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उद्दशे्य र कारण 

 

प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािहरुलाई कायाथन्ियन गनथ कर, शलु्क र दस्तरु लगाउन, छुट ददन 
एिं राजस्ि प्रशासन संिालन गनथ आिश्यक भएकोले प्रस्ततु विधेयक पेश गनुथ परेको हो। 

प्रस्ततु विधेयकको व्यिस्र्ाले राजस्ि, कर तर्ा शलु्क र्नधाथरण गनथ त्यस्तो कर/शलु्क आचंशक िा पूरै 
छुट ददने व्यिस्र्ाको अलािा घर जग्गा रचजषे्ट्रशन शलु्क एिं सेिा शलु्क, सिारी साधन कर, मनोरञ्जन 
कर, विज्ञापन कर, कृवि आयमा कर, पयथटन शलु्क लगायतका शलु्क, दस्तरु, कर सम्बन्धी 
व्यिस्र्ाहरुको र्नधाथरण गरेको छ। 

 

द्रष्टव्य : यो विधेयक अर्थ विधेयक हो।  

 

(कैलाश प्रसाद ढुङ्गले) 
आर्र्थक मार्मला तर्ा योजना मन्री 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाथन्ियन गनथ बनकेो विधेयक 

 
प्रस्तािना : प्रदेश सरकारको आर्र्थक ििथ २०७५/०७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाथन्ियन 
गनथको र्नर्मत्त राजस्ि संकलन गने, कर लगाउने, कर छुट ददने तर्ा राजस्ि प्रशासन सम्बन्धी कानून 
तजूथमा गनथ बाञ्छनीय भएकाले, 
 
 
 प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

१. संचिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश आर्र्थक ऐन, २०७५" रहेको छ। 
(२) यस ऐन बमोचजमका दफाहरु मध्ये दफा ६ बाहेकका अन्य दफाहरु सम्ित ्२०७५ 

श्रािण १ गतेदेचि लाग ुहनुछे। 
(3) यस ऐनको दफा ६ प्रदेश सरकारले तोकेको र्मर्तदेचि लागू हनुेछ।  

२.  घरजग्गा रचजषे्ट्रशन शलु्क, सेिा शलु्क र रोक्का दस्तरु : (१) आर्र्थक ििथ 2075/076 मा प्रदेश 
नं. 3 र्भर अनसूुिी-१ बमोचजम घरजग्गा रचजषे्ट्रसन शलु्क, सेिा शलु्क र रोक्का दस्तरु लगाईन ेर 
असलु उपर गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको शलु्क घरजग्गा रचजषे्ट्रशन गदाथका िित सम्बचन्धत 
गाउँपार्लका तर्ा नगरपार्लकाले संकलन गनुथ पनेछ। 

तर गाउँपार्लका तर्ा नगरपार्लकाको साधन, श्रोत, प्रविर्ध, जनशचि तर्ा कायाथलय 
व्यिस्र्ापन नभएसम्म नेपाल सरकारको तोवकएको कायाथलयले उपदफा (१) बमोचजमको दर 
अनसुारको शलु्क उठाई िालीस प्रर्तशत रकम प्रदेश सचित कोिमा दाचिला गनुथ पनेछ। 

३. सिारी साधन कर : (१) आर्र्थक ििथ 2075/076 मा प्रदेश नं. 3 र्भर दताथ भई प्रयोगमा 
रहेको सिारी साधनमा अनसूुिी -२ बमोचजम सिारी साधन कर लगाईने र असलु उपर गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको सिारी साधन कर प्रदेश सरकारले संकलन गनेछ। 
तर प्रदेश सरकारको साधन, श्रोत, प्रविर्ध, जनशचि तर्ा कायाथलय व्यिस्र्ापन नभएसम्म 

नेपाल सरकारको तोवकएको कायाथलयले उपदफा (१) बमोचजमको दर अनसुारको कर उठाई प्रदेश 
विभाज्य कोिमा दाचिला गनुथ पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्रदेश विभाज्य कोिमा जम्मा भएको रकम मध्ये साठी 
प्रर्तशत रकम प्रदेश सचित कोिमा र िालीस प्रर्तशत रकम स्र्ानीय तहलाई तोवकए बमोचजम 
िाँडफाँट गररनेछ।  

४. मनोरञ्जन कर: (१) आर्र्थक ििथ 2075/076 मा प्रदेश नं. 3 र्भर िलचिर घर, र्भर्डयो घर, 
सांस्कृर्तक प्रदशथन हल, कन्सटथ, र्र्यटर/नाटकघर, फनपाकथ , िाटर गाडेन, बाल उद्यान, दोहोरी 
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साँझ, डान्सबार, क्यार्सनो, फुट्सल, जमु्बा जस्ता मनोरन्जन स्र्लमा अनसूुिी-३ बमोचजमको 
मनोरञ्जन कर लगाईने र असलु उपर गररनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोचजमको मनोरञ्जन करको प्रशासन गाउँपार्लका िा नगरपार्लकाले 
गनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोचजम संकर्लत करको िालीस प्रर्तशत रकम प्रदेश सचित कोिमा 
दाचिला गनुथ पनेछ। 

५. विज्ञापन कर : (१) आर्र्थक ििथ 2075/076 मा प्रदेश नं. 3 र्भर राचिने होर्डथङ बोडथ, साइन 
बोडथ, व्यानर, ट्राई र्भजन बोडथ, ग्लो बोडथ, स्टल, र्डचजटल बोडथ, धातकुो फे्रम िा कुनै स्र्ानमा 
लगाउने, लेख्न ेिा विद्यतुीय तरंग प्रयोग गररएको प्रिारको लार्ग राचिने िस्त ुिा सामाग्रीमा गररन े
विज्ञापनमा विज्ञापन कर लगाईन ेर असलु उपर गररनछे। 

(२) उपदफा (१) अनसुारको विज्ञापन करको दर एिं कर उठाउन े प्रणाली स्र्ानीय 
तहले र्नधाथरण गरे बमोचजम नै हनुेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोचजमको विज्ञापन करको प्रशासन गाउँपार्लका िा नगरपार्लकाले 
गनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोचजम संवकलत करको िालीस प्रर्तशत रकम प्रदेश सचित कोिमा 
दाचिला गनुथ पनेछ। 

६. कृवि आयमा कर : (१) आर्र्थक ििथ २०७५/०७६ मा स्ियं घोिणा गरी आफ्नो कृवि आय 
प्रस्ततु गने कृिकहरुको लार्ग कृवि आयमा कर लगाईन ेर असलु उपर गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कृवि आयमा लाग्ने करको दर तर्ा सीमा अनसूुिी-४ 
बमोचजम हनुेछ। 

(३)  कृवि आयमा कर लगाउने कायथविर्ध प्रदेश सरकारले र्नधाथरण गरे बमोचजम हनुछे। 

७. पयथटन शलु्क : आर्र्थक ििथ २०७५/०७६ मा प्रिर्लत कानून बमोचजम पयथटन शलु्क लगाईन ेर 
असलु उपर गररनेछ। 

