
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

 

खण्ड ४) बटुवल, रूपन्देही, साउन ०१ गते, २०७७ साल (अततररक्ताङ्क ९ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
नेपालको संववधान बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ । 

सम्वत ्२०७७ सालको ऐन नं. ८ 
प्रदेश सरकारको अथवसम्बन्धी प्रस्तावलाई कायावन्वयन गनव बनकेो ऐन
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प्रस्तावना: प्रदेश सरकारको आतथवक वर्व 207७/7८ को अथवसम्बन्धी 
प्रस्तावलाई कायावन्वयन गनवको तनतमत्त कर र शलु्क लगाउने तथा राजश्व संकलन 
र राजश्व प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकाले, 
 प्रदेश नं ५, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।              

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम ×प्रदेश आतथवक ऐन, २०७७" 
रहेको छ। 

(2) यो ऐन २०७७ साल साउन १ गतेदेशख प्रारम्भ हनुेछ। 

 2.  पररभार्ा र व्याखयााः ववर्य वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा 
×तोवकए वा तोवकएबमोशजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयममा 
तोवकए वा तोवकएबमोशजम सम्झन ुपछव। 

3. घरजग्गा लगायतको रशजषे्ट्रशन शलु्काः (१) प्रदेशतभत्र घर, जग्गा र 
घरजग्गा लगायतको रशजषे्ट्रशन गदाव अनसूुची-१ बमोशजम घरजग्गा 
रशजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का शलु्क लगायतका शलु्क तथा दस्तरु 
लगाईने र असूल उपर गररनछे । 

(2) उपदफा (१) बमोशजमको शलु्कको संकलन घरजग्गा 
लगायतको रशजषे्ट्रशनका बखत सम्बशन्धत स्थानीय तहले गनेछ । प्रदेश 
तथा स्थानीय तहमा साधन, स्रोत, प्रववतध, जनशशक्त तथा कायावलय 
व्यवस्थापन नभएसम्म संघीय आतथवक ऐन, २०७७ को दफा ३२ बमोशजम 
नेपाल सरकारको सम्बशन्धत कायावलयले यस ऐन बमोशजमको शलु्क उठाई 
अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा 5 बमोशजम प्रदेश 
र स्थानीय सशितकोर्मा दाशखला गनुवपनेछ। 
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(3) मालपोत कायावलयबाट पाररत हनुे तलखतहरुमा तलईन े
रशजषे्ट्रशन शलु्क लगायतका शलु्कहरुको प्रयोजनको लातग घर, जग्गा र 
घरजग्गा लगायतको मलु्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

4. सवारी साधन कराः (१) प्रदेशतभत्र सवारी साधनमा अनसूुची-२ बमोशजम 
सवारी साधन कर लगाई असूल उपर गररनेछ । 

(2) प्रचतलत कानूनमा जनु सकैु कुरा लेखेको भएतापनी स्थानीय 
तहमा साधन, स्रोत, प्रववतध तथा जनशशक्त व्यवस्थापन नभएसम्म ववद्यतुीय 
शशक्तबाट चल्न े बाहेकका थ्री-ह्वीलर सवारी साधन (टेम्पो, अटोररक्सा 
जस्ता) मा प्रदेश सरकारले यस ऐन बमोशजम कर उठाउनछे र संकतलत 
कर प्रदेश र स्थानीय तहबीच बााँडफााँड गररनछे । 

5. मनोरञ्जन कराः (१) प्रदेशतभत्र सिातलत मनोरञ्जन सेवामा अनसूुची-३ 
बमोशजम मनोरञ्जन कर लगाईनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोशजमको करको संकलन स्थानीय तहले 
गनेछ। 

6. ववज्ञापन कराः प्रदेशमा ववज्ञापन सामग्री वापतको ववज्ञापन कर स्थानीय 
तहले कानून बमोशजम तनधावरण गरी असूल उपर गनव सक्नेछ। 

7. कृवर् आयमा कराः (1) प्रदेशतभत्र अनसूुची-४ बमोशजम कृवर् आयमा कर 
लगाई असूल उपर गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम कर लगाउने कायवववतध तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 
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8. पयवटन शलु्क: (१) प्रदेशतभत्र अनसूुची-५ बमोशजम पयवटन शलु्क लगाई 
असूल उपर गररनेछ। 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन प्रदेश 
सरकारले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक स्थानीय तहतभत्र रहेका उद्यान, 
पाकव , सङ्ग्ग्रहालय तथा नेपाल सरकारले प्रवेश शलु्क उठाउन अनमुतत 
ददएका प्राशचन स्मारक र परुाताशववक सम्पदामा प्रवेश गरे वापत सम्बशन्धत 
स्थानीय तहले कानून बमोशजम पयवटन शलु्क लगाई असूल उपर गनव 
सक्नेछ। 

9. प्राकृततक स्रोत शलु्क: (१) प्रदेशतभत्र अनसूुची-६ बमोशजम ढुङ्गा, तगट्टी, 
बालवुा, माटो र दहत्तर बहत्तरको संकलनमा शलु्क लगाई असूल उपर 
गररनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोशजमको शलु्कको संकलन सम्बशन्धत 
स्थानीय तहले गनेछ। 

10.  राजस्वको बााँडफााँड र दाशखलााः यस ऐनको दफा (४), (५) र (८) 
बमोशजम संकतलत राजस्वको रकम स्थानीय तहले आफ्नो ववभाज्य कोर्मा 
जम्मा गरी प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोशजम 
बााँडफााँड गरी प्रदेश र स्थानीय तहको संशचत कोर्मा दाशखला गनुवपनेछ ।   

11. दर घटाउन, बढाउन वा छुट ददन सवकन:े (१) प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु 
कुरा लेशखएको भएतापतन प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनसुार यो ऐन र 
अन्य कानूनबमोशजम लगाइएका शलु्क र करको दर घटाउन, बढाउन वा 
वयस्तो शलु्क र कर आशंशक वा पूणव रुपमा छुट ददन सक्नेछ। वयस्तो दर 
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घटाइएको, बढाइएको वा छुट ददइएको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन 
गनुवपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा 
कुनै शलु्क र कर आशंशक वा पूणवरुपमा छुट ददइएको वववरण प्रवयेक वर्व 
आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सभामा पेश गनुवपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम ददइएको छुट सवुवधाको कसैले 
दरुुपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको लातग छुट सवुवधामा प्राप्त गरेको 
मालवस्त ुअन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा वयसरी छुट ददइएको शलु्क र कर 
रकम असूल उपर गरी सो रकम बराबर जररवाना गररनछे । 

