
 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न गनथ बनकेो ववधेर्क 

 
प्रस्तावना : प्रदेश सरकारको आर्र्थक वर्थ २०७५/०७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्ाथन्वर्न 
गनथको र्नर्ित्त राजस्व संकलन गने, कर लगाउन,े कर छुट ददने तर्ा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानून 
तजुथिा गनथ वाञ्छनीर् भएकोले, 
 
 
 प्रदेश सभाले र्ो ऐन बनाएको छ। 

१. संक्षिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) र्स ऐनको नाि "प्रदेश आर्र्थक ऐन, २०७५" रहेको छ। 
(२) र्स ऐन बिोक्षजिका दफाहरु िध्रे् दफा ६ बाहेकका अन्र् दफाहरु सम्वत ्२०७५ 

श्रावण १ गतेदेक्षि लागू हनुछे। 
(3) र्स ऐनको दफा ६ प्रदेश सरकारले तोकेको र्िर्तदेक्षि लागू हनुेछ।  

२.  घरजग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक् का दस्तरु : (१) आर्र्थक वर्थ 2075/076 िा प्रदेश 
नं. 3 र्भत्र अनसूुची-१ बिोक्षजि घरजग्गा रक्षजषे्ट्रसन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक् का दस्तरु लगाईने र 
असलु उपर गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको शलु्क घरजग्गा रक्षजषे्ट्रशन गदाथका बित सम्बक्षन्धत 
गाउँपार्लका तर्ा नगरपार्लकाले संकलन गनुथ पनेछ। 

तर गाउँपार्लका तर्ा नगरपार्लकाको साधन, श्रोत, प्रववर्ध, जनशक्षि तर्ा कार्ाथलर् 
व्र्वस्र्ापन नभएसम्ि नेपाल सरकारको तोवकएको कार्ाथलर्ले उपदफा (१) बिोक्षजिको दर 
अनसुारको शलु्क उठाई चालीस प्रर्तशत रकि प्रदेश सक्षञ् चत कोर्िा दाक्षिला गनुथ पनेछ। 

३. सवारी साधन कर : (१) आर्र्थक वर्थ 2075/076 िा प्रदेश नं. 3 र्भत्र दताथ भई प्रर्ोगिा 
रहेको सवारी साधनिा अनसूुची -२ बिोक्षजि सवारी साधन कर लगाईने र असलु उपर गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले संकलन गनेछ। 
तर प्रदेश सरकारको साधन, श्रोत, प्रववर्ध, जनशक्षि तर्ा कार्ाथलर् व्र्वस्र्ापन नभएसम्ि 

नेपाल सरकारको तोवकएको कार्ाथलर्ले उपदफा (१) बिोक्षजिको दर अनसुारको कर उठाई प्रदेश 
ववभाज्र् कोर्िा दाक्षिला गनुथ पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोक्षजि प्रदेश ववभाज्र् कोर्िा जम्िा भएको रकि िध्रे् साठी 
प्रर्तशत रकि प्रदेश सक्षञ् चत कोर्िा र चालीस प्रर्तशत रकि स्र्ानीर् तहलाई तोवकए बिोक्षजि 
बाडँफाँट गररनेछ।  
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४. िनोरञ् जन कर: (१) आर्र्थक वर्थ 2075/076 िा प्रदेश नं. 3 र्भत्र चलक्षचत्र घर, र्भर्डर्ो घर, 
साँस्कृर्तक प्रदशथन हल, कन्सटथ, र्र्र्टर/नाटकघर, फनपाकथ , वाटर गाडेन, बाल उद्यान, दोहोरी 
साँझ, डान्सबार, क्यार्सनो, फुट्सल, जमु्बा जस्ता िनोरञ् जन स्र्लिा अनसूुची-३ बिोक्षजिको 
िनोरञ् जन कर लगाईन ेर असलु उपर गररनेछ। 

(2) उपदफा (१) बिोक्षजिको िनोरञ् जन करको प्रशासन गाउँपार्लका वा नगरपार्लकाले 
गनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि संकर्लत करको चालीस प्रर्तशत रकि प्रदेश सक्षञ् चत कोर्िा 
दाक्षिला गनुथ पनेछ। 

५. ववज्ञापन कर : (१) आर्र्थक वर्थ 2075/076 िा प्रदेश नं. 3 र्भत्र राक्षिने होर्डथङ बोडथ, साइन 
बोडथ, व्र्ानर, ट्राई र्भजन बोडथ, ग्लो बोडथ, स्टल, र्डक्षजटल बोडथ, धातकुो फे्रि वा कुनै स्र्ानिा 
लगाउन,े लेख् न ेवा ववद्यतुीर् तरंग प्रर्ोग गररएको प्रचारको लार्ग राक्षिन ेवस्त ुवा सािाग्रीिा गररन े
ववज्ञापनिा ववज्ञापन कर लगाईन ेर असलु उपर गररनछे। 

(२) उपदफा (१) अनसुारको ववज्ञापन करको दर एवं कर उठाउन े प्रणाली स्र्ानीर् 
तहले र्नधाथरण गरे बिोक्षजि नै हनुेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोक्षजिको ववज्ञापन करको प्रशासन गाउँपार्लका वा नगरपार्लकाले 
गनेछ। 

(४) उपदफा (१) बिोक्षजि संकर्लत करको चालीस प्रर्तशत रकि प्रदेश सक्षञ् चत कोर्िा 
दाक्षिला गनुथ पनेछ। 

६. कृवर् आर्िा कर : (१) आर्र्थक वर्थ २०७५/०७६ िा स्वरं् घोर्णा गरी आफ्नो कृवर् आर् 
प्रस्ततु गने कृर्कहरुको लार्ग कृवर् आर्िा कर लगाईन ेर असलु उपर गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको कृवर् आर्िा लाग्ने करको दर तर्ा सीिा अनसूुची-४ 
बिोक्षजि हनुेछ। 

(३)  कृवर् आर्िा कर लगाउने कार्थववर्ध प्रदेश सरकारले र्नधाथरण गरे बिोक्षजि हनुछे। 

७. पर्थटन शलु्क : आर्र्थक वर्थ २०७५/०७६ िा प्रचर्लत कानून बिोक्षजि पर्थटन शलु्क लगाईन ेर 
असलु उपर गररनेछ। 