८. सिारी िालक अनमुर्त परको इजाजत दस्तरु, सिारीको दताथ वकताि (व्ल ुबकु) दस्तरु : सिारी 
िालक अनमुर्त परको इजाजत दस्तरु, सिारीको दताथ वकताि (व्ल ुबकु) दस्तरु सम्बन्धी व्यिस्र्ा 
प्रदेश सिारी तर्ा यातायात सम्बन्धी कानूनी व्यिस्र्ा नभएसम्मको लार्ग प्रिर्लत कानून बमोचजम 
हनुेछ। 

९.  दहत्तर िहत्तर शलु्क : (१) आर्र्थक ििथ 2075/076 मा ढंुगा, िनुढंुगा, र्गट्टी, बालिुा, दहत्तर 
िहत्तरको संकलनमा अनसूुिी-5 बमोचजम शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछ। सारै् 
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गाउँपार्लका िा नगरपार्लकाले प्रिर्लत कानूनमा तोवकएको दरमा नघट्न ेगरी विक्री मूल्य तोक्न 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको शलु्कको संकलन सम्बचन्धत गाउँपार्लका िा 
नगरपार्लकाले गनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोचजम संकर्लत रकम तोवकए बमोचजम बाँडफाँट हनुेछ। 

१०. दण्ड जररिाना : (१) प्रदेश र्भर कुनै व्यचि, संस्र्ा िा र्नकायले प्रदेश काननुको उल्लङ्घन गरेको 
पाइएमा प्रदेश सरकारले दण्ड तर्ा जररिाना गनथ सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोचजमको दण्ड जररिानाको दर प्रिर्लत कानून बमोचजम हनुेछ। 

1१. दर घटाउन, बढाउन िा छुट ददन सक्न े : (१) प्रिर्लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेचिएको भए 
तापर्न प्रदेश सरकारले आिश्यकता अनसुार यो ऐन र अन्य कानून बमोचजम लगाईने दस्तरु, 
शलु्क, महशलु र करको दर घटाउन, बढाउन िा त्यस्तो दस्तरु, शलु्क, महशलु, र कर आचंशक 
िा पूणथ रुपमा छुट ददन सक्नेछ। त्यस्तो दर घटाएको, बढाएको िा छुट ददएको सूिना प्रदेश 
राजपरमा प्रकाशन गनुथ पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोचजम करको दर घटाइएको, बढाइएको िा कुनै दस्तरु, शलु्क, 
महशलु र कर आचंशक िा पूणथ रुपमा छुट ददइएको वििरण प्रत्येक ििथ आर्र्थक मार्मला तर्ा 
योजना मन्रालयले प्रदेश सभाबाट पाररत गनुथ पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोचजम ददइएको पूणथ िा आचंशक कर छुट सवुिधाको कसैले 
दरुुपयोग गरेमा त्यसरी छुट ददइएको दस्तरु, शलु्क, महशलु र कर रकम असलु उपर गरी सो 
रकम बराबर जररिाना गररनछे। 

1२. प्रवक्रया सरलीकरण िा बाधा अड्काउ फुकिा गनथ सक्न े : प्रिर्लत कर सम्बन्धी कानून तर्ा यस 
ऐनको कायाथन्ियनको क्रममा सािथजर्नक शाचन्त र व्यिस्र्ामा गम्भीर िलल पगेुको िा सािथजर्नक 
आिागमनमा अिरोध भएको िा विपदको कारणले उचल्लचित कानूनले प्रदान गरेको कुनै सवुिधा 
उपभोग गनथ नपाउने अिस्र्ा र्सजथना भएमा, कुनै जवटलता देचिएमा िा उचल्लचित ऐन तर्ा यस 
ऐनको कायाथन्ियनमा कुनै िाधा अड्काउ पनथ गएमा आर्र्थक मार्मला तर्ा योजना मन्रालयले 
आिश्यकता अनसुार अिर्ध र्प गनथ, प्रवक्रया सरलीकरण गनथ िा कायाथन्ियनमा देचिएको बाधा 
अड्काउ फुकुिा गनथ सक्नेछ। 
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अनसूुिी-१ 
(दफा २ सँग सम्बचन्धत) 

घर जग्गा तर्ा अन्य रचजषे्ट्रशन शलु्क, सेिा शलु्क र घरजग्गा रोक्का दस्तरु 

(क) घर जग्गा तर्ा अन्य रचजषे्ट्रशन शलु्क 

र्स.नं. र्लितको प्रकार 

रचजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक रै्ली अङ्कमा 
महानगरपार्लका 

िरे 
उपमहानगरपार्लका 

िरे 
नगरपार्लका 

िरे 
गाउँवपलका 

िरे 
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर 

१. राचजनामा,सट्टापट्टा र सगोलनामाको र्लित             
 (क) राचजनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको र्लितको रै्ली अङ्कमा 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% २% 
 (ि) सामवुहक आिास योजना अन्तगथत र्नर्मथत भिन आिास 

इकाईको र्लितको रै्ली अङ्कमा 1.6% 2.4% 4% 1.2% 1.8% 3% 0.8% 1.2% २% 0.4% 0.6% १% 
 (ग) सामवुहक आिास योजना अन्तगथत र्नर्मथत भिन सवहतको 

घर जग्गाको र्लितको रै्ली अङ्कमा 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% २% 
२. छोडपर             
 दताथफारी (संयिु दताथिाला िीिको) र्लचितको रै्ली अङ्कमा 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% २% 0.8% 1.2% २% 0.4% 0.6% १% 

३. हालैदेचिको िकसपरको र्लित 
हालैदेचिको िकसपरको र्लितको रै्ली अङ्कमा             

 (क) बाजे, बज्यै, आमा, बाि ु,पर्त, पत्नी, दाज,ु भाउज ु,भाइ, 
भाईबहुारी, दददी, बवहनी, छोरा, छोरा-बहुारी, छोरी, छोरी-
ज्िाइँ, सास-ुससरुा, जेठाज,ु जेठानी, देिर, देउरानी, 
भर्तजा,भर्तजी, नार्त, नार्तनी, नार्तनीबहुारी, काका-काकी, 
मामा-माइज्य,ु भान्जा-भान्जी, ठूलोबिुा, ठूलीआमा (बाि ु
तफथ का) आमाज,ु नन्द, सौता-सौता र एकै दाज-ुभाईको 
छोरा, छोरी, फूपू र भदा-भदै बीि।             

 (अ) रु.१ लािसम्मको रै्ली अङ्कमा 0.6% 0.9% 1.5% 0.4% 0.6% १% 0.4% 0.6% १% 0.2% 0.3% 0.5% 
 (आ) रु.१ लािभन्दा मार्र् जर्तसकैु रै्ली अङ्कमा 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% २% 0.8% 1.2% २% 0.4% 0.6% १% 
 (ि) अन्य िकसपर र दानपरको रै्ली अङ्कमा 6% 9% 15% 6% 9% 15% 6% 9% 15% ४% ६% 1०% 
 
 

स्पष्टीकरणः 
सरकारी विश्व विद्यालय, सरकारी क्याम्पस/कलेज, सामदुावयक 
विद्यालय, सामदुावयक अस्पताल, नेपाल सरकारका कायाथलय, 
प्रदेश सरकारका कायाथलय, स्र्ानीय तह तर्ा नेपाल सरकार र 
प्रदेश सरकारको नाममा प्राप्त हनु ेदानपरको र्लितमा कुनै 
शलु्क लाग्न ेछैन।             
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र्स.नं. र्लितको प्रकार 

रचजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक रै्ली अङ्कमा 
महानगरपार्लका 

िरे 
उपमहानगरपार्लका 

िरे 
नगरपार्लका 

िरे 
गाउँवपलका 

िरे 
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर 

४. अंशिण्डा तर्ा अंश भपाथईको र्लित 
अंशिण्डा तर्ा अंश भपाथईको र्लितमा             

 (क) रु.३० लािसम्मको रै्ली अङ्कमा 0.08% 0.12% 0.2% 0.08% 0.12% 0.2% 0.08% 0.12% 0.2% 0.08% 0.12% 0.2% 
 (ि) रु.३० लािभन्दा बढी रु.२ करोडसम्मको रै्ली अङ्कमा 0.12% 0.18% 0.3% 0.12% 0.18% 0.3% 0.12% 0.18% 0.3% 0.12% 0.18% 0.3% 
 (ग) रु.२ करोडभन्दा मार्र्को रै्ली अङ्कमा 0.2% 0.3% 0.5% 0.2% 0.3% 0.5% 0.2% 0.3% 0.5% 0.2% 0.3% 0.5% 

५. मानो छुवट्टएको र मानो जोर्डएको र्लित             
 (क) मानो छुवट्टएको प्रर्त र्लित 4800 7200 12000 4400 6600 11000 4000 6000 10000 2000 3000 5000 
 (ि) मानो जोर्डएको प्रर्त र्लित 6000 9000 15000 4800 7200 12000 4000 6000 10000 2000 3000 5000 

६. शेिपर्छको बकसपरको र्लित 
शेिपर्छको बकसपर/अष्टलोहको प्रर्तर्लित              

 (क) तीन पसु्तार्भरको 
 2800 4200 7000 2400 3600 6000 2000 3000 5000 800 1200 

2000 
 

 (ि) तीन पसु्ताबावहरको 4800 7200 12000 4400 6600 11000 4000 6000 10000 1600 2400 4000 
७. िन्धकीको र्लित 

दृष्टीिन्धकी, भोगिन्धकी र लििन्धकीको र्लितको रै्ली 
अंकमा  0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 

८. …………………              
९. अर्धकारनामा, मञ्जुरीनामा र अचख्तयारनामाको र्लित 

अर्धकारनामा, मञ्जुरीनामा र अचख्तयारनामाको र्लित  800 1200 2000 800 1200 2000 800 1200 2000 800 1200 2000 
१०. कपाली तमसकु र करारनामाको र्लित 

दाचिल िारेज नहनु ेकपाली तमसकु र करारनामाको प्रर्त 
र्लित 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 

११. र्स.नं.४ को अंशबण्डा तर्ा अंश भपाथइको र्लित घर जग्गा 
भएको कुनै इलाका िा चजल्लामा पाररत गनथ सवकनछे र सो 
बाहेकका अन्य र्स.नं.१ देचि ८ सम्मका घर जग्गा रचजषे्ट्रशन 
शलु्क लाग्न ेर्लितहरु अको इलाकामा पाररत गनथ सवकन े
छैन।             

12. गठुी स्र्ापना गरेको र्लित (प्रर्त र्लित) 800 1200 2000 600 900 1500 400 600 1000 200 300 500 
१३. मार्सक एकलाि भन्दा बढी घरबहाल र्लन ुददन ुगरेको र्लित 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 

                                                           
 संशोधन गरी हटाइएको 
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र्स.नं. र्लितको प्रकार 

रचजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक रै्ली अङ्कमा 
महानगरपार्लका 

िरे 
उपमहानगरपार्लका 

िरे 
नगरपार्लका 

िरे 
गाउँवपलका 

िरे 
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीय एकल 

कर 

(प्रर्त र्लित) रै्ली अंकमा 
१४. अिल सम्पचत्त फलोपभोग भएको र्लित (प्रर्त र्लित) रै्ली 

अंकमा 0.10% 0.1५% 0.२५% 0.10% 0.1५% 0.२५% 0.10% 0.1५% 0.२५% 0.10% 0.1५% 0.२५% 
१४(क) शेिपर्छको बकसपर संशोधन िा रद्द गदाथ             

 (क) शतथ संशोधन 720 480 1200 600 400 1000 540 360 900 360 240 600 
 (ि) बकसपर रद्द 900 600 1500 840 560 1400 720 480 1200 600 400 1000 

१४(ि) अन्य र्लित             
 (क) रकम िलेुकोमा 2.4% 1.6% 4% 1.8% 1.2% 3% 1.2% 0.8% 2% 0.6% 0.4% 1% 
 (ि) रकम निलेुकोमा 4200 2800 7000 3600 2400 6000 2400 1600 4000 1200 800 2000 

 

(ि) सेिा शलु्कः 

र्स.नं. वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक रे्ली अङ्कमा 
महानगरपार्लकािरे उपमहानगरपार्लकािरे नगरपार्लकािरे गाउँवपलकािरे 

प्रदेश स्र्ानीय एकल कर  प्रदेश स्र्ानीय एकल कर  प्रदेश स्र्ानीय एकल कर प्रदेश स्र्ानीय एकल कर 

१. र्लित रचजषे्ट्रशनको लार्ग डोर माग गने 
र्निदेनमा डोर शलु्कः             

 र्लित रचजषे्ट्रशनको लार्ग डोर माग गने 
र्निदेनमा डोर दस्तरुः             

 (क) काठमाडौं उपत्यका िेरमा 6000/ 9000/ 15000/ 4800/ 7200/ 12000/ 4000/ 6000/ 10000/ 2800/ 4200/ 7000/- 
 (ि) तराई िेरमा 6000/ 9000/ 15000/ 4000/ 6000/ 10000/ 2800/ 4200/ 7000/- 1200/- 1800/- 3000/- 
 (ग) अन्य िेरमा 6000/ 9000/ 15000/ 2800/ 4200/ 7000/- 2000/ 3000/ 5000/ 800/- 1200/- 2000/- 

२. वित्तीय र्धतोः             
 नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विचत्तय कारोबार गनथ 

स्िीकृर्त प्राप्त बैंक,विचत्तय तर्ा सहकारी 
संस्र्ाबाट ददन े कजाथको र्धतोबन्धक िा 
दृवष्टबन्धक र्लितमा             

 (क) रु.१००,०००/- सम्मको र्लितको रै्ली 
अङ्कमा 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 

 (ि) रु.१००,०००/- भन्दा बढी 
रु.५००,०००/- सम्मको रै्ली अङ्कमा 600/- 900/- 1500/- 600/- 900/- 1500/- 600/- 900/- 1500/- 600/- 900/- 1500/- 



8 

र्स.नं. वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक रे्ली अङ्कमा 
महानगरपार्लकािरे उपमहानगरपार्लकािरे नगरपार्लकािरे गाउँवपलकािरे 

प्रदेश स्र्ानीय एकल कर  प्रदेश स्र्ानीय एकल कर  प्रदेश स्र्ानीय एकल कर प्रदेश स्र्ानीय एकल कर 