12. प्रविया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनव सक्न:े प्रचतलत 
करसम्बन्धी कानून तथा यस ऐनको कायावन्वयनको िममा साववजतनक 
शाशन्त र व्यवस्थामा गशम्भर खलल पगेुको वा साववजतनक आवागमनमा 
अवरोध भएको वा ववपद्को कारणले उल्लेशखत कानूनले प्रदान गरेको कुनै 
सवुवधा उपभोग गनव नपाउन ेअवस्था तसजवना भएमा, कुनै जवटलता देशखएमा 
वा उल्लेशखत कानून तथा यस ऐनको  कायावन्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ 
पनव गएमा आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यकता अनसुार 
अवतध थप गनव, प्रविया सरलीकरण गनव वा कायावन्वयनमा देशखएको बाधा 
अड्काउ फुकुवा गनव सक्नेछ । 

१३. प्रदेश सरकारले तोकेबमोशजम हनुाेः  यस ऐनमा उल्लेख नभएका तर प्रदेश 
सरकार अन्तगवतका तनकायहरुबाट प्रदान गररने सेवा वापत तलईने शलु्क 
तथा दस्तरु लगायतका ववर्यमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशशत गरी तोकेबमोशजम हनुेछ । 
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अनसूुची–१ 
(दफा ३ साँग सम्बशन्धत) 

रशजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र घरजग्गा रोक्का शलु्क 

क. घरजग्गा लगायतका अन्य रशजषे्ट्रशन शलु्क 

 

 

 

तस.नं. 
 

 

 

 

तलखतको प्रकार 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर (अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक)  
थैली अङ्कमा 

म.न.पा. 
िते्र 

उप म.न.पा. 
िते्र 

न.पा. 
िते्र 

गा.पा. 
िते्र 

1. राशजनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको तलखत 

क) राशजनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको तलखतको थैली अङ्कमा 5% 4.5% 4% २% 

ख) सामवुहक आवास योजना अन्तगवत तनतमवत भवन आवास इकाईको  
तलखतको थैली अङ्कमा 

4% ३% 2% 1% 

ग) सामवुहक आवास योजना अन्तगवत तनतमवत भवन सवहतको 
घरजग्गाको तलखतको थैली अङ्कमा 

5% 4.5% 4% 2% 

2. 
 

छोडपत्र (संयकु्त तलखत थैली अङ्कमा) 
दतावफारी (संयकु्त दताववाला बीचको) तलखतको थैली अङ्कमा 

 

2.5% 

 

2% 

 

2% 

 

1% 

3. हालैदेशखको वकसपत्रको तलखतको थैली अङ्कमा 
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क) बाजे, बज्यै, आमा, बाव,ु पतत, पत्नी, दाज,ु भाउज,ु भाइ, 
भाईवहुारी, दददी, बवहनी, छोरा, छोराबहुारी, छोरी, छोरीज्वाईँ, 
सास,ु ससरुा, जेठाज,ु जेठानी, देवर, देउरानी, भततजा, भततजी, 
नातत, नाततनी, नाततनीबहुारी, काका, काकी, मामा, माइज,ु भाञ्जा, 
भाञ्जी ठूलो–बवुा, ठूली-आमा (बाव ुतफव का) आमाज,ु नन्द, सौता
–सौता र एकै दाज ुभाईको छोरा, छोरी, फूपू र भदा भदै बीच 
। 

 

 

 

  

 

 

 

अ) रु.१ लाखसम्मको थैली अङ्कमा 1.5% 1% 1% 0.5% 

आ) रु.१ लाखभन्दा मातथ जततसकैु  थैली अङ्कमा  2.5%   2% 2% 1% 
ख) अन्य वकसपत्र र दानपत्रको थैली अङ्कमा 

स्पष्टीकरण : सरकारी ववश्वववद्यालय, सरकारी क्याम्पस÷कलेज, 
सामदुावयक ववद्यालय, सामदुावयक अस्पताल, नेपाल सरकारका 

कायावलय, प्रदेश तथा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको नाममा 
प्राप्त हनु ेदानपत्रको तलखतमा कुनै शलु्क लाग्न ेछैन । 

15% 15% 15% 10% 

4. 
 

अंशवण्डा तथा अंश भपाईको तलखतमा 
क) रु.३० लाखसम्मको थैली अङ्कमा 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 
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ख) रु.३० लाख भन्दा वढी रु. २ करोडसम्मको थैली अङ्कमा 
 

0.3% 

 

0.3% 

 

0.3% 

 

0.3% 

ग) रु. २ करोड भन्दा मातथको थैली  अङ्कमा 
 

0.5% 

 

0.5% 

 

0.5% 

 

0.5% 

5. मानो छुवट्टएको र मानो जोतडएको तलखत 

क) मानो छुवट्टएको प्रतत तलखत  रु.1२०००।- 
 

रु.11000।- 
 

रु.10000।- 
 

रु.5000।- 
 

ख) मानो जोतडएको प्रतत तलखत रु.15000।- रु. 1२०००।- रु.10000।- रु.5000।- 

6. शेर्पतछको वकसपत्र÷अष्टलोहको प्रतततलखत 

क) तीन पसु्तातभत्रको रु.7000।- रु.6000।- 
 

रु.5000।- रु.2000।- 

ख) तीन पसु्ताबावहरको रु.12000।- रु.11000।- रु.10000।- रु.4000।- 

7. दृवष्टबन्धकी, भोगबन्धकी र लखबन्धकीको तलखतको थैली अङ्कमा 1%   1% 1% 1% 

8. अतधकारनामा, मञ्जुरीनामा र अशखतयारनामाको तलखत 

 

रु.2000।- 
 

 

रु.2000।- 
 

 

रु.2000।- 
 

 

