
 
 

 

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ६) मकुामः िटुवल, साउन ०१ गते, २०७९ साल (संख्या ०२ 

भाग १ 
प्रदेश सरकार 

 

मखु्यमन्त्त्री तथा मन्त्त्रीपररषद्को कायाालयको सूचना 
 

नेपालको संववधान िमोम्जम लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले िनाएको तल 
लेम्खए िमोम्जमको ऐन सवासाधारणको जानकारीका लागग प्रकाशन गररएको 
छ । 

सबवत ्२०७९ सालको ऐन नं  ०१ 

 

प्रदेश सरकारको अथासबिन्त्धी प्रस्तावलाई कायाान्त्वयन गना िनेको ऐन 
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प्रस्तावना: प्रदेश सरकारको आगथाक वषा 207९/०८० को अथासबिन्त्धी 
प्रस्तावलाई कायाान्त्वयन गनाको गनगमत्त कर र शलु्क लगाउन े तथा राजश्व 
सङ्कलन र राजश्व प्रशासन सबिन्त्धी कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकाले,  

 लमु्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन िनाएको छ।   

१. संम्िप्त नाम र प्रारबभ: (१)  यस ऐनको नाम ×प्रदेश आगथाक ऐन, 
२०७९" रहेको छ। 

(2) यो ऐनको दफा १२ तरुून्त्त प्रारबभ हनुेछ र अन्त्य 
दफाहरु संवत ्२०७९ साल साउन १ गतेदेम्ख प्रारबभ हनुेछन।् 

२. घरजग्गा लगायतको रम्जषे्ट्रशन शलु्कः (१) प्रदेशगभत्र घर, जग्गा र 
घरजग्गा लगायतको रम्जषे्ट्रशन गदाा अनसूुची-१ िमोम्जम घरजग्गा 
रम्जषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का शलु्क लगायतका शलु्क तथा 
दस्तरु लगाइने र असूल उपर गररनेछ। 

(2) उपदफा (१)  िमोम्जमको शलु्कको सङ्कलन घरजग्गा 
लगायतको रम्जषे्ट्रशनका िखत सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले गनेछ। 
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा साधन, स्रोत, प्रववगध, जनशम्ि तथा 
कायाालय व्यवस्थापन नभएसबम संघीय आगथाक ऐन िमोम्जम नेपाल 
सरकारको सबिम्न्त्धत कायाालयले यस ऐन िमोम्जमको शलु्क उठाई 
अन्त्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 को दफा 5 िमोम्जम 
प्रदेश र सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको सम्ित कोषमा दाम्खला गनुा 
पनेछ। 

(3) मालपोत कायाालयिाट पाररत हनुे गलखतमा गलइन े
रम्जषे्ट्रशन शलु्क लगायतका शलु्कको प्रयोजनको लागग घर, जग्गा र 
घरजग्गा लगायतको मूल्याङ्कन सबिन्त्धी व्यवस्था प्रचगलत कानून 
िमोम्जम हनुेछ। 
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३. सवारी साधन करः (१)  प्रदेशगभत्र सवारी साधन कर, सवारी साधन 
दताा प्रमाण पत्र नवीकरण दस्तरु, सवारी जााँचपास प्रमाण पत्र दस्तरु, 

सवारी दताा र सरूवा दस्तरु, सवारीको अस्थायी दताा दस्तरु, ववदेशमा 
दताा भएका सवारी चलाउन ेअनमुगत पत्र दस्तरु, सवारीको नामसारी 
दस्तरु, सेवाको नाम पम्िकरण दस्तरु, प्रम्शिण केन्त्र, कारखाना तथा 
वका सप, शोरूम तथा ररकम्न्त्डशन हाउस सिालन अनमुगत पत्र दस्तरु 
तथा नवीकरण, ववदेशमा दताा भएका (मालवाहक सवारी साधन 
िाहेकका) सवारी साधन लमु्बिनी प्रदेशमा प्रवशे गदाा लाग्ने िाटो 
रूट इजाजत दस्तरु, सवारी साधन सवारी चालक आवेदन दस्तरु, 

सवारी चालक अनमुगत पत्र दस्तरु, नवीकरण दस्तरु, यातायात सेवा 
सिालन गने अनमुगत पत्रको नवीकरण दस्तरु, िाटो इजाजत पत्र 
दस्तरु तथा आवेदन शलु्कलाई अनसूुची-२ िमोम्जम लगाइने र 
असूल उपर गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जम सवारी साधन कर अनसूुची-२ 
को क्र.सं. (क) िमोम्जमको दर अनसुार सङ्कलन गरी प्रदेश ववभाज्य 
कोषमा दाम्खला गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जमको सवारी साधन कर िाहेक 
अनसूुची-२ को क्र.सं.(ख) िमोम्जमको शलु्क तथा दस्तरु अनसुार 
सङ्कलन गरी प्रदेश सम्ित कोषमा दाम्खला गनुा पनेछ। 

(४) उपदफा (२) िमोम्जम प्रदेश ववभाज्य कोषमा जबमा 
भएको रकममध्ये साठी प्रगतशतले हनुे रकम प्रदेश सम्ित कोषमा र 
चालीस प्रगतशतले हनुे रकम रावष्ट्रय प्राकृगतक स्रोत तथा ववत्त 
आयोगिाट प्राप्त सूत्र िमोम्जम िााँडफााँट गरी सबिम्न्त्धत स्थानीय 
तहको सम्ित कोषमा दाम्खला गनुा पनेछ। 

 (५) प्रचगलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन 
स्थानीय तहमा साधन, स्रोत, प्रववगध तथा जनशम्ि व्यवस्थापन 
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नभएसबम थ्री-ह्वीलर सवारी साधन (टेबपो, अटोररक्सा, ई-ररक्सा 
जस्ता) मा प्रदेश सरकारले यस ऐन िमोम्जम कर लगाउन े र 
उठाउनेछ। यसरी सङ्कगलत कर उपदफा (२) िमोम्जम दाम्खला 
गरी प्रदेश र स्थानीय तह िीच उपदफा (४) िमोम्जम िााँडफााँट 
गररनेछ। 

४. मनोरिन करः (१)  प्रदेशगभत्र सिागलत मनोरिन सेवामा अनसूुची-# 
िमोम्जम मनोरिन कर लगाईनेछ।  

(2) उपदफा (१)  िमोम्जमको करको सङ्कलन सबिम्न्त्धत 
स्थानीय तहले गनेछ र सङ्कगलत कर प्रचगलत कानून िमोम्जम प्रदेश 
र स्थानीय तह िीच िााँडफााँट गनुा पनेछ।  

५. ववज्ञापन करः प्रदेशमा ववज्ञापन सामग्री िापतको ववज्ञापन कर 
सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले कानून िमोम्जम गनधाारण गरी असूल उपर 
गनेछ र सङ्कगलत कर प्रचगलत कानून िमोम्जम प्रदेश र स्थानीय तह 
िीच िााँडफााँट गनुा पनेछ।  

६. कृवष आयमा करः (1) प्रदेशगभत्र अनसूुची-४ िमोम्जम कृवष आयमा 
कर लगाई असूल उपर गररनेछ।  
      (२) उपदफा (१) िमोम्जम कर लगाउन ेकायाववगध प्रचगलत 
कानून िमोम्जम हनुेछ।  

७. पयाटन शलु्क: (१)  प्रदेशगभत्र अनसूुची-५ िमोम्जम कुनै व्यम्ि, 

संस्था वा गनकायले पयाटनसाँग सबिम्न्त्धत व्यावसाय सिालनका 
लागग व्यावसायको दताा तथा नवीकरण शलु्क र पयाटकीय स्थलमा 
प्रवेश गदाा शलु्क लगाई असूल गररनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको पयाटन शलु्कको प्रशासन 
प्रदेश सरकारिाट हनुेछ। 
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(३) उपदफा (१) िमोम्जमको शलु्क प्रदेश सरकारको 
पयाटन ववषय हेने मन्त्त्रालय वा मन्त्त्रालयले तोकेको गनकायले 
सङ्कलन गरी प्रदेश सम्ित कोषमा दाम्खला गनुा पनेछ। 