 (ग) रु.५००,०००/- भन्दा बढी 
रु.१,०००,०००/- रै्ली अङ्कमा 1000/- 1500/- 2500/- 1000/- 1500/- 2500/- 1000/- 1500/- 2500/- 1000/- 1500/- 2500/- 

 (घ) रु.१०,००,०००/- भन्दा बढी 
रु.२०,००,०००/- सम्मको रै्ली अङ्कमा 1200/- 1800/- 3000/- 1200/- 1800/- 3000/- 1200/- 1800/- 3000/- 1200/- 1800/- 3000/- 

 (ङ) रु.२०,००,०००/- भन्दा बढी 
रु.५०,००,०००/- सम्मको रै्ली अङ्कमा 2000/- 3000/- 5000/- 2000/- 3000/- 5000/- 2000/- 3000/- 5000/- 2000/- 3000/- 5000/- 

 (ि) रु.५०,००,०००/- भन्दा बढी 
रु.१,००,००,०००/- सम्मको रै्ली 
अङ्कमा 8000/- 12000/- 20000/- 8000/- 12000/- 20000/- 8000/- 12000/- 20000/- 8000/- 12000/- 20000/- 

 (छ) रु.१,००,००,०००/- भन्दा बढी 
रु.२,००,००,०००/- सम्मको रै्ली 
अङ्कमा 12000/- 18000/- 30000/- 12000/- 18000/- 30000/- 12000/- 18000/- 30000/- 12000/- 18000/- 30000/- 

 (ज) रु.२,००,००,०००/- भन्दा बढी 
रु.५,००,००,०००/- सम्म रै्ली अङ्कमा 26000/- 39000/- 65000/- 26000/- 39000/- 65000/- 26000/- 39000/- 65000/- 26000/- 39000/- 65000/- 

 (झ) रु.५,००,००,०००/- भन्दा बढी जर्त 
सकैु रै्ली अङ्कमा 40000/- 60000/- 100000/- 40000/- 60000/- 100000/- 40000/- 60000/- 100000/- 40000/- 60000/- 100000/- 

 

३. 
 

लीज 

सरकारी जग्गा र्लजमा उपलव्ध गराउने 

 
सरकारी 

जग्गा दताथ 
तर्ा र्लजमा 
उपलव्ध 
गराउने 
सम्बन्धी 
कायथनीर्त, 
२०७१ को 
अनसूुिी-१ 
अनसुारको 
शलु्क 

लाग्नेछ।             
              

४. जग्गाधर्न दताथ शे्रष्ताको प्रर्तर्लपीको लार्ग 
(वटकट बाहेक) प्रर्त पूजाथ             

 (क) काठमाडौं उपत्यका र्भर 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 
 (ि) तराई िेर 400/- 600/- 1000/- 280/- 420/- 700/- 200/- 300/- 500/- 80/- 120/- 200/- 
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र्स.नं. वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक रे्ली अङ्कमा 
महानगरपार्लकािरे उपमहानगरपार्लकािरे नगरपार्लकािरे गाउँवपलकािरे 

प्रदेश स्र्ानीय एकल कर  प्रदेश स्र्ानीय एकल कर  प्रदेश स्र्ानीय एकल कर प्रदेश स्र्ानीय एकल कर 

 (ग) अन्य िेर 400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 120/- 180/- 300/- 40/- 60/- 100/- 
 नोटः जनुसकैु प्रयोजनको लार्ग प्रर्तर्लपी र्लँदा 

समेत लाग ुहनुेछ।             
५. दाचिल िारेज शलु्क             
 (क) करार अनसुार र्लित पाररत गनथ 

ठहर् याएको फैसला िा र्मलापर अनसुारको 
दाचिला िारेज गदाथ 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% 2% 

 (ि) अन्य र्मलापर (अंश र अपतुाली बाहेक) 
को दाचिला िारेज गदाथ 1.2% 1.8% 3% 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% 2% 0.4% 0.6% 1% 

 (ग) बैंक विचत्तय संस्र्ा िा सहकारी संस्र्ाबाट 
कजाथ प्रिाह गदाथ र्लएको र्धतो र्ललाम गदाथ 
व्यचिले सकार गरी बैंक तर्ा विचत्तय 
संस्र्ाको परानसुार व्यचिको नाममा 
दा.िा.गदाथको रै्ली अङ्कमा 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% 2% 

 (घ) बैंक विचत्तय संघ िा सहकारी संस्र्ाबाट 
कजाथ प्रिाह गदाथ र्लएको र्धतो र्ललाम गदाथ 
व्यचिले सकार नगरी ऋणीकै नामबाट 
बैंक विचत्तय संघ िा सहकारी संस्र्ाले 
आफ्नो नाममा दाचिला िारेज गदाथ प्रर्त 
र्मर्सल 2800/- 4200/- 7000/- 2400/- 3600/- 6000/- 2000/- 3000/- 5000/- 800/- 1200/- 2000/- 

 (ङ) बैंक विचत्तय संस्र्ा िा सहकारी संस्र्ाले 
कजाथ प्रिाह गदाथ र्लएको र्धतो र्ललाममा 
बैंक िा संस्र्ा आफैले सकार गरेपर्छ 
सम्बचन्धत ऋणीलाई नै वफताथ गदाथ पाररत 
गने र्लितको रै्ली अङ्कमा 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% 2% 0.8% 1.2% 2% 0.4% 0.6% 1% 

 (अ) भरू्मसधुार कायाथलयबाट जग्गा 
बाँडफाँट भई दा.िा. हनु आउँदा प्रर्त 
र्मर्सल 200/- 300/- 500/- 160/- 240/- 400/- 120/- 180/- 300/- 80/- 120/- 200/- 

 (आ) अदालत िा न्यायीक र्नकायको फैसला 
बमोचजम र्ललाम बढाबढ गरी दाचिला 
िारेज गदाथ प्रर्त र्मर्सल 2000/- 3000/- 5000/- 1200/- 1800/- 3000/- 400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 

 (ि) शेिपर्छको बकसपरको दाचिल िारेज              
 (अ) तीनपसु्ता र्भरको भए सबै िरेका लार्ग अंशबण्डा सरह  
  सबै िरेका लार्ग राचजनामा सरह 
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र्स.नं. वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्यर्ा उल्लेि भएकोमा बाहेक रे्ली अङ्कमा 
महानगरपार्लकािरे उपमहानगरपार्लकािरे नगरपार्लकािरे गाउँवपलकािरे 

प्रदेश स्र्ानीय एकल कर  प्रदेश स्र्ानीय एकल कर  प्रदेश स्र्ानीय एकल कर प्रदेश स्र्ानीय एकल कर 

(आ) तीनपसु्ता बावहरको भए (रै्ली अङ्क)मा 
६. नामसारी             
 (क) तीन पसु्ता र्भरको नामसारी गदाथ 600/- 900/- 1500/- 480/- 720/- 1200/- 400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 
 (ि) तीन पसु्ताभन्दा बावहरको नामसारी गदाथ 1400/- 2100/- 3500/- 1200/- 1800/- 3000/- 1200/- 1800/- 3000/- 600/- 900/- 1500/- 

