प्रदे श सयकायको अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाथन्वमन गनथ फनेको ङ्जवधेमक
प्रस्तावना:

प्रदे श नॊ.३, प्रदे श सयकायको आङ्झथक
थ वषथ २०७६।७७ को अथथ सम्फन्धी प्रस्तावराई

कामाथन्वमन गनथको ङ्झनङ्झभत्त याजस्व सॊ करन गने, कय तथा शङ्टल्कको दय घटाउने, फढाउने, कय
रगाउने, कय छङ्ट ट ङ्छदने तथा याजस्व प्रशासन सम्फन्धी कानून तजूभ
थ ा गनथ तथा भौजङ्टदा कानूनराई
सभम अनङ्टकङ्टर सॊ शोधन गनथ वाञ्छनीम बएकारे,
नन प्रदे श सबारे मो फनाएको छ।
१.

सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ननको नाभ "प्रदे श आङ्झथक
थ नन, २०७६" यहे को छ।
(२) मस नन फभोङ्ञजभका दपाहरु भध्मे दपा ६ फाहेकका अन्म दपाहरु सम्वत्
२०७६ श्रावण १ गते देङ्ञि रागङ्ट हङ्टनेछ।
(3) मस ननको दपा ६ प्रदे श सयकायरे तोकेको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञि रागू हङ्टनेछ।

२.

घयजग्गा तथा अन्म यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क, सेवा शङ्टल्क य योक्का दस्तङ्टय : (१) आङ्झथक
थ
वषथ
207६।7७ भा प्रदे श नॊ. 3 ङ्झबत्र अनङ्टसूची-१ फभोङ्ञजभ घयजग्गा तथा अन्म यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क,
सेवा शङ्टल्क य योक्का दस्तङ्टय रगाईने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको घयजग्गा तथा अन्म यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क यङ्ञजष्डे शन गदाथका
वित सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे सॊ करन गनङ्टथ ऩनेछ।
तय स्थानीम तहको साधन, श्रोत, प्रङ्जवङ्झध, जनशङ्ञि तथा कामाथरम व्मवस्थाऩन
नबएसम्भ नेऩार सयकायको तोङ्जकएको कामाथरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दय अनङ्टसायको
शङ्टल्क सॊ करन गयी फाॉडपाॉट गनङ्टऩ
थ नेछ।
(३)

उऩदपा (2) फभोङ्ञजभको कामाथरमफाट सॊ कङ्झरत घयजग्गा तथा अन्म यङ्ञजष्डे शन

शङ्टल्क, सेवा शङ्टल्क य योक्का दस्तङ्टयको जम्भा यकभफाट अनङ्टसूची-1 को ङ्जवङ्जवध िण्डको क्र.सॊ .१३
फभोङ्ञजभको यकभ कोष तथा रे िा ङ्झनमन्त्रक कामाथरमको नाभभा यहे को ि-६ ङ्जवङ्जवध िाताभा
याङ्ञि फाॉकी यकभ भध्मेफाट साठी प्रङ्झतशतरे हङ्टने यकभ सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको सङ्ञित कोषभा
य चारीस प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने यकभ भाङ्झसक रुऩभा प्रदे श सङ्ञित कोषभा दाङ्ञिरा गनङ्टथ ऩनेछ।
(4) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको याजस्व फाॉडपाॉटको

ङ्जववयण प्रत्मेक भङ्जहना सभाप्त

बएको ङ्झभङ्झतरे ऩच्चीस ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह य आङ्झथक
थ
भाङ्झभरा तथा मोजना
भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
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३.

सवायी साधन कय : (१) आङ्झथक
थ वषथ 207६।7७ भा प्रदे श नॊ . 3 ङ्झबत्र दताथ बई प्रमोगभा
यहेको सवायी साधनभा अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभ सवायी साधन कय रगाईने य असङ्टर उऩय
गङ्चयनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सवायी साधन कय प्रदे श सयकायरे सॊ करन गनेछ।
(३) प्रदे श सयकायरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दय अनङ्टसायको कय सॊ करन गयी
प्रदे श ङ्जवबाज्म कोषभा दाङ्ञिरा गनङ्टथ ऩनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ प्रदे श ङ्जवबाज्म कोषभा जम्भा बएको यकभ भध्मे साठी
प्रङ्झतशत यकभ प्रदे श सङ्ञित कोषभा य चारीस प्रङ्झतशत यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉट गयी
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको सङ्ञित कोषभा दाङ्ञिरा गनङ्टऩ
थ नेछ।

४.

भनोयञ्जन कय: : (१) आङ्झथक
थ वषथ 207६।7७ भा प्रदे श नॊ. 3 ङ्झबत्रको चरङ्ञचत्र घय, ङ्झबङ्झडमो
घय, साॊस्कृङ्झतक प्रदशथन हर, कन्सटथ , ङ्झथमटय/नाटकघय, पनऩाकथ, वाटय गाडे न, फार उद्यान,
दोहोयी साॉझ, डान्सफाय, क्माङ्झसनो, पङ्टट्सर, जङ्टम्फा जस्ता भनोयन्जन स्थरभा अनङ्टसूची-३
फभोङ्ञजभको भनोयञ्जन कय रगाईने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।
(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भनोयञ्जन कयको प्रशासन स्थानीम तहरे गनेछ।
(3) अनङ्टसूची-3 को ङ्झस.नॊ. १ य २ भा उल्रे ङ्ञित कयदातारे फङ्टझाउनङ्टऩने कय भङ्जहना
सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे २५ ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा फङ्टझाउनङ्टऩनेछ।
(४)

उऩदपा

(३)

फभोङ्ञजभको

अवङ्झधङ्झबत्र

भनोयञ्जन

कय

यकभ

नवङ्टझाउने

कयदायताराई सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे सो अवङ्झध नाघेको तीन भङ्जहनासम्भको राङ्झग उि कय
यकभको दश प्रङ्झतशत य सो अवङ्झधङ्झबत्र ऩङ्झन भनोयञ्जन कय नफङ्टझाएभा फङ्टझाउनङ्टऩने कय यकभको
ऩन्र प्रङ्झतशतका दयरे वाङ्जषक
थ ब्माज रगाई त्मस्तो यकभ असङ्टर उऩय गनङ्टऩ
थ नेछ।
(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊ कङ्झरत कयको चारीस प्रङ्झतशत यकभ प्रदे श सङ्ञित
कोषभा दाङ्ञिरा गनङ्टथ ऩनेछ।
५.

ङ्जवऻाऩन कय : (१) आङ्झथक
थ वषथ 207६।7७ भा प्रदे श नॊ. 3 ङ्झबत्र याङ्ञिने होङ्झडङ
थ फोडथ,
साइन फोडथ, व्मानय, ट्राई ङ्झबजन फोडथ, ग्रो फोडथ, स्टर, ङ्झडङ्ञजटर फोडथ, धातङ्टको फ्रेभ वा कङ्टनै
स्थानभा रगाउने, रे ख्ने वा ङ्जवद्यङ्टतीम तयॊ ग प्रमोग गङ्चयएको प्रचायको राङ्झग याङ्ञिने वस्तङ्ट वा
साभग्रीभा गङ्चयने ङ्जवऻाऩनभा ङ्जवऻाऩन कय रगाईने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।
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(२) उऩदपा (१) अनङ्टसायको ङ्जवऻाऩन कयको दय एवॊ कय उठाउने प्रणारी स्थानीम
तहरे ङ्झनधाथयण गये फभोङ्ञजभ नै हङ्टनेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जवऻाऩन कयको प्रशासन स्थानीम तहरे गनेछ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र ङ्जवऻाऩन कय यकभ नवङ्टझाउने कयदायताराई
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे सो अवङ्झध नाघेको तीन भङ्जहनासम्भको राङ्झग उि कय यकभको दश
प्रङ्झतशत य सो अवङ्झधङ्झबत्र ऩङ्झन ङ्जवऻाऩन कय नफङ्टझाएभा फङ्टझाउनङ्टऩने कय यकभको ऩन्र प्रङ्झतशतका
दयरे वाङ्जषक
थ ब्माज रगाई त्मस्तो यकभ असङ्टर उऩय गनङ्टऩ
थ नेछ।
(5) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊ कङ्झरत कयको चारीस प्रङ्झतशत यकभ प्रदे श सङ्ञित
कोषभा दाङ्ञिरा गनङ्टथ ऩनेछ।
६.

कृङ्जष आमभा कय : (१) आङ्झथक
थ वषथ २०७६।७७ भा स्वमॊ घोषणा गयी आफ्नो कृङ्जष आम
प्रस्तङ्टत गने कृषकहरुको राङ्झग कृङ्जष आमभा कय रगाईने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कृङ्जष आमभा राग्ने कयको दय तथा सीभा अनङ्टसूची-४
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
(३) कृङ्जष आमभा कय रगाउने कामथङ्जवङ्झध प्रदे श सयकायरे ङ्झनधाथयण गये फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ।

७.