(४) प्रदेश सरकारले अन्त्यथा व्यवस्था गरेकोमा िाहेक 
स्थानीय तहगभत्र रहेका उद्यान, पाका , संग्रहालय तथा नेपाल 
सरकारले प्रवेश शलु्क उठाउन अनमुगत ददएका प्राम्चन स्मारक र 
परुाताम्ववक सबपदामा प्रवशे गरे िापत सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले 
कानून िमोम्जम पयाटन शलु्क लगाई असूल उपर गना सक्नेछ। 

८. प्राकृगतक स्रोत सङ्कलन तथा गिक्री शलु्क: (१) प्रदेशगभत्र अनसूुची-
६ िमोम्जम ढुङ्गा, गगटी, िालवुा, स्लेट, चनुढुङ्गा, ग्राभेल, खररढुङ्गा, 
भस्कट, माटो र दहत्तर िहत्तरको सङ्कलनमा शलु्क लगाई असूल 
उपर गररनेछ। 

(2) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन 
सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले यस ऐनमा उम्ल्लम्खत दरमा कम नहनु े
गरी प्रगतस्पधााको आधारमा गिक्री गना सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१)  िमोम्जमको शलु्कको सङ्कलन सबिम्न्त्धत 
स्थानीय तहले गनेछ र सङ्कगलत रकम प्रदेश र स्थानीय तह िीच 
िााँडफााँट गनुा पनेछ। 

९. वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तरुः (१) प्रदेशगभत्र 
गसमेन्त्ट उवपादन गने उद्योगले उवपाददत गसमेन्त्ट उद्योगिाट गनकासी 
गदाा प्रगतिोरा (पचास के.जी.)मा एक रूपैयााँको दरले वातावरण तथा 
औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तरु लगाई असूल गररनेछ। 

 (२) उपदफा (१) िमोम्जमको दस्तरु गसमने्त्ट उद्योगले 
उद्योग रहेको म्जल्लाम्स्थत घरेल ु तथा साना उद्योग कायाालयमा 
तै्रमागसक रुपमा दाम्खला गनुा पनेछ। 
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(३) उपदफा (२) िमोम्जम सङ्कगलत रकम प्रदेश सम्ित 
कोषमा दाम्खला गनुा पनेछ।  

(४) उपदफा (२) िमोम्जम सङ्कलन भएको दस्तरुको वववरण 
कायाालयले तै्रमागसक रुपमा तालकु मन्त्त्रालय र आगथाक मागमला 
तथा सहकारी मन्त्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ।  

१०. राजस्वको िााँडफााँट र दाम्खलाः यस ऐन िमोम्जम प्रदेश र स्थानीय 
तहको साझा अगधकार भएका कर, शलु्क तथा दस्तरुिाट सङ्कगलत 
राजस्वको रकम प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो ववभाज्य कोषमा 
जबमा गरी प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सबिन्त्धी ऐन, २०७५ 
िमोम्जम िााँडफााँट गरी प्रदेश र स्थानीय तहको सम्ित कोषमा 
दाम्खला गनुा पनेछ। 

११. दर घटाउन, िढाउन वा छुट ददन सवकन:े (१) प्रचगलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन प्रदेश सरकारले आवश्यकता 
अनसुार यस ऐन र अन्त्य कानून िमोम्जम लगाइएका शलु्क र 
करको दर घटाउन, िढाउन वा वयस्तो शलु्क र करमा आंम्शक वा 
पूणा रूपमा छुट ददन सक्नछे। वयस्तो दर घटाइएको, िढाइएको 
वा छुट ददइएको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जम करको दर घटाइएको, 
िढाइएको वा कुन ै शलु्क र कर आंम्शक वा पूणा रूपमा छुट 
ददइएको वववरण प्रवयेक वषा आगथाक मागमला तथा सहकारी 
मन्त्त्रालयले प्रदेश सभामा पेश गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोम्जम ददइएको छुट सवुवधाको कसैले 
दरुूपयोग गरेमा वा कुन ैखास प्रयोजनको लागग छुट सवुवधामा प्राप्त 
गरेको मालवस्त ुअन्त्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा वयसरी छुट ददइएको 
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शलु्क र कर रकम असूल उपर गरी सो रकम िरािर जररवाना 
गररनेछ। 

१२. प्राइभेट तथा साझेदारी फमाको नवीकरण शलु्क गमनाहा सबिन्त्धी 
ववशेष व्यवस्थाः आगथाक वषा २०७६/०७७ सबमको वावषाक 
वववरण निझुाएका तथा नवीकरण नगरेका प्रचगलत कानून िमोम्जम 
दताा भएका प्राइभेट तथा साझेदारी फमाले संवत ्२०७९ साल पषु 
मसान्त्तगभत्र वववरण िझुाउाँदा जररवाना तथा शलु्कको पााँच प्रगतशत 
रकम दाम्खला गरेमा िााँकी जररवाना तथा शलु्क गमनाहा हनुेछ। 

१३. प्रवक्रया सरलीकरण वा िाधा अड्काउ फुकुवा गना सक्न:े प्रचगलत 
कर सबिन्त्धी कानून तथा यस ऐनको कायाान्त्वयनको क्रममा 
सावाजगनक शाम्न्त्त र व्यवस्थामा गबभीर खलल पगेुको वा 
सावाजगनक आवागमनमा अवरोध भएको वा ववपद् तथा महामारीको 
कारणले उल्लेम्खत कानूनले प्रदान गरेको कुनै सवुवधा उपभोग गना 
नपाउने अवस्था गसजाना भएमा, कुनै जवटलता देम्खएमा वा 
उल्लेम्खत कानून तथा यस ऐनको कायाान्त्वयनमा कुनै िाधा 
अड्काउ पना गएमा आगथाक मागमला तथा सहकारी मन्त्त्रालयले 
आवश्यकता अनसुार अवगध थप गना, प्रवक्रया सरलीकरण गना वा 
कायाान्त्वयनमा देम्खएका िाधा अड्काउ फुकुवा गना सक्नछे। 

१४. प्रदेश सरकारले तोके िमोम्जम हनुेः- यस ऐनमा उल्लेख नभएका 
तर प्रदेश सरकार अन्त्तगातका गनकायिाट प्रदान गररन े सेवा वापत 
गलईन ेशलु्क तथा दस्तरु लगायतका ववषयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश 
राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरी तोके िमोम्जम हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दफा २ साँग सबिम्न्त्धत) 

रम्जषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र घरजग्गा रोक्का शलु्क 

क. घरजग्गा लगायतका अन्त्य रम्जषे्ट्रशन शलु्क 

 

 

गस. 
नं. 