८. सवारी चालक अनिुर्त पत्रको इजाजत दस्तरु, सवारीको दताथ वकताब (व्ल ुबकु) दस्तरु : सवारी 
चालक अनिुर्त पत्रको इजाजत दस्तरु, सवारीको दताथ वकताब (व्ल ुबकु) दस्तरु सम्बन्धी व्र्वस्र्ा 
प्रदेश सवारी तर्ा र्ातार्ात सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्र्ा नभएसम्िको लार्ग प्रचर्लत कानून बिोक्षजि 
हनुेछ। 
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९.  दहत्तर बहत्तर शलु्क : (१) आर्र्थक वर्थ 2075/076 िा ढंुगा, चनुढंुगा, र्गट्टी, बालवुा, दहत्तर 
बहत्तरको संकलनिा अनसूुची-5 बिोक्षजि शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछ। सारै् 
गाउँपार्लका वा नगरपार्लकाले प्रचर्लत कानूनिा तोवकएको दरिा नघट्न ेगरी ववक्री िूल्र् तोक्न 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको शलु्कको संकलन सम्बक्षन्धत गाउँपार्लका वा 
नगरपार्लकाले गनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि संकर्लत रकि तोवकए बिोक्षजि बाँडफाँड हनुछे। 

१०. दण्ड जररवाना : (१) प्रदेश र्भत्र कुनै व्र्क्षि, संस्र्ा वा र्नकार्ले प्रदेश कानूनको उल्लङ्घन गरेको 
पाइएिा प्रदेश सरकारले दण्ड तर्ा जररवाना गनथ सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको दण्ड जररवानाको दर प्रचर्लत कानून बिोक्षजि हनुेछ। 

1१. दर घटाउन, बढाउन वा छुट ददन सक्न े : (१) प्रचर्लत कानूनिा जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए 
तापर्न प्रदेश सरकारले आवश्र्कता अनसुार र्ो ऐन र अन्र् कानून बिोक्षजि लगाईने दस्तरु, 
शलु्क, िहशलु र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्र्स्तो दस्तरु, शलु्क, िहशलु, र कर आकं्षशक 
वा पूणथ रुपिा छुट ददन सक्नेछ। त्र्स्तो दर घटाएको, बढाएको वा छुट ददएको सूचना प्रदेश 
राजपत्रिा प्रकाशन गनुथ पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तरु, शलु्क, 
िहशलु र कर आकं्षशक वा पूणथ रुपिा छुट ददइएको वववरण प्रत्रे्क वर्थ आर्र्थक िार्िला तर्ा 
र्ोजना िन्त्रालर्ले प्रदेश सभाबाट पाररत गनुथ पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोक्षजि ददइएको पूणथ वा आकं्षशक कर छुट सवुवधाको कसैले 
दरुुपर्ोग गरेिा त्र्सरी छुट ददइएको दस्तरु, शलु्क, िहशलु र कर रकि असलु उपर गरी सो 
रकि बराबर जररवाना गररनछे। 

1२. प्रवक्रर्ा सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनथ सक्न े: प्रचर्लत कर सम्बन्धी कानून तर्ा र्स 
ऐनको कार्ाथन्वर्नको क्रििा सावथजर्नक शाक्षन्त र व्र्वस्र्ािा गम्भीर िलल पगेुको वा सावथजर्नक 
आवागिनिा अवरोध भएको वा ववपदको कारणले उक्षल्लक्षित कानूनले प्रदान गरेको कुनै सवुवधा 
उपभोग गनथ नपाउने अवस्र्ा र्सजथना भएिा, कुनै जवटलता देक्षिएिा वा उक्षल्लक्षित ऐन तर्ा र्स 
ऐनको कार्ाथन्वर्निा कुनै बाधा अड्काउ पनथ गएिा आर्र्थक िार्िला तर्ा र्ोजना िन्त्रालर्ले 
आवश्र्कता अनसुार अवर्ध र्प गनथ, प्रवक्रर्ा सरलीकरण गनथ वा कार्ाथन्वर्निा देक्षिएको बाधा 
अड्काउ फुकुवा गनथ सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दफा २ सँग सम्बक्षन्धत) 

घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र घरजग्गा रोक् का दस्तरु 

(क) घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क 

र्स.नं. र्लितको प्रकार 

रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्र्र्ा उल्लेि भएकोिा बाहेक रै्ली अङ्किा 
िहानगरपार्लका 

िते्र 
उपिहानगरपार्लका 

िते्र 
नगरपार्लका 

िते्र 
गाउँपार्लका 

िते्र 
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर 

१. राक्षजनािा,सट्टापट्टा र सगोलनािाको र्लित             
 (क) राक्षजनािा, सट्टापट्टा र सगोलनािाको र्लितको रै्ली अङ्किा 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% २% 
 (ि) सािवुहक आवास र्ोजना अन्तगथत र्नर्िथत भवन आवास 

इकाईको र्लितको रै्ली अङ्किा 1.6% 2.4% 4% 1.2% 1.8% 3% 0.8% 1.2% २% 0.4% 0.6% १% 
 (ग) सािवुहक आवास र्ोजना अन्तगथत र्नर्िथत भवन सवहतको 

घर जग्गाको र्लितको रै्ली अङ्किा 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% २% 
२. छोडपत्र             
 दताथफारी (संर्िु दताथवाला बीचको) र्लक्षितको रै्ली अङ्किा 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% २% 0.8% 1.2% २% 0.4% 0.6% १% 

३. हालैदेक्षिको वकसपत्रको र्लित 
हालैदेक्षिको वकसपत्रको र्लितको रै्ली अङ्किा             

 (क) बाजे, बज्रै्, आिा, बाव ु,पर्त, पत्नी, दाज,ु भाउज ु,भाइ, 
भाईबहुारी, दददी, बवहनी, छोरा, छोरा-बहुारी, छोरी, छोरी-
ज्वाइँ, सास-ुससरुा, जेठाज,ु जेठानी, देवर, देउरानी, 
भर्तजा,भर्तजी, नार्त, नार्तनी, नार्तनीबहुारी, काका-काकी, 
िािा-िाइज्र्,ु भान्जा-भान्जी, ठूलोबवुा, ठूलीआिा (बाव ु
तफथ का) आिाज,ु नन्द, सौता-सौता र एकै दाज-ुभाईको 
छोरा, छोरी, फूपू र भदा-भदै बीच।             

 (अ) रु.१ लािसम्िको रै्ली अङ्किा 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 िार्र् जर्तसकैु रै्ली अङ्किा 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% २% 0.8% 1.2% २% 0.4% 0.6% १% 
 (ि) अन्र् वकसपत्र र दानपत्रको रै्ली अङ्किा 6% 9% 15% 6% 9% 15% 6% 9% 15% ४% ६% 1०% 
 