रु.2000।- 
 

 

9. 
दाखील खारेज नहनु ेकपाली तमसकु र करारनामाको प्रतत तलखत 1%   1% 1% 1% 

10. तस.नं. ४ को अंशवण्डा तथा अंश भरपाईको तलखत घर वा जग्गा वा घरजग्गा दवैु भएको इलाकाको कुनै मालपोत कायावलयबाट पाररत 
गनव सवकन ेछ ।  तस.नं. १ देशख १५ सम्मका अन्य घर वा  जग्गा वा घरजग्गा दवैु रशजषे्ट्रशन शलु्क लाग्ने तलखतहरू घर जग्गा 
भएको इलाकाको कायव गने कायावलय बाहेक अन्य कायावलयबाट पाररत गनव सवकने छैन । स्थायी ठेगाना भन्दा बाहेक अन्य इलाकाबाट 
अंशवण्डा वा अंश भरपाई गदाव स्थायी ठेगाना भएको इलाकामा यस अशघ अंशवण्डा वा अंश भरपाई भए वा नभएको बशुझ एवकन 
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गनुवपने। 

11. गठुी स्थापना तलखत (गठुी वापत दताव) रु.600।- रु.550।- रु.500।- रु.400।- 
12. घर बहाल तलखत वापत पवहलो मवहनाको बहाल रकमको 5% 4.5% 4% 3% 

13. फलोपभोग (यजु ुफ्रक्टी) रु.1000।- रु.800।- रु.700।- रु.500।- 
14. शेर्पतछको बकसपत्र संशोधन वा रद्द गदावाः 

क) शतव संशोधन रु.1500।- रु.1200।- रु.1000।- रु.500।- 
ख) बकस पत्र रद्द रु.2000।- रु.1700।- रु.1500।- रु.1000।- 

15. अन्य तलखत 

क) रकम खलेुकोमा 3% 2.5% 2% 1% 

ख) रकम नखलेुकोमा रु.7000।- रु.6000।- रु.5000।- रु.3000।- 
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ख. सेवा शलु्क 

तस.नं. वववरण 

सेवा शलु्कको दर (अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक) थैली अङ्कमा 
म.न.पा. 
िते्र 

उप म.न.पा. 
िते्र 

न.पा. 
िते्र 

गा.पा. 
िते्र 

१. तलखत रशजषे्ट«शनको लातग डोर माग गने तनवेदनमा डोर शलु्क: 
क) तराई िेत्रमा रु.15000।- रु.10000।- रु.7000।- रु.3000।- 
ख) अन्य िेत्रमा रु.15000।- रु.7000।- रु.5000।- रु.2000।- 

2. ववत्तीय तधतो 
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ववत्तीय कारोबार गनव स्वीकृतत प्राप्त बैंक, ववत्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट ददने कजावको तधतोबन्धक वा 
दृवष्टबन्धक तलखतमा 
क) रु. १,००,०००।– सम्मको  तलखतको थैली 

अङ्कमा 
रु.1000।- रु.1000।- रु.1000।- रु.1000।- 

ख) रु. १,००,०००।– भन्दा बढी  रु. 
५,००,०००।– सम्मको थैली अङ्कमा 

रु.1500।- रु.1500।- रु.1500।- रु.1500।- 

ग) रु. ५,००,०००।– भन्दा बढी   
रु.१०,००,०००।– सम्मको थैली अङ्कमा 

रु.2500।- रु.2500।- रु.2500।- रु.2500।- 

घ) रु.१०,००,०००।– भन्दा बढी    
रु.२०,००,०००।– सम्मको थैली अङ्कमा 

रु.3000।- 
 

रु.3000।- 
 

रु.3000।- 
 

रु.3000।- 
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ङ) रु.२०,००,०००।– भन्दा बढी   
रु.५०,००,०००।– सम्मको थैली अङ्कमा 

रु.5000।- रु.5000।- रु.5000।- रु.5000।- 

च) रु. ५०,००,०००।– भन्दा बढी रु. 
१,००,००,०००।– सम्मको थैली अङ्कमा 

रु.20000।- रु.20000।- रु.20000।- रु.20000।- 

छ) रु १,००,००,०००।– भन्दा बढी  
रु.२,००,००,०००।– सम्मको थैली अङ्कमा 

रु.३0000।- रु.३0000।- रु.३0000।- रु.३0000।- 

ज) रु २,००,००,०००।– भन्दा बढी  
रु.५,००,००,०००।– सम्मको थैली अङ्कमा    

रु.65000।- रु.65000।- रु.65000।- रु.65000।- 

झ) रु.५,००,००,०००।–  भन्दा वढी जततसकैु 
थैली अङ्कमा 

रु.100000।- रु.100000।- रु.100000।- रु.100000।- 

3. सरकारी जग्गा तलजमा उपलब्ध गराउन े सरकारी जग्गा दताव तथा तलजमा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले नीतत 
बनाई शलु्क तोक्न सक्नेछ । 

4. जग्गाधनी दताव शे्रस्ताको प्रतततलवपको लातग (वटकट बाहेक) प्रतत पजुाव (जनुसकैु प्रयोजनको लातग) 
क) तराई िेत्र रु.600।- रु.500।- रु.300।- रु.200।- 
ख) अन्य िेत्र रु.600।- रु.300।- रु.200।- रु.100।- 

5. दाशखल खारेज शलु्क 

क) करार अनसुार तलखत पाररत गनव ठहर् याएको 
फैसला वा तमलापत्र अनसुारको दाशखल खारेज 

5% 4.5% 4% 2% 
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गदाव 
ख) अन्य तमलापत्र (अंश र अपतुाली बाहेक) को 

दाशखल खारेज गदाव 
3% 2.5% 2% 1% 

 

ग)  बैंक ववत्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट कजाव 
प्रवाह गदाव तलएको तधतो तललाम गदाव व्यशक्तले 
सकार गरी बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको 
पत्रानसुार व्यशक्तको नाउाँमा दा.खा. गदावको 
थैली अङ्कमा 

5% 4.5% 4% 2% 

 