 

 

 

गलखतको प्रकार 

रम्जषे्ट्रशन शलु्कको दर (अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा िाहेक) थैली 
अङ्कमा 

म.न.पा. िते्र उप म.न.पा. 
िते्र 

न.पा. िते्र गा.पा. िते्र 

1 राम्जनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको गलखत 

क) राम्जनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको 
गलखतको थैली अङ्कमा 5% 4.5% 4% २% 

ख) सामवुहक आवास योजना अन्त्तगात 
गनगमात भवन आवास इकाईको 
गलखतको थैली अङ्कमा 

4% ३% 2% 1% 

ग) सामवुहक आवास योजना अन्त्तगात 
गनगमात भवन सवहतको घरजग्गाको 5% 4.5% 4% 2% 
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गलखतको थैली अङ्कमा 

2 

 

क) छोडपत्र (आफ्नो हकवहस्साको 
थैली)  

१. तीन पसु्ता गभत्रकोमा वकस सरह 

२. तीन पसु्ता िावहरकोमा राजीनामा सरह 

 ख) दतााफारी (संयिु दताावाल िीचको 
कुल जग्गाको थैली अङ्कमा)  2.5% 2% 2% 1% 

3 हालैदेम्खको वकसपत्रको गलखतको थैली अंकमा 
क) िाजे, िज्यै, आमा, िाव,ु पगत, पत्नी, 

दाज,ु भाउज,ु भाइ, भाइिहुारी, दददी, 
िवहनी, छोरा, धमापतु्र, छोरािहुारी, 
छोरी, धमापतु्री, छोरीज्वाईँ, सास,ु 

ससरुा, जठेाज,ु जठेानी, देवर, देउरानी, 
भगतजा, भगतजी, नागत, नागतनी, नागतनी 
िहुारी, काका, काकी, मामा, माइज,ु 

भािा, भािी ठूलो-िवुा, ठूली-आमा 
(िाव ुतफा का) आमाज,ु नन्त्द, सौता-
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सौता र एकै दाज ु भाइको छोरा, 
छोरी, फूपू र भदा भदै िीच। 

अ) रू.१ लाखसबमको थैली अङ्कमा 1.5% 1% 1% 0.5% 

आ) रू.१ लाख भन्त्दा मागथ जगतसकैु 
थैली अङ्कमा  

 

2.5% 
 

2% 
 

2% 
 

1% 

ख) अन्त्य वकसपत्र र दानपत्रको थैली 
अङ्कमा 

स्पष्टीकरण: यस प्रयोजनका लागग 
सरकारी ववश्वववद्यालय, सरकारी 
क्याबपस/ कलेज, सामदुावयक ववद्यालय,  

सामदुावयक अस्पताल, नेपाल सरकारका 
कायाालय, प्रदेश तथा स्थानीय तह तथा 
नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त हनुे 
दानपत्रको गलखतमा कुनै शलु्क लाग्न े
छैन। 

15% 15% 15% 10% 

4 अंशवण्डा तथा अंश भरपाईको गलखतमा 
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 क) रू.३० लाखसबमको थैली अङ्कमा 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 

ख) रू.३० लाख भन्त्दा वढी रू. २ 
करोडसबमको थैली अङ्कमा 

 

0.3% 

 

 

0.3% 

 

 

0.3% 

 

 

0.3% 

 

ग) रू. २ करोड भन्त्दा मागथको थैली 
अङ्कमा 

 

0.5% 

 

0.5% 

 

0.5% 

 

0.5% 

5 मानो छुवट्टएको र मानो जोगडएको गलखत 

क) मानो छुवट्टएको प्रगत गलखत  रू.1२०००।- 
 

रू.11000।- 
 

रू.10000।- 
 

रू.5000।- 
 

ख) मानो जोगडएको प्रगत गलखत रू.15000।- रू. 1२०००।- रू.10000।- रू.5000।- 

6 शेषपगछको वकसपत्र÷अष्टलोहको प्रगतगलखत  
क) तीन पसु्ता गभत्रको रू. ७,०००।- 
ख) तीन पसु्ता िावहरको रू.१२,०००।- 

7 दृवष्टिन्त्धकी, भोगिन्त्धकी र 
लखिन्त्धकीको गलखतको थैली अङ्कमा 1% 1% 1% 1% 

8 अगधकारनामा, मिुरीनामा र रू.2000।- 
 

रू.2000।- 
 

रू.2000।- 
 

रू.2000।- 
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अम्ख्तयारनामाको गलखत 

 

9 

दाखील खारेज नहनुे कपाली तमसकु र 
करारनामाको प्रगत गलखत 

1% 1% 1% 1% 

10 गस.नं. ४ को अंशवण्डा तथा अंश भरपाईको गलखत घर वा जग्गा वा घरजग्गा दवैु भएको िेत्रको कुन ै
मालपोत कायाालयिाट पाररत गना सवकनेछ। गस.नं. १ देम्ख १५ सबमका अन्त्य घर वा जग्गा वा घरजग्गा 
दवैु रम्जषे्ट्रशन शलु्क लाग्ने गलखतहरू घर जग्गा भएको िेत्रको काया गने कायाालय िाहेक अन्त्य 
कायाालयिाट पाररत गना सवकन ेछैन। स्थायी ठेगाना भन्त्दा िाहेक अन्त्य िेत्रिाट अंशवण्डा वा अंश भरपाई 
गदाा स्थायी ठेगाना भएको िेत्रमा यस अम्घ अंशवण्डा वा अंश भरपाई भए वा नभएको िमु्झ एवकन गनुापने। 

11 गठुी स्थापना गलखत (गठुी िापत दताा) रू.५०00।- रू.४०००।- रू.३०00।- रू.२५00।- 
12 घर िहाल गलखत िापत पवहलो 

मवहनाको िहाल रकमको 5% 4.5% 4% 3% 

13 फलोपभोग (यजु ुफ्रक्टी) रू.1000।- रू.800।- रू.700।- रू.500।- 
14 शेषपगछको िकसपत्र संशोधन वा रद्द गदााः 

क. शता संसोधन रू.1500।- रू.1200।- रू.1000।- रू.500।- 
ख. िकस पत्र रद्द रू.2000।- रू.1700।- रू.1500।- रू.1000।- 
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15 अन्त्य गलखत 

क. रकम खलेुकोमा 3% 2.5% 2% 1% 

ख. रकम नखलेुकोमा रू.7000।- रू.6000।- रू.5000।- रू.3000।- 
 

ख. सेवा शलु्क 

गस. 
नं. वववरण 

सेवा शलु्कको दर (अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा िाहेक) थैली अङ्कमा 
म.न.पा. िते्र उप म.न.पा. िेत्र न.पा. िते्र गा.पा. िते्र 

१ गलखत रम्जषे्ट«शनको लागग डोर माग गने गनवेदनमा डोर शलु्क: 

क) तराई िेत्रमा रू.15000।- रू.10000।- रू.7000।- रू.3000।- 

ख) अन्त्य िेत्रमा रू.15000।- रू.7000।- रू.5000।- रू.2000।- 

2 ववत्तीय गधतो 
नेपाल राष्ट्र िैंकिाट ववत्तीय कारोवार गना स्वीकृगत प्राप्त िैंक, ववत्तीय तथा सहकारी संस्थािाट ददने कजााको 
गधतोिन्त्धक वा दृवष्टिन्त्धक गलखतमा 
क) रू. १,००,०००।- सबमको 
गलखतको थैली अङ्कमा रू.1000।- रू.1000।- रू.1000।- रू.1000।- 



 

14 
 

ख) रू. १,००,०००।- भन्त्दा िढी 
रू. ५,००,०००।- सबमको  थैली 
अङ्कमा 

रू.1500।- रू.1500।- रू.1500।- रू.1500।- 

ग) रू. ५,००,०००।- भन्त्दा िढी  
रू.१०,००,०००।- सबमको थैली 
अङ्कमा 

रू.2500।- रू.2500।- रू.2500।- रू.2500।- 

घ) रू.१०,००,०००।- भन्त्दा िढी  
रू.२०,००,०००।- सबमको थैली 
अङ्कमा 

रू.3000।- 
 

रू.3000।- 
 

रू.3000।- 
 

रू.3000।- 

ङ) रू.२०,००,०००।- भन्त्दा िढी  
रू.५०,००,०००।- सबमको थैली 
अङ्कमा 

रू.5000।- रू.5000।- रू.5000।- रू.5000।- 

च) रू. ५०,००,०००।- भन्त्दा 
िढी रू. १,००,००,०००।-
सबमको थैली अङ्कमा 

रू.20000।- रू.20000।- रू.20000।- रू.20000।- 
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छ) रू १,००,००,०००।- भन्त्दा 
िढी रू.२,००,००,०००।-सबमको 
थैली अङ्कमा 

