सर २००/- ३००/- ५००/- १६०/- २४०/- ४००/- १२०/- १८०/- ३००/- ८०/- १२०/- २००/- 

 (आ) अदारत 
वा 
न्मामीक 
र्नकामको 

२०००
/- 

३०००/
- ५०००/- 

१२००/
- 

१८००/
- ३०००/- ४००/- ६००/- १०००/- २००/- ३००/- ५००/- 
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

पैसरा 
फभोक्षजभ 
र्रराभ 
फढाफढ 
गयी 
दाक्षिरा 
िायेज 
गदाि प्रर्त 
र्भर्सर 

 (च) शेषऩर्छको 
फकसऩरको 
दाक्षिर िायेज              

 (अ) तीनऩसु्ता 
र्बरको 
बए सफै ऺरेका रार्ग अॊशफण्डा सयह  

  
(आ) तीनऩसु्ता 

फाहहयको 
बए (थैरी 
अङ्क)भा सफै ऺरेका रार्ग याक्षजनाभा सयह 
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

६. नाभसायी             
 (क) तीन ऩसु्ता 

र्बरको 
नाभसायी गदाि ६००/- ९००/- १५००/- ४८०/- ७२०/- १२००/- ४००/- ६००/- १०००/- २००/- ३००/- ५००/- 

 (ि) तीन ऩसु्ताबन्दा 
फाहहयको 
नाभसायी गदाि 

१४००
/- 

२१००
/- ३५००/- 

१२००/
- 

१८००/
- ३०००/- 

१२००/
- 

१८००/
- ३०००/- ६००/- ९००/- १५००/- 

 

७. 
 

हार साहवक             
 ऩनु् नाऩजाॉच 

ऩर्छको शे्रस्ता हार 
साहवक तथा 
अद्यावर्धक गदाि 
प्रर्त र्भर्सर १६०/- २४०/- ४००/- १२०/- १८०/- ३००/- ८०/- १२०/- २००/- ४०/- ६०/- १००/- 

८. घय कामभ             
 शे्रस्ता ऩूजािभा घय 

जनाउने प्रर्त र्नवदेन 
१०००
/- 

१५००
/- २५००/- ८००/- 

१२००/
- २०००/- ८००/- 

१२००/
- २०००/- २००/- ३००/- ५००/- 

९. सॊशोधन दस्तयु             
 भारऩोत ऐन, 

२०३४ को दपा १२०/- १८०/- ३००/- ८०/- १२०/- २००/- ४०/- ६०/- १००/- २०/- ३०/- ५०/- 
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

७(३) अनसुायको 
हववयणभा सॊशोधन 
गनुि ऩदाि प्रर्त 
र्भर्सर 

१०
. 

योक्का दस्तयु 
            

 क) र्रित 
यक्षजषे्डशन 
बएकोभा 
(थैरी अङ्क 
जर्तसकैु बए 
ऩर्न) - - नराग्न े - - नराग्न े - - नराग्न े - - नराग्न े

 ि) र्रित 
यक्षजषे्डशन 
नहनुेभा             

 (अ)
 रु.१००
०००/- 
सम्भको 
ऋण २००/- ३००/- ५००/- १६०/- २४०/- ४००/- १२०/- १८०/- ३००/- ८०/- १२०/- २००/- 
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र्स.
नॊ. हववयण 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगयऩार्रका ऺरे उऩभहानगयऩार्रका ऺरे नगयऩार्रका ऺरे गाउॉऩार्रका 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय  

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

प्रदेश स्थानीम एकर 
कय 

अङ्कभा 
 (आ)

 रु.१००
०००/-
बन्दा फढी 
रु.५०००
००/- 
सम्भ ३२०/- ४८०/- ८००/- २८०/- ४२०/- ७००/- २००/- ३००/- ५००/- १२०/- १८०/- ३००/- 

 (इ) रु.५ राि 
बन्दा फढी 
जर्तसकैु 
ऋण 
अॊकभा ४००/- ६००/- १०००/- ३२०/- ४८०/- ८००/- २८०/- ४२०/- ७००/- २००/- ३००/- ५००/- 