७. हाल साविक             
 पनुः नापजाँि पर्छको शे्रस्ता हाल साविक तर्ा 

अद्यािर्धक गदाथ प्रर्त र्मर्सल 160/- 240/- 400/- 120/- 180/- 300/- 80/- 120/- 200/- 40/- 60/- 100/- 
८. घर कायम             
 शे्रस्ता पूजाथमा घर जनाउने प्रर्त र्निदेन 1000/- 1500/- 2500/- 800/- 1200/- 2000/- 800/- 1200/- 2000/- 200/- 300/- 500/- 

९. संशोधन दस्तरु             
 मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) 

अनसुारको वििरणमा संशोधन गनुथ पदाथ प्रर्त 
र्मर्सल 120/- 180/- 300/- 80/- 120/- 200/- 40/- 60/- 100/- 20/- 30/- 50/- 

१०. रोक्का दस्तरु             
 क) र्लित रचजषे्ट्रशन भएकोमा (रै्ली अङ्क 

जर्तसकैु भए पर्न) - - नलाग्न े - - नलाग्न े - - नलाग्न े - - नलाग्न े
 ि) र्लित रचजषे्ट्रशन नहनुेमा             
 (अ) रु.१०००००/- सम्मको ऋण अङ्कमा 200/- 300/- 500/- 1६0/- 240/- 400/- 120/- 180/- 300/- 80/- 120/- 200/- 
 (आ) रु.१०००००/-भन्दा बढी 

रु.५०००००/- सम्म 320/- 480/- 800/- 280/- 420/- 700/- 200/- 300/- 500/- 120/- 180/- 300/- 
 (इ) रु.५ लाि भन्दा बढी जर्तसकैु ऋण 

अंकमा 400/- 600/- 1000/- 320/- 480/- 800/- 280/- 420/- 700/- 200/- 300/- 500/- 
 (ई) ऋण अंक निलेुमा 2000/- 3000/- 5000/- 1600/- 2400/- 4000/- 1200/- 1800/- 3000/- 800/- 1200/- 2000/- 
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(ग) विविध 

१. ............, अर्धकारनामा र शेिपर्छको बकसपर र्लित बाहेक अन्य सबै प्रकारको र्लितमा रै्ली अंक 
अर्निायथ िलुाउन ुपनेछ। 

१(क) काठमाडौं उपत्यका र्भरका महानगरपार्लका, उपमहानगरपार्लका र नगरपार्लका िेरर्भरको पाररत हनुे 
र्लितमा घरजग्गा रचजषे्ट्रशन शलु्कको र्स.नं. १, २ र ३ मा उल्लेि गररएको रचजषे्ट्रशन र्लितको रै्ली 
अंकको शून्य दशमलि पाँि प्रर्तशत शलु्क िाग्मती सभ्यता िेर सधुार तर्ा विकास शलु्क असलु गररनेछ। 

२. जलविद्यतु उद्योग, चिया िेती, कफी िेती, कपास िेती, पषु्प व्यिसाय, तरकारी िेती, पशपंुिीपालन, अलैिी 
िेती, जडीिटुी िेती एिं फलफूल उद्योगको नाममा िरीद गने जग्गाको र्लित पाररत गदाथ लाग्न ेरचजषे्ट्रशन 
दस्तरुमा पिहत्तर प्रर्तशत छुट हनुेछ।तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा मालपोत 
कायाथलयले छुट भएको रचजषे्ट्रशन शलु्क असलु गरी सोही रकम बराबर जररिाना गनुथ पनेछ। 

३. सामूवहत िेती योजना अन्तगथत कृवि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले व्यचिहरु र्मली जग्गाको िक्ला र्मलाई 
िेती गने उद्योग िोली त्यस्तो उद्योगको नाममा र्लित पाररत भएमा सो मा लाग्ने रचजषे्ट्रशन शलु्कमा 
पिहत्तर प्रर्तशत छुट हनुेछ। तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा मालपोत 
कायाथलयले छुट भएको रचजषे्ट्रशन शलु्क असलु गरी सोही रकम बराबर जररिाना गनुथ पनेछ। 

४. सूती गडु्िा पानपराग र मददराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्र्ापना तर्ा सिालन 
गने उद्योगको नाममा िरीद गने जग्गाको र्लित पाररत गदाथ लाग्ने रचजषे्ट्रशन शलु्कमा पिास प्रर्तशत छुट 
हनुेछ।तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा मालपोत कायाथलयले छुट भएको रचजषे्ट्रशन 
शलु्क असलु गरी सोही रकम बरारबर जररिाना गनुथ पनेछ। 

५. (क) कृवि ऋण िीमा संस्र्ान बीमा सर्मर्तबाट स्िीकृर्त प्राप्त बीमा कम्पनी विश्वविद्यालय बैक तर्ा विचत्तय 
संस्र्ाहरुले आफ्ना बहालिाला कमथिारीहरुलाई सेिा शतथ बमोचजम ददन ेऋण सवुिधाको र्धतो बन्धक र्लित 
पाररत गदाथ रचजषे्ट्रशन शलु्क छुट हनुेछ।तर सेिा शलु्क रु. 1000/- लाग्नेछ। 
(ि) कमथिारी सियकोि तर्ा नागररक लगानी कोिले र्नयर्मत िित जम्मा गने आफ्ना सियकताथहरुलाई 
ऋण सवुिधा उपलव्ध गराउँदा र्लने र्धतोको र्धतो बन्धक र्लित पाररत गदाथ रचजषे्ट्रशन शलु्क छुट हनुेछ। 
तर सेिा शलु्क रु. 500/- लाग्नेछ। 

6. (क) सहकारी ऐन २०४८ बमोचजम दताथ भै संिालनमा रहेका सहकारी संस्र्ाहरुले आफ्ना शेयर सदस्यहरु 
िीि ऋण लगानी/प्रिाह गदाथ तीस लाि रुपैंयासम्मको रै्ली अंकमा रोक्का दस्तरु बाहेक सेिा शलु्क िापत 
रु.२००।-लाग्नेछ। सो भन्दा मार्र्को रै्ली अंकमा िण्ड ि सेिा शलु्क महलको र्स.नं. २ बमोचजमको 
सेिा शलु्क लाग्ने छ। 

(ि) बैवकङ्ग तर्ा विचत्तय व्यिसाय र विमा व्यिसाय गने एकै प्रकृर्तका र्नकायहरु एक आपसमा गार्भन 
िाहेमा गार्भने संस्र्ाहरुले सो प्रयोजनका लार्ग घर जग्गाको एकर्रत गदाथ संशोधन दस्तरु बाहेक अन्य 
दस्तरु/शलु्क लाग्ने छैन। 

७. जनआन्दोलन पवहलो, दोश्रो, जनयदु्ध र मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शवहदका आचश्रत पर्त, पचत्न, 
छोरा र छोरी तर्ा माता-वपताको नाममा स्िार्मत्ि प्राप्त हनुे गरी पाररत हनुे र्लितमा यस ऐन बमोचजम 
लाग्न ेसबै प्रकारको दस्तरु र शलु्क पूणथरुपमा छुट हनुेछ। 

८. अपाङ्गता भएका व्यचि, दर्लत एिं वपछर्डएका तर्ा अल्पसंख्यक, र्समान्तकृत जाती भनी स्र्ानीय तहबाट 
प्रमाचणत भएको र्सफfररस िा आर्धकाररक प्रमाणका आधारमा र्तर्नहरुको नाममा स्िार्मत्ि प्राप्त हुँदा यस ऐन 
बमोचजम असलु गररने घरजग्गा रचजषे्ट्रशन शलु्कमा २५ प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