ऩमथटन शङ्टल्क : आङ्झथक
थ वषथ २०७६।७७ भा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ऩमथटन शङ्टल्क रगाईने
य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।

८.

सवायी चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्रको इजाजत दस्तङ्टय, सवायीको दताथ ङ्जकताव (ब्रङ्ट फङ्टक) दस्तङ्टय : सवायी
चारक अनङ्टभङ्झत ऩत्रको इजाजत दस्तङ्टय, सवायीको दताथ ङ्जकताव (ब्रङ्ट फङ्टक) दस्तङ्टय सम्फन्धी
व्मवस्था प्रदे श सवायी तथा मातामात सम्फन्धी कानूनी व्मवस्था नबएसम्भको राङ्झग प्रचङ्झरत
कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।

९.

ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगटी, फारङ्टवा, दहत्तय फहत्तय शङ्टल्क: (१) आङ्झथक
थ
वषथ 207६।7७ भा ढङ्टॊ गा, ङ्झगट्टी,
फारङ्टवा, स्रेट, च ङ्टनढङ्टॊ गा, ग्राबेर, िङ्चयढङ्ट ङ्गा, अभ्रि य दहत्तय वहत्तयको सॊ करनभा अनङ्टसूची-5
फभोङ्ञजभ शङ्टल्क रगाईने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।
(२) स्थानीम तहरे प्रचङ्झरत कानूनभा तोङ्जकएको दयभा नघट्ने गयी उऩदपा (१)
फभोङ्ञजभको साभग्रीभा ङ्जवक्री भूल्म तोक्न सक्नेछ।
(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको शङ्टल्कको सॊ करन सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे गनेछ।
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(4) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊ कङ्झरत यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉट हङ्टनेछ।
(5) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊ कङ्झरत कयको चारीस प्रङ्झतशत यकभ प्रदे श सङ्ञित
कोषभा दाङ्ञिरा गनङ्टथ ऩनेछ।
भाङ्झथ जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बएताऩङ्झन अनङ्टसूची-५ को ङ्झस.नॊ. ७ फभोङ्ञजभ ङ्झसभेन्ट
कायिानाफाट सॊ करन हङ्टने प्राकृङ्झतक श्रोत शङ्टल्क फभोङ्ञजभको याजस्व भध्मेफाट चारीस प्रङ्झतशतरे
हङ्टने यकभ सम्फङ्ञन्धत स्थानीम सङ्ञित कोषभा य साठी प्रङ्झतशतरे हङ्टने यकभ प्रदे श सङ्ञित कोषभा
भाङ्झसक रुऩभा दाङ्ञिरा गनङ्टऩ
थ नेछ।
10. जङ्चयवाना : (१) प्रदे श ङ्झबत्र कङ्टनै व्मङ्ञि, सॊ स्था वा ङ्झनकामरे प्रदे श कानूनको उल्रङ्घन गये को
ऩाइएभा प्रदे श सयकायरे दण्ड तथा जङ्चयवाना गनथ सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दण्ड जङ्चयवानाको दय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।
१1. अन्म याजस्व : (१)प्रदे श सयकायको ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारम भातहत यहे का कामाथरमहरुको कामथप्रकृङ्झत अनङ्टसाय फस्तङ्ट तथा सेवा प्रवाहको भाध्मभफाट सॊ करन हङ्टने दताथ शङ्टल्क, ङ्झफक्री भङ्टल्म वा
शङ्टल्क तथा दस्तङ्टय प्रदे श कानूनभा ङ्झनधाथयण नबईसकेको अवस्थाभा प्रचङ्झरत कानूनभा उल्रे ि
बएको दयभा सॊ करन गनङ्टऩ
थ ने छ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊ करन बएको कय तथा गैय कय याजस्व यकभ भाङ्झसक
रुऩभा प्रदे श सॊ ङ्ञित कोषभा दाङ्ञिरा गयी सो को ङ्जववयण प्रदे श रे िा ङ्झनमन्त्रक कामाथरम,
सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम य आङ्झथक
थ भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।
1२. दय घटाउन, फढाउन वा छङ्ट ट ङ्छदन सक्ने : (१) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए
ताऩङ्झन प्रदे श सयकायरे आवश्मकता अनङ्टसाय मो नन य अन्म कानून फभोङ्ञजभ रगाईने दस्तङ्टय,
शङ्टल्क, भहशङ्टर य कयको दय घटाउन, फढाउन वा त्मस्तो दस्तङ्टय, शङ्टल्क, भहशङ्टर य कय
आॊङ्ञशक वा ऩूण थ रुऩभा छङ्ट ट ङ्छदन सक्नेछ। त्मस्तो दय घटाएको, फढाएको वा छङ्ट ट ङ्छदएको
सूचना प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन गनङ्टथ ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कयको दय घटाइएको, फढाइएको वा कङ्टनै दस्तङ्टय, शङ्टल्क,
भहशङ्टर य कय आॊङ्ञशक वा ऩूण थ रुऩभा छङ्ट ट ङ्छदइएको ङ्जववयण प्रत्मेक वषथ आङ्झथक
थ भाङ्झभरा तथा
मोजना भन्त्रारमरे प्रदे श सबाभा ऩेश गनङ्टऩ
थ नेछ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको ऩूण थ वा आॊङ्ञशक कय छङ्ट ट सङ्टङ्जवधाको कसै रे
दङ्टरुऩमोग गये भा त्मसयी छङ्ट ट ङ्छदइएको दस्तङ्टय, शङ्टल्क, भहशङ्टर य कय यकभ असङ्टर उऩय गयी सो
यकभ फयाफय जङ्चयवाना गङ्चयनेछ।
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1३. प्रङ्जक्रमा सयरीकयण वा फाधा अड्काउ पङ्टकवा गनथ सक्ने : प्रचङ्झरत कय सम्फन्धी कानून तथा
मस ननको कामाथन्वमनको क्रभभा सावथजङ्झनक शाङ्ञन्त य व्मवस्थाभा गम्बीय िरर ऩङ्टगेको वा
सावथजङ्झनक आवागभनभा अवयोध बएको वा ङ्जवऩदको कायणरे उङ्ञल्रङ्ञित कानूनरे प्रदान गये को
कङ्टनै सङ्टङ्जवधा उऩबोग गनथ नऩाउने अवस्था ङ्झसजथना बएभा, कङ्टनै जङ्जटरता दे ङ्ञिएभा वा उङ्ञल्रङ्ञित
नन तथा मस ननको कामाथन्वमनभा कङ्टनै वाधा अड्काउ ऩनथ गएभा आङ्झथक
थ
भाङ्झभरा तथा
मोजना भन्त्रारमरे आवश्मकता अनङ्टसाय अवङ्झध थऩ गनथ, प्रङ्जक्रमा सयरीकयण गनथ वा
कामाथन्वमनभा दे ङ्ञिएको फाधा अड्काउ पङ्टकङ्टवा गनथ सक्नेछ।
14. प्रदे श कय तथा गैयकय याजस्व सम्फन्धी नन, 2075 भा सॊशोधन :

(1) दपा १० को

उऩदपा ५ को शब्दहरुको सट्टाभा “उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सवायी साधन कय प्रदे श
सयकायरे सॊ करन गयी प्रदे श ङ्जवबाज्म कोषभा दाङ्ञिरा गनङ्टथ ऩनेछ।“ शब्दहरु याङ्ञिएको छ।
(2) दपा १५ को दहत्तय फहत्तय शङ्टल्क शब्दको सट्टाभा “ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगटी, फारङ्टवा,
िङ्चयढङ्ट ङ्गा, दहत्तय फहत्तय शङ्टल्क” शब्द याङ्ञिएको छ।
(3)

दपा १५ को उऩदपा 1,2,3,4,5 य ६ को “ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगटी, फारङ्टवा, दहत्तय य

वहत्तय” शब्दहरुको सट्टाभा “ढङ्टॊ गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा, स्रे ट, च ङ्टनढङ्टॊ गा, ग्राबेर, िङ्चयढङ्ट ङ्गा, अभ्रि य
दहत्तय वहत्तय” शब्द याङ्ञिएको छ।
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अनङ्टसूची-१

दपा २ सॉग सम्फङ्ञन्धत
(घयजग्गा तथा अन्म यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क, सेवा शङ्टल्क य योक्का दस्तङ्टय)
(क) घय जग्गा तथा अन्म यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क
ङ्झस.नॊ.

ङ्झरितको प्रकाय

यङ्ञजष्डेशन शङ्टल्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक
थैरी अङ्कभा
भ.न.ऩा.