घ)  बैंक ववत्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट कजाव 
प्रवाह गदाव तलएको तधतो तललाम गदाव व्यशक्तले 
सकार नगरी ऋणीकै नामबाट बैंक ववत्तीय 
संस्था वा सहकारी संस्थाले आफ्नो नाउाँमा 
दाशखल खारेज गदाव प्रतत तमतसल 

रु.7,000।- रु.6,000।- रु.5,000।- रु.2,000।- 

ङ) बैंक, ववत्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले कजाव 
प्रवाह गदाव तलएको तधतो तललाममा बैंक वा 
संस्था आफैले सकार गरेपतछ सम्बशन्धत 
ऋणीलाई नै  वफताव   गदाव पाररत गने 
तलखतको थैली  अङ्कमा 

2.5% 2% 2% 1% 

च) भतूमसधुार कायावलयबाट जग्गा बााँडफााँड भई 
दा.खा. हनु आाँउदा  प्रतत तमतसल 

रु.500।- रु.400।- रु.300।- रु.200।- 
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छ) अदालत वा न्यावयक तनकायको फैसला बमोशजम 
तललाम बढाबढ गरी दाशखल खारेज गदाव प्रतत 
तमतसल 

रु.5000।- रु.3000।- रु.1000।- 
 

रु.500।- 

 ज) शेर्पतछको वकसपत्रको दाशखल खारेज 

अ) तीनपसु्ता तभत्रको भए सबै िेत्रका लातग अंशवण्डा सरह 

आ) तीनपसु्ता बावहरको भए (थैली अङ्क) मा  

अंशवण्डा सरह तोवकएको रकममा १० प्रततशत थप 
6. नामसारी 

क) तीन पसु्ता तभत्रको नामसारी गदाव रु.1500।- रु.1200।- रु.1000।- रु.500।- 
ख) तीन पसु्ताभन्दा बावहरको नामसारी गदाव रु.3500।- रु.3000।- रु.3000।- रु.1500।- 

7. 
 

हाल साववक 
पनुाः नापजााँच पतछको शे्रस्ता हाल साववक तथा 
अद्यावतधक गदाव प्रतत तमतसल 

रु.400।- रु.300।- रु.200।- रु.100।- 

8. घर कायम 

शे्रस्ता पूजावमा घर जनाउन ेप्रतत तनवेदनमा 
रु.2500।- रु.2000।- रु.2000।- रु.500।- 

9. संशोधन शलु्क 

मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७(३) अनसुारको वववरणमा 
संशोधन गनुव पदाव प्रतत तमतसल 

रु.300।- रु.200।- रु.100।- रु.50।- 

10. रोक्का शलु्क 
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क) तलखत रशजषे्ट्रशन भएकोमा (थैली अङ्क जततसकैु  
भएपतन) 

नलाग्न े

 

नलाग्न े

 

नलाग्न े

 

नलाग्न े

 

ख) तलखत रशजषे्ट्रशन नहनुेमा  

   अ) रु.१,००,०००।- सम्मको  ऋण अङ्कमा   रु.500।- रु.400।- रु.300।- रु.200।- 

आ) रु.१,००,०००।- भन्दा बढी  रु.५,००,०००।-  
सम्म ऋण अङ्कमा   

रु.800।- रु.700।- रु.500।- रु.300।- 

इ) रु. 5,00,000।- भन्दा बढी जततसकैु ऋण अङ्कमा रु.1000।- रु.800।- रु.700।- रु.500।- 

  ई) ऋण अङ्क नखलेुकोमा   रु.5000।- रु.4000।- रु.3000।- रु.2000।- 

11 क) जग्गाधनी प्रमाण पजुाव दस्तरु सबै िेत्रको रु. ५०।- 

ख) जग्गाधनी प्रमाण पजुाव प्रतततलपी दस्तरु रु.100।- रु.१00।- रु.१00।- रु.१00।- 
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ग. ववववध 

1. जलववद्यतु उद्योग, शचया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पषु्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशपंुिीपालन, अलैंची खेती, जतडबटुी खेती 
एवं फलफूल उद्योगको नाममा खरीद गने जग्गाको तलखत पाररत गदाव लाग्न े रशजषे्ट्रशन शलु्कमा सम्बशन्धत स्थानीय तहको 
तसफाररसका आधारमा पचहत्तर प्रततशत छुट हनुेछ । तर, वयस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको पाइएमा सम्बशन्धत 
स्थानीय तहले छुट भएको रशजषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुवपनेछ । 

2. अतधकारनामा र शेर्पतछको वकसपत्र तलखत बाहेक अन्य सबै प्रकारको तलखतमा थैली अंङ्क अतनवायव रुपमा खलुाउन ुपनेछ । 

3. दईु वा दईु भन्दा बढी पिले आपसी सहमततमा कृवर् प्रयोजनको लातग जग्गाको चक्लाबन्दी  गनव हक हस्तान्तरण गदाव सो मा 
लाग्न े राजस्व तमनाहा गररनेछ । यसरी राजस्व तमनाहाको सवुवधा तलई चक्लाबन्दी गरेको जग्गाको कुनै पतन वकतसमले हक 
हस्तान्तरण गनव पाईनेछैन।् 

4. प्रदेशतभत्र सूती, गडु्खा, पानपराग र मददराजन्य उद्योग बाहेकका उवपादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सिालन गनव 
उद्योगको नाममा खरीद गने जग्गाको तलखत पाररत गदाव लाग्ने रशजषे्ट्रशन शलु्कमा पचहत्तर प्रततशत छुट हनुेछ । तर, वयस्तो 
जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको पाईएमा सम्बशन्धत स्थानीय तहले छुट भएको रशजषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी सोही रकम 
बराबर जररवाना गनुव पनेछ । 

५. मातथ बुाँदा नं. १, ३ र ४ बमोशजम छुट सवुवधा तलन सम्बशन्धत व्यवसाय दतावको प्रमाणपत्र पेश गनुवपनेछ । प्रमाणपत्र प्राप्त 
नगररसकेको अवस्थामा सम्बशन्धत स्थानीय तहको प्रमखु/अध्यिको तसफाररस पेश गनुवपनेछ । 
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६. (क) प्रदेशतभत्र कृवर् ऋण, बीमा संस्थान, बीमा सतमततबाट स्वीकृतत प्राप्त बीमा कम्पनी, ववश्वववद्यालय, बैक तथा ववत्तीय 
संस्थाहरूले आफ्ना बहालवाला कमवचारीहरूलाई सेवा सतवबमोशजम ददने ऋण सवुवधाको तधतो बन्धक तलखत पाररत गदाव 
रशजषे्ट्रशन शलु्क छुट हनुेछ । तर, सेवा शलु्क रु. १०००।– लाग्नेछ । 