 (ई) ऋण अॊक 
निरेुभा 

२०००
/- 

३०००/
- ५०००/- 

१६००/
- 

२४००/
- ४०००/- 

१२००/
- 

१८००/
- ३०००/- ८००/- 

१२००/
- २०००/- 
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(ग) हवहवध 

१. धभिऩरु, अर्धकायनाभा य शेषऩर्छको फकसऩर र्रित फाहेक अन्म सफै प्रकायको र्रितभा थैरी अॊक 
अर्नवामि िरुाउन ुऩनेछ। 

१क. काठभाडौं उऩत्मका र्बरका भहानगयऩार्रका, उऩ-भहानगयऩार्रका य नगयऩार्रका ऺेरर्बरको 
ऩारयत  हनुे र्रितभा घयजग्गा यक्षजषे्डशन शलु्कको र्स.नॊ. १, २  य ३ भा उल्रेि गरयएको 
यक्षजषे्डशन र्रितको थैरी अॊकको शून्म दशभरव ऩाॉच प्रर्तशत शलु्क "फाग्भती  सभ्मता ऺेर 
सधुाय तथा हवकास शलु्क असरु गरयनछे। 

 
२. जरहवद्यतु उद्योग, क्षचमा िेती, कपी िेती, कऩास िेती, ऩषु्ऩ व्मवसाम, तयकायी िेती, ऩशऩुॊऺीऩारन, 

अरैची िेती, जडीवटुी िेती एवॊ परपूर उद्योगको नाभभा ियीद गने जग्गाको र्रित ऩारयत गदाि राग्न े
यक्षजषे्डशन दस्तयुभा ऩचहत्तय प्रर्तशत छुट हनुेछ।तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म हवऩरयत बएको ऩाइएभा 
भारऩोत कामािरमरे छुट बएको यक्षजषे्डशन शलु्क असरु गयी सोही यकभ फयाफय जरयवाना गनुि ऩनेछ। 

३. साभहुहक िेती मोजना अन्तगित कृहष उत्ऩादन फढाउने उद्देश्मरे व्मक्षिहरु र्भरी जग्गाको चक्रा र्भराई 
िेती गने उद्योग िोरी त्मस्तो उद्योगको नाभभा र्रित ऩारयत बएभा सो भा राग्ने यक्षजषे्डशन शलु्कभा 
ऩचहत्तय प्रर्तशत छुट हनुेछ। तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म हवऩरयत बएको ऩाइएभा भारऩोत 
कामािरमरे छुट बएको यक्षजषे्डशन शलु्क असरु गयी सोही यकभ फयाफय जरयवाना गनुि ऩनेछ। 

४. सूती गडु्िा ऩानऩयाग य भददयाजन्म उद्योग फाहेकका उत्ऩादनभूरक उद्योगरे उद्योग स्थाऩना तथा सञ् चारन 
गने उद्योगको नाभभा ियीद गने जग्गाको र्रित ऩारयत गदाि राग्ने यक्षजषे्डशन शलु्कभा ऩचास प्रर्तशत छुट 
हनुेछ।तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म हवऩरयत बएको ऩाइएभा भारऩोत कामािरमरे छुट बएको 
यक्षजषे्डशन शलु्क असरु गयी सोही यकभ फयायफय जरयवाना गनुि ऩनेछ। 

५. (क) कृहष ऋण र्फभा सॊस्थान र्फभा सर्भर्तफाट स्वीकृर्त प्राप्त र्फभा कम्ऩनी हवश्वहवद्यारम फैक तथा हवत्तीम 
सॊस्थाहरुरे आफ्ना फहारवारा कभिचायीहरुराई सेवा शति फभोक्षजभ ददने ऋण सहुवधाको र्धतो फन्धक र्रित 
ऩारयत गदाि यक्षजषे्डशन शलु्क छुट हनुेछ।तय सेवा शलु्क रु. १०००/- राग्नेछ। 
(ि) कभिचायी सञ्चमकोष तथा नागरयक रगानी कोषरे र्नमर्भत वचत जम्भा गने आफ्ना सञ्चमकतािहरुराई 
ऋण सहुवधा उऩरव्ध गयाउॉदा र्रने र्धतोको र्धतो फन्धक र्रित ऩारयत गदाि यक्षजषे्डशन शलु्क छुट हनुेछ। 
तय सेवा शलु्क रु. ५००/- राग्नेछ। 