 

स्पष्टीकरणः 
सरकारी ववश्व ववद्यालर्, सरकारी क्याम्पस/कलेज, सािदुावर्क 
ववद्यालर्, सािदुावर्क अस्पताल, नेपाल सरकारका कार्ाथलर्, 
प्रदेश सरकारका कार्ाथलर्, स्र्ानीर् तह तर्ा नेपाल सरकार र 
प्रदेश सरकारको नाििा प्राप्त हनु ेदानपत्रको र्लितिा कुनै 
शलु्क लाग्न ेछैन।             



4 

र्स.नं. र्लितको प्रकार 

रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्र्र्ा उल्लेि भएकोिा बाहेक रै्ली अङ्किा 
िहानगरपार्लका 

िते्र 
उपिहानगरपार्लका 

िते्र 
नगरपार्लका 

िते्र 
गाउँपार्लका 

िते्र 
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर 

४. अंशवण्डा तर्ा अंश भपाथईको र्लित 
अंशवण्डा तर्ा अंश भपाथईको र्लितिा             

 (क) रु.३० लािसम्िको रै्ली अङ्किा 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 करोडसम्िको रै्ली अङ्किा 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 िार्र्को रै्ली अङ्किा 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. िानो छुदट्टएको र िानो जोर्डएको र्लित             
 (क) िानो छुदट्टएको प्रर्त र्लित 4800 7200 12000 4400 6600 11000 4000 6000 10000 2000 3000 5000 
 (ि) िानो जोर्डएको प्रर्त र्लित 6000 9000 15000 4800 7200 12000 4000 6000 10000 2000 3000 5000 

६. शेर्पर्छको बकसपत्रको र्लित 
शेर्पर्छको बकसपत्र/अष्टलोहको प्रर्तर्लित              

 (क) तीन पसु्तार्भत्रको 
 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. बन्धकीको र्लित 

दृष्टीबन्धकी, भोगबन्धकी र लिबन्धकीको र्लितको रै्ली 
अंकिा  0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 

८. धिथपतु्र, धिथपतु्रीको र्लित 
धिथपतु्र, धिथपतु्रीको प्रर्त र्लितिा             

 (क) तीन पसु्तार्भत्रको नातािा 400 600 1000 400 600 1000 400 600 1000 400 600 1000 
 (ि) तीन पसु्ताबावहरकोिा 2800 4200 7000 2400 3600 6000 2000 3000 5000 1600 2400 4000 

९. अर्धकारनािा, िञ्जुरीनािा र अक्षख्तर्ारनािाको र्लित 
अर्धकारनािा, िञ्जुरीनािा र अक्षख्तर्ारनािाको र्लित  800 1200 2000 800 1200 2000 800 1200 2000 800 1200 2000 

१०. कपाली तिसकु र करारनािाको र्लित 
दाक्षिल िारेज नहनु ेकपाली तिसकु र करारनािाको 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 वा क्षजल्लािा पाररत गनथ सवकनछे र सो 
बाहेकका अन्र् र्स.नं.१ देक्षि ८ सम्िका घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशन 
शलु्क लाग्न ेर्लितहरु अको इलाकािा पाररत गनथ सवकन े
छैन।             

12. गठुी स्र्ापना गरेको र्लित (प्रर्त र्लित) 800 1200 2000 600 900 1500 400 600 1000 200 300 500 
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र्स.नं. र्लितको प्रकार 

रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्र्र्ा उल्लेि भएकोिा बाहेक रै्ली अङ्किा 
िहानगरपार्लका 

िते्र 
उपिहानगरपार्लका 

िते्र 
नगरपार्लका 

िते्र 
गाउँपार्लका 

िते्र 
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर  
प्रदेश स्र्ानीर् एकल 

कर 

१३. िार्सक एकलाि भन्दा बढी घरबहाल र्लन ुददन ुगरेको र्लित 
(प्रर्त र्लित) रै्ली अंकिा 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 

१४. अचल सम्पक्षत्त फलोपभोग भएको र्लित (प्रर्त र्लित) रै्ली 
अंकिा 0.10% 0.1५% 0.२५% 0.10% 0.1५% 0.२५% 0.10% 0.1५% 0.२५% 0.10% 0.1५% 0.२५% 

 

(ि) सेवा शलु्कः 

र्स.नं. वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा उल्लेि भएकोिा बाहेक रै्ली अङ्किा 
िहानगरपार्लका िते्र उपिहानगरपार्लका िते्र नगरपार्लका िते्र गाउँपार्लका 

प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर  प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर  प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर 

१. र्लित रक्षजषे्ट्रशनको लार्ग डोर िाग गने 
र्नवदेनिा डोर शलु्कः             

 र्लित रक्षजषे्ट्रशनको लार्ग डोर िाग गने 
र्नवदेनिा डोर दस्तरुः             

 (क) काठिाडौं उपत्र्का िेत्रिा 6000/ 9000/ 15000/ 4800/ 7200/ 12000/ 4000/ 6000/ 10000/ 2800/ 4200/ 7000/- 
 (ि) तराई िेत्रिा 6000/ 9000/ 15000/ 4000/ 6000/ 10000/ 2800/ 4200/ 7000/- 1200/- 1800/- 3000/- 
 (ग) अन्र् िेत्रिा 6000/ 9000/ 15000/ 2800/ 4200/ 7000/- 2000/ 3000/ 5000/ 800/- 1200/- 2000/- 

२. ववत्तीर् र्धतोः             
 नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ववत्तीर् कारोबार गनथ 

स्वीकृर्त प्राप्त बैंक,ववत्तीर् तर्ा सहकारी 
संस्र्ाबाट ददन े कजाथको र्धतोबन्धक वा 
दृवष्टबन्धक र्लितिा             

 (क) रु.१००,०००/- सम्िको र्लितको रै्ली 
अङ्किा 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 

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

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

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

 (ङ) रु.२०,००,०००/- भन्दा बढी 2000/- 3000/- 5000/- 2000/- 3000/- 5000/- 2000/- 3000/- 5000/- 2000/- 3000/- 5000/- 
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र्स.नं. वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा उल्लेि भएकोिा बाहेक रै्ली अङ्किा 
िहानगरपार्लका िते्र उपिहानगरपार्लका िते्र नगरपार्लका िते्र गाउँपार्लका 

प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर  प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर  प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर 

रु.५०,००,०००/- सम्िको रै्ली अङ्किा 
 (च) रु.५०,००,०००/- भन्दा बढी 

रु.१,००,००,०००/- सम्िको रै्ली 
अङ्किा 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/- सम्िको रै्ली 
अङ्किा 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/- सम्ि रै्ली अङ्किा 26000/- 39000/- 65000/- 26000/- 39000/- 65000/- 26000/- 39000/- 65000/- 26000/- 39000/- 65000/- 

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

 

३. 
 