१

याङ्ञजनाभा, सट्टाऩट्टा, सगोरनाभा य
छोडऩत्रको ङ्झरित

ऺेत्रको

उ.न.ऩा.

न.ऩा.

ऺेत्रको दस्तङ्टय ऺेत्रको दस्तङ्टय

दस्तङ्टय

गा.ऩा.
ऺेत्रको
दस्तङ्टय

(क) याङ्ञजनाभा, सट्टाऩट्टा य
सगोरनाभाको ङ्झरितको थैरी
अङ्कभा

(ि)

5%

४.5%

४%

२%

4%

३%

२%

१%

५%

४.५%

४%

२%

५%

४.५%

४%

२%

2.5%

2%

2%

१%

साभङ्टङ्जहक आवास मोजना

अन्तगथत ङ्झनङ्झभत
थ बवन आवास
इकाईको ङ्झरितको थैरी
अङ्कभा

(ग) साभङ्टङ्जहक आवास मोजना
अन्तगथत ङ्झनङ्झभत
थ बवन
सङ्जहतको घय जग्गाको
ङ्झरितको थैरी अङ्कभा

(घ) छोडऩत्र(आफ्नो हक ङ्जहस्सा
फयाफयको थैरी अॊ कभा)
२

ङ्ट दताथवारा
दताथपायी (सॊ मि
वीचको) ङ्झरितको थैरी अङ्कभा
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हारै देङ्ञिको वकसऩत्रको ङ्झरित
हारै देङ्ञिको वकसऩत्रको ङ्झरितको
थैरी अङ्कभा
(क)

फाजे, फज्मै, आभा, फाफङ्ट,

ऩङ्झत, ऩत्नी, दाजङ्ट, बाउजङ्ट ,बाइ,
6

बाइफङ्टहायी, ङ्छददी, फङ्जहनी, छोया,
छोया-फङ्टहायी, छोयी, छोयी-ज्वाॉइ,
सासङ्ट-ससङ्टया, जेठाजङ्ट, जेठानी, दे वय,
दे उयानी, बङ्झतजा, बङ्झतजी, नाङ्झत,
नाङ्झतनी, नाङ्झतनीफङ्टहायी, काकाकाकी, भाभा-भाइज्मङ्ट, बान्जाबान्जी, ठू रोफङ्टवा, ठू रीआभा (फावङ्ट
तपथका), आभाजङ्ट, नन्द, सौता-सौता
य एकै दाजङ्ट-बाईको छोया, छोयी,
पूऩू य बदा-बदै फीच।
(अ) रु.१ रािसम्भको थैरी
अङ्कभा
(आ) रु.१ रािबन्दा भाङ्झथ
जङ्झतसङ्टकै थैरी अङ्कभा
(ि) अन्म वकसऩत्र य दानऩत्रको

1.5%

1%

१%

०.5%

2.5%

2%

2%

१%

15%

15%

15%

1०%

थैरी अङ्कभा
स्ऩष्टीकयण्

सयकायी ङ्जवश्व ङ्जवद्यारम, सयकायी क्माम्ऩस/करे ज, साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक अस्ऩतार,
नेऩार सयकायका कामाथरम, प्रदे श सयकायका कामाथरम, स्थानीम तह तथा नेऩार सयकाय य
प्रदे श सयकायको नाभभा प्राप्त हङ्टने दानऩत्रको ङ्झरितभा कङ्टनै शङ्टल्क राग्ने छै न।
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४

अॊशवण्डा तथा अॊश बऩाथईको
ङ्झरित
अॊशवण्डा तथा अॊश बऩाथईको
ङ्झरितभा
(क)

रु.३० रािसम्भको थैरी
अङ्कभा

(ि)

रु.३० रािबन्दा फढी
रु.२ कयोडसम्भको थैरी

०.2%

०.२%

०.2%

०.2%

०.३%

०.३%

०.३%

०.३%

०.५%

०.५%

०.५%

०.५%

00111।-

00111।-

01111।-

0111।-

00111।-

01111।-

0111।-

अङ्कभा
(ग)

रु.२ कयोडबन्दा भाङ्झथको
थैरी अङ्कभा

५

भानो छङ्ट ङ्जट्टएको य भानो जोङ्झडएको
ङ्झरित
(क) भानो छङ्ट ङ्जट्टएको प्रङ्झत ङ्झरित
(ि) भानो जोङ्झडएको प्रङ्झत
ङ्झरित

६

00111।-

शेषऩङ्झछको फकसऩत्रको ङ्झरित

शेषऩङ्झछको फकसऩत्र/अष्टरोहको
प्रङ्झतङ्झरित
(क) तीन ऩङ्टस्ताङ्झबत्रको
(ि) तीन ऩङ्टस्ताफाङ्जहयको

७

0111।- 0111।00111।-

0111।-

11011।- 01111।-

0111।0111।-

शेषऩङ्झछको फकसऩत्र सॊ शोधन वा
यद्द गदाथ
(क) शतथ सॊ शोधन
(ि) फकसऩत्र यद्द

0011।-

0111।-

011।-

011।-

0011।-

0011।-

0011।-

0111।-
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८

अन्म ङ्झरित
४%

3%

2%

1%

0111।-

0111।-

0111।-

0111।-

१%

१%

१%

1%

0111।-

0111।-

0111।-

0111।-

(क) यकभ िङ्टरेकोभा
(ि) यकभ निङ्टरेकोभा
९

वन्धकीको ङ्झरित
दृष्टीवन्धकी, बोगवन्धकी य रि
वन्धकीको ङ्झरितको थैरी अॊ कभा

१०

अङ्झधकायनाभा,
भञ्जङ्टयीनाभा य
अङ्ञततमायनाभाको
ङ्झरित
अङ्झधकायनाभा, भञ्जङ्टयीनाभा य
अङ्ञततमायनाभाको ङ्झरित
कऩारी तभसङ्टक य कयायनाभाको

११

ङ्झरित
दाङ्ञिर िाये ज नहङ्टने कऩारी
तभसङ्टक य कयायनाभाको प्रङ्झत
१%

ङ्झरित
१२

१%

१%

1%

ङ्झस.नॊ.४ को अॊशफण्डा तथा अॊश बऩाथइको ङ्झरित घय जग्गा बएको कङ्टनै इराका वा
ङ्ञजल्राभा ऩाङ्चयत गनथ सङ्जकनेछ य सो फाहे कका अन्म ङ्झस.नॊ.१ दे ङ्ञि ७ सम्भका घय जग्गा
यङ्ञजष्डेशन शङ्टल्क राग्ने ङ्झरितहरु अको इराकाभा ऩाङ्चयत गनथ सङ्जकने छै न।

१३

गङ्टठी स्थाऩना गये को ङ्झरित (प्रङ्झत
ङ्झरित)

१४

0111।-

0011।-

0111।-

011।-

१%

१%

१%

1%

०.२५%

0.२५%

0.२५%

0.२५%

भाङ्झसक एकराि बन्दा फढी
घयफहार ङ्झरनङ्ट ङ्छदनङ्ट गये को
ङ्झरित (प्रङ्झत ङ्झरित) थैरी अॊकभा

१५

अचर सम्ऩङ्ञत्त परोऩबोग बएको
ङ्झरित (प्रङ्झत ङ्झरित) थैरी अॊकभा
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(ि) सेवा शङ्टल्क
ङ्झस.नॊ.

ङ्झरितको प्रकाय

सेवा शङ्टल्कको दय अन्मथा उल्रेि बएकोभा फाहेक थैरी
अॊकभा
भ.न.ऩा.

उ.भ.न.ऩा.

न.ऩा.

गा.ऩा.