६. (क) सहकायी ऐन, २०४८ फभोक्षजभ दताि बै सञ् चारनभा यहेका सहकायी सॊस्थाहरुरे आफ्ना शेमय 
सदस्महरु फीच ऋण रगानी/प्रवाह गदाि तीस राि रुऩैंमासम्भको थैरी अॊकभा योक्का दस्तयु फाहेक सेवा 
शलु्क फाऩत रु.२००।-राग्नेछ। सो बन्दा भार्थको थैरी अॊकभा िण्ड ि सेवा शलु्क भहरको र्स.नॊ. २ 
फभोक्षजभको सेवा शलु्क राग्ने छ। 

(ि) फैहकङ्ग तथा हवत्तीम व्मवसाम य र्फभा व्मवसाम गने एकै प्रकृर्तका र्नकामहरु एक आऩसभा गार्बन 
चाहेभा गार्बने सॊस्थाहरुरे सो प्रमोजनका रार्ग घय जग्गाको एहककृत गदाि सॊशोधन दस्तयु फाहेक अन्म 
दस्तयु/शलु्क राग्ने छैन। 

७. जनआन्दोरन ऩहहरो, दोश्रो, सशस्त्र सॊघषि य भधेश आन्दोरनभा सहादत प्राप्त गयेका शहहदका आक्षश्रत ऩर्त, 
ऩत् नी, छोया य छोयी तथा भाता-हऩताको नाभभा स्वार्भत्व प्राप्त हनुे गयी ऩारयत हनु े र्रितभा मस ऐन 
फभोक्षजभ राग्ने सफै प्रकायको दस्तयु य शलु्क ऩूणिरुऩभा छुट हनुेछ। 

८. अऩाङ्गता बएका व्मक्षि, दर्रत एवॊ हऩछर्डएका तथा अल्ऩसॊख्मक, र्सभान्तकृत जाती बनी स्थानीम तहफाट 
                                                           
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थहऩएको। 
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प्रभाक्षणत बएको र्सपfरयस वा आर्धकारयक प्रभाणका आधायभा र्तनीहरुको नाभभा स्वार्भत्व प्राप्त हुॉदा मस 
ऐन फभोक्षजभ असरु गरयने घयजग्गा यक्षजषे्डशन शलु्कभा २५ प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

९. (क) भहहरा, सत्तयी वषि बन्दा फढी उभेयका ज्मेष्ठ नागरयक य नावारकको नाभभा जनुसकैु प्रकायफाट 
स्वार्भत्व प्राप्त हनुे गयी ऩारयत हनु े र्रितभा मस ऐन फभोक्षजभ रगाइएको यक्षजषे्डशन शलु्कभा ऩच्चीस 
प्रर्तशत छुट हनुेछ। तय एकर भहहराको हकभा बने ऩैंतीस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

(ि) गाउॉऩार्रकाको ऺेरर्बरको जग्गाभा भहहराको नाभभा जनुसकैु प्रकायफाट स्वार्भत्व प्राप्त हनुे गयी 
ऩारयत हनुे र्रितभा मस ऐन फभोक्षजभ रगाइएको यक्षजषे्डशन शलु्कभा ऩैंतीस प्रर्तशत छुट हनुेछ।  

 

(ग) देहामको स्थानभा ऩचास प्रर्तशत छुट हनुेछ। 
अ)  यसवुा क्षजल्राको सदयभकुाभ फाहेक। 

आ)  दोरिा क्षजल्राका राभाफगय, गौयीशॊकय, आरम्ऩ,ु भावुि, स्माभा, वग,ु िाये य क्षचरॊिा 
साहवकको गाउॉ हवकास सर्भर्तको हकभा। 

(इ)  धाददङ क्षजल्राका सेत ुिङ, र्तप्रीङ, यी, रप्ऩा, ओराङ, सत्मदेवी, दािाि, वसेयी, फढुाथभु, 
भूरऩानी, पूरिकि , सल्मानकोट य गमु्दीसाहवकको गाउॉ हवकास सर्भर्तको हकभा। 

(ई)  र्सन्धऩुाल्चोक क्षजल्राको तातोऩानी, गमु्वा, गोल्चे य पुल्ऩीङकट्टी साहवकको गाउॉ हवकास 
सर्भर्तको हकभा 