रू.३0000।- रू.३0000।- रू.३0000।- रू.३0000।- 

ज) रू २,००,००,०००।- भन्त्दा 
िढी रू. ५,००,००,०००।-
सबमको थैलीमा अङ्कमा   

रू.65000।- रू.65000।- रू.65000।- रू.65000।- 

झ) रू.५,००,००,०००।- भन्त्दा 
िढी १०,००,००,०००।- सबमको 
थैली अङ्कमा 

रू.100000।- रू.100000।- रू.100000। रू.100000। 

ञ) रू.१०,००,००,०००।-  
भन्त्दा िढी २५,००,००,०००।-
सबमको थैली अङ्कमा 

रू.1५0000।- रू.1५0000।- रू.1५0000।- रू.1५0000।- 

ट) रू.२५,००,००,०००।-  
भन्त्दा वढी जगतसकैु थैली अङ्कमा रू.२00000।- रू.२00000।- रू.२00000।- रू.२00000।- 

 ठ) ऋण नवीकरण वा अन्त्य 
प्रयोजनका लागग घरजग्गा रोक्का 
भए नभएको एकीन गना  

रू.१०००।- रू.१०००।- रू.१०००।- रू.१०००।- 
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3 सरकारी जग्गा गलजमा उपलव्ध 
गराउन े

सरकारी जग्गा दताा तथा गलजमा उपलव्ध गराउन प्रदेश सरकारले नीगत 
िनाई शलु्क तोक्न सक्नछे। 

4 जग्गाधनी दताा शे्रस्ताको प्रगतगलवपको लागग (वटकट िाहेक) प्रगत पजुाा (जनुसकैु प्रयोजनको लागग) 
क) तराई िेत्र रू.६00।- रू.५00।- रू.३00।- रू.200।- 
ख) अन्त्य िेत्र रू.६00।- रू.३00।- रू.२00।- रू.100।- 

5 दाखील खारेज शलु्क 

क) करार अनसुार गलखत 
पाररत गना ठहर् याएको फैसला 
वा गमलापत्र अनसुारको दाम्खल 
खारेज गदाा 

5% 4.5% 4% 2% 

ख) अन्त्य गमलापत्र (अंश र 
अपतुाली िाहेक) को दाम्खला 
खारेज गदाा  

 

3% 

 

2.5% 

 

2% 

 

1% 
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ग) िैंक ववत्तीय संस्था वा 
सहकारी संस्थािाट कजाा प्रवाह 
गदाा गलएको गधतो गललाम गदाा 
व्यम्िले सकार गरी िैक तथा 
ववत्तीय संस्थाको पत्रानसुार 
व्यम्िको नाउमा दा.खा. गदााको 
थैली अङ्कमा 

5% 4.5% 4% 2% 

घ) िैंक ववत्तीय संस्था वा 
सहकारी संस्थािाट कजाा प्रवाह 
गदाा गलएको गधतो गललाम गदाा 
व्यम्िले सकार नगरी ऋणीकै 
नामिाट वैक ववत्तीय संस्था वा 
सहकारी संस्थाले आपm्नो नााँउमा 
दाम्खल खारेज गदाा प्रगत गमगसल 

रू.१००००।- 
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ङ) िैंक, ववत्तीय संस्था वा 
सहकारी संस्थाले कजाा प्रवाह 
गदाा गलएको गधतो गललाममा 
िैंक वा संस्था आफैले सकार 
गरेपगछ सबिम्न्त्धत ऋणीलाई न ै
वफताा गदाा पाररत गने गलखतको 
थैली अङ्कमा 

2.5% 2% 2% 1% 

च) भगूमसधुार कायाालयिाट 
जग्गा िााँडफााँट भई दा.खा. हनु 
आाँउदा प्रगत गमगसल 

रू.500।- रू.400।- रू.300।- रू.200।- 

छ) अदालत वा न्त्यावयक 
गनकायको फैसला िमोम्जम 
गललाम िढािढ गरी दाम्खला 
खारेज गदाा प्रगत गमगसल 

रू.5000।- रू.3000।- रू.1000।- रू.500।- 

 ज) शेषपगछको वकसपत्रको दाम्खल खारेज 

अ) तीनपसु्ता गभत्रको भए सिै िेत्रका लागग िकस सरह 
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आ) तीनपसु्ता िावहरको भए 
(थैली अङ्क) मा 

 

राम्जनामा सरह 

6 नामसारी 
क) तीन पसु्तागभत्रको नामसारी 
गदाा रू.1500।- रू.1200।- रू.1000।- रू.500।- 

ख) तीन पसु्ता भन्त्दा िावहरको 
नामसारी गदाा रू.3500।- रू.3000।- रू.3000।- रू.1500।- 

7 

 

हाल साववक 
पनुः नापजााँच पगछको शे्रस्ता 
हाल साववक तथा अद्यावगधक 
गदाा प्रगत गमगसल 

रू.१०00।- रू.५00।- रू.३00।- रू.२00।- 

8. घर कायम 

शे्रस्ता पूजाामा घर जनाउन ेप्रगत 
गनवदेनमा 

रू.३०00।- रू.२५00।- रू.२५00।- रू.१०00।- 

9 संशोधन शलु्क 

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा रू.१५00।- रू.१०00।- रू.१०00।- रू.५०0।- 



 

20 
 

७(३) अनसुारको वववरणमा 
संशोधन गनुा पदाा प्रगत गमगसल 

10 रोक्का शलु्क 

क) गलखत रम्जषे्ट्रशन भएकोमा 
(थैली अङ्क जगतसकैु भएपगन) 

 

नलाग्न े

 

 

नलाग्न े

 

 

नलाग्न े

 

 

नलाग्न े

 

ख) गलखत रम्जषे्ट्रशन नहनुमेा  
अ) रू.१,००,०००।- सबमको 
ऋण अङ्कमा  रू.१०00।- रू.५00।- रू.५00।- रू.३00।- 

आ) रू.१,००,०००।- भन्त्दा 
वढी रू.५,००,०००।- सबम 
ऋण अङ्कमा  

रू.१५00।- रू.१०00।- रू.१०00।- रू.५00।- 

इ) रू. ५ लाख भन्त्दा िढी   
जगतसकैु ऋण अङ्कमा रू.२000।- रू.१५00।- रू.१५00।- रू.1000।- 

 ई) ऋण अङ्क नखलेुकोमा  रू.7000।- रू.5000।- रू.5000।- रू.3000।- 
11 क)जग्गाधनी प्रमाण पजुाा दस्तरु गनःशलु्क उपलब्ध गराइन।े 
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ख) जग्गाधनी प्रमाण पजुाा 
प्रगतगलपी दस्तरु 

रू.५00।- रू.५00।- रू.५00।- रू.५00।- 

१२ घरजग्गा एकीकृत वा खम्ण्डकृत 
गदाा प्रगत गमगसल शलु्क 

रू.२५०००।- 

ग. ववववध 

1 जलववद्यतु उद्योग, सौया उजाा, म्चया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पषु्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशपंुिीपालन, 

अलैंची खेती, जगडिटुी खेती एवम ्फलफूल उद्योगको नाममा खररद गने जग्गाको गलखत पाररत गदाा लाग्न े
रम्जषे्ट्रशन शलु्कमा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहको गसफाररका आधारमा पचहत्तर प्रगतशत छुट हनुछे। तर, वयस्तो 
जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको पाइएमा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले छुट भएको रम्जषे्ट्रशन शलु्क असलु 
गरी सोही रकम िरािर जररवाना गनुा पनेछ। 

2 अगधकारनामा र शषेपगछको वकसपत्र गलखत िाहेक अन्त्य सवै प्रकारको गलखतमा थैली अङ्क अगनवाया रूपमा 
खलुाउन ुपनेछ। 

3 दईु वा दईु भन्त्दा िढी पिले आपसी सहमगतमा कृवष प्रयोजनको लागग जग्गाको चक्लािन्त्दी गना हक 
हस्तान्त्तरण गदाा स्थानीय तहको गसफाररसका सोमा लाग्ने राजस्व गमनाह गररनेछ। यसरी राजस्व गमनाहको 
सवुवधा गलई चक्लािन्त्दी गरेको जग्गाको कुनै पगन वकगसमले हक हस्तान्त्तरण गना पाईने छैन।् 