र्लज 

सरकारी जग्गा र्लजिा उपलव्ध गराउने 

 
सरकारी 

जग्गा दताथ 
तर्ा र्लजिा 
उपलव्ध 
गराउने 
सम्बन्धी 
कार्थनीर्त, 
२०७१ को 
अनसूुची-१ 
अनसुारको 
शलु्क 

लाग्नेछ।             
              

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

 (क) काठिाडौं उपत्र्का र्भत्र 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 
 (ि) तराई िेत्र 400/- 600/- 1000/- 280/- 420/- 700/- 200/- 300/- 500/- 80/- 120/- 200/- 
 (ग) अन्र् िेत्र 400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 120/- 180/- 300/- 40/- 60/- 100/- 
 नोटः जनुसकैु प्रर्ोजनको लार्ग प्रर्तर्लवप र्लँदा 

सिेत लाग ुहनुेछ।             
५. दाक्षिल िारेज शलु्क             
 (क) करार अनसुार र्लित पाररत गनथ 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% 2% 
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र्स.नं. वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा उल्लेि भएकोिा बाहेक रै्ली अङ्किा 
िहानगरपार्लका िते्र उपिहानगरपार्लका िते्र नगरपार्लका िते्र गाउँपार्लका 

प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर  प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर  प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर 

ठहर् र्ाएको फैसला वा र्िलापत्र अनसुारको 
दाक्षिला िारेज गदाथ 

 (ि) अन्र् र्िलापत्र (अंश र अपतुाली बाहेक) 
को दाक्षिला िारेज गदाथ 1.2% 1.8% 3% 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% 2% 0.4% 0.6% 1% 

 (ग) बैंक ववत्तीर् संस्र्ा वा सहकारी संस्र्ाबाट 
कजाथ प्रवाह गदाथ र्लएको र्धतो र्ललाि गदाथ 
व्र्क्षिले सकार गरी बैंक तर्ा ववत्तीर् 
संस्र्ाको पत्रानसुार व्र्क्षिको नाििा 
दा.िा.गदाथको रै्ली अङ्किा 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% 2% 

 (घ) बैंक ववत्तीर् संघ वा सहकारी संस्र्ाबाट 
कजाथ प्रवाह गदाथ र्लएको र्धतो र्ललाि गदाथ 
व्र्क्षिले सकार नगरी ऋणीकै नािबाट 
बैंक ववत्तीर् संघ वा सहकारी संस्र्ाले 
आफ्नो नाििा दाक्षिला िारेज गदाथ प्रर्त 
र्िर्सल 2800/- 4200/- 7000/- 2400/- 3600/- 6000/- 2000/- 3000/- 5000/- 800/- 1200/- 2000/- 

 (ङ) बैंक ववत्तीर् संस्र्ा वा सहकारी संस्र्ाले 
कजाथ प्रवाह गदाथ र्लएको र्धतो र्ललाििा 
बैंक वा संस्र्ा आफैले सकार गरेपर्छ 
सम्बक्षन्धत ऋणीलाई नै वफताथ गदाथ पाररत 
गने र्लितको रै्ली अङ्किा 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% 2% 0.8% 1.2% 2% 0.4% 0.6% 1% 

 (अ) भरू्िसधुार कार्ाथलर्बाट जग्गा 
बाँडफाँट भई दा.िा. हनु आउँदा प्रर्त 
र्िर्सल 200/- 300/- 500/- 160/- 240/- 400/- 120/- 180/- 300/- 80/- 120/- 200/- 

 (आ) अदालत वा न्र्ार्ीक र्नकार्को फैसला 
बिोक्षजि र्ललाि बढाबढ गरी दाक्षिला 
िारेज गदाथ प्रर्त र्िर्सल 2000/- 3000/- 5000/- 1200/- 1800/- 3000/- 400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 

 (च) शेर्पर्छको बकसपत्रको दाक्षिल िारेज              
 (अ) तीनपसु्ता र्भत्रको भए सबै िते्रका लार्ग अंशबण्डा सरह  
  

(आ) तीनपसु्ता बावहरको भए (रै्ली अङ्क)िा सबै िते्रका लार्ग राक्षजनािा सरह 
६. नािसारी             
 (क) तीन पसु्ता र्भत्रको नािसारी गदाथ 600/- 900/- 1500/- 480/- 720/- 1200/- 400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 
 (ि) तीन पसु्ताभन्दा बावहरको नािसारी गदाथ 1400/- 2100/- 3500/- 1200/- 1800/- 3000/- 1200/- 1800/- 3000/- 600/- 900/- 1500/- 
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र्स.नं. वववरण 

सेवा शलु्कको दर अन्र्र्ा उल्लेि भएकोिा बाहेक रै्ली अङ्किा 
िहानगरपार्लका िते्र उपिहानगरपार्लका िते्र नगरपार्लका िते्र गाउँपार्लका 

प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर  प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर  प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर प्रदेश स्र्ानीर् एकल कर 

७. हाल साववक 
 पनुः नापजाँच पर्छको शे्रस्ता हाल साववक तर्ा 

अद्यावर्धक गदाथ प्रर्त र्िर्सल 160/- 240/- 400/- 120/- 180/- 300/- 80/- 120/- 200/- 40/- 60/- 100/- 
८. घर कार्ि             
 शे्रस्ता पूजाथिा घर जनाउने प्रर्त र्नवदेन 1000/- 1500/- 2500/- 800/- 1200/- 2000/- 800/- 1200/- 2000/- 200/- 300/- 500/- 

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

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

१०. रोक्का दस्तरु             
 क) र्लित रक्षजषे्ट्रशन भएकोिा (रै्ली अङ्क 

जर्तसकैु भए पर्न) - - नलाग्न े - - नलाग्न े - - नलाग्न े - - नलाग्न े
 ि) र्लित रक्षजषे्ट्रशन नहनुेिा             
 (अ) रु.१०००००/- सम्िको ऋण अङ्किा 200/- 300/- 500/- 1६0/- 240/- 400/- 120/- 180/- 300/- 80/- 120/- 200/- 
 (आ) रु.१०००००/-भन्दा बढी 