घ) हार ऩर्त वा ऩत् नीको नाभभा कामभ यहेको घय जग्गाको स्वार्भत्व ऩरयवतिन गयी ऩर्त-ऩत् नी दवैुको 
सॊमिु स्वार्भत्वको रुऩभा र्रित गनि चाहेभा साहवकको थैरी अॊक कामभ गयी सो सॊगोरनाभाको र्रितभा 
रु. ५००।– भार यक्षजषे्डशन दस्तयु राग्नेछ। 
ङ) ३०० जना बन्दा फढी व्मक्षिराई प्रत्मऺ योजगायी ददने उत्ऩादनभूरक उद्योग स्थाऩना गनि वा हवस्ताय 
गनिका रार्ग जग्गा िरयद गदाि राग्ने यक्षजषे्डशन शलु्कको र्रितभा ऩचास प्रर्तशत छुट हनुेछ।तय त्मस्तो 
जग्गाको प्रमोग उद्देश्म हवऩरयत बएको ऩाइएभा भारऩोत कामािरमरे छुट बएको यक्षजषे्डशन शलु्क असरु गयी 
सोही यकभ फयाफय जरयवाना गनुि ऩनेछ। 

१०. बरू्भहहन भिु कभैमा य भिु हर्रमा ऩरयवायरे सहरु्रमत ऋण य अनदुान प्राप्त गयी िरयद गयेको जग्गाको 
र्रित ऩारयत गदाि राग्ने यक्षजषे्डशन शलु्क, सेवा शलु्क य योक्का दस्तयु ऩूणि रुऩभा छुट हनुेछ। 

११. फैक, हवत्तीम एवॊ सहकायी सॊघ वा सॊस्था य अदारतफाट बई आएको र्भराऩर अनसुाय दाक्षिरा िायेज 
गनुिऩदाि सेवा दस्तयु असरु गने प्रमोजनको रार्ग भारऩोत कामािरमरे यक्षजषे्डशन प्रमोजनको रार्ग तोकेको 
न्मूनतभ भूल्म य र्भराऩर वा फैंक, हवत्तीम एवॊ सहकायी सॊघ सॊस्थाको ऩरभा उल्रेि बएको भूल्म भध्मे 
जनु फढी हनु्छ सोहीराई कामभ गनुि ऩनेछ। 

१२. यक्षजषे्डशन शलु्क फाऩत भारऩोत कामािरमरे उठाएको यक्षजषे्डशन शलु्क भध्मेफाट ०.२५(शनु्म दशभरव दईु 
ऩाॉच प्रर्तशत) भारऩोत/बभूी सधुाय/नाऩी कामािरमहरुको सॊस्थागत सदुृहढकयण, बवन र्नभािण, भभित, शे्रस्ता 
व्मवस्थाऩन तथा दैर्नक कामि सञ् चारनभा िचि गने गयी सम्फक्षन्धत भारऩोत कामािरमहरुभा उऩरव्ध 
गयाइनेछ। मसयी उऩरव्ध गयाएको यकभ रु. छ राि बन्दा फढी बएभा सो बन्दा फढी बएको यकभ प्रदेश 
सक्षञ्चत कोषभा दाक्षिरा गनुिऩनेछ।उऩयोि फभोक्षजभको यकभ कामिहवर्ध फनाई िचि गनुिऩनेछ। 

१३. प्रदेश सयकायरे चाहेभा धार्भिक तथा साभाक्षजक हहतका र्नर्भत्त स्थाहऩत नेऩारभा दताि बएका सॊघ सॊस्था वा 
र्नकामरे आफ्नो नाउॉभा र्न्शलु्क रुऩभा प्राप्त गने जग्गाको र्रित ऩारयत गदाि ऩचास प्रर्तशत यक्षजषे्डशन 
शलु्क छुट ददन सक्नेछ। 