ऺेत्रको दस्तङ्टय ऺेत्रको दस्तङ्टय ऺेत्रको दस्तङ्टय ऺेत्रको दस्तङ्टय
१

ङ्झरित यङ्ञजष्डे शनको राङ्झग डोय
भाग गने ङ्झनवेदनभा डोय
शङ्टल्क/दस्तङ्टय :
(क)

काठभाण्डौ उऩत्मका

ऺेत्रभा
(ि) तयाई ऺेत्रभा
(ग) अन्म ऺेत्रभा

१५०००।-

१२०००।

१००००

-

।-

१५०००।१५०००।-

१००००।
-

७०००।-

७०००।-

३०००।-

५०००।-

२०००।-

७०००।२

ङ्जवत्तीम ङ्झधतो:
नेऩार याष्ड फैंकफाट ङ्जवत्तीम
कायोफाय गनथ स्वीकृत प्राप्त फैंक,
ङ्जवत्तीम तथा सहकायी सॊ स्थाफाट
ङ्छदने कजाथको ङ्झधतोफन्धक वा दृङ्जष्ट
फन्धक ङ्झरितभा
(क) रु.१,००,०००।- सम्भको
ङ्झरितको थैरी अॊकभा
(ि) रु.१,००,०००।- बन्दा फढी
रु.५,००,००० सम्भको
ङ्झरितको थैरी अॊकभा
(ग) रु.५,००,०००।– बन्दा

1000।-

फढी रु.१०,००,०००
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1000।-

1000।- 1000।-

सम्भको ङ्झरितको थैरी
अॊकभा

1500।-

1500।-

1500।-

1500।-

2500।-

2500।-

2500।-

3000।-

3000।-

3000।-

3000।-

5000।-

5000।-

5000।-

5000।-

(घ) रु.१०,००,०००।- बन्दा
फढी रु.२०,००,०००
सम्भको ङ्झरितको थैरी
अॊकभा
(ङ) रु.२०,००,०००।- बन्दा

2500।-

फढी रु.५०,००,०००
सम्भको ङ्झरितको थैरी
अॊकभा
(च) रु.५०,००,०००।- बन्दा
फढी रु.१,००,००,०००
सम्भको ङ्झरितको थैरी
अॊकभा

२००००।-

२००००। २००००
- ।-
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२००००।-

(छ) रु.१,००,००,०००।- बन्दा
फढी रु.२,००,००,०००
सम्भको ङ्झरितको थैरी अॊकभा
(ज) रु.२,००,००,०००।– बन्दा
फढी रु.५,००,००,०००

३००००।- ३००००।
-

सम्भको ङ्झरितको थैरी

३००००

३००००।-

।-

अॊकभा
(झ) रु.५,००,००,०००।– बन्दा
फढी जङ्झत सङ्टकै थैरी अॊ कभा
६५०००

६५०००।६५०००।

।–

६५०००।-

10000

100000
३

0।-

।-

रीज

100000
।-

100000

सयकायी जग्गा रीजभा उऩरब्ध गयाउने

।(सयकायी जग्गा दताथ तथा ङ्झरजभा उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी कामथनीङ्झत, २०७१ को
अनङ्टसूची-१ अनङ्टसायको शङ्टल्क राग्नेछ)
४

जग्गा धनी दताथ श्रे स्ताको
प्रङ्झतङ्झरऩीको राङ्झग(ङ्जटकट फाहे क)
प्रङ्झत ऩङ्टजाथ :
(क) काठभाण्डौ उऩत्मका
ऺेत्रभा
(ि) तयाई ऺेत्रभा
(ग) अन्म ऺेत्रभा

१०००।-

१०००।-

१०००।-

७००।-

१०००।-

५००।-

१०००।-

नोट: जङ्टनसङ्टकै प्रमोजनको राङ्झग प्रङ्झतङ्झरऩी ङ्झरॉदा सभेत रागङ्ट हङ्टनेछ ।
दाङ्ञिरा िाये ज शङ्टल्क
५

(क) कयाय अनङ्टसाय ङ्झरित
ऩाङ्चयत गनथ ठहर्माएको
12

५००।३००।-

५००।२००।१००।-

पैसरा वा ङ्झभराऩत्र
अनङ्टसायको दाङ्ञिरा िाये ज

५%

४.५%

४%

२%

5%

4.5%

4%

2%

५%

४.५%

४%

२%

७०००।-

६०००।-

५०००।-

२०००।-

२.५%

२%

गदाथ
(ि) अन्म ङ्झभराऩत्र(अॊश य
अऩङ्टतारी फाहेक) को
दाङ्ञिरा िाये ज गदाथ
(ग) फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्था
वा सहकायी सॊ घ
सॊ स्थाफाट कजाथ प्रवाह
गदाथ ङ्झरएको ङ्झधतो ङ्झरराभ
गदाथ व्मङ्ञिरे सकाय गयी
फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाको
ऩत्रानङ्टसाय व्मङ्ञिको
नाभभा दा.िा. गदाथको
थैरी अङ्कभा
(घ) फैंक ङ्जवत्तीम सॊ घ सॊ स्था
वा सहकायी सॊ घ
सॊ स्थाफाट कजाथ प्रवाह
गदाथ ङ्झरएको ङ्झधतो ङ्झरराभ
गदाथ व्मङ्ञिरे सकाय
नगयी ऋणीकै नाभफाट
फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊ घ
सॊ स्था वा सहकायी सॊ घ
सॊ स्थारे आफ्नो नाभभा
दाङ्ञिरा िाये ज गदाथ प्रङ्झत
ङ्झभङ्झसर
(ङ) फैंक ङ्जवत्तीम सॊ स्था वा
सहकायी सॊ घ सॊ स्थारे
कजाथ प्रवाह गदाथ ङ्झरएको
ङ्झधतो ङ्झरराभभा फैंक तथा

५००।-

४००।-

२%

३००।-

सॊ घ सॊ स्था आपैरे सकाय
गये ऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत

१०००।13

१%

२००।-

ऋणीराई नै ङ्जपताथ गदाथ

५०००।-

३०००।-

ऩाङ्चयत गने ङ्झरितको थैरी
अङ्कभा
(अ) बूङ्झभसङ्टधाय
कामाथरमफाट जग्गा
फाॉडपाॉट बई दा.िा.
हङ्टन आउॉदा प्रङ्झत
ङ्झभङ्झसर

अॊशफण्डा
सयह

अॊशफण्डा
सयह

याङ्ञजनाभा
सयह

याङ्ञजनाभा

अॊशफण्डा
सयह
याङ्ञजनाभा
सयह

५००।-

अॊशफण्डा
सयह
याङ्ञजनाभा सयह

सयह

अदारत वा

(आ)

न्माङ्जमक ङ्झनकामको
पैसरा फभोङ्ञजभ
ङ्झरराभ फढाफढ गयी
दाङ्ञिरा िाये ज गदाथ
प्रङ्झत ङ्झभङ्झसर
(च)

शेषऩङ्झछको फकसऩत्रको
दाङ्ञिरा िाये ज
(अ) तीन ऩङ्टस्ता ङ्झबत्रको
बए
(आ)

तीन ऩङ्टस्ता

फाङ्जहयको बए(थैरी
अॊकभा)
६

नाभसायी
(क) तीन ऩङ्टस्ता ङ्झबत्रको
नाभसायी गदाथ
(ि) तीन ऩङ्टस्ता फाङ्जहयको

१५००।-

१२००।-

१०००।३०००।-

५००।-

३५००।-

३०००।-

१५००।-

४००।-

३००।-

२००।-

१००।-

२५००।-

२०००।-

२०००।-

५००।-

नाभसायी गदाथ
७

हार साङ्जवक
ऩङ्टन् नाऩजाॉच ऩङ्झछको श्रे स्ता हार
साङ्जवक तथा अद्यावङ्झधक गदाथ प्रङ्झत
ङ्झभङ्झसर

८

घय कामभ
श्रे स्ता ऩङ्टजाथभा घय जनाउने प्रङ्झत
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ङ्झनवेदन
९

सॊ शोधन दस्तङ्टय
भारऩोत नन, २०३४ को दपा
७(३) अनङ्टसायको ङ्जववयणभा
सॊ शोधन गनङ्टऩ
थ दाथ प्रङ्झत ङ्झभङ्झसर

१०

३००।-

२००।-

१००।-

५०।-

नराग्ने

नराग्ने

नराग्ने

नराग्ने

४००।-

३००।-

२००।-

८००।-

७००।-

५००।-

३००।-

१०००।-

८००।-

७००।-

५००।-

५०००।-

४०००।-

३०००।-

२०००।-

योक्का दस्तङ्टय
(क) ङ्झरित यङ्ञजष्डेशन
बएकोभा (थैरी अॊ क
जङ्झतसङ्टकै बए ऩङ्झन)
(ि) ङ्झरित यङ्ञजष्डेशन नहङ्टनेभा

५००।-

(अ) रु.१,००,०००।सम्भको ऋण अॊकभा
(आ)

रु.१,००,०००।–

बन्दा फढी रु.
५,००,०००।– सम्भ
(इ) रु.५,००,०००।–
भाङ्झथको जङ्झतसङ्टकै
ऋण अॊकभा
(ई) ऋण अॊ क निङ्टरेकोभा

(ग) ङ्जवङ्जवध
१

अङ्झधकायनाभा य शेषऩङ्झछको फकसऩत्र ङ्झरित फाहे क अन्म सफै प्रकायको ङ्झरितभा थैरी
अॊक अङ्झनवामथ िङ्टराउनङ्ट ऩनेछ।