(ख) प्रदेशतभत्र कमवचारी सियकोर् तथा नागररक लगानी कोर्ले तनयतमत बचत जम्मा गने आफ्ना सियकतावहरूलाई ऋण सवुवधा 
उपलब्ध गराउाँदा तलने तधतोको तधतो बन्धक तलखत पाररत गदाव रशजषे्ट्रशन शलु्क छुट हनुेछ । तर, सेवा शलु्क रु. 
५००।– लाग्नेछ । 

७. (क) सहकारी ऐन, २०७४ बमोशजम दताव भै संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना शेयर सदस्यहरु बीच ऋण 
लगानी/प्रवाह गदाव तीस लाख रुपैयााँ सम्मको थैली अङ्कमा रोक्का शलु्क बाहेक सेवा शलु्क छुट हनुेछ । सो भन्दा मातथको 
थैली अङ्कमा खण्ड ख सेवा शलु्क महलको तस.नं. २ बामोशजमको सेवा शलु्क लाग्नेछ तर रोक्का शलु्क छुट हनुेछ ।   

(ख) यो ऐन प्रारम्भ भएपश्चात ्प्रदेशतभत्र बैंवकङ्ग तथा ववत्तीय व्यावसाय र बीमा व्यवासाय गने एकै प्रकृततका तनकायहरू एक 
आपसमा गातभन चाहेमा गातभन े संस्थाहरूले सो प्रयोजनका लातग घरजग्गाको एकतत्रत गदाव संशोधन शलु्क बाहेक अन्य 
शलु्क लाग्न ेछैन  । 

८. जनआन्दोलन, जनयदु्ध र मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीदका आशश्रत पतत, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–वपताको 
नाममा स्वातमवव प्राप्त हनुेगरी पाररत हनुे तलखतमा यस ऐन बमोशजम लाग्न ेसबै प्रकारको शलु्क पूणव रूपमा छुट हनुेछ । 

९. पूणव अपाङ्गता भएका व्यशक्त, दतलत एवम ्वपछतडएका जाती भनी स्थानीय तनकायबाट प्रमाशणत भएको तसफाररस वा आतधकारीक 
प्रमाणको आधारमा ततनीहरूको नाममा स्वातमवव प्राप्त हुाँदा यस ऐन बामोशजम असूल गररन ेघरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्कमा पचास 
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प्रततशत छुट हनुेछ ।     

१०. (क) मवहला, सत्तरी वर्व भन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागररक र नाबालकको नाममा जनुसकैु प्रकारबाट स्वातमवव प्राप्त हनुेगरी 
पाररत हनुे तलखतमा यस ऐन बमोशजम लगाइएको रशजषे्ट्रशन शलु्कमा पच्चीस प्रततशत छुट हनुेछ । तर, एकल मवहलाको 
हकमा भने पैततस प्रततशत छुट हनुछे ।      

(ख) हाल पतत वा पत्नीको नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्वातमवव पररवतवन गरी पतत–पत्नी दवैुको संयकु्त स्वातमववको रुपमा 

तलखत गनव चाहेमा सो संगोलनामाको तलखतमा रु.१००।– मात्र रशजषे्ट्रशन शलु्क लाग्नेछ । 

(ग) ३०० जना भन्दा बढी व्यशक्तलाई प्रवयि रोजगारी ददने उवपादनमूलक उद्योग स्थापना गनव वा तबस्तार गनवका लातग जग्गा 
खरीद गदाव लाग्ने रशजषे्ट्रशन शलु्कको तलखतमा पचहत्तर प्रततशत छुट ददइनेछ । तर, वयस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य 
ववपररत भएको पाइएमा सम्बशन्धत स्थानीय तहले छुट भएको रशजषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी सोही रकम बराबर जररवाना 
गनुवपनेछ । 

1१. भतूमहीन मूक्त कमैया र मूक्त हतलया पररवारले सहतुलयत ऋण र अनदुान प्राप्त गरी खरीद गरेको जग्गाको तलखत पाररत गदाव 
लाग्न ेरशजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का शलु्क पूणव रूपमा छुट हनुेछ । 

१२. ववववधको िमसंखया ८, ९, १० र ११ बमोशजम छुट ददाँदा एकै व्यशक्तलाई एकभन्दा बढी आधारमा छुट पाउने भएमा सबैभन्दा 
बढी कुनै एकमात्र छुट ददइनेछ । 
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1३. बैंक, ववत्तीय एवम ्सहकारी संघ, संस्था र अदालतबाट भई आएको तमलापत्र अनसुार दाशखल खारेज गनुवपदाव सेवा शलु्क असूल 
गने प्रयोजनको लातग सम्बशन्धत स्थानीय तहले रशजषे्ट्रशन प्रयोजनको लातग तोकेको न्यूनतम मूल्य र तमलापत्र वा बैंक, ववत्तीय 
एवम ्सहकारी संघ संस्थाको पत्रमा उल्लेख भएको मूल्य मध्ये जनु बढी हनु्छ सोहीलाई कायम गनुवपनेछ । 

1४. धातमवक तथा सामाशजक वहतका तनतमत्त स्थावपत नेपालमा दताव भएका संघ, संस्था वा तनकायले आफ्नो नाउFमा प्राप्त गने जग्गाको 
तलखत पाररत गदाव पचास प्रततशत रशजषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 

1५. प्रदेशतभत्र यो ऐन लागू हुाँदाका बखत नेपाल सरकारबाट घोर्णा भएका वा यसपतछ घोर्णा हनु े नगरपातलका वा 
उपमहानगरपातलका वा महानगरपातलकाको हकमा वयस्ता नगरपातलकाको नाम र िेत्र तनधावरण गरी नेपाल सरकारले नपेाल 
राजपत्रमा सूचना प्रकाशशत गरेको तमतत देशख यस अनसूुची बमोशजमको घर जग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क र सेवा शलु्क लाग्नेछ । 