१४. सहकायी ऐनको दपा ५ अन्तगित दताि बएका सहकायी सॊस्थाहरुरे सॊस्थाको प्रमोजनका रार्ग भार 
काठभाडौं उऩत्मकाभा १ योऩनी, ऩहाडी ऺेरभा २ योऩनी य र्बरी भधेशभा ३ कठ्ठासम्भ जग्गा य बवन 
िरयद गदाि राग्ने यक्षजषे्डशन शलु्क बरू्भ व्मवस्था, कृहष तथा सहकायी भन्रारमको र्सपारयसभा राग्ने 
यक्षजषे्डशन शलु्क ऩूणि रुऩभा छुट हनुेछ तय त्मस्ता सहकायी सॊस्थारे यक्षजषे्डशन शलु्क छुट सहुवधाभा िरयद 
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गयेको जग्गा तथा बवन सॊस्था गार्बएको वा हवघटन बएको अवस्थाभा फाहेक र्फक्री गयेभा ऩहहरे छुट 
ददएको यक्षजषे्डशन शलु्क असरु उऩय गरयनेछ। 

१५. हवहवधको क्रभ सॊख्मा ७, ८, ९ य १० फभोक्षजभ छुट ददॊदा एकै व्मक्षिराई एकबन्दा फढी आधायभा छुट 
ऩाउन ेबएभा सफैबन्दा फढी कुनै एकभार छुट ददइनेछ। 

१६. एउटै कायोफायफाट ५० राि रुऩैंमा वा सो बन्दा भार्थको घय वा जग्गा िरयद हवक्री गदाि के्रतारे फैंकफाट 
बिुानीको रार्ग मोग्म (गडु पय ऩेभेन्ट) बनी छाऩ रागेको चेकको पोटोकऩी ऩेश गयेऩर्छ वा हवके्रताका 
नाभभा फैकभा यहेको िाताभा यकभ जम्भा गयेको फैंक बौचयको पोटोकऩी ऩेश गयेऩर्छ भार भारऩोत 
कामािरमरे र्रित ऩारयत गनेछ। 

१७. ऩर्त ऩत् नीको सॊमिु नाभभा ऩारयत हनु ेर्रितभा भहहरा सयह यक्षजषे्डशन शलु्क छुट ददईनेछ। 
१८. तीन ऩसु्ता र्बर छोयी वा नार्तनीहरुभा सॊमिु नाभसायी बई दतािपायी गदाि क्रभ सॊख्मा २ भा उल्रेक्षित 

छोडऩरको दययेटको आधा शलु्क राग्नेछ। 
१९. नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय अन्तगित कुनै एक र्नकामको नाभभा यहेको जग्गा नेऩार सयकाय वा प्रदेश 

सयकायको अको कुनै र्नकामको नाभभा यक्षजषे्डशन वा दाक्षिर िायेज गनुिऩदाि यक्षजषे्डशन शलु्क तथा सेवा 
शलु्क राग्न ेछैन। 

२०.  कुनै व्मक्षिको स्वार्भत्वभा यहेको जग्गा नेऩार  सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको 
कुनै ऩर्न र्नकामराई र्नशलु्क रुऩभा प्राप्त बएभा वा नऩेार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम 
तहको कुनै ऩर्न र्नकामरे िरयद गयी र्रएभा सोभा यक्षजषे्डशन शलु्क तथा सेवा शलु्क राग्ने छैन। 

 
२१. वैदेक्षशक योजगायीफाट फैंहकङ्ग प्रणारी भापि त येर्भट्यान्स प्राप्त बएको फैंकको प्रभाक्षणत कागजातको आधायभा 

त्मस्तो येर्भट्यान्सफाट िरयद हनुे जग्गाको र्रितभा ऩच्चीस प्रर्तशत यक्षजषे्डशन शलु्क छुट ददइनेछ। 
२२. गठुी सॊस्था दताि गदाि सेवा शलु्क फाऩत रु. १०००।- राग्नेछ ।  

 

                                                           
 सम्वत २०७५ सार चैत १३ गतेफाट रागू हनुे। 
 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया सॊशोर्धत। 
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अनसूुची-२ 
(दपा ३ सॉग सम्फक्षन्धत) 

सवायी साधन कय  

सवायीको हववयण फाहषिक कय दय कैहपमत 
प्रदेश सयकाय स्थानीम तह एकर कय  

१. र्नजी सवायी साधनभा देहाम फभोक्षजभ सवायी साधन कय 
राग्नछे:- 

    