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

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

१. धिथपतु्र, अर्धकारनािा र शेर्पर्छको बकसपत्र र्लित बाहेक अन्र् सबै प्रकारको र्लितिा रै्ली अंक 
अर्नवार्थ िलुाउन ुपनेछ। 

२. जलववद्यतु उद्योग, क्षचर्ा िेती, कफी िेती, कपास िेती, पषु्प व्र्वसार्, तरकारी िेती, पशपंुिीपालन, अलैची 
िेती, जडीवटुी िेती एवं फलफूल उद्योगको नाििा िरीद गने जग्गाको र्लित पाररत गदाथ लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन 
दस्तरुिा पचहत्तर प्रर्तशत छुट हनुेछ।तर त्र्स्तो जग्गाको प्रर्ोग उद्देश्र् ववपररत भएको पाइएिा िालपोत 
कार्ाथलर्ले छुट भएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क असलु गरी सोही रकि बराबर जररवाना गनुथ पनेछ। 

३. सािवुहक िेती र्ोजना अन्तगथत कृवर् उत्पादन बढाउने उद्देश्र्ले व्र्क्षिहरु र्िली जग्गाको चक्ला र्िलाई 
िेती गने उद्योग िोली त्र्स्तो उद्योगको नाििा र्लित पाररत भएिा सो िा लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन शलु्किा 
पचहत्तर प्रर्तशत छुट हनुेछ। तर त्र्स्तो जग्गाको प्रर्ोग उद्देश्र् ववपररत भएको पाइएिा िालपोत 
कार्ाथलर्ले छुट भएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क असलु गरी सोही रकि बराबर जररवाना गनुथ पनेछ। 

४. सूती गडु्िा पानपराग र िददराजन्र् उद्योग बाहेकका उत्पादनिूलक उद्योगले उद्योग स्र्ापना तर्ा सञ् चालन 
गने उद्योगको नाििा िरीद गने जग्गाको र्लित पाररत गदाथ लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन शलु्किा पचास प्रर्तशत छुट 
हनुेछ।तर त्र्स्तो जग्गाको प्रर्ोग उद्देश्र् ववपररत भएको पाइएिा िालपोत कार्ाथलर्ले छुट भएको रक्षजषे्ट्रशन 
शलु्क असलु गरी सोही रकि बरारबर जररवाना गनुथ पनेछ। 

५. (क) कृवर् ऋण र्बिा संस्र्ान र्बिा सर्िर्तबाट स्वीकृर्त प्राप्त र्बिा कम्पनी ववश्वववद्यालर् बैक तर्ा ववत्तीर् 
संस्र्ाहरुले आफ्ना बहालवाला किथचारीहरुलाई सेवा शतथ बिोक्षजि ददने ऋण सवुवधाको र्धतो बन्धक र्लित 
पाररत गदाथ रक्षजषे्ट्रशन शलु्क छुट हनुेछ।तर सेवा शलु्क रु. 1000/- लाग्नेछ। 
(ि) किथचारी सञ्चर्कोर् तर्ा नागररक लगानी कोर्ले र्नर्र्ित वचत जम्िा गने आफ्ना सञ्चर्कताथहरुलाई 
ऋण सवुवधा उपलव्ध गराउँदा र्लने र्धतोको र्धतो बन्धक र्लित पाररत गदाथ रक्षजषे्ट्रशन शलु्क छुट हनुेछ। 
तर सेवा शलु्क रु. 500/- लाग्नेछ। 

6. (क) सहकारी ऐन, २०४८ बिोक्षजि दताथ भै सञ् चालनिा रहेका सहकारी संस्र्ाहरुले आफ्ना शेर्र 
सदस्र्हरु बीच ऋण लगानी/प्रवाह गदाथ तीस लाि रुपैंर्ासम्िको रै्ली अंकिा रोक्का दस्तरु बाहेक सेवा 
शलु्क बापत रु.२००।-लाग्नेछ। सो भन्दा िार्र्को रै्ली अंकिा िण्ड ि सेवा शलु्क िहलको र्स.नं. २ 
बिोक्षजिको सेवा शलु्क लाग्न ेछ। 

(ि) बैवकङ्ग तर्ा ववत्तीर् व्र्वसार् र र्बिा व्र्वसार् गने एकै प्रकृर्तका र्नकार्हरु एक आपसिा गार्भन 
चाहेिा गार्भने संस्र्ाहरुले सो प्रर्ोजनका लार्ग घर जग्गाको एवककृत गदाथ संशोधन दस्तरु बाहेक अन्र् 
दस्तरु/शलु्क लाग्न ेछैन। 

७. जनआन्दोलन पवहलो, दोश्रो, सशस्त्र संघर्थ र िधेश आन्दोलनिा सहादत प्राप्त गरेका शवहदका आक्षश्रत पर्त, 
पत् नी, छोरा र छोरी तर्ा िाता-वपताको नाििा स्वार्ित्व प्राप्त हनु े गरी पाररत हनु े र्लितिा र्स ऐन 
बिोक्षजि लाग्ने सबै प्रकारको दस्तरु र शलु्क पूणथरुपिा छुट हनुेछ। 

८. अपाङ्गता भएका व्र्क्षि, दर्लत एवं वपछर्डएका तर्ा अल्पसंख्र्क, र्सिान्तकृत जाती भनी स्र्ानीर् तहबाट 
प्रिाक्षणत भएको र्सफfररस वा आर्धकाररक प्रिाणका आधारिा र्तनीहरुको नाििा स्वार्ित्व प्राप्त हुँदा र्स ऐन 
बिोक्षजि असलु गररने घरजग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्किा २५ प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

9. (क) िवहला, सत्तरी वर्थ भन्दा बढी उिेरका ज्रे्ष्ठ नागररक र नावालकको नाििा जनुसकैु प्रकारबाट 
स्वार्ित्व प्राप्त हनुे गरी पाररत हनुे र्लितिा र्स ऐन बिोक्षजि लगाइएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्किा पच्चीस प्रर्तशत 
छुट हनुेछ। तर एकल िवहलाको हकिा भने पैंतीस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