1६. सहकारी ऐन, २०७४ अन्तगवत दताव भएका सहकारी संस्थाहरूले संस्थाको प्रयोजनको लातग मात्र पहाडी िेत्रमा २ रोपनी , तराई 
र तभत्री मधेशमा ३ कठ्ठासम्म जग्गा र भवन खरीद गदाव लाग्न ेरशजषे्ट्रशन शलु्क सहकारी ववभागको तसफाररसमा पूणव रुपमा छुट 
हनुेछ । तर, वयस्ता सहकारी संस्थाले रशजषे्ट्रशन शलु्क छुट सवुवधामा खरीद गरेको जग्गा तथा भवन संस्था गातभएको वा 
ववघटन भएको अवस्थामा बाहेक तबिी गरेमा पवहले छुट ददएको रशजषे्ट्रशन शलु्क असूल उपर गररनेछ  । 

1७. एउटै कारोबारबाट ५० लाख रुपैयााँ वा सोभन्दा मातथको घर वा जग्गा खरीद तबिी गदाव िेताले बैंकबाट भकु्तानीको लातग 
योग्य (गडु फर पेमेन्ट) भनी छाप लागकेो चेकको फोटोकपी पेश गरेपतछ वा तबिेताका नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम 
जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेश गरेपतछ मात्र सम्बशन्धत तनकायले तलखत पाररत गनेछ । 
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1८. पतत पत्नीको संयकु्त नाममा पाररत हनुे तलखतमा मवहला सरह रशजषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ । 

1९. तीनपसु्ता तभत्र छोरी वा नाततनीहरूमा संयकु्त नामसारी भई दतावफारी गदाव िमसंखया २ मा उल्लेशखत छोडपत्रको दररेटको आधा 
शलु्क लाग्नेछ ।  

२०. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा अन्तगवतको कुनै एक तनकायको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय तह वा अन्तगवतको अको कुनै तनकायको नाममा रशजषे्ट्रशन वा दाशखल खारेज गनुवपदाव रशजषे्ट«शन शलु्क तथा 
सेवा शलु्क लाग्न ेछैन । 

2१. कुनै व्यशक्त वा संस्थाको स्वातमववमा रहेको जग्गा नपेाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा मातहतका कुनै तनकायलाइव 
तनाःशलु्क रूपमा प्राप्त भएमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा मातहतका कुनै पतन तनकायले खरीद गरर 
तलएमा वा तललाम सकार गरेमा सो मा रशजषे्ट्रशन शलु्क तथा सेवा शलु्क लाग्ने छैन ।  

2२. वैदेशशक रोजगारीबाट बैंवकङ्ग प्रणाली माफव त रेतमट्यान्स प्राप्त भएको बैंकको प्रमाशणत कागजातको आधारमा वयस्तो रेतमट्यान्सबाट 
खरीद हनुे जग्गाको तलखतमा पच्चीस प्रततशत रशजषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ । 

23. यस ऐन बमोशजमको छुट सवुवधा यो ऐन प्रारम्भ भएको तमतत देशख वव.सं. २०७८ साल आर्ाढ मसान्तसम्मको अवतधमा कारोवार 
हनु आउन ेतलखतको हकमा मात्र कायम हनुेछ । 

24. यस अनसूुचीको प्रयोजनको लातग तराईिेत्र भन्नाले तराई र तभतत्र मधेशका शजल्ला सम्झनपुदवछ । 
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अनसूुची–२ 

(दफा ४ साँग सम्बशन्धत) 
सवारी साधन कर 

ि.सं. सवारीको वकतसम वावर्वक करको दर (रु.) मा 

१ 

तनजी सवारी साधनमा देहाय बमोशजम सवारी साधन कर लाग्नेछ: 

क) कार, शजप, भ्यान, माइिो बस  

   (अ) १००० सी.सी सम्म २०,०००।- 

   (आ) १००१ सी.सी  देशख १५०० सी.सी सम्म २२,०००।- 

   (इ) १५०१ सी.सी. देशख २००० सी.सी. सम्म २५,०००।- 

   (ई) २००१ सी.सी. देशख २५०० सी.सी. सम्म ३४,०००।- 

   (उ) २५०१ सी.सी. देशख २९०० सी.सी. सम्म ३९,०००।- 

   (ऊ) २९०१ सी.सी. देशख मातथ सबै ५५,०००।- 

ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर,  रोलर, विपर, िेन जस्ता मेशशनरी उपकरण र तमनीवटपर 

   (अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, िेन जस्ता मेशशनरी उपकरण ४०,०००।- 
     (आ) तमनीवटपर ३०,०००।- 
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ग) ह्वीलर, टेम्पो, िेक्टर र पावर विलर 
  (अ) थ्री ह्वीलर र टेम्पो   ५,०००।- 

  (आ) िेक्टर  

i)  कृवर् प्रयोजन 4,000।- 

ii)  गैर कृवर् प्रयोजन १५,०००।- 

   (ई) पावर विलर 2,०००।- 

(घ) तमतनिक/तमतनबस २३,५००।- 

(ङ) िक/बस ३२,०००।- 

(च) मोटर साईकल      
   अ) १२५ सी.सी सम्मको २,५००।- 

   आ) १२६ सी.सी  देशख २५० सी.सी. सम्म ४,५००।- 

   इ) २५१  सी.सी देशख ४०० सी.सी. सम्म ९,५00।- 

   ई) ४०१ सी.सी. र सो देशख मातथ २०,०००।- 

२ 
भाडामा दताव भएका सवारी साधनमा देहाय बमोशजम सवारी साधन कर लाग्नछे: 

(क) कार, शजप, भ्यान, माइिो बस 
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    (अ) १३०० सी.सी.सम्म   8,500।- 

    (आ) १३०१ सी.सी. देशख २००० सी.सी. सम्म     10,000।- 

    (इ) २००१ सी.सी.देशख २९०० सी.सी.सम्म  12,000।- 

    (ई) २९०१ सी. सी. देशख ४००० सी.सी. सम्म     14,000।- 

    (उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्दा मातथ सबै   17,000।- 

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, िेन जस्ता मेशशनरी उपकरण   20,000।- 

(ग) थ्री ह्वीलर र टेम्पो 4,000।- 

(घ) िेक्टर (कृवर् प्रयोजन)   1,500।- 

(ङ) पावर विलर 1,500।- 

(च) तमनीिक, तमनीबस १२,५००।- 

(छ) तमनी विपर १५,०००।- 

(ज) िक १७,०००।- 

(झ) बस 16,000।- 

3. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार , स्थानीय तह, पयवटक सवारी र साववजतनक संस्थानका नाउाँमा दताव भएका सवारी साधनहरूलाई भाडामा 
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दताव भएका सवारी साधनमा  लाग्न ेसरह कर लाग्नेछ । 
4. 
 