(क) काय, क्षजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस     
(अ) १००० सी.सी सम्भ १२,५४०/- ८,३६०/- रु. २०,९००/-  
(आ) १००१ देक्षि १५०० सी.सी सम्भ १३,८६०/- ९,२४०/- रु. २३,१००/-  
(इ) १५०१ सी.सी. देक्षि २००० सी.सी. सम्भ  १५,१८०/- १०,१२०/- रु.२५,३००/-  
(ई) २००१ सी.सी देक्षि २५०० सी.सी सम्भ २१,१२०/- १४,०८०/- रु. ३५,२००/-  
(उ) २५०१ सी.सी देक्षि २९०० सी.सी. सम्भ  २४,४२०/- १६,२८०/- रु.४०,७००/-  
(ऊ) २९०१ सी.सी. देक्षि भार्थ सफै ३४,९८०/- २३,३२०/- रु. ५८,३००/-  

(ि) डोजय,एक्साबेटय,रोडय,योरय,हट्रऩय,के्रन जस्ता भेक्षशनयी 
उऩकयण य र्भनहटऩय 

    

(अ) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, हट्रऩय, के्रन, 
जस्ता, भेक्षशनयी उऩकयण 

३०,०००/- २०,०००/- ५०,०००/-  

(आ) र्भनीहटऩय १६५००/- ११०००/- रु. २७,५००/-  
(ग) टे्रक्टय, ऩावय हटरय     

(अ) टे्रक्टय ३०००/- २०००/- ५०००/-  
(आ) ऩावय हटरय 
(गैय कृहष प्रमोजनका रार्ग एकर कय प्रशासन 
अन्तगित फाहषिक कय दय रु. १५०००/- हुने जसमा 
प्रदेश सरकारको ९०००/- र स्थानीयको ६०००/- रहने।) 

१९८०/- १३२०/- ३३००/-  

(घ) र्भर्नट्रक/र्भर्नफस १४,५२०/- ९,६८०/- रु. २४,२००/-  
(ङ) ट्रक/फस १९,८००/- १३,२००/- रु. ३३,०००/-  
(च) भोटय साइकर     

(अ) १२५ सी.सी. सम्भ १,६५०/- १,१००/- रु. २,७५०/-  
(आ) १२६ देक्षि २५० सी.सी. सम्भ २,६४०/- १,७६०/- रु. ४,४००/-  
(इ) २५१ देक्षि ४०० सी.सी. सम्भ ५२८०/- ३,५२०/- रु. ८,८००/-  
(ई) ४०१ सी.सी. य सो देक्षि भार्थ ९९००/- ६,६००/- रु. १६,५००/-  

२. बाडाभा दताि बएका सवायी साधनभा देहाम फभोक्षजभ सवायी 
साधन कय राग्नछे:- 

    

(क) काय, क्षजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस     
(अ) १३०० सी.सी सम्भ ५,२८०/- ३,५२०/- रु. ८,८००/-  
(आ) १३०१ सी.सी. देक्षि २००० सी.सी सम्भ  ५,९४०/- ३,९६०/- रु. ९,९००/-  
(इ) २००१ सी.सी. देक्षि २९०० सी.सी.सम्भ ७,२६०/- ४,८४०/- रु. १२,१००/-  
(ई) २९०१ देक्षि ४००० सी.सी. सम्भ ८,५८०/- ५,७२०/- रु. १४,३००/-  
(उ) ४००१ सी.सी. य सो बन्दा भार्थ सफै ९,९००/- ६,६००/- रु. १६,५००/-  

(ि) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, हट्रऩय, के्रन जस्ता 
भेक्षशनयी उऩकयण  

३०,०००/- २०,०००/- रु. ५०,०००/-  

(ग) टे्रक्टय य ऩावय हटरय     
(अ) टे्रक्टय ३,०००/- २,०००/- ५,०००/-  
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(आ) ऩावय हटरय 
  (गैय कृहष प्रमोजनका रार्ग एकर कय प्रशासन अन्तगित 

फाहषिक कय दय रु. १५०००/- हनु ेजसभा प्रदेश 
सयकायको ९०००/- य स्थार्नमको ६०००/- यहन)े 

१९८०/- १३२०/- ३,३००/-  

(घ) र्भर्नट्रक, र्भर्नफस ७,९२०/- ५,२८०/- रु. १३,२००/-  
(ङ) र्भनी हट्रऩय ९,२४०/- ६,१६०/- रु. १५,४००/-  
(च) ट्रक, फस ९,२४०/- ६,१६०/- रु.१५,४००/-  