4 प्रदेशगभत्र (सूती, गडु्खा, पानपराग र मददराजन्त्य) उद्योग िाहेकका उवपादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा 
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सिालन गना उद्योगको नाममा खररद गने जग्गाको गलखत पाररत गदाा लाग्न ेरम्जषे्ट्रशन शलु्कमा सबिम्न्त्धत 
स्थानीय तहको गसफाररसमा पचहत्तर प्रगतशत छुट हनुेछ। तर, वयस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको 
पाईएमा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले छुट भएको रम्जषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी सोही रकम िरािर जररवाना गनुा 
पनेछ। 

५ मागथ िुाँदा नं. १, ३ र ४ िमोम्जम छुट सवुवधा गलन सबिम्न्त्धत व्यवसाय दतााको प्रमाणपत्र पेश गनुा पनेछ।  
६ (क) प्रदेशगभत्र कृवष ऋण, िीमा संस्थान, िीमा सगमगतिाट स्वीकृगत प्राप्त िीमा कबपनी, ववश्वववद्यालय, िैक तथा 

ववत्तीय संस्थाहरूले आफ्ना िहालवाला कमाचारीहरूलाई सेवा शता िमोम्जम ददने ऋण सवुवधाको गधतो िन्त्धक 
गलखत पाररत गदाा रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट हनुेछ। तर, सेवा शलु्क रू. १०००।- लाग्नेछ। 

(ख) प्रदेशगभत्र कमाचारी सियकोष तथा नागररक लगानी कोषले गनयगमत िचत जबमा गने आफ्ना 
सियकतााहरूलाई ऋण सवुवधा उपलव्ध गराउाँदा गलन े गधतोको गधतो िन्त्धक गलखत पाररत गदाा रम्जषे्ट्रशन 
शलु्क छुट हनुेछ। तर, सेवा शलु्क रू. ५००।- लाग्नछे। 

७ (क) सहकारी सबिन्त्धी प्रचगलत कानून िमोम्जम दताा भै सिालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना शयेर 
सदस्यहरू िीच ऋण लगानी÷प्रवाह गदाा दश लाख रूपैयााँसबमको थैली अङ्कमा रोक्का शलु्क वाहेक सेवा शलु्क 
छुट हनुेछ। सोभन्त्दा मागथको थैली अङ्कमा खण्ड "ख" सेवा शलु्क महलको गस.नं. २ िमोम्जमको सेवा शलु्क 
लाग्नेछ तर रोक्का शलु्क छुट हनुेछ।  
(ख) यो ऐन प्रारबभ भएपश्चात ्प्रदेशगभत्र िैंवकङ्ग तथा ववत्तीय व्यावसाय र िीमा व्यावसाय गने एकै प्रकृगतका 
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गनकायहरू एक आपसमा गागभन चाहेमा गागभने संस्थाहरूले सो प्रयोजनका लागग घरजग्गाको एकगत्रत गदाा 
संशोधन शलु्क वाहेक अन्त्य शलु्क लाग्ने छैन। 

८ जनआन्त्दोलन, जनयदु्ध र मधेश आन्त्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीदका आम्श्रत पगत, पत्नी, छोरा र छोरी 
तथा माता-वपताको नाममा स्वागमवव प्राप्त हनु ेगरी पाररत हनु ेगलखतमा यस ऐन िमोम्जम लाग्न ेसिै प्रकारको 
शलु्क पूणा रूपमा छुट हनुेछ। 

९ (क) र (ख) वगाका अपाङ्गता भएका व्यम्ि, यौगनक तथा लैवङ्गक अल्पसङ्खख्यक, दगलत एवम ् वपछगडएका 
जाती भनी स्थानीय तहिाट प्रमाम्णत भएको गसफाररस वा आगधकारीक प्रमाणको आधारमा गतनीहरूको नाममा 
स्वागमवव प्राप्त हुाँदा यस ऐन िमोम्जम असूल गररन ेघरजग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्कमा पचास प्रगतशत छुट हनुछे।   

१० (क) मवहला, सत्तरी वषा भन्त्दा िढी उमेरका ज्यषे्ठ नागररक र नािालकको नाममा जनुसकैु प्रकारिाट 
स्वागमवव प्राप्त हनु ेगरी पाररत हनु े गलखत र शेष पगछको िकस पत्र दाम्खला खारेजमा यस ऐन िमोम्जम 
लगाइएको रम्जषे्ट्रशन शलु्कमा पच्चीस प्रगतशत छुट हनुछे। तर, एकल मवहलाको हकमा भन ेपैँतीस प्रगतशत 
छुट हनुेछ।    
(ख) हाल पगत वा पत्नीको नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्वागमवव पररवतान गरी पगत-पत्नी दवैुको संयिु 
स्वागमववको रूपमा गलखत गना चाहेमा सो संगोलनामाको गलखतमा रू.१००।- मात्र रम्जषे्ट्रशन शलु्क 
लाग्नेछ। 

(ग) ३०० जना भन्त्दा िढी व्यम्िलाई प्रवयि रोजगारी ददने उवपादनमूलक उद्योग स्थापना गना वा ववस्तार 
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गनाका लागग जग्गा खररद गदाा लाग्ने रम्जषे्ट्रशन शलु्कको गलखतमा पचहत्तर प्रगतशत छुट ददइनेछ। तर, 
वयस्तो जग्गाको प्रयोग उद्दशे्य ववपररत भएको पाइएमा सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले छुट भएको रम्जषे्ट्रशन शलु्क 
असूल गरी सोही रकम िरािर जररवाना गनुा पनेछ। 

1१ भगूमहीन मूि कमैया र मूि हगलया पररवारले सहगुलयत ऋण र अनदुान प्राप्त गरी खररद गरेको जग्गाको 
गलखत पाररत गदाा लाग्ने रम्जषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का शलु्क पूणा रूपमा छुट हनुेछ। 

१२ ववववधको क्रमसंख्या ८, ९, १० र ११ िमोम्जम छुट ददाँदा एकै व्यम्िलाई एक भन्त्दा िढी आधारमा छुट 
पाउन ेभएमा सिैभन्त्दा िढी कुनै एकमा मात्र छुट ददइनछे। 

1३ िैक, ववत्तीय एवम ्सहकारी संघ, संस्था र अदालतिाट भई आएको गमलापत्र अनसुार दाम्खल खारेज गनुा पदाा 
सेवा शलु्क असूल गने प्रयोजनको लागग सबिम्न्त्धत स्थानीय तहले रम्जषे्ट्रशन प्रयोजनको लागग तोकेको 
न्त्यूनतम मूल्य र गमलापत्र वा िैक, ववत्तीय एवम ्सहकारी संघ संस्थाको पत्रमा उल्लेख भएको मूल्यमध्ये जनु 
िढी हनु्त्छ सोही मूल्य कायम गनुा पनेछ। 

1४ धागमाक तथा सामाम्जक वहतका गनगमत्त स्थावपत नेपालमा दताा भएका संघ, संस्था वा गनकायले आफ्नो नाउाँमा 
प्राप्त गने जग्गाको गलखत पाररत गदाा पचास प्रगतशत रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 

1५ प्रदेशगभत्र यो ऐन लागू हुाँदाका वखत नेपाल सरकारिाट घोषणा भएका वा यसपगछ घोषणा हनु ेनगरपागलका 
वा उपमहानगरपागलका वा महानगरपागलकाको हकमा वयस्ता नगरपागलकाको नाम र िेत्र गनधाारण गरी 
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाम्शत गरेको गमगत देम्ख यस अनसूुची िमोम्जमको घर जग्गा 
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रम्जषे्ट्रशन शलु्क र सेवा शलु्क लाग्नछे। 