२

काठभाडौं

उऩत्मका

ङ्झबत्रका

भहानगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका

य

नगयऩाङ्झरका

ऺेत्रङ्झबत्रको ऩाङ्चयत हङ्टने ङ्झरितभा घयजग्गा यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्कको ङ्झस.नॊ. १, २ य ३ भा
उल्रे ि गङ्चयएको यङ्ञजष्डे शन ङ्झरितको थैरी अॊ कको (०.५)शू न्म दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशत
शङ्टल्क फागभती सभ्मता ऺेत्र सङ्टधाय तथा ङ्जवकास शङ्टल्क असङ्टर गङ्चयनेछ। उि यकभ
कामथङ्जवङ्झध फनाई िचथ गनङ्टऩ
थ नेछ।
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३

स्वदे शी रगानीका जरङ्जवद्यङ्टत उद्योग, ङ्ञचमा िेती, कपी िेती, कऩास िेती, ऩङ्टष्ऩ व्मवसाम,
तयकायी िेती, ऩशङ्टऩॊऺीऩारन, अरै ची िेती, जडीवङ्टटी िेती एवॊ परपूर उद्योगको नाभभा
ियीद गने जग्गाको ङ्झरित ऩाङ्चयत गदाथ राग्ने यङ्ञजष्डे शन दस्तङ्टयभा ऩचहत्तय प्रङ्झतशत छङ्ट ट
हङ्टनेछ।तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ङ्जवऩङ्चयत बएको ऩाइएभा भारऩोत कामाथरमरे
छङ्ट ट बएको यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क असङ्टर गयी सोही यकभ फयाफय जङ्चयवाना गनङ्टथ ऩनेछ।

४

स्वदे शी रगानीका साभूङ्जहक िेती मोजना अन्तगथत कृङ्जष उत्ऩादन फढाउने उद्देश्मरे
व्मङ्ञिहरु ङ्झभरी जग्गाको चक्रा ङ्झभराई िेती गने उद्योग िोरी त्मस्तो उद्योगको नाभभा
ङ्झरित ऩाङ्चयत बएभा सो भा राग्ने यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्कभा ऩचहत्तय प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनछ
े । तय
त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ङ्जवऩङ्चयत बएको ऩाइएभा भारऩोत कामाथरमरे छङ्ट ट बएको
यङ्ञजष्डेशन शङ्टल्क असङ्टर गयी सोही यकभ फयाफय जङ्चयवाना गनङ्टथ ऩनेछ।

५

स्वदे शी रगानीका सूती, गङ्टड्िा, ऩानऩयाग य भङ्छदयाजन्म उद्योग फाहे कका उत्ऩादनभूरक
उद्योगरे उद्योग स्थाऩना तथा सिारन गने उद्योगको नाभभा ियीद गने जग्गाको ङ्झरित
ऩाङ्चयत गदाथ राग्ने यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्कभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनेछ।तय त्मस्तो जग्गाको
प्रमोग उद्देश्म ङ्जवऩङ्चयत बएको ऩाइएभा भारऩोत कामाथरमरे छङ्ट ट बएको यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क
असङ्टर गयी सोही यकभ फयाफय जङ्चयवाना गनङ्टथ ऩनेछ।
(क) कृङ्जष ऋण वीभा सॊ स्थान फीभा सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृङ्झत प्राप्त फीभा कम्ऩनी ङ्जवश्वङ्जवद्यारम

६

फैक तथा ङ्जवत्तीम सॊ स्थाहरुरे आफ्ना फहारवारा कभथचायीहरुराई सेवा शतथ फभोङ्ञजभ
ङ्छदने ऋण सङ्टङ्जवधाको ङ्झधतो फन्धक ङ्झरित ऩाङ्चयत गदाथ यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क छङ्ट ट हङ्टनेछ।
तय सेवा शङ्टल्क रु. 1000।- राग्नेछ।
ॉ ाको व्मवस्था फभोङ्ञजभको
उङ्ञल्रङ्ञित सॊ घ सॊ स्थासॉग सम्फङ्ञन्धत एजेन्टराई मस फङ्टद
सङ्टङ्जवधा प्रदान गनथका राङ्झग भारऩोत कामाथरम वाध्म हङ्टने छै न ।
(ि) कभथचायी सिमकोष तथा नागङ्चयक रगानी कोषरे ङ्झनमङ्झभत वचत जम्भा गने आफ्ना
सिमकताथहरुराई ऋण सङ्टङ्जवधा उऩरव्ध गयाउॉदा ङ्झरने ङ्झधतोको दृङ्जष्ट फन्धक ङ्झरित ऩाङ्चयत
गदाथ यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क छङ्ट ट हङ्टनेछ। तय सेवा शङ्टल्क रु. 500/- राग्नेछ।
(क) सहकायी नन २०74 फभोङ्ञजभ दताथ बै सॊ चारनभा यहे का सहकायी सॊ स्थाहरुरे आफ्ना

७

शेमय सदस्महरुफीच ऋण रगानी/प्रवाह गदाथ तीस राि रुऩैं मासम्भको थैरी अॊ कभा योक्का
दस्तङ्टय फाहे क से वा शङ्टल्क वाऩत रु.२00।-राग्नेछ। सो बन्दा भाङ्झथको थैरी अॊ कभा
िण्ड ि सेवा शङ्टल्क भहरको ङ्झस.नॊ. २ फभोङ्ञजभको सेवा शङ्टल्क राग्ने छ।
(ि) फैङ्जकङ्ग तथा ङ्जवत्तीम व्मवसाम य वीभा व्मवसाम गने एकै प्रकृङ्झतका ङ्झनकामहरु साथै
सहकायी सॊ घ/सॊ स्थाहरु एक आऩसभा गाङ्झबएभा सॊ स्थाहरुरे सो प्रमोजनका राङ्झग घय
16

जग्गाको एकङ्झत्रत गदाथ सॊ शोधन दस्तङ्टय फाहे क अन्म दस्तङ्टय/शङ्टल्क राग्ने छै न।
८

जनआन्दोरन ऩङ्जहरो, दोश्रो, जनमङ्टद्ध य भधेश आन्दोरनभा सहादत प्राप्त गये का शङ्जहदका
आङ्ञश्रत ऩङ्झत, ऩत्नी, छोया य छोयी तथा भाता-ङ्जऩताको नाभभा स्वाङ्झभत्व प्राप्त हङ्टने गयी ऩाङ्चयत
हङ्टने ङ्झरितभा मस नन फभोङ्ञजभ राग्ने सफै प्रकायको दस्तङ्टय य शङ्टल्क ऩूणरु
थ ऩभा छङ्ट ट
हङ्टनेछ।

९

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, दङ्झरत एवॊ ङ्जऩछङ्झडएका तथा अल्ऩसॊ तमक, ङ्झसभान्तकृत जाङ्झत बनी
स्थानीम तहफाट प्रभाङ्ञणत बएको ङ्झसपfङ्चयस वा आङ्झधकाङ्चयक प्रभाणका आधायभा ङ्झतङ्झनहरुको
नाभभा स्वाङ्झभत्व प्राप्त हङ्टॉदा मस नन फभोङ्ञजभ असङ्टर गङ्चयने घयजग्गा यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्कभा
२५ प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनेछ।
(क) भङ्जहरा, सत्तयी वषथ बन्दा फढी उभेयका ज्मेष्ठ नागङ्चयक य नाफारकको नाभभा जङ्टनसङ्टकै

१०

प्रकायफाट स्वाङ्झभत्व प्राप्त हङ्टने गयी ऩाङ्चयत हङ्टने ङ्झरितभा मस नन फभोङ्ञजभ रगाइएको
यङ्ञजष्डेशन शङ्टल्कभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनेछ। तय एकर भङ्जहराको हकभा बने ऩैंतीस
प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनेछ।
(ि) गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्रको जग्गाभा भङ्जहराको नाभभा जङ्टनसङ्टकै प्रकायफाट स्वाङ्झभत्व
प्राप्त हङ्टने गयी ऩाङ्चयत हङ्टने ङ्झरितभा मस नन फभोङ्ञजभ रगाइएको यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्कभा ऩैं तीस
प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनेछ।
(ग) दे हामको स्थानभा ऩचास प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनेछ।
अ) यसङ्टवा ङ्ञजल्राको सदयभङ्टकाभ फाहे क।
आ) दोरिा ङ्ञजल्राका राभाफगय, गौयीशॊकय, आरम्ऩङ्ट, भावङ्ट,थ स्माभा, वगङ्ट, िाये य
ङ्ञचरॊ िा साङ्जवकको गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको हकभा।
(इ) धाङ्छदङ ङ्ञजल्राका सेतङ
थ ङ्ट , ङ्झतप्रीङ, यी, रप्ऩा, ओराङ, सत्मदे वी, दािाथ, वसेयी,
फङ्टढाथङ्टभ, भूरऩानी, पूरिकथ, सल्मानकोट य गङ्टम्दीसाङ्जवकको गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको
हकभा।
(ई) ङ्झसन्धङ्टऩाल्चोक ङ्ञजल्राको तातोऩानी, गङ्टम्वा, गोल्चे य पङ्टल्ऩीङकट्टी साङ्जवकको गाउॉ
ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको हकभा
घ) हार ऩङ्झत वा ऩत्नीको नाभभा कामभ यहे को घय जग्गाको स्वाङ्झभत्व ऩङ्चयवतथन गयी ऩङ्झतङ्ट
ऩत्नी दङ्टवैको सॊ मि
स्वाङ्झभत्वको रुऩभा ङ्झरित गनथ चाहे भा साङ्जवकको थैरी अॊक कामभ
गयी सो सॊ गोरनाभाको ङ्झरितभा रु. 1००।- भात्र यङ्ञजष्डे शन दस्तङ्टय राग्नेछ।
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ङ) ३०० जना बन्दा फढी व्मङ्ञिराई प्रत्मऺ योजगायी ङ्छदने उत्ऩादनभूरक उद्योग स्थाऩना
गनथ वा ङ्जवस्ताय गनथका राङ्झग जग्गा िङ्चयद गदाथ राग्ने यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्कको ङ्झरितभा ऩचास
प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनेछ।तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ङ्जवऩङ्चयत बएको ऩाइएभा भारऩोत
कामाथरमरे छङ्ट ट बएको यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क असङ्टर गयी सोही यकभ फयाफय जङ्चयवाना गनङ्टथ
ऩनेछ।
११