पेिोतलयम पदाथव बाहेक अन्य इन्धनद्वारा सिालन हनु ेसवारी साधनमा मातथ उल्लेशखत िम संखया १ र २ बमोशजम लाग्न ेसवारी 

साधन करमा बीस प्रततशत छुट हनुेछ । तर, ववद्यतुीय माध्यमद्वारा सिातलत सवारी साधनमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन । 

5. 
 

शरुु पैठारी तमततले एक वर्वभन्दा कम अवतध भएमा दामासाहीले सवारी साधन कर लगाईनेछ ।तर, व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारी 
साधनमा यस्तो कर लाग्ने छैन ।  

6. 
 

सवारी साधन तबग्रकेो वा अन्य कुनै कारणबाट सो सवारी साधन चलाउन नपाएको भनी प्रदेश सरकारले ठहर् याएको कुनै व्यशक्त वा 
संस्थाको नाममा दताव भएको सवारी साधनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छैन । 

7. 
 

उवपादनका तमततले पन्र वर्वभन्दा परुाना सवारी साधनहरूलाई लाग्ने सवारी साधन करमा चौध वर्वभन्दा बढीको प्रवयेक वर्वका लातग 
पााँच प्रततशतका दरले थप गरी सवारी साधन कर लाग्नेछ । तर यस्तो सवारी साधनको कुल कर रकम उक्त सवारी साधनको लातग 
तोवकएको कर रकमको दोब्बरभन्दा बढी हनु ेछैन । 

8. 
 

भाडाका बस, तमनीबस तथा माइिोबसका सवारी साधनले ववद्याथी, ज्येष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्यशक्त, जन आन्दोलनमा घाइतेलाई 
सहतुलयतको रूपमा भाडामा छुट ददएबापत वयस्ता सवारी साधनका धनीले तोवकएको करमा साठी प्रततशत छुट पाउनेछन ् ।प्रदेश 
सरकारको कुनै तनकायबाट अनगुमन गदाव सो बमोशजमको छुट ददएको नपाईएमा छुट ददएको रकम र सोही बराबर जररवाना गरी 
असलु उपर गररनेछ । 

9. 
 

जनुसकैु सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर प्रचतलत दरका आधारमा एकमषु्ठ रुपमा पााँच वर्वसम्मका लातग 
एकैपटक भकु्तानी गरी नवीकरण गराउन सक्नेछन ्। यसरी अतग्रम रूपमा पााँच बर्वको सवारी साधन कर एकमषु्ट बझुाई नवीकरण 
गराएमा लाग्न ेसवारी साधन करमा दश प्रततशत छुट हनुेछ । 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ९ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७७।०४।०१ 

24 

10. 
 

साववजतनक संग्रहालयमा प्रदशवनीका लातग राशखएका बीस वर्वभन्दा परुाना सवारी साधनलाई वावर्वक ततनुवपने सवारी साधन कर लाग्न े
छैन। 

11. िम संखया १ र २ मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन दमकल, एम्बलेुन्स र शव वाहनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छैन । 

12. 
 

बीस लाख रुपैयााँभन्दा बढीको सवारी साधन खररद गदाव सम्बशन्धत सवारी साधन िेताले एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र तबिेतालाई 
रकम भकु्तानी गनुवपनेछ । 

13. 
 

यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन अपाङ्गता भएका व्यशक्तले प्रयोग गनव तमल्ने गरी बनाईका १५० सी.सी. सम्मका 
स्कूटरमा सवारी साधन कर लाग्न ेछैन । 

14. 
 

नेपालमा हाल सिालनमा रहेका परुाना िकलाई नेपालमा नै बन्द कन्टेनरको रूपमा रूपान्तरण गनव तनवेदन ददने सवारी साधनका 
धनीलाई तनजले बझुाउन ुपने सवारी साधन कर वापत  पचास हजार रुपैयााँ वा चार वर्वको सवारी साधन कर वापत हनु आउन ेरकम 

मध्ये जनु घटी हनु्छ सो बराबरको रकम छुट ददइनेछ । तर, यस्तो छुट सवुवधा दश वर्व भन्दा परुाना िकहरूलाई ददइने छैन । 

15. 
 

साववजतनक यातायातका रूपमा सिालन गने गरी दताव भएका प्रा.तल. कम्पनीहरूले संचालन गने साववजतनक बसहरूले ततने सवारी साधन 
करमा पच्चीस प्रततशत छुट ददइनछे । 

16. 
 