1६ सहकारी सबिन्त्धी प्रचगलत कानून िमोम्जम दताा भएका सहकारी संस्थाहरूले संस्थाको प्रयोजनको लागग मात्र 
पहाडी/वहमाली िेत्रमा दईु रोपनी, तराई र गभत्री मधेशमा तीन कठ्ठासबम जग्गा र भवन खररद गदाा लाग्न े
रम्जषे्ट्रशन शलु्क गनयामक गनकायको गसफाररसमा पूणा रूपमा छुट हनुछे। तर, वयस्ता सहकारी संस्थाले 
रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट सवुवधामा खररद गरेको जग्गा तथा भवन संस्था गागभएको वा ववघटन भएको अवस्थामा 
िाहेक गिक्री गरेमा पवहले छुट ददएको रम्जषे्ट्रशन शलु्क असूल उपर गररनेछ। 

1७ एउटै कारोिारिाट दश लाख रूपैयााँ वा सोभन्त्दा मागथको घर वा जग्गा खररद गिक्री गदाा के्रताले िैंकिाट 
भिुानीको लागग योग्य (गडु फर पेमेन्त्ट) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपगछ वा के्रताले 
गिके्रताका नामको िैंक खातामा रकम जबमा गरेको सबिम्न्त्धत िैंकले ददएको गनस्सा/पत्र/भौचरको प्रमाम्णत 
प्रगतगलवप पेश गरेपगछ मात्र सबिम्न्त्धत गनकायले गलखत पाररत गनेछ। 

1८ पगत पत्नीको संयिु नाममा पाररत हनु ेगलखतमा मवहला सरह रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 

१९ तीनपसु्तागभत्र छोरी वा नागतनीहरूमा संयिु नामसारी भई दतााफारी गदाा क्रम संख्या २ मा उम्ल्लम्खत 
छोडपत्रको दररेटको आधा शलु्क लाग्नेछ।  

२० नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा अन्त्तगातको कुनै एक गनकायको नाममा रहेको जग्गा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा अन्त्तगातको अको कुनै गनकायको नाममा रम्जषे्ट्रशन वा दाम्खल 
खारेज गनुापदाा रम्जषे्ट«शन शलु्क तथा सेवा शलु्क लाग्न ेछैन। 
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2१ कुनै व्यम्ि वा संस्थाको स्वागमववमा रहेको जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा मातहतका 
कुनै गनकायलाई गनःशलु्क रूपमा प्राप्त भएमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा मातहतका 
कुनै पगन गनकाय वा सामदुावयक ववद्यालयले खररद गरी गलएमा वा गललाम सकार गरेमा सोमा रम्जषे्ट्रशन 
शलु्क तथा सेवा शलु्क लाग्ने छैन।  

2२ वैदेम्शक रोजगारीवाट िैंवकङ्ग प्रणाली माफा त रेगमट्यान्त्स प्राप्त भएको िैंकको प्रमाम्णत कागजातको आधारमा 
वयस्तो रेगमट्यान्त्सिाट खररद हनुे जग्गाको गलखतमा पच्चीस प्रगतशत रम्जषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 

2३ यस ऐन िमोम्जमको छुट सवुवधा यो ऐन प्रारबभ भएको गमगत देम्ख संवत ् २०८० साल आषाढ 
मसान्त्तसबमको अवगधमा कारोिार हनु आउने गलखतको हकमा मात्र कायम हनुेछ। 

2४ मालपोत कायाालयिाट प्रवाह हनुे सेवाहरु प्राप्त गनाका लागग कारागारमा रहेका कैदीिन्त्दीले सबिम्न्त्धत 
कारागार प्रमखु वा तोवकएको कमाचारी समि गनवेदन गरेमा सो गनवदेनलाई कारागार प्रमखु वा तोवकएको 
कमाचारीले सबिम्न्त्धत मालपोत कायाालयमा पठाई सबिम्न्त्धत मालपोत कायाालयिाट कैदीिन्त्दीको माग 
िमोम्जमको सेवा उपलब्ध गराउन अनरुोध सवहतको पत्र तथा कागजात कारागार रहेको िेत्रको मालपोत 
कायाालयमा प्राप्त हनु आएमा कारागार रहेको िेत्रको मालपोत कायाालयले सही सनाखत गराउन आफ्नो 
कमाचारीलाई डोर खटाउन सक्नेछ। यसरी सही सनाखत गराउाँदा कारागार प्रमखु वा गनजले तोकेको 
कमाचारीको रोहिरमा गराउन ुपनेछ। 

2५ यस अनसूुचीको प्रयोजनको लागग तराईिेत्र भन्नाले तराई र गभगत्र मधेशका म्जल्ला सबझन ुपछा। 
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अनसूुची-२ 

(दफा ३ साँग सबिम्न्त्धत) 
सवारी साधन कर, दताा तथा नवीकरण शलु्क दस्तरु 

(क) सवारी साधन कर  

क्र.सं. सवारीको वकगसम वावषाक करको दर 
(रू.)मा 

१ 

गनजी सवारी साधनमा देहाय िमोम्जम सवारी साधन कर लाग्नेछ:- 

क) कार, म्जप, भ्यान, माइक्रो िस  
   (अ) १००० सी.सी सबम २०,००० 
   (आ) १००० सी.सी भन्त्दा मागथ १५०० सी.सी सबम २२,००० 
   (इ) १५०० सी.सी भन्त्दा मागथ २००० सी.सी. सबम २५,००० 
   (ई) २००० सी.सी भन्त्दा मागथ २५०० सी.सी. सबम ३४,००० 
   (उ) २५०० सी.सी भन्त्दा मागथ २९०० सी.सी. सबम ४०,००० 
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   (ऊ) २९०० सी.सी भन्त्दा मागथ सिै ५६,००० 
ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर,  रोलर, विपर, के्रन जस्ता मेम्शनरी उपकरण र गमनीविपर 

   (अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन जस्ता मेम्शनरी उपकरण ४०,००० 
     (आ) गमनीविपर ३०,००० 
ग) ह्वीलर, टेबपो, ई-ररक्सा, िेक्टर, पावर वटलर  
  (अ) थ्री ह्वील टेबपो   ५,००० 
  आ) थ्री ह्वील ई-ररक्सा 3,000 
  (इ) हारिेष्टर, मझौला िेक्टर र िेक्टर  

i)   कृवष प्रयोजन कबिाइन हारिेष्टर 4,000 
ii)  कृवष तथा गैरकृवष प्रयोजन मझौला िेक्टर ८,००० 
iii) गैरकृवष प्रयोजन मझौला िेक्टर ११,००० 
iv) कृवष तथा गैरकृवष प्रयोजन िेक्टर ११,००० 
v)   गैरकृवष प्रयोजन िेक्टर  १५,००० 

   (ई) पावर वटलर 2,००० 
घ) गमगनिक/गमगनिस २३,५०० 
ङ) िक/िस ३३,५०० 
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(च) मोटरसाईकल/ स्कुटर     
   अ) १२५ सी.सी. सबमको २,६०० 
   आ) १२५ सी.सी भन्त्दा मागथ १६० सी.सी. सबम ४,५०० 
   इ) १६० सी.सी भन्त्दा मागथ २५० सी.सी. सबम ५,५०० 
   ई) २५० सी.सी भन्त्दा मागथ ४०० सी.सी. सबम ११,०00 
   उ) ४०० सी.सी. भन्त्दा मागथ सिै २५,००० 
(छ) गनजी ववद्यतुीय सवारी साधनमा 
अ)  मोटरसाईकल/स्कुटर 
i)  ५०० वाटसबम १,००० 

ii)  ५०० वाट भन्त्दा मागथ १००० वाटसबम १,५०० 
iii) १००० वाट भन्त्दा मागथ १५०० वाटसबम २,००० 
iv) १५०० वाट भन्त्दा मागथ सिै  ३,००० 
आ) कार, म्जप, भ्यान र माइक्रोिस 
i)   ४९ वकलो वाटसबम १०,००० 
ii)   ४९ वकलो वाट भन्त्दा मागथ १२५ वकलो वाटसबम १५,००० 
iii)  १२५ वकलो वाट भन्त्दा मागथ २२५ वकलो वाटसबम २०,००० 
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 iv)  २२५ वकलो वाट भन्त्दा मागथ सिै ३०,००० 