(ि) गाउँपार्लकाको िेत्रर्भत्रको जग्गािा िवहलाको नाििा जनुसकैु प्रकारबाट स्वार्ित्व प्राप्त हनुे गरी पाररत 
हनुे र्लितिा र्स ऐन बिोक्षजि लगाइएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्किा पैंतीस प्रर्तशत छुट हनुेछ।  
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(ग) देहार्को स्र्ानिा पचास प्रर्तशत छुट हनुेछ। 
अ)  रसवुा क्षजल्लाको सदरिकुाि बाहेक। 

आ)  दोलिा क्षजल्लाका लािाबगर, गौरीशंकर, आलम्प,ु िावुथ, स्र्ािा, वग,ु िारे र क्षचलंिा साववकको 
गाउँ ववकास सर्िर्तको हकिा। 

(इ)  धाददङ क्षजल्लाका सेत ुथङ, र्तप्लीङ, री, लप्पा, ओलाङ, सत्र्देवी, दािाथ, वसेरी, बढुार्िु, िूलपानी, 
फूलिकथ , सल्र्ानकोट र गमु्दीसाववकको गाउँ ववकास सर्िर्तको हकिा। 

(ई)  र्सन्धपुाल्चोक क्षजल्लाको तातोपानी, गमु्वा, गोल्चे र फुल्पीङकट्टी साववकको गाउँ ववकास 
सर्िर्तको हकिा 

घ) हाल पर्त वा पत् नीको नाििा कार्ि रहेको घर जग्गाको स्वार्ित्व पररवतथन गरी पर्त-पत् नी दवैुको 
संर्िु स्वार्ित्वको रुपिा र्लित गनथ चाहेिा साववकको रै्ली अंक कार्ि गरी सो संगोलनािाको र्लितिा 
रु. ५००।– िात्र रक्षजषे्ट्रशन दस्तरु लाग्नेछ। 
ङ) ३०० जना भन्दा बढी व्र्क्षिलाई प्रत्र्ि रोजगारी ददने उत्पादनिूलक उद्योग स्र्ापना गनथ वा ववस्तार 
गनथका लार्ग जग्गा िररद गदाथ लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन शलु्कको र्लितिा पचास प्रर्तशत छुट हनुेछ।तर त्र्स्तो 
जग्गाको प्रर्ोग उद्देश्र् ववपररत भएको पाइएिा िालपोत कार्ाथलर्ले छुट भएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क असलु गरी 
सोही रकि बराबर जररवाना गनुथ पनेछ। 

१०. भरू्िवहन ििु किैर्ा र ििु हर्लर्ा पररवारले सहरु्लर्त ऋण र अनदुान प्राप्त गरी िररद गरेको जग्गाको 
र्लित पाररत गदाथ लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का दस्तरु पूणथ रुपिा छुट हनुेछ। 

११. बैक, ववत्तीर् एवं सहकारी संघ वा संस्र्ा र अदालतबाट भई आएको र्िलापत्र अनसुार दाक्षिला िारेज 
गनुथपदाथ सेवा दस्तरु असलु गने प्रर्ोजनको लार्ग िालपोत कार्ाथलर्ले रक्षजषे्ट्रशन प्रर्ोजनको लार्ग तोकेको 
न्रू्नति िूल्र् र र्िलापत्र वा बैंक, ववत्तीर् एवं सहकारी संघ संस्र्ाको पत्रिा उल्लेि भएको िूल्र् िध्रे् जनु 
बढी हनु्छ सोहीलाई कार्ि गनुथ पनेछ। 

१२. रक्षजषे्ट्रशन शलु्क बापत िालपोत कार्ाथलर्ले उठाएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क िध्रे्बाट 0.25(शनु्र् दशिलव दईु 
पाँच प्रर्तशत) िालपोत/भिूी सधुार/नापी कार्ाथलर्हरुको संस्र्ागत सदुृवढकरण, भवन र्निाथण, ििथत, शे्रस्ता 
व्र्वस्र्ापन तर्ा दैर्नक कार्थ सञ् चालनिा िचथ गने गरी सम्बक्षन्धत िालपोत कार्ाथलर्हरुिा उपलव्ध 
गराइनेछ। र्सरी उपलव्ध गराएको रकि रु. छ लाि भन्दा बढी भएिा सो भन्दा बढी भएको रकि प्रदेश 
सक्षञ्चत कोर्िा दाक्षिला गनुथपनेछ।उपरोि बिोक्षजिको रकि कार्थववर्ध बनाई िचथ गनुथपनेछ। 

१३. प्रदेश सरकारले चाहेिा धार्िथक तर्ा सािाक्षजक वहतका र्नर्ित्त स्र्ावपत नेपालिा दताथ भएका संघ संस्र्ा वा 
र्नकार्ले आफ्नो नाउँिा र्नःशलु्क रुपिा प्राप्त गने जग्गाको र्लित पाररत गदाथ पचास प्रर्तशत रक्षजषे्ट्रशन 
शलु्क छुट ददन सक्नेछ। 

१४. सहकारी ऐनको दफा ५ अन्तगथत दताथ भएका सहकारी संस्र्ाहरुले संस्र्ाको प्रर्ोजनका लार्ग िात्र काठिाडौं 
उपत्र्कािा १ रोपनी, पहाडी िेत्रिा २ रोपनी र र्भत्री िधेशिा ३ कठ्ठासम्ि जग्गा र भवन िररद गदाथ 
लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन शलु्क भरू्ि व्र्वस्र्ा, कृवर् तर्ा सहकारी िन्त्रालर्को र्सफाररसिा लाग्ने रक्षजषे्ट्रशन शलु्क 
पूणथ रुपिा छुट हनुेछ तर त्र्स्ता सहकारी संस्र्ाले रक्षजषे्ट्रशन शलु्क छुट सवुवधािा िररद गरेको जग्गा तर्ा 
भवन संस्र्ा गार्भएको वा ववघटन भएको अवस्र्ािा बाहेक र्बक्री गरेिा पवहले छुट ददएको रक्षजषे्ट्रशन शलु्क 
असलु उपर गररनेछ। 

१५. ववववधको क्रि संख्र्ा ७, ८, ९ र १० बिोक्षजि छुट ददंदा एकै व्र्क्षिलाई एकभन्दा बढी आधारिा छुट 
पाउन ेभएिा सबैभन्दा बढी कुनै एकिात्र छुट ददइनेछ। 