३. तऩसीरभा उल्रेि बएका सवायी साधनहरुराई बाडाभा दताि बएका सवायी साधनभा राग्ने सयह कय राग्न े
छ:- 
(क) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको नाउॉभा दताि बएका, 
(ि) गाउॉऩार्रका, नगयऩार्रका य क्षजल्रा सभन्वम सर्भर्तको नाउॉभा दताि बएका। 

४. हवद्यतुीम भाध्माभफाट सञ्चार्रत सवायी साधनभा सवायी साधन कय राग्ने छैन।ऩेट्रोर्रमभ ऩदाथि फाहेक अन्म 
इन्धनद्धाया सञ्चारन हनुे सवायी साधनभा राग्ने सवायी साधन कयभा फीस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

५. सरुु ऩैठायी र्भर्तरे एक फषिबन्दा कभ अवर्ध बएभा दाभासाहीरे सवायी साधन कय कट्टा गरयनेछ। तय व्माऩाय 
भौज्दातभा यहेका सवायी साधनभा मस्तो कय राग्ने छैन। 

६. सवायी साधन र्फग्रकेो वा अन्म कुनै कायणफाट सो सवायी साधन चराउन नऩाएको बनी प्रदेश सयकायरे 
ठहर् माएको कुनै व्मक्षि वा सॊस्थाको नाभभा दताि बएको सवायी साधनराई सवायी साधन कय राग्ने छैन। 

७. फागभती अञ्चरभा दताि बई उत्ऩादनका र्भर्तरे ऩन्र वषिबन्दा ऩयुाना २० वषि नकटेका सवायी साधनहरुराई 
राग्न ेसवायी साधन कयभा चौध वषिबन्दा फढीको प्रत्मेक वषिका रार्ग ऩाॉच प्रर्तशतका दयरे थऩ गयी सवायी 
साधन कय राग्नेछ। तय मस्तो थऩ गरयएको यकभ सवायी साधनको रार्ग तोहकएको कय यकभबन्दा फढी हनुे 
छैन। 

८. बाडाका फस, र्भनीफस तथा भाइक्रोफस जस्ता सवायी साधनरे हवद्याथीराई सहरु्रमतको रुऩभा बाडाभा छुट 
ददएफाऩत त्मस्ता सवायी साधनका धनीरे र्तनुिऩने सवायी साधन कयभा साठी प्रर्तशत छुट ऩाउनेछन।् 

९. जनुसकैु सवायी साधनका धनीरे चाहेभा राग्ने सवायी साधन कय प्रचर्रत दयका आधायभा एकभषु्ट रुऩभा ऩाॉच 
फषिसम्भका रार्ग एकैऩटक बकु् तानी गयी नवीकयण गयाउन सक्नेछन। मसयी अर्ग्रभ रुऩभा ऩाॉच वषिको सवायी 
साधन कय एकभषु्ट फझुाई नवीकयण गयाएभा राग्ने सवायी साधन कयभा दस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

१०. साविजर्नक सॊग्रहारमभा प्रदशिनीका रार्ग याक्षिएका फीस वषिबन्दा ऩयुाना सवायी साधनराई वाहषिक र्तनुिऩने 
सवायी साधन कय राग्न ेछैन। 

११. मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न दभकर, एम्फरेुन्स तथा शव वाहनराई सवायी साधन 
कय राग्न ेछैन। 

१२. फीस राि रुऩैंमाबन्दा फढीको सवायी साधन िरयद गदाि सम्फक्षन्धत सवायी साधन के्रतारे एकाउन्ट ऩेमी 
चेकफाट भार र्फके्रताराई यकभ बकु् तानी गनुिऩनेछ। 

१३. मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेक्षिएको बए ताऩर्न अऩाङ्गगता बएका व्मक्षिरे प्रमोग गनि र्भल्ने गयी 
फनाईका १५० सी.सी. सम्भका स्कुटयभा सवायी साधन कय राग्ने छैन। 