ढुवानी कायव संचालन गनेगरी दताव भएका प्रा.तल. कम्पनीहरूले सिालन गने १० टन भन्दा मातथका बन्द कन्टेनर र ठूला िकहरूले 
ततने सवारी साधन करमा पच्चीस प्रततशत छुट ददइनेछ । 

17. 
 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जफत गरी तललाम तबिी गरेको सवारी साधनमा सो तमतत भन्दा अगातडको अवतधको 
यस्तो कर लाग्न ेछैन । 

18. यस ऐन बमोशजम छुट सवुवधा उपलब्ध गराउाँदा दईु वा सो भन्दा बढी छुट सवुवधा पाउन ेअवस्था भएमा जनु शीर्वकमा सबैभन्दा बढी 
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 छुट सवुवधा उल्लेख भएको छ सो मात्र छुट हनुेछ । 
२० साववजतनक यात्रबुाहक सवारी साधनले यस ऐन बमोशजम बझुाउन ुपने खदु कर रकममा ३३ प्रततशत छुट हनुेछ ।  
२१ तमतत २०७६ चैत्र ११ गते पतछ कर दाशखला गनुवपने म्याद कायम भएका सवारी साधनको हकमा चाल ुआ.व. २०७६/७७ को 

सवारी साधन कर रकम आगातम आ.व. २०७७/७८ मा बझुाउाँदा लाग्न ेजररवाना २०७७ साल आशश्वन मसान्ततभत्र दाशखला गरेमा 
तमनाहा हनुेछ । 

२२ ि.सं. १ (ग) (आ) को प्रयोजनको लातग सवारी साधन धतनले कृवर् वा गैरकृवर् प्रयोजन खलुाई स्वाःघोर्णा गरे बमोशजम कर 
असलुउपर गररनेछ। कृवर् प्रयोजन भतन घोर्णा गरेका सवारी साधनको दताव प्रमाण पत्रमा समेत कृवर् प्रयोजन भनी उल्लेख गनुवपनेछ । 
कृवर् प्रयोजनको लातग स्वघोर्णा गररएको सवारी साधन प्रयोजन ववपररत प्रयोग भएको पाइएमा पटकै वपच्छे रु 500 का दरले 
जररवाना लाग्नछे । 
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अनसूुची–३ 

(दफा ५ साँग सम्बशन्धत) 
मनोरञ्जन कर 

 

1= चलशचत्र, नाटकघर, तभतडयोघर र तथयटरमा वटकट मूल्यको ५ प्रततशत  मनोरञ्जन कर लाग्नछे। 

2= सकव स, खेल, मेला, जाद,ु चटके र ववतभन्न प्रदशवनीमा वटकटको व्यवस्था भएकोमा वटकट मूल्यको ५ प्रततशत र 
वटकटको व्यवस्था नभएकोमा देहाय बमोशजमको दरमा मनोरञ्जन कर लाग्नेछ । 

तस. नं. मनोरञ्जन सेवा कायविम 
शजल्लाको वगव अनसुार करको दर (रु. मा) 

क वगव ख वगव ग वगव 
१. सकव स, खेल, मेला, 

जाद,ु चटके  

१ ददन सम्मको  10,00०।- ५,०००।- २,५००।- 
७ ददनसम्म   ५०,०००।- २५,०००।- १२,०००।- 
८ देशख १५ ददनसम्म। १,००,०००।- ५०,०००।- २५,०००।- 
१६ देशख ३० ददन सम्म । १,५०,०००।- ७५,०००।- ३७,०००।- 

 

द्रष्टव्य: यस दफाको प्रयोजनको लातग शजल्लाहरुको वगीकरण देहाय बमोशजम हनुछे ।  
 "क" वगवमा पने शजल्लाहरु: नवलपरासी (बदवघाट ससु्ता पशश्चम), रुपन्देही, कवपलवस्त,ु  दाङ्ग, बााँके र बददवया 
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"ख" वगवमा पने शजल्लाहरु: पाल्पा, गलु्मी, अघावखााँची र प्यूठान 

"ग" वगवमा पने शजल्लाहरु: रोल्पा र रुकुम (पूवव)  
3= ३० ददन भन्दा मातथको सकव स, खेल, मेला, जाद,ु चटके र ववतभन्न प्रदशवनीमा वटकटको व्यवस्था अतनवायव 

गनुवपनेछ । 

4= वट.भी. केबल नेटवकव को हकमा शलु्कको १ प्रततशत र तडश वट.भी. को हकमा ररचाजव रकमको २ प्रततशतका 
दरले कर लाग्नेछ ।  

 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ९ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७७।०४।०१ 

28 

अनसूुची–४ 

(दफा ७ साँग सम्बशन्धत) 
कृवर् आयमा कर 

           

तस.नं. आयको वगीकरण  करको दर 

1 घोवर्त खदु आय रु. ५,०0,000।– सम्म छुट   

2 घोवर्त खदु आय रु. ५,०0,000।– भन्दा मातथ रु.१०,०0,000।– 
सम्म 

५%  

3 घोवर्त खदु आय रु. १०,०0,000।– भन्दा मातथ रु.२०,०0,000।– 
सम्म 

1०%  

4 घोवर्त खदु आय रु.२०,०0,000।– भन्दा मातथको हकमा पवहलो २० लाखसम्म तस.नं. ३ बमोशजम, 
वयसपतछको २० लाखमा प्रततलाख २%, वयसभन्दा मातथको जनुसकैु रकममा प्रततलाख ३% का दरले कर 
लाग्नेछ । 
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अनसूुची–५  
(दफा ८ साँग सम्बशन्धत) 

पयवटन शलु्क 

 

१. प्रदेश तभत्रका आफ्नो स्वातमववमा रहेका पयवटकीय स्थलहरुको प्रवेश शलु्कमा वटकट मूल्यको ५ प्रततशतका दरले 
पयवटन शलु्क लगाई असूल उपर गररनेछ । 
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अनसूुची–६  
(दफा ९ साँग सम्बशन्धत) 
प्राकृततक स्रोत शलु्क 

तस.नं. वववरण इकाई 
दर 

तराईका शजल्लाहरु पहाडका शजल्लाहरु 

१. ढंुगा, तगट्टी, बालवुा प्रतत क्यूव वफट रु.8।- रु.5।- 
२. माटो प्रतत क्यूव वफट रु.3।- रु.1।- 
३. दहत्तर बहत्तर प्रतत के.जी. रु.२।- रु.1।- 

यस अनसूुचीमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन तराईका शजल्लाका स्थानीय तहसाँग तसमाना जोतडएका भ-ूभागबाट 
पहाडी शजल्लाका स्थानीय तहले प्राकृततक स्रोतको तबवि गदाव तराईका शजल्लाको लातग तोवकएको दररेटका आधारमा 
गनुवपनेछ । 

प्रमाणीकरण तमतताः 207७/०४/०१ 
आज्ञाले, 

राजेन्द्र थापा 
कानून सशचव 

प्रदेश सरकार 

२९ 
 

प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