१६. एउटै कारोबारबाट ५० लाि रुपैंर्ा वा सो भन्दा िार्र्को घर वा जग्गा िररद ववक्री गदाथ के्रताले बैंकबाट 
भिुानीको लार्ग र्ोग्र् (गडु फर पेिेन्ट) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपर्छ वा ववके्रताका 
नाििा बैकिा रहेको िातािा रकि जम्िा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेश गरेपर्छ िात्र िालपोत 
कार्ाथलर्ले र्लित पाररत गनेछ। 
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१७. पर्त पत् नीको संर्िु नाििा पाररत हनु ेर्लितिा िवहला सरह रक्षजषे्ट्रशन शलु्क छुट ददईनेछ। 
१८. तीन पसु्ता र्भत्र छोरी वा नार्तनीहरुिा संर्िु नािसारी भई दताथफारी गदाथ क्रि संख्र्ा २ िा उल्लेक्षित 

छोडपत्रको दररेटको आधा शलु्क लाग्नेछ। 
१९. नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार अन्तगथत कुनै एक र्नकार्को नाििा रहेको जग्गा नेपाल सरकार वा प्रदेश 

सरकारको अको कुनै र्नकार्को नाििा रक्षजषे्ट्रशन वा दाक्षिल िारेज गनुथपदाथ रक्षजषे्ट्रशन शलु्क तर्ा सेवा 
शलु्क लाग्ने छैन। 

२०. कुनै व्र्क्षिको स्वार्ित्विा रहेको जग्गा प्रदेश सरकारको कुनै र्नकार्लाई र्नशलु्क रुपिा प्राप्त भएिा वा 
नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको वा कुनै पर्न र्नकार्ले िररद गरी र्लएिा सो िा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क तर्ा 
सेवा शलु्क लाग्न ेछैन।  

२१. वैदेक्षशक रोजगारीबाट बैंवकङ्ग प्रणाली िाफथ त रेर्िट्यान्स प्राप्त भएको बैंकको प्रिाक्षणत कागजातको आधारिा 
त्र्स्तो रेर्िट्यान्सबाट िररद हनुे जग्गाको र्लितिा पच्चीस प्रर्तशत रक्षजषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 

२२. गठुी संस्र्ा दताथ गदाथ सेवा शलु्क बापत रु. १०००।- लाग्नेछ ।  
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अनसूुची-२ 
(दफा ३ सँग सम्बक्षन्धत) 

सवारी साधन कर  

सवारीको वववरण बावर्थक कर दर कैवफर्त 
प्रदेश सरकार स्र्ानीर् तह एकल कर  

१. र्नजी सवारी साधनिा देहार् बिोक्षजि सवारी साधन कर 
लाग्नछे:- 

    

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

(ि) डोजर,एक्साभेटर,लोडर,रोलर,वट्रपर,के्रन जस्ता िेक्षशनरी 
उपकरण र र्िनवटपर 

    

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

30,000/- 20,000/- 50,000/-  

(आ) र्िनीवटपर 16500/- 11000/- रु. २७,५००/-  
(ग) टे्रक्टर, पावर वटलर     

(अ) टे्रक्टर 3000/- 2000/- 5000/-  
(आ) पावर वटलर 
(गैर कृवर् प्रर्ोजनका लार्ग एकल कर प्रशासन 
अन्तगथत बावर्थक कर दर रु. 15000/- हुने जसमा 
प्रदेश सरकारको ९०००/- र स्थानीयको ६०००/- रहने।) 

1980/- 1320/- 3300/-  

(घ) र्िर्नट्रक/र्िर्नबस 14,520/- 9,680/- रु. २४,२००/-  
(ङ) ट्रक/बस 19,800/- 13,200/- रु. ३३,०००/-  
(च) िोटर साइकल     

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

२. भाडािा दताथ भएका सवारी साधनिा देहार् बिोक्षजि सवारी 
साधन कर लाग्नछे:- 

    

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

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

30,000/- 20,000/- रु. ५०,०००/-  

(ग) टे्रक्टर र पावर वटलर     
(अ) टे्रक्टर 3,000/- 2,000/- 5,000/-  
(आ) पावर वटलर 1980/- 1320/- 3,300/-  
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  (गैर कृवर् प्रर्ोजनका लार्ग एकल कर प्रशासन अन्तगथत 
बावर्थक कर दर रु. 15000/- हनु ेजसिा प्रदेश 
सरकारको ९०००/- र स्र्ार्नर्को ६०००/- रहने) 

(घ) र्िर्नट्रक, र्िर्नबस 7,920/- 5,280/- रु. १३,२००/-  
(ङ) र्िनी वट्रपर 9,240/- 6,160/- रु. १५,४००/-  
(च) ट्रक, बस 9,240/- 6,160/- रु.१५,४००/-  

 

3. तपसीलिा उल्लेि भएका सवारी साधनहरुलाई भाडािा दताथ भएका सवारी साधनिा लाग्ने सरह कर लाग्ने 
छ:- 
(क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नाउँिा दताथ भएका, 
(ि) गाउँपार्लका, नगरपार्लका र क्षजल्ला सिन्वर् सर्िर्तको नाउँिा दताथ भएका। 

4. ववद्यतुीर् िाध्र्ािबाट सञ्चार्लत सवारी साधनिा सवारी साधन कर लाग्ने छैन।पेट्रोर्लर्ि पदार्थ बाहेक अन्र् 
इन्धनद्धारा सञ्चालन हनुे सवारी साधनिा लाग्ने सवारी साधन करिा बीस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

5. सरुु पैठारी र्िर्तले एक बर्थभन्दा कि अवर्ध भएिा दािासाहीले सवारी साधन कर कट्टा गररनेछ। तर व्र्ापार 
िौज्दातिा रहेका सवारी साधनिा र्स्तो कर लाग्ने छैन। 

6. सवारी साधन र्बग्रकेो वा अन्र् कुनै कारणबाट सो सवारी साधन चलाउन नपाएको भनी प्रदेश सरकारले 
ठहर् र्ाएको कुनै व्र्क्षि वा संस्र्ाको नाििा दताथ भएको सवारी साधनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

7. बागिती अञ्चलिा दताथ भई उत्पादनका र्िर्तले पन्र वर्थभन्दा परुाना २० वर्थ नकटेका सवारी साधनहरुलाई 
लाग्न ेसवारी साधन करिा चौध वर्थभन्दा बढीको प्रत्रे्क वर्थका लार्ग पाँच प्रर्तशतका दरले र्प गरी सवारी 
साधन कर लाग्नेछ। तर र्स्तो र्प गररएको रकि सवारी साधनको लार्ग तोवकएको कर रकिभन्दा बढी हनुे 
छैन। 