१४. नेऩारभा हार सञ्चारनभा यहेका ऩयुाना ट्रकराई नेऩारभा नै फन्द कन्टेनयको रुऩभा रुऩान्तयण गनि र्नवेदन 
ददने सवायी साधनका धनीराई र्नजरे फझुाउनऩुने सवायी साधन कय फाऩत ऩचास हजाय रुऩैंमा वा चाय वषिको 
सवायी साधन कय फाऩत हनु आउने यकभभध्मे जनु घटी हनु्छ सो फयाफयको यकभ छुट ददइनेछ। 

तय मस्तो छुट सहुवधा दश वषि बन्दा ऩयुाना ट्रकहरुराई ददइन ेछैन। 

 

१५. प्रदेश सयकायरे जपत गयी र्रराभ र्फक्री गयेको सवायी साधनभा सो र्भर्त बन्दा अगार्डको अवर्धको कय 
राग्न ेछैन। 
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अनसूुची-३ 
(दपा ४ सॉग सम्फक्षन्धत) 

भनोयञ्जन कय 

र्स.नॊ. हववयण भनोयञ्जन कयको दय   

  स्थानीम प्रदेश एकर कय 

१ चरक्षचर घयभा चरक्षचर प्रदशिन गदाि 
दशिकहरुफाट प्रर्त हटकट 

३% २% ५% 

२. र्बर्डमो घय, साॊस्कृर्तक प्रदशिन हर,  
कन्सटि, र्थमटय/नाटकघय, पनऩाकि , 
वाटय गाडेन, फार उद्यान, दोहोयी 
साॉझ, डान्सफाय, क्मार्सनो, पुट्सर, 
जमु्वा रगामतकाभा प्रर्त हटकट/ 
र्फर 

३% २% ५% 

३. तीन भहहनासम्भ जाद ु सकि स भेरा 
सञ्चारन गयाए फाऩत प्रर्तददन 

रु.४०/- रु.६०/- रु.१००/- 

४. तीन भहहना बन्दा फढी जाद ु सकि स 
भेरा वा भनोयञ्जन प्रदामक कामिक्रभ 
सञ्चारन  गयाए फाऩत भार्सक  

२०००/- ३०००/- रु. ५०००।- 
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अनसूुची - ४ 
(दपा ६ सॉग सम्फक्षन्धत) 

                                    कृहष आमभा कय 

र्स.नॊ. आमको वगीकयण कयको दय 

(क) कूर आम रु. ५,००,००० सम्भ शून्म दय 
ददggददयभाकय 
नराग्ने 

(ि) कूर आम रु. ५,००,००१ देक्षि ५०,००,००० सम्भ १.५% 

(ग) कूर आम रु. ५०,००,००१ देक्षि १,००,००,००० सम्भ १.७५% 

(घ) कूर आम रु. एक कयोडबन्दा भार्थ २% 
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अनसूुची-५ 

(दपा ९ सॉग सम्फक्षन्धत) 
दहत्तय वहत्तय शलु्क 

र्स.नॊ. हववयण इकाई 
दय(सॊकरन 
शलु्क) 

दय(र्फक्री शलु्क) 

१. ढुङ्गा, चनुढुङ्गा, र्गट्टी, फारवुा, 
स्रेट, ग्राबेर य योडा घाटगद्दी 
एवॊ र्फक्री (स्वीकृत िानी ऺेर 
फाहेक) 

प्रर्त घन हपट रु.3/- रु.6/- 

२. भाटो घाटगद्दी एवॊ र्फक्री 
(स्वीकृत िानी ऺेर फाहेक) 

प्रर्त घन हपट ऩचास ऩैसा रु.2/- 

३. िानीजन्म उद्योगरे आपैं रे सॊकरन गयेको वस्तभुा र्फक्री शलु्क भार रगाइनछे । 

4. प्रदेश र्बर उत्ऩादन हनुे र्सभेन्टको हकभा कायिाना भूल्मको 0.२५ प्रर्तशतका दयरे प्राकृर्तक स्रोत शलु्क 
रगाइनछे ।(सॊघीम कानून फभोक्षजभ चनुढुङ्गा िानीको अनभुर्त र्रई सञ्चारनभा यहेका र्सभेन्ट उद्योगराई 
र्स.नॊ. १ भा उक्षल्रक्षित चनुढुङ्गाभा सॊकरन शलु्क य र्फक्री शलु्क नराग्ने) 

 

 
 