२ 

भाडामा दताा भएका सवारी साधनमा देहाय िमोम्जम सवारी साधन कर लाग्नछे:- 
(क) कार, म्जप, भ्यान, माइक्रो िस 
    (अ) १००० सी.सी.सबम   ८,५00 
    (आ) १००० सी.सी. भन्त्दा मागथ १५०० सी.सी. सबम     १०,०00 
    (इ) १५०० सी.सी. भन्त्दा मागथ २००० सी.सी. सबम     1१,000 
    (ई) २००० सी.सी. भन्त्दा मागथ २५०० सी.सी.सबम  1३,०00 
    (उ) २५०० सी. सी. भन्त्दा मागथ २९०० सी.सी. सबम     14,०00 
    (ऊ) २९०० सी. सी. भन्त्दा मागथ ४००० सी.सी. सबम     1५,०00 
    (ए) ४००० सी.सी. भन्त्दा मागथ सिै   17,000 
(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, के्रन जस्ता मेम्शनरी उपकरण   20,000 
(ग) थ्री ह्वीलर र टेबपो 4,000 
(घ) िेक्टर     11,000 
(ङ) पावर विलर १,५०० 
(च) गमनीिक, गमनीिस १४,००० 
(छ) गमनी विपर  १५,००० 
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(ज) िक/ट्याङ्कर १७,००० 
(झ) िस 1६,000 

 (ञ) ग्यास िलेुट २०,000 
3 नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, पयाटक सवारी र सावाजगनक संस्थानका नाउाँमा दताा भएका 

सवारी साधनहरूलाई भाडामा दताा भएका सवारी साधनमा लाग्न ेसरह कर लाग्नछे। 

4 

 
भाडामा दताा हनुे ववद्यतुीय माध्यमिाट सिागलत सवारी साधनमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन।पेिोगलयम 
पदाथा िाहेक अन्त्य इन्त्धनद्वारा सिालन हनु ेसवारी साधनमा मागथ उम्ल्लम्खत क्रम संख्या १ र २ िमोम्जम 
लाग्न ेसवारी साधन करमा िीस प्रगतशत छुट हनुछे।  

५ ववद्यतुीय माध्यमिाट चल्ने गनजी सवारी साधनमा लाग्ने करमा पचास प्रगतशत छुट हनुेछ। 
६ 

 
शरुू पैठारी गमगतले एक वषाभन्त्दा कम अवगध भएमा दामासाहीले सवारी साधन कर लगाईनेछ। तर, 
व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा यस्तो कर लाग्न ेछैन। 

७ 

 
उवपादनका गमगतले पन्त्र वषा भन्त्दा परुाना सवारी साधनहरूलाई लाग्ने सवारी साधन करमा चौध वषा भन्त्दा 
िढीको प्रवयेक वषाका लागग पााँच प्रगतशतका दरले थप गरी सवारी साधन कर लाग्नेछ। तर, यस्तो सवारी 
साधनको कुल कर रकम उि सवारी साधनको लागग तोवकएको कर रकमको दोब्िरभन्त्दा िढी हनु े
छैन।वीस वषा भन्त्दा परुाना कुनै पगन सवारी साधनको स्वागमवव पररवतान गररन ेछैन। 

८ भाडाका िस, गमनीिस तथा माइक्रोिसका सवारी साधनले ववद्याथी, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यम्ि, 
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 जन आन्त्दोलनमा घाइतेलाई सहगुलयतको रूपमा भाडामा छुट ददएिापत वयस्ता सवारी साधनका धनीले 
तोवकएको करमा साठी प्रगतशत छुट पाउनेछन।् प्रदेश सरकारको कुनै गनकायिाट अनगुमन गदाा सो 
िमोम्जमको छुट ददएको नपाईएमा छुट ददएको रकम र सोही िरािर जररवाना गरी असूल उपर गररनेछ। 

९ 

 
जनुसकैु सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर प्रचगलत दरका आधारमा िढीमा तीन 
िषासबमका लागग अगग्रम रूपमा िझुाउन सक्नछेन।् यसरी अगग्रम रूपमा तीन वषाको एकमषु्ठ कर भिुानी 
गरी नवीकरण गराएमा लाग्ने सवारी साधन करमा दश प्रगतशत छुट हनुेछ। अन्त्यथा छुट हनुे छैन। 

१० 

 
सावाजगनक संग्रहालयमा प्रदशानीका लागग राम्खएका िीस वषाभन्त्दा परुाना सवारी साधनलाई वावषाक गतनुापने 
सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

1१ 

 
क्रम संख्या १ र २ मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापगन दमकल, एबिलेुन्त्स र शव वाहनलाई सवारी 
साधन कर लाग्ने छैन। 

1२ 

 
दश लाख रूपैयााँभन्त्दा िढीको सवारी साधन खररद गदाा सबिम्न्त्धत सवारी साधन के्रताले एकाउन्त्ट पेयी 
चेकिाट मात्र गिके्रतालाई रकम भिुानी गनुा पनेछ। 

1३ 

 
यस ऐनमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन अपाङ्गता भएका व्यम्िले प्रयोग गना गमल्ने गरी 
िनाईका १५० सी.सी. सबमका स्कूटरमा सवारी साधन कर लाग्न ेछैन। 

1४ 

 
नेपालमा हाल सिालनमा रहेका परुाना िकलाई नेपालमा नै िन्त्द कन्त्टेनरको रूपमा रूपान्त्तरण गना 
गनवदेन ददने सवारी साधनका धनीलाई गनजले िझुाउन ुपने सवारी साधन कर िापत पचास हजार रूपैयााँ 
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वा चार वषाको सवारी साधन कर वापत हनु आउने रकममध्ये जनु घटी हनु्त्छ सो िरािरको रकम छुट 
ददइनेछ। तर, यस्तो छुट सवुवधा दश वषा भन्त्दा परुाना िकहरूलाई ददइने छैन।   

1५ 

 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जफत गरी गललाम गिक्री गरेको सवारी साधनमा सो गमगत 
भन्त्दा अगागडको अवगधको यस्तो कर लाग्ने छैन। तर अन्त्य शलु्क लाग्नछे। 

1६ 
 

यस ऐन िमोम्जम छुट सवुवधा उपलब्ध गराउाँदा दईु वा सो भन्त्दा िढी छुट सवुवधा पाउने अवस्था भएमा 
जनु शीषाकमा सिै भन्त्दा िढी छुट सवुवधा उल्लेख भएको छ सो मात्र छुट हनुछे। 

1७ लमु्बिनी प्रदेश िाहेक अन्त्य प्रदेशमा सवारी साधन दताा गरी सिालनमा रहेका र यस प्रदेशगभत्र सरुवा 
सहमगत गलई स्थानान्त्तरण गना चाहनेहरुका लागग यस प्रदेशमा सवारी साधन दताा दस्तरुमा शत प्रगतशत र 
सवारी साधन करमा एक वषाको वावषाक करमा पचास प्रगतशत छुट ददइनेछ।  

१८ सवारी साधन कर सिै सवारी धनीले प्रवयेक आगथाक िषाको चैत्र मसान्त्त वा सवारी दताा वकताव नवीकरण 
गने बयाद जनु अम्घ हनु्त्छ सो बयाद समाप्त भएको गमगतले नब्िे ददनगभत्र िझुाई सक्नपुनेछ।सोवह बयादगभत्र 
निझुाएको खण्डमा सोही आगथाक िषाको अन्त्वयसबमलाई िीस प्रगतशतका दरले जररवाना समेत गलई सवारी 
साधन कर दाम्खला गराउन ु पनेछ।ववगत आगथाक िषामा कर दाम्खला नगरी जररवानामा परेको र चाल ु
आगथाक वषामा तोवकएको बयादगभत्र कर दाम्खला गना आउने सवारी धनीसाँग ववगत आगथाक वषाको 
गनयमानसुारको जररवाना असूल गने र चाल ुआगथाक वषाको जररवाना नलाग्ने। 

१९ यस प्रदेशमा सवारी साधन दताा भई तीन वषा भन्त्दा िवढ अवगधको वावषाक सवारी साधन कर निझुाएका र 
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(ख)  सवारी साधन आवेदन दस्तरु, दताा शलु्क, नवीकरण शलु्क तथा अन्त्य  दस्तरु जररवाना  

(१)  सवारी दताा र सवारी सरूवा दताा दस्तरु 
  

 

गस.न. 
 