बूङ्झभहीन भङ्टि कभैमा य भङ्टि हङ्झरमा ऩङ्चयवायरे सहङ्टङ्झरमत ऋण य अनङ्टदान प्राप्त गयी िङ्चयद
गये को जग्गाको ङ्झरित ऩाङ्चयत गदाथ राग्ने यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क, सेवा शङ्टल्क य योक्का दस्तङ्टय ऩूण थ
रुऩभा छङ्ट ट हङ्टनेछ।

१२

फैक, ङ्जवत्तीम एवॊ सहकायी सॊ घ वा सॊ स्था य अदारतफाट बई आएको ङ्झभराऩत्र अनङ्टसाय
दाङ्ञिरा िाये ज गनङ्टऩ
थ दाथ सेवा दस्तङ्टय असङ्टर गने प्रमोजनको राङ्झग भारऩोत कामाथरमरे
यङ्ञजष्डेशन प्रमोजनको राङ्झग तोकेको न्मू नतभ भूल्म य ङ्झभराऩत्र वा फैंक, ङ्जवत्तीम एवॊ
सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको ऩत्रभा उल्रे ि बएको भूल्म भध्मे जङ्टन फढी हङ्टन्छ सोहीराई कामभ
गनङ्टथ ऩनेछ।

१३

यङ्ञजष्डेशन शङ्टल्क वाऩत भारऩोत कामाथरमरे उठाएको यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क भध्मेफाट २(दङ्टई)
प्रङ्झतशत भारऩोत/बूङ्झभ सङ्टधाय/नाऩी कामाथरमहरुको सॊ स्थागत सङ्टदृढीकयण, बवन ङ्झनभाथण,
भभथत, श्रे स्ता व्मवस्थाऩनभा िचथ गने गयी सम्फङ्ञन्धत भारऩोत कामाथरमहरुभा उऩरव्ध
गयाइनेछ। मसयी उऩरव्ध गयाएको यकभ रु.छ राि बन्दा फढी बएभा सो बन्दा फढी
बएको यकभ बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमभा एउटा कोष सिारन गयी छङ्ट ट्टै
िाताभा जम्भा गङ्चयनेछ। उऩयोि फभोङ्ञजभको यकभ कामथङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ िचथ गनङ्टऩ
थ नेछ।

१४

प्रदे श सयकायरे चाहेभा धाङ्झभक
थ
तथा साभाङ्ञजक ङ्जहतका ङ्झनङ्झभत्त स्थाङ्जऩत नेऩारभा दताथ
बएका सॊ घ सॊ स्थारे आफ्नो नाउॉभा ङ्झन्शङ्टल्क रुऩभा प्राप्त गने जग्गाको ङ्झरित ऩाङ्चयत गदाथ
ऩचास प्रङ्झतशत यङ्ञजष्डेशन शङ्टल्क छङ्ट ट ङ्छदन सक्नेछ।
ॉ ा फभोङ्ञजभ छङ्ट ट ङ्छदॊदा प्रदे श सयकायको याजस्वको अवस्था तथा सम्फङ्ञन्धत
तय मस फङ्टद
ङ्जवषमभा ऩमाथप्त अध्ममन गये य भात्र छङ्ट ट ङ्छदनङ्टऩने छ। सफै सॊ घ सॊ स्था वा ङ्झनकामराई छङ्ट ट
ङ्छदन प्रदे श सयकाय फाध्म हङ्टने छै न।
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१५

सहकायी नन फभोङ्ञजभ दताथ बएका सहकायी सॊ घ/सॊ स्थाहरुरे सॊ स्थाको प्रमोजनका राङ्झग
भात्र काठभाडौं उऩत्मकाभा १ योऩनी, ऩहाडी ऺेत्रभा २ योऩनी य ङ्झबत्री भधेशभा ३
कठ्ठासम्भ जग्गा य बवन िङ्चयद गदाथ राग्ने यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा
सहकायी भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा ऩूण थ रुऩभा छङ्ट ट हङ्टनेछ।
कृङ्जष व्मवसामभा आधाङ्चयत सहकायी सॊ घ/सॊ स्थाहरुरे सहकायी भापथत उत्ऩादन, प्रशोधन य
फजायीकयण प्रमोजनको राङ्झग आवश्मक ऩने जग्गा िङ्चयद गदाथ राग्ने यङ्ञजष्डेशन शङ्टल्क
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तह, सहकायी ङ्जवबाग य बूङ्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारमको
ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदे श सयकायरे छङ्ट ट ङ्छदन सक्नेछ।
तय त्मस्ता सहकायी सॊ स्थारे यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क छङ्ट ट सङ्टङ्जवधाभा िङ्चयद गये को जग्गा तथा
बवन सॊ स्था गाङ्झबएको वा ङ्जवघटन बएको अवस्थाभा फाहे क ङ्झफक्री गये भा ऩङ्जहरे छङ्ट ट ङ्छदएको
यङ्ञजष्डेशन शङ्टल्क असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।

१६

ङ्जवङ्जवधको क्रभ सॊ तमा ८, ९, १० य ११ फभोङ्ञजभ छङ्ट ट ङ्छदॉदा एकै व्मङ्ञिराई एकबन्दा
फढी आधायभा छङ्ट ट ऩाउने बएभा सफैबन्दा फढी कङ्टनै एकभात्र छङ्ट ट ङ्छदइने छ।

१७

एउटै कायोफायफाट ५० राि रुऩैंमा वा सो बन्दा भाङ्झथको घय वा जग्गा िङ्चयद ङ्जवक्री गदाथ
क्रेतारे फैंकफाट ब ङ्टिानीको राङ्झग मोग्म (गङ्टड पय ऩेभेन्ट) बनी छाऩ रागेको चेकको
पोटोकऩी ऩेश गये ऩङ्झछ वा ङ्झफक्रेताका नाभभा फैकभा यहेको िाताभा यकभ जम्भा गये को
फैंक बौचयको पोटोकऩी ऩेश गये ऩङ्झछ भात्र भारऩोत कामाथरमरे ङ्झरित ऩाङ्चयत गनेछ।

१८

ङ्ट
ऩङ्झत ऩत्नीको सॊ मि
नाभभा ऩाङ्चयत हङ्टने ङ्झरितभा भङ्जहरा सयह यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क छङ्ट ट
ङ्छदईनेछ।

१९

ङ्ट
तीन ऩङ्टस्ता ङ्झबत्र छोयी वा नाङ्झतनीहरुभा सॊ मि
नाभसायी बई दताथपायी गदाथ क्रभ सॊ तमा २
भा उल्रेङ्ञित छोडऩत्रको दयये टको आधा शङ्टल्क राग्नेछ।

२०

नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तह अन्तगथत कङ्टनै एक ङ्झनकामको नाभभा
यहेको जग्गा नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको अको कङ्टनै ङ्झनकामको
नाभभा यङ्ञजष्डेशन वा दाङ्ञिर िाये ज गनङ्टऩ
थ दाथ यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क तथा सेवा शङ्टल्क राग्ने छै न।

२१

कङ्टनै व्मङ्ञिको स्वाङ्झभत्वभा यहे को जग्गा नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकाय वा स्थानीम
तहको कङ्टनै ङ्झनकामराई ङ्झन्शङ्टल्क रुऩभा प्राप्त बएभा वा नेऩार सयकाय वा प्रदे श सयकाय
वा स्थानीम तहको कङ्टनै ऩङ्झन ङ्झनकामरे िङ्चयद गयी ङ्झरएभा सोभा यङ्ञजष्डे शन शङ्टल्क तथा सेवा
शङ्टल्क राग्ने छै न।
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२२