9. (क) मवहला, सत्तरी ििथ भन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागररक र नािालकको नाममा जनुसकैु प्रकारबाट 

                                                           
 संशोधन गरी हटाइएको 
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स्िार्मत्ि प्राप्त हनुे गरी पाररत हनु ेर्लितमा यस ऐन बमोचजम लगाइएको रचजषे्ट्रशन शलु्कमा पच्िीस प्रर्तशत 
छुट हनुेछ। तर एकल मवहलाको हकमा भने पैंर्तस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

(ि) गाउँपार्लकाको िेरर्भरको जग्गामा मवहलाको नाममा जनुसकैु प्रकारबाट स्िार्मत्ि प्राप्त हनु ेगरी पाररत 
हनुे र्लितमा यस ऐन बमोचजम लगाइएको रचजषे्ट्रशन शलु्कमा पैंतीस प्रर्तशत छुट हनुेछ।  

(ग) देहायको स्र्ानमा पिास प्रर्तशत छुट हनुेछ। 
अ)  रसिुा चजल्लाको सदरमकुाम बाहेक। 

आ)  दोलिा चजल्लाका लामाबगर, गौरीशंकर, आलम्प,ु मािुथ, स्यामा, िग,ु िारे र चिलंिा साविकको 
गाउँ विकास सर्मर्तको हकमा। 

(इ)  धाददङ चजल्लाका सेत ुथङ, र्तप्लीङ, री, लप्पा, ओलाङ, सत्यदेिी, दािाथ, िसेरी, बढुार्मु, 
मूलपानी, फूलिकथ , सल्यानकोट र गमु्दीसाविकको गाउँ विकास सर्मर्तको हकमा। 

(ई)  र्सन्धपुाल्िोक चजल्लाको तातोपानी, गमु्िा, गोल्िे र फुल्पीङकट्टी साविकको गाउँ विकास 
सर्मर्तको हकमा 

घ) हाल पर्त िा पत्नीको नाममा कायम रहेको घर जग्गाको स्िार्मत्ि पररितथन गरी पर्त-पचत्न दिैुको संयिु 
स्िार्मत्िको रुपमा र्लित गनथ िाहेमा साविकको रै्ली अंक कायम गरी सो संगोलनामाको र्लितमा रु. 
1००।-  मार रचजषे्ट्रशन दस्तरु लाग्नेछ। 
ङ) ३०० जना भन्दा बढी व्यचिलाई प्रत्यि रोजगारी ददने उत्पादनमूलक उद्योग स्र्ापना गनथ िा विस्तार 
गनथका लार्ग जग्गा िररद गदाथ लाग्ने रचजषे्ट्रशन शलु्कको र्लितमा पिास प्रर्तशत छुट हनुेछ।तर त्यस्तो 
जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा मालपोत कायाथलयले छुट भएको रचजषे्ट्रशन शलु्क असलु गरी 
सोही रकम बराबर जररिाना गनुथ पनेछ। 

१०. भरू्मवहन मिु कमैया र मिु हर्लया पररिारले सहरु्लयत ऋण र अनदुान प्राप्त गरी िररद गरेको जग्गाको 
र्लित पाररत गदाथ लाग्न ेरचजषे्ट्रशन शलु्क, सेिा शलु्क र रोक्का दस्तरु पूणथ रुपमा छुट हनुेछ। 

११. बैक, विचत्तय एिं सहकारी संघ िा संस्र्ा र अदालतबाट भई आएको र्मलापर अनसुार दाचिला िारेज 
गनुथपदाथ सेिा दस्तरु असलु गने प्रयोजनको लार्ग मालपोत कायाथलयले रचजषे्ट्रशन प्रयोजनको लार्ग तोकेको 
न्यूनतम मूल्य र र्मलापर िा बैंक, विचत्तय एिं सहकारी संघ संस्र्ाको परमा उल्लेि भएको मूल्य मध्ये जनु 
बढी हनु्छ सोहीलाई कायम गनुथ पनेछ। 

१२. रचजषे्ट्रशन शलु्क िापत मालपोत कायाथलयले उठाएको रचजषे्ट्रशन शलु्क मध्येबाट 0.25(शनु्य दशमलि दईु 
पाँि प्रर्तशत) मालपोत/भमूी सधुार/नापी कायाथलयहरुको संस्र्ागत सदुृवढकरण, भिन र्नमाथण, ममथत, शे्रस्ता 
व्यिस्र्ापन तर्ा दैर्नक कायथ संिालनमा ििथ गने गरी सम्बचन्धत मालपोत कायाथलयहरुमा उपलव्ध 
गराइनेछ। यसरी उपलव्ध गराएको रकम रु. छ लाि भन्दा बढी भएमा सो भन्दा बढी भएको रकम प्रदेश 
सचित कोिमा दाचिला गनुथपनेछ।उपरोि बमोचजमको रकम कायथविर्ध बनाई ििथ गनुथपनेछ। 

१३. प्रदेश सरकारले िाहेमा धार्मथक तर्ा सामाचजक वहतका र्नर्मत्त स्र्ावपत नेपालमा दताथ भएका संघ संस्र्ा िा 
र्नकायले आफ्नो नाउँमा र्नशलु्क रुपमा प्राप्त गने जग्गाको र्लित पाररत गदाथ पिास प्रर्तशत रचजषे्ट्रशन 
शलु्क छुट ददन सक्नेछ। 

१४. सहकारी ऐनको दफा ५ अन्तगथत दताथ भएका सहकारी संस्र्ाहरुले संस्र्ाको प्रयोजनका लार्ग मार काठमाडौं 
उपत्यकामा १ रोपनी, पहाडी िेरमा २ रोपनी र र्भरी मधेशमा ३ कठ्ठासम्म जग्गा र भिन िररद गदाथ 
लाग्न ेरचजषे्ट्रशन शलु्क भरू्म व्यिस्र्ा, कृवि तर्ा सहकारी मन्रालयको र्सफाररसमा लाग्ने रचजषे्ट्रशन शलु्क 
पूणथ रुपमा छुट हनुेछ तर त्यस्ता सहकारी संस्र्ाले रचजषे्ट्रशन शलु्क छुट सवुिधामा िररद गरेको जग्गा तर्ा 
भिन संस्र्ा गार्भएको िा विघटन भएको अिस्र्ामा बाहेक र्बक्री गरेमा पवहले छुट ददएको रचजषे्ट्रशन शलु्क 
असलु उपर गररनेछ। 

१५. विविधको क्रम संख्या ७, ८, ९ र १० बमोचजम छुट ददंदा एकै व्यचिलाई एकभन्दा बढी आधारमा छुट 
पाउन ेभएमा सबैभन्दा बढी कुनै एकमार छुट ददइन ेछ। 
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१६. एउटै कारोबारबाट ५० लाि रुपैंया िा सो भन्दा मार्र्को घर िा जग्गा िररद विक्री गदाथ के्रताले बैंकबाट 
भिुानीको लार्ग योग्य (गडु फर पेमेन्ट) भनी छाप लागेको िेकको फोटोकपी पेश गरेपर्छ िा विके्रताका 
नाममा बैकमा रहेको िातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौिरको फोटोकपी पेश गरेपर्छ मार मालपोत 
कायाथलयले र्लित पाररत गनेछ। 