8. भाडाका बस, र्िनीबस तर्ा िाइक्रोबस जस्ता सवारी साधनले ववद्यार्ीलाई सहरु्लर्तको रुपिा भाडािा छुट 
ददएबापत त्र्स्ता सवारी साधनका धनीले र्तनुथपने सवारी साधन करिा साठी प्रर्तशत छुट पाउनेछन।् 

9. जनुसकैु सवारी साधनका धनीले चाहेिा लाग्ने सवारी साधन कर प्रचर्लत दरका आधारिा एकिषु्ट रुपिा पाँच 
बर्थसम्िका लार्ग एकैपटक भकु् तानी गरी नवीकरण गराउन सक्नेछन। र्सरी अर्ग्रि रुपिा पाँच वर्थको सवारी 
साधन कर एकिषु्ट बझुाई नवीकरण गराएिा लाग्ने सवारी साधन करिा दस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 

10. सावथजर्नक संग्रहालर्िा प्रदशथनीका लार्ग राक्षिएका बीस वर्थभन्दा परुाना सवारी साधनलाई वावर्थक र्तनुथपने 
सवारी साधन कर लाग्न ेछैन। 

11. र्स ऐनिा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापर्न दिकल, एम्बलेुन्स तर्ा शव वाहनलाई सवारी साधन 
कर लाग्ने छैन। 

१2. बीस लाि रुपैंर्ाभन्दा बढीको सवारी साधन िररद गदाथ सम्बक्षन्धत सवारी साधन के्रताले एकाउन्ट पेर्ी 
चेकबाट िात्र र्बके्रतालाई रकि भकु् तानी गनुथपनेछ। 

१3. र्स ऐनिा अन्र्त्र जनुसकैु कुरा लेक्षिएको भए तापर्न अपाङ्गगता भएका व्र्क्षिले प्रर्ोग गनथ र्िल्ने गरी 
बनाईका १५० सी.सी. सम्िका स्कुटरिा सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

१4. नेपालिा हाल सञ्चालनिा रहेका परुाना ट्रकलाई नेपालिा नै बन्द कन्टेनरको रुपिा रुपान्तरण गनथ र्नवेदन 
ददने सवारी साधनका धनीलाई र्नजले बझुाउनपुने सवारी साधन कर बापत पचास हजार रुपैंर्ा वा चार वर्थको 
सवारी साधन कर बापत हनु आउने रकििध्रे् जनु घटी हनु्छ सो बराबरको रकि छुट ददइनेछ। 

तर र्स्तो छुट सवुवधा दश वर्थ भन्दा परुाना ट्रकहरुलाई ददइन ेछैन। 

 

१5. प्रदेश सरकारले जफत गरी र्ललाि र्बक्री गरेको सवारी साधनिा सो र्िर्त भन्दा अगार्डको अवर्धको कर 
लाग्न ेछैन। 
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अनसूुची-३ 
(दफा ४ सँग सम्बक्षन्धत) 

िनोरञ्जन कर 

र्स.नं. वववरण िनोरञ्जन करको दर   

  स्र्ानीर् प्रदेश एकल कर 

१ चलक्षचत्र घरिा चलक्षचत्र प्रदशथन गदाथ 
दशथकहरुबाट प्रर्त वटकट 

3% 2% ५% 

२. र्भर्डर्ो घर, सांस्कृर्तक प्रदशथन हल,  
कन्सटथ, र्र्र्टर/नाटकघर, फनपाकथ , 
वाटर गाडेन, बाल उद्यान, दोहोरी 
साँझ, डान्सबार, क्यार्सनो, फुट्सल, 
जमु्वा लगार्तकािा प्रर्त वटकट/ 
र्बल 

3% 2% ५% 

३. तीन िवहनासम्ि जाद ु सकथ स िेला 
सञ्चालन गराए बापत प्रर्तददन 

रु.40/- रु.60/- रु.१00/- 

४. तीन िवहना भन्दा बढी जाद ु सकथ स 
िेला वा िनोरञ्जन प्रदार्क कार्थक्रि 
सञ्चालन  गराए बापत िार्सक  

२000/- 3000/- रु. ५०००।- 
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अनसूुची - ४ 
(दफा ६ सँग सम्बक्षन्धत) 

                                    कृवर् आर्िा कर 

र्स.नं. आर्को वगीकरण करको दर 

(क) कूल आर् रु. 5,00,000 सम्ि शून्र् दर 
ददggददरिाकर 
नलाग्ने 

(ि) कूल आर् रु. 5,00,001 देक्षि 50,00,000 सम्ि 1.5% 

(ग) कूल आर् रु. 50,00,001 देक्षि 1,00,00,000 सम्ि 1.75% 

(घ) कूल आर् रु. एक करोडभन्दा िार्र् 2% 
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अनसूुची - ५ 
(दफा 8 सँग सम्बक्षन्धत) 

दहत्तर बहत्तर शलु्क 

 

र्स.नं. वववरण इकाई दर (संकलन 
शलु्क) 

दर ( निकासी 
शुल्क) 

१. ढंुगा, चनुढंुगा, र्गट्टी, बालवुा, स्लेट, ग्राभेल र रोडा 
आन्तररक र्बवक्र एवं घाटगदद्द (स्वीकृत िानी िेत्र 
बाहेक) 

प्रर्त क्यूव 
वफट 

रु.2/- रु.4/-  

२. ढंुगा, चनुढंुगा, र्गट्टी, बालवुा, स्लेट, ग्राभेल र रोडा 
क्षजल्ला बावहर र्नकासी कर 

प्रर्त क्यूव 
वफट 

रु.3/- रु.6/-  

३. िाटो आन्तररक र्बवक्र एवं घाटगदद्द (स्वीकृत 
िानी िेत्र बाहेक) 

प्रर्त क्यूव 
वफट 

पचास पैसा रु.2/- 

४. िाटो क्षजल्ला बावहर र्नकासी कर प्रर्त क्यूव 
वफट 

रु.1/- रु.4/- 

५. िानीजन्र् उद्योगबाट र्नकासी हनु ेवस्तिुा र्नकासी कर िात्र लगाइनेछ। 
६. क्षजल्लािा उत्पादन भई र्नकासी हनुे र्सिेन्टको हकिा र्बवक्र िूल्र्को 0.5 प्रर्तशतका दरले प्राकृर्तक 

श्रोत कर लगाइने छ। 
 

 

पाररत र्िर्त   M  २०७५/03/२१ 

k|dfl)fs/)f ldlt    : 2075÷)#÷#@ 

 