वैदेङ्ञशक योजगायीफाट फैंङ्जकङ्ग प्रणारी भापथत ये ङ्झभट्यान्स प्राप्त बएको फैंकको प्रभाङ्ञणत
कागजातको आधायभा त्मस्तो ये ङ्झभट्यान्सफाट िङ्चयद हङ्टने जग्गाको ङ्झरितभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत
यङ्ञजष्डेशन शङ्टल्क छङ्ट ट ङ्छदइनेछ।
तय एकासॊ गोर ऩङ्चयवायको नाभभा फाहे क िङ्चयद हङ्टने जग्गाको ङ्झरितको हकभा मो
प्रावधान रागङ्ट हङ्टने छै न।

२३

गङ्टठी सॊ स्था दताथ गदाथ सेवा शङ्टल्क वाऩत रु. १०००।- राग्नेछ।

२४

अन्तय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन नन, २०७४ को दपा ५ फभोङ्ञजभ भारऩोत कामाथरमफाट
सॊ कङ्झरत यङ्ञजष्डे शन दस्तङ्टय वाऩतको यकभ कोष तथा रे िा ङ्झनमन्त्रक कामाथरमको ि-६
ङ्जवङ्जवध िाताभा जम्भा गयी प्रत्मेक भङ्जहना सभाप्त बएऩङ्झछ सॊ कङ्झरत यकभको चारीस
प्रङ्झतशत प्रदे शराई य साठी प्रङ्झतशत सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहहरुराई फाॉडपाॉट गनङ्टऩ
थ नेछ।

२५

ङ्जवङ्जवधको ङ्झस.नॊ. ३, ४ य ५ को छङ्ट ट ऩाउने सॊ स्था वा ङ्झनकामरे आफ्नो ङ्झनकामको
कामथप्रकृङ्झत सॉग सम्फङ्ञन्धत कागजातको साथै सो प्रभाङ्ञणत हङ्टने सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको
ङ्झसपाङ्चयस ऩङ्झन अङ्झनवामथ रुऩभा ऩेश गनङ्टऩ
थ नेछ य ङ्झस.नॊ. १०(ङ) को हकभा सम्फङ्ञन्धत
स्थानीम तहको अङ्झतङ्चयि श्रभ कामाथरमको ङ्झसपाङ्चयस सभेत ऩेश गनङ्टऩ
थ नेछ।
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अनङ्टसूची-२
दपा ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत
(सवायी साधन कय)
ङ्झस.नॊ.
१

सवायी साधनको ङ्जववयण

फाङ्जषक
थ कय

ङ्झनजी सवायी साधनभा दे हाम फभोङ्ञजभ सवायी साधन कय
राग्नेछ:(क)

काय, ङ्ञजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस
२०,९००।-

(अ) १००० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(आ)

१००१ दे ङ्ञि १५०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

२३,१००।-

(इ) १५०१ दे ङ्ञि २००० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

२५,३००।-

(ई) २००१ दे ङ्ञि २५०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

३५,२००।-

(उ) २५०१ दे ङ्ञि २९०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

४०,७००।-

(ऊ)
( ि)

२९०१ दे ङ्ञि भाङ्झथ सवै

५८,३००।-

डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, ङ्जट्रऩय, क्रेन

जस्ता भेङ्ञशनयी उऩकयण य ङ्झभङ्झनङ्जटऩय
(अ) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, ङ्जट्रऩय, क्रेन
जस्ता भेङ्ञशनयी उऩकयण
(आ)
(ग)

ङ्झभङ्झनङ्जटऩय

27,500।-

ट्रेक्टय, ऩावय ङ्जटरय

5,000।–

(अ) ट्रेक्टय
(आ)

38,500।-

3,300।–

ऩावय ङ्जटरय
(गैय कृङ्जष प्रमोजनभा राङ्झग फाङ्जषक
थ कय दय
रु.15000।– हङ्टने)

(घ) ङ्झभङ्झनट्रक/ङ्झभङ्झनफस
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(ङ) ट्रक/फस
(च) भोटय

24,200।–
33,000।–

साइकर

(अ) 125 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(आ) 126 ङ्झस.ङ्झस. दे ङ्ञि 250 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(इ) 251 ङ्झस.ङ्झस. दे ङ्ञि 400 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(ई) 401 ङ्झस.ङ्झस. दे ङ्ञि 650 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(उ) 651 ङ्झस.ङ्झस. दे ङ्ञि भाङ्झथ

2,750।4,400।8,800।16,500।-

25,100।२

बाडाभा दताथ बएको सवायी साधनभा दे हाम फभोङ्ञजभ
सवायी साधन कय राग्नेछ:(क) काय, ङ्ञजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस
(अ) 13०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

8,800।-

(आ) १3०१ दे ङ्ञि 20०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ

9,900।-

(इ) 20०१ दे ङ्ञि २9०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(ई) २9०१ दे ङ्ञि 40०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ
(उ) 40०१ दे ङ्ञि भाङ्झथ सवै

(ि) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, ङ्जट्रऩय, क्रेन

12,100।14,300।16,500।-

जस्ता भेङ्ञशनयी उऩकयण
(ग) ट्रेक्टय, ऩावय ङ्जटरय
(अ)

18,700।-

ट्रेक्टय

(आ) ऩावय ङ्जटरय
(गैय कृङ्जष प्रमोजनभा राङ्झग फाङ्जषक
थ कय

5,000।3,300।-
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दय रु.15000।– हङ्टने)

(घ) ङ्झभङ्झनट्रक, ङ्झभङ्झनफस
(ङ) ङ्झभङ्झनङ्जटऩय

13,200।-

(च) ट्रक, फस

15,400।17,600।-

3

तऩङ्झसरभा उल्रे ि बएका सवायी साधनहरुराई बाडाभा दताथ बएका सवायी साधनभा
राग्ने सयह कय राग्ने छ-:
(क) नेऩार सयकाय य प्रदे श सयकायको नाउॉभा दताथ बएका,
(ि) गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका य ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतको नाउॉभा दताथ बएका।

४

ङ्जवद्यङ्टङ्झतम भाध्मभफाट सिाङ्झरत सवायी साधनभा सवायी साधन कय राग्ने छै न।
ऩेट्रोङ्झरमभ ऩदाथथ फाहेक अन्म इन्धनद्धाया सिारन हङ्टने सवायी साधनभा राग्ने
सवायी साधन कयभा फीस प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनेछ।

५

सङ्टरु ऩैठायी ङ्झभङ्झतरे एक फषथबन्दा कभ अवङ्झध बएभा दाभासाहीरे सवायी साधन कय
कट्टा गङ्चयनेछ। तय व्माऩाय भौज्दातभा यहे का सवायी साधनभा मस्तो कय राग्ने
छै न।

६

सवायी साधन ङ्झफग्रेको वा अन्म कङ्टनै कायणफाट सो सवायी साधन चराउन नऩाएको
बनी प्रदे श सयकायरे ठहर्माएको कङ्टनै व्मङ्ञि वा सॊ स्थाको नाभभा दताथ बएको
सवायी साधनराई सवायी साधन कय राग्ने छै न।

७

साङ्जवक फागभती अिरभा दताथ बई उत्ऩादनका ङ्झभङ्झतरे ऩन्र वषथबन्दा ऩङ्टयाना २०
वषथ नकटे का सवायी साधनहरुराई राग्ने सवायी साधन कयभा चौध वषथबन्दा
फढीको प्रत्मेक वषथका राङ्झग ऩाॉच प्रङ्झतशतका दयरे थऩ गयी सवायी साधन कय
राग्नेछ। तय मस्तो थऩ गङ्चयएको यकभ सवायी साधनको राङ्झग तोङ्जकएको कय
यकभबन्दा फढी हङ्टने छै न।
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८

बाडाका फस, ङ्झभनीफस तथा भाइक्रोफसका सवायी साधनरे ङ्जवद्याथी, ज्मेष्ठ नागङ्चयक,
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिराई सहङ्टङ्झरमतको रुऩभा बाडाका छङ्ट ट ङ्छदएफाऩत त्मस्ता
सवायी साधनका धनीरे ङ्झतनङ्टऩ
थ ने सवायी साधन कयभा साठी प्रङ्झतशत छङ्ट ट
ऩाउनेछन्।

९

जङ्टनसङ्टकै सवायी साधनका धनीरे चाहे भा राग्ने सवायी साधन कय प्रचङ्झरत दयका
ङ्ट ानी गयी नवीकयण
आधायभा एकभङ्टष्ट रुऩभा ऩाॉच वषथसम्भका राङ्झग एकैऩटक बि
गयाउन सक्नेछन। मसयी अङ्झग्रभ रुऩभा ऩाॉच वषथको सवायी साधन कय एकभङ्टष्ट
फङ्टझाई नवीकयण गयाएभा राग्ने सवायी साधन कयभा दस प्रङ्झतशत छङ्ट ट हङ्टनेछ।