१७. पर्त पचत्नको संयिु नाममा पाररत हनु ेर्लितमा मवहला सरह रचजषे्ट्रशन शलु्क छुट ददईनेछ। 
१८. तीन पसु्ता र्भर छोरी िा नार्तनीहरुमा संयिु नामसारी भई दताथफारी गदाथ क्रम संख्या २ मा उल्लेचित 

छोडपरको दररेटको आधा शलु्क लाग्नेछ। 
१९. नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार अन्तगथत कुनै एक र्नकायको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकार िा प्रदेश 

सरकारको अको कुनै र्नकायको नाममा रचजषे्ट्रशन िा दाचिल िारेज गनुथपदाथ रचजषे्ट्रशन शलु्क तर्ा सेिा 
शलु्क लाग्ने छैन। 

२०. कुनै व्यचिको स्िार्मत्िमा रहेको जग्गा नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार िा स्र्ानीय तहको कुनै र्नकायलाई 
र्नशलु्क रुपमा प्राप्त भएमा िा नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार िा स्र्ानीय तहको कुनै पर्न र्नकायले िररद 
गरी र्लएमा सो मा रचजषे्ट्रशन शलु्क तर्ा सेिा शलु्क लाग्ने छैन। 

२१. िैदेचशक रोजगारीबाट बैंवकङ्ग प्रणाली माफथ त रेर्मट्यान्स प्राप्त भएको बैंकको प्रमाचणत कागजातको आधारमा 
त्यस्तो रेर्मट्यान्सबाट िररद हनुे जग्गाको र्लितमा पच्िीस प्रर्तशत रचजषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 

२२. गठुी संस्र्ा दताथ गदाथ सेिा शलु्क िापत रु. १०००।- लाग्नेछ ।  
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अनसूुिी-२ 
(दफा ३ सँग सम्बचन्धत) 

सिारी साधन कर  

सिारीको वििरण बाविथक कर दर कैवफयत 
प्रदेश सरकार स्र्ानीय तह एकल कर  

१. र्नजी सिारी साधनमा देहाय बमोचजम सिारी साधन कर 
लाग्नछे:- 

    

(क) कार, चजप, भ्यान, माइक्रो बस     
(अ) १००० सी.सी सम्म 12,540/- 8,360/- रु. २०,९००/-  
(आ) १००१ देचि १५०० सी.सी सम्म 13,860/- 9,240/- रु. २३,१००/-  
(इ) १५०१ सी.सी. देचि २००० सी.सी. सम्म  15,180/- 10,120/- रु.२५,३००/-  
(ई) २००१ सी.सी देचि २५०० सी.सी सम्म 21,120/- 14,080/- रु. ३५,२००/-  
(उ) २५०१ सी.सी देचि २९०० सी.सी. सम्म  24,420/- 16,280/- रु.४०,७००/-  
(ऊ) २९०१ सी.सी. देचि मार्र् सबै 34,980/- 23,320/- रु. ५८,३००/-  

(ि) डोजर,एक्साभेटर,लोडर,रोलर,वट्रपर,के्रन जस्ता मेचशनरी 
उपकरण र र्मनवटपर 

    

(अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वट्रपर, के्रन, 
जस्ता, मेचशनरी उपकरण 

23,100/- 15,400/- 38,500/-  

(आ) र्मनीवटपर 16500/- 11000/- रु. २७,५००/-  
(ग) टे्रक्टर, पािर वटलर     

(अ) टे्रक्टर 3000/- 2000/- 5000/-  
(आ) पािर वटलर 
(गैर कृवि प्रयोजनका लार्ग एकल कर प्रशासन अन्तगथत 
बाविथक कर दर रु. 15000/- हनु ेजसमा प्रदेश सरकारको 
९०००/- र स्र्ार्नयको ६०००/- रहने।) 

1980/- 1320/- 3300/-  

(घ) र्मर्नट्रक/र्मर्नबस 14,520/- 9,680/- रु. २४,२००/-  
(ङ) ट्रक/बस 19,800/- 13,200/- रु. ३३,०००/-  
(ि) मोटर साइकल     

(अ) १२५ सी.सी. सम्म 1,650/- 1,100/- रु. २,७५०/-  
(आ) १२६ देचि २५० सी.सी. सम्म 2,640/- 1,760/- रु. ४,४००/-  
(इ) २५१ देचि ४०० सी.सी. सम्म 5280/- 3,520/- रु. ८,८००/-  
(ई) ४०१ सी.सी. र सो देचि मार्र् 9900/- 6,600/- रु. १६,५००/-  

२. भाडामा दताथ भएका सिारी साधनमा देहाय बमोचजम सिारी 
साधन कर लाग्नछे:- 

    

(क) कार, चजप, भ्यान, माइक्रो बस     
(अ) १३०० सी.सी सम्म 5,280/- 3,520/- रु. ८,८००/-  
(आ) १३०१ सी.सी. देचि २००० सी.सी सम्म  5,940/- 3,960/- रु. ९,९००/-  
(इ) २००१ सी.सी. देचि २९०० सी.सी.सम्म 7,260/- 4,840/- रु. १२,१००/-  
(ई) २९०१ देचि ४००० सी.सी. सम्म 8,580/- 5,720/- रु. १४,३००/-  
(उ) ४००१ सी.सी. र सो भन्दा मार्र् सबै 9,900/- 6,600/- रु. १६,५००/-  

(ि) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वट्रपर, के्रन जस्ता 
मेचशनरी उपकरण  

११,२२0/- ७,४८0/- रु. १८,७००/-  

(ग) टे्रक्टर र पािर वटलर     
(अ) टे्रक्टर 3,000/- 2,000/- 5,000/-  
(आ) पािर वटलर 1980/- 1320/- 3,300/-  
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  (गैर कृवि प्रयोजनका लार्ग एकल कर प्रशासन अन्तगथत 
बाविथक कर दर रु. 15000/- हनु ेजसमा प्रदेश सरकारको 
९०००/- र स्र्ार्नयको ६०००/- रहने) 

(घ) र्मर्नट्रक, र्मर्नबस 7,920/- 5,280/- रु. १३,२००/-  
(ङ) र्मनी वट्रपर 9,240/- 6,160/- रु. १५,४००/-  
(ि) ट्रक, बस 9,240/- 6,160/- रु.१५,४००/-  

 

3. तपसीलमा उल्लेि भएका सिारी साधनहरुलाई भाडामा दताथ भएका सिारी साधनमा लाग्ने सरह कर लाग्ने 
छ:- 
(क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नाउँमा दताथ भएका, 
(ि) गाउँपालीका, नगरपार्लका र चजल्ला समन्िय सर्मर्तको नाउँमा दताथ भएका। 

4. र्बधरु्तय माध्यामबाट सिार्लत सिारी साधनमा सिारी साधन कर लाग्ने छैन।पेट्रोर्लयम पदार्थ बाहेक अन्य 
इन्धनद्धारा सिालन हनुे सिारी साधनमा लाग्ने सिारी साधन करमा बीस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