10

सावथजङ्झनक सॊ ग्रहारमभा प्रदशथनीका राङ्झग याङ्ञिएका फीस वषथबन्दा ऩङ्टयाना सवायी
साधनराई वाङ्जषक
थ ङ्झतनङ्टऩ
थ ने सवायी साधन कय राग्ने छै न।

11

मस ननभा अन्म जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन दभकर, एम्फङ्टरेन्स तथा शव
वाहनराई सवायी साधन कय राग्ने छै न।

12

दश राि रुऩैंमा बन्दा फढीको सवायी साधन िङ्चयद गदाथ सम्फङ्ञन्धत सवायी साधन
ङ्ट ानी गनङ्टऩ
क्रेतारे एकाउन्ट ऩेमी चेकफाट भात्र ङ्झफक्रेताराई यकभ बि
थ नेछ।

13

मस ननभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिरे
प्रमोग गनथ ङ्झभल्ने गयी फनाइएका १5० सी.सी सम्भका स्कङ्टटयभा सवायी साधन कय
राग्ने छै न।

14

नेऩारभा हार सिारनभा यहे का ऩङ्टयाना ट्रकराई नेऩारभा नै फन्द कन्टे नयको
रुऩभा रुऩान्तयण गनथ ङ्झनवेदन ङ्छदने सवायी साधनका धनीराई ङ्झनजरे फङ्टझाउनङ्टऩने
सवायी साधन कय फाऩत ऩचास हजाय रुऩैंमा वा चाय वषथको सवायी साधन कय
वाऩत हङ्टन आउने यकभभध्मे जङ्टन घटी हङ्टन्छ सो फयाफयको यकभ छङ्ट ट ङ्छदइनेछ।
तय मस्तो छङ्ट ट सङ्टङ्जवधा दश वषथ बन्दा ऩङ्टयाना ट्रकहरुराई ङ्छदइने छै न।

15

प्रदे श सयकायरे जपत गयी ङ्झरराभ ङ्झफक्री गये को सवायी साधनको हकभा उि
सवायी साधन जपत गये देङ्ञि ङ्झरराभ प्रङ्जक्रमा सभाप्त बएसम्भको अवङ्झधको कय राग्ने
छै न।
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अनङ्टसूची-३

दपा ४ सॉग सम्फङ्ञन्धत
(भनोयञ्जन कय)
ङ्झस.नॊ.

ङ्जववयण

कयको दय

१

चरङ्ञचत्र घयभा चरङ्ञचत्र प्रदशथन गदाथ दशथकहरुफाट प्रङ्झत ङ्जटकट

५%

२.

ङ्झबङ्झडमो घय, साॊस्कृङ्झतक प्रदशथन हर, कन्सटथ, ङ्झथमटय/नाटकघय,

५%

पनऩाकथ, वाटय गाडे न, फार उद्यान, दोहोयी साॉझ, डान्सफाय,
क्माङ्झसनो, पङ्टट्सर, जङ्टम्फा रगामतकाभा प्रङ्झत ङ्जटकट/ ङ्जवर
३.

तीन भङ्जहनासम्भ जादङ्ट सकथस भेरा सिारन गयाए फाऩत प्रङ्झतङ्छदन

४.

तीन भङ्जहना बन्दा फढी जादङ्ट सकथस भेरा वा भनोयञ्जन प्रदामक
कामथक्रभ सिारन

गयाए फाऩत भाङ्झसक
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रु.१00।रु. ५०००।-

अनङ्टसूची-४

दपा ६ सॉग सम्फङ्ञन्धत
(कृङ्जष आमभा कय)

ङ्झस.नॊ.

आमको वङ्झगक
थ यण

कयको दय

(क)

कूर आम रु. 5,00,000 सम्भ

(ि)

कूर आम रु. 5,00,001 दे ङ्ञि 50,00,000 सम्भ

(ग)

कूर आम रु. 50,00,001 दे ङ्ञि 1,00,00,000

शङ्टन्म दय
1.5%

1.75%

सम्भ
(घ)

कूर आम रु. एक कयोडबन्दा भाङ्झथ
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2%

अनङ्टसूची-५

दपा ९ सॉग सम्फङ्ञन्धत
(ढङ्ट ङ्गा, ङ्झगटी, फारङ्टवा, दहत्तय फहत्तय शङ्टल्क)
ङ्झस.न.
1
2
३

ङ्जववयण

इकाई

दय (रुऩैमाॊभा)

भाटो(स्वीकृत िानी ऺेत्र फाहे कभा)

प्रङ्झत घन ङ्जपट

2।50

ढङ्ट ङ्गा, च ङ्टनढङ्ट ङ्गा, िङ्चयढङ्ट ङ्गा, ङ्झगट्टी, ग्राबेर, योडा,

प्रङ्झत घन ङ्जपट

९।-

प्रङ्झत वगथ ङ्जपट

९।-

फारङ्टवा (स्वीकृत िानी ऺेत्र फाहे कभा)
स्रेट(स्वीकृत िानी ऺेत्र फाहे कभा)

४

दहत्तय वहत्तय साभाग्रीको ङ्झफक्री भङ्टल्मभा दश प्रङ्झतशत शङ्टल्क राग्नेछ ।

५

ङ्झस.नॊ. १ को भाटो घाटगद्दी एवॊ ङ्झफक्री (स्वीकृत िानी ऺेत्र फाहे क) को शङ्टल्क रु
2।50 प्रङ्झत क्मङ्टङ्जपट दय तोङ्जकएकोभा धेयै भात्राभा भाटो प्रमोग हङ्टने उद्योग (जस्तो
इट्टा उद्योग) हरुराई उद्योगको ऺभताको आधायभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहरे फाङ्जषक
थ
रुऩभा शङ्टल्क ङ्झनधाथयण गनथ सक्नेछ। मसयी फाङ्जषक
थ
शङ्टल्क ङ्झनधाथयण गदाथ जोङ्झडएका
स्थानीम तहहरुसॉग सभेत आवश्मक सभन्वम गनङ्टऩ
थ नेछ।

६

व्मङ्ञिको

ङ्झनजी जग्गाफाट भाटो ङ्झफक्री गदाथ जग्गा धनीरे नै कङ्झत घनङ्जपट भाटो

ङ्झफक्री गने हो मङ्जकन गयी सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहभा ङ्झनवेदन गनङ्टऩ
थ नेछ। सो सम्फन्धभा
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको कामथऩाङ्झरकारे ङ्झनणथम गयी वाङ्जषक
थ रुऩभा एकभङ्टष्ट शङ्टल्क
ङ्झरने गयी व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ।
सावथजङ्झनक जग्गा तथा स्थान फाहे क व्मङ्ञिको स्वाङ्झभत्वभा यहे को ङ्झनजी
जग्गाको भाटो उत्िनन् गदाथ ङ्झनम्न कङ्टयाभा ङ्जवचाय गये य भात्र स्थानीम तहरे स्वीकृत
ङ्छदनङ्टऩनेछ्
 साॉध ङ्झसभानाभा ऩने जग्गा धनीको ङ्झरङ्ञित स्वीकृङ्झत बएको हङ्टनऩङ्ट ने छ,

 भाटो उत्िननफाट प्राकृङ्झतक श्रोतको दङ्टरुऩमोग, बौगोङ्झरक सॊ यचना, भानवीम

फासस्थान, सावथजङ्झनक तथा व्मङ्ञिगत बवन रगामतको सॊ यचना, सडक, कङ्टरो
नहय, साॉध ङ्झसभानाभा यहे को ङ्झछभेकीको जग्गाको सॊ यचना आङ्छदभा कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको
असय नऩने हङ्टनऩङ्ट नेछ,
७

प्रदे श ङ्झबत्र उत्ऩादन हङ्टने ङ्झसभेन्टको हकभा कायिाना भूल्मको 0.२5 प्रङ्झतशतका दयरे
प्राकृङ्झतक श्रोत शङ्टल्क रगाइने छ। (सॊ घीम कानून फभोङ्ञजभ च ङ्टनढङ्ट ङ्गा िानीको अनङ्टभङ्झत
ङ्झरई सञ्चारनभा यहेका ङ्झसभेन्ट उद्योगराई ङ्झस. नॊ. 2 भा उङ्ञल्रङ्ञित च ङ्टनढङ्ट ङ्गाभा
शङ्टल्क नराग्ने)
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ऩाङ्चयत ङ्झभङ्झत : २०७६।३।१२
प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत : २०७६।३।२९
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