5. सरुु पैठारी र्मर्तले एक बिथभन्दा कम अिर्ध भएमा दामासाहीले सिारी साधन कर कट्टा गररनेछ। तर व्यापार 
मौज्दातमा रहेका सिारी साधनमा यस्तो कर लाग्ने छैन। 

6. सिारी साधन र्बग्रकेो िा अन्य कुनै कारणबाट सो सिारी साधन िलाउन नपाएको भनी प्रदेश सरकारले 
ठह्याएको कुनै व्यचि िा संस्र्ाको नाममा दताथ भएको सिारी साधनलाई सिारी साधन कर लाग्ने छैन। 

7. बागमती अिलमा दताथ भई उत्पादनका र्मर्तले पन्र ििथभन्दा परुाना २० ििथ नकटेका सिारी साधनहरुलाई 
लाग्न ेसिारी साधन करमा िौध ििथभन्दा बढीको प्रत्येक ििथका लार्ग पाँि प्रर्तशतका दरले र्प गरी सिारी 
साधन कर लाग्नेछ। तर यस्तो र्प गररएको रकम सिारी साधनको लार्ग तोवकएको कर रकमभन्दा बढी हनुे 
छैन। 

8. भाडाका बस, र्मनीबस तर्ा माइक्रोबसका सिारी साधनले विद्यार्ीलाई सहरु्लयतको रुपमा भाडाका छुट 
ददएबापत त्यस्ता सिारी साधनका धनीले र्तनुथपने सिारी साधन करमा साठी प्रर्तशत छुट पाउनेछन।् 

9. जनुसकैु सिारी साधनका धनीले िाहेमा लाग्ने सिारी साधन कर प्रिर्लत दरका आधारमा एकमषु्ट रुपमा पाँि 
बिथसम्मका लार्ग एकैपटक भतु्तानी गरी निीकरण गराउन सक्नेछन। यसरी अर्ग्रम रुपमा पाँि ििथको सिारी 
साधन कर एकमषु्ट बझुाई निीकरण गराएमा लाग्ने सिारी साधन करमा दस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

10. सािथजर्नक संग्रहालयमा प्रदशथनीका लार्ग राचिएका बीस ििथभन्दा परुाना सिारी साधनलाई िाविथक र्तनुथपने 
सिारी साधन कर लाग्न ेछैन। 

11. यस ऐनमा अन्य जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापर्न दमकल, एम्बलेुन्स तर्ा शि िाहनलाई सिारी साधन कर 
लाग्न ेछैन। 

१2. बीस लाि रुपैंयाभन्दा बढीको सिारी साधन िररद गदाथ सम्बचन्धत सिारी साधन के्रताले एकाउन्ट पेयी 
िेकबाट मार र्बके्रतालाई रकम भतु्तानी गनुथपनेछ। 

१3. यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेचिएको भए तापर्न अपाङ्गगता भएका व्यचिले प्रयोग गनथ र्मल्ने गरी 
बनाईका १५० सी.सी. सम्मका स्कुटरमा सिारी साधन कर लाग्ने छैन। 

१4. नेपालमा हाल सिालनमा रहेका परुाना ट्रकलाई नेपालमा नै बन्द कन्टेनरको रुपमा रुपान्तरण गनथ र्निेदन 
ददने सिारी साधनका धनीलाई र्नजले बझुाउनपुने सिारी साधन कर िापत पिास हजार रुपैंया िा िार ििथको 
सिारी साधन कर िापत हनु आउने रकममध्ये जनु घटी हनु्छ सो बराबरको रकम छुट ददइनेछ। 

तर यस्तो छुट सवुिधा दश ििथ भन्दा परुाना ट्रकहरुलाई ददइन ेछैन। 

१5. प्रदेश सरकारले जफत गरी र्ललाम र्बक्री गरेको सिारी साधनमा सो र्मर्त भन्दा अगार्डको अिर्धको कर 
लाग्न ेछैन। 
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अनसूुिी-३ 
(दफा ४ सँग सम्बचन्धत) 

मनोरञ्जन कर 

र्स.नं. वििरण मनोरञ्जन करको दर   

  स्र्ार्नय प्रदेश एकल कर 

१ िलचिर घरमा िलचिर प्रदशथन गदाथ 
दशथकहरुबाट प्रर्त वटकट 

3% 2% ५% 

२. र्भर्डयो घर, सांस्कृर्तक प्रदशथन हल,  
कन्सटथ, र्र्यटर/नाटकघर, फनपाकथ , 
िाटर गाडेन, िाल उद्यान, दोहोरी 
साँझ, डान्सबार, क्यार्सनो, फुट्सल, 
जमु्िा लगायतकामा प्रर्त वटकट/ विल 

3% 2% ५% 

३. तीन मवहनासम्म जाद ु सकथ स मेला 
सिालन गराए िापत प्रर्तददन 

रु.40/- रु.60/- रु.१00/- 

४. तीन मवहना भन्दा बढी जाद ु सकथ स 
मेला िा मनोरञ्जन प्रदायक कायथक्रम 
सिालन  गराए िापत मार्सक  

२000/- 3000/- रु. ५०००।- 

 
 

अनसूुिी - ४ 

(दफा ६ सँग सम्बचन्धत) 

                                    कृवि आयमा कर 

र्स.नं. आयको िर्गथकरण करको दर 

(क) कूल आय रु. 5,00,000 सम्म शून्य दर 
ददggददरमाकर 

नलाग्न े

(ि) कूल आय रु. 5,00,001 देचि 50,00,000 सम्म 1.5% 

(ग) कूल आय रु. 50,00,001 देचि 1,00,00,000 सम्म 1.75% 

(घ) कूल आय रु. एक करोडभन्दा मार्र् 2% 
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अनसूुिी - ५ 

(दफा ९ सँग सम्बचन्धत) 

दहत्तर िहत्तर शलु्क 

र्स.नं. वििरण इकाई दर (संकलन शलु्क) दर (र्बक्री शलु्क) 

१. ढुङ्गा, िनुढुङ्गा, र्गट्टी, बालिुा, स्लेट, ग्राभेल र रोडा 
घाटगद्दी एिं र्बक्री (स्िीकृत िानी िेर बाहेक) 

प्रर्त घन 
वफट 

रु.3/- रु.6/- 

2 माटो घाटगद्दी एिं र्बक्री (स्िीकृत िानी िेर 
बाहेक) 

प्रर्त घन 
वफट 

पिास पैसा रु.2/- 

3. िानीजन्य उद्योगले आफैं ले संकलन गरेको िस्तमुा र्बक्री शलु्क मार लगाइनेछ। 
4. प्रदेश र्भर उत्पादन हनुे र्समेन्टको हकमा कारिाना मूल्यको 0.२5 प्रर्तशतका दरले प्राकृर्तक श्रोत शलु्क 

लगाइन ेछ। (संघीय कानून बमोचजम िनुढुङ्गा िानीको अनमुर्त र्लई सञ् िालनमा रहेका र्समेन्ट उद्योगलाई 
र्स. नं. १ मा उचल्लचित िनुढुङ्गामा संकलन शलु्क र र्बक्री शलु्क नलाग्ने ) 

 
 