सवारी वगाीीकरण 

 

सवारीको  वकगसम 

 

दस्तरु रू. 

१ ठुला सवारी गनजी १५०० 

सावाजगनक २५०० 

२ मझौला सवारी गनजी १००० 

सावाजगनक १५०० 

३ साना सवारी (कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेबपो र गनजी ८०० 

नवीकरण समेत नभएका सवारी साधनमध्ये सवारी साधन दताा प्रमाण पत्र लगत दताा वकताि र 
अगभलेखिाट कट्टा नभएका सवारी साधनको हकमा सवारी धनी वा व्यवस्थापकले संवत ्२०७९ साल चैत्र 
मसान्त्तगभत्र हालसबमको सवारी साधन कर,नवीकरण दस्तरु र पगछल्लो दईु वषाको जररवाना थप दस्तरु 
िझुाएमा िााँकी जररवाना थप दस्तरु गमनाहा हनुेछ ।  
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पावरविलर) सावाजगनक १४०० 

४ मोटर साइकल/ स्कुटर गनजी ३०० 

सावाजगनक ५०० 

स्पष्टीकरणः पयाटक सवारी र संस्थानको सवारी दस्तरु सावाजगनक सवारी सरह लाग्नछे। 

२) सवारी साधनको अस्थायी दताा दस्तरु 
 

गस.न. 
 

सवारी वगीकरण 

 

सवारीको वकगसम 

 

दस्तरु रू.  

१ ठूला सवारी गनजी ८०० 

सावाजगनक १५०० 

२ मझौला सवारी गनजी ६०० 

सावाजगनक १००० 

३ साना सवारी (कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेबपो 
र पावरिीलर) 

गनजी ५०० 

सावाजगनक ८०० 

४ मोटर साइकल/ स्कुटर गनजी २०० 
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सावाजगनक ३०० 

स्पष्टीकरणः पयाटक सवारी र संस्थानको सवारी दस्तरु सावाजगनक सवारी सरह लाग्नछे। 

३) सवारी साधन दताा प्रमाण पत्र नवीकरण दस्तरु 

गस.न. 
 

सवारी वगीकरण 

सवारीको 
वकगसम 

दस्तरु रू. 

१ ठूला सवारी गनजी ५०० 

सावाजगनक ८०० 

२ मझौला सवारी गनजी ३०० 

सावाजगनक ५०० 

३ साना सवारी (कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेबपो र पावरविलर) गनजी २०० 

सावाजगनक ३०० 

४ मोटर साइकल/ स्कुटर गनजी १०० 

सावाजगनक २०० 
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स्पष्टीकरणः पयाटक सवारी र संस्थानको सवारी दस्तरु सावाजगनक सवारी सरह लाग्नछे। 
४) सवारी साधनको नामसारी दस्तरु 

 

गस.न. 
 

सवारी वगीकरण 

 

सवारीको वकगसम 

 

दस्तरु रू. 

१ ठूला सवारी गनजी ८०० 

सावाजगनक १५०० 

२ मझौला सवारी गनजी ६०० 

सावाजगनक १००० 

३ साना सवारी (कार, जीप, भ्यान, 

वपकअप, टेबपो र पावरविलर) 
गनजी ५०० 

सावाजगनक ८०० 

४ मोटर साइकल/ स्कुटर गनजी २०० 

सावाजगनक ३०० 

 

स्पष्टीकरणः पयाटक सवारी र संस्थानको सवारी दस्तरु सावाजगनक सवारी सरह लाग्नछे। 
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५) वावषाक िाटो इजाजत पत्र दस्तरु र नवीकरण(चौध गसटसबम िमता भएका सावाजगनक सवारी साधनलाई मात्र) 

गस.न. िाटो दरुी (वक.मी.) वावषाक िाटो इजाजत दस्तरु (रु.) 

१ १ देम्ख 50 वक.गम. सबम १४०० 

२ 5१ देम्ख 100 वक.गम. सबम १७०० 

३ 10१ देम्ख 150 वक.गम. सबम २००० 

४ १51 देम्ख 250 वक.गम. सबम २३०० 

५ 251 देम्ख 300 वक.गम. सबम २६०० 

६) वावषाक िाटो इजाजत पत्र दस्तरु र नवीकरण (सावाजगनक सवारी साधनलाई मात्र लाग्ने) 

गस.न. िाटो दरुी (वक.मी.) 
सवारीको वगीकरण र वावषाक दस्तरु(रू.) 

ठूला र मझौला िस, 
गमगनवस आदद 

ठूला र मझौला िक, गमगनिक आदद 

१ 1 देम्ख 50 वक.गम सबम 17०० 20०० 



 

39 
 

२ 51 देम्ख 100 वक.गम. सबम 20०० २3०० 

३ 101 देम्ख १50 वक.गम सबम 27०० 30०० 

४ १५1 देम्ख २०0 वक.गम सबम 30०० 36०० 

५ २०1 देम्ख २50 वक.गम सबम 33०० ३9०० 

६ २५1 देम्ख ३०0 वक.गम सबम 39०० 45०० 

७ 301 देम्ख 350 वक.गम सबम 42०० ४8०० 

८ 351 देम्ख 400 वक.गम सबम 45०० 51०० 

९ 401 देम्ख 450 वक.गम सबम 50०० ५4०० 

१० 451 देम्ख 500 वक.गम सबम 56०० 63०० 

११ 501 देम्ख 550 वक.गम सबम 63०० ६9०० 

१२ 551 देम्ख 600 वक.गम सबम 69०० 72०० 

१३ 601 देम्ख 650 वक.गम सबम 75०० ७8०० 

१४ 651 देम्ख 700 वक.गम सबम 81०० ८7०० 
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१५ 701 वक.गम. भन्त्दा मागथ 93०० 105०० 

 ७) तोवकएका गनम्श्चत िते्रगभत्रको िाटो (रूट) वा िते्रगभत्र सिालनाथा लाग्ने वावषाक िाटो इजाजत दस्तरु 

 

गस.न. 
 

सवारीको वगीकरण 

 

वावषाक िाटो इजाजत दस्तरु (रू.)  

१.  

चौध गसट वा सो भन्त्दा मगुनका (गमटरवाला िाहेक) हलकुा 
सवारी र एक टनसबम िमता भएका ट्याक्टर र 
पावरटी्ररलर 

 

 

1700 

२. गमटर भएका ट्याक्सी 
  

 

1700 

३. गमटर भएका ट्याबपो 
 

 

  

 

1400 

 

८) वावषाक जााँचपास  प्रमाणपत्र दस्तरु 
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गस.नं. सवारी वगीकरण वावषाक दस्तरु (रू.) 
  

१ ठुला सवारी 1000 

२ मझौला तथा साना सवारी 800 

  

  स्पष्टीकरणः पयाटक सवारी र संस्थानको सवारी दस्तरु सावाजगनक सरह लाग्नछे। 

  

 

9) यातायात सेवाको नाम पम्िकरण दस्तरु  

गस.न. पीीुाँजी दस्तरु (री.ू) 

१ रू. १५ लाखसबम १०००  

२ रू. १५ लाख भन्त्दा िढी रु ५० लाखसबम २५०० 

३ री.ू ५० लाख भन्त्दा िढी जगतसकैु ४००० 

नोटः तर थप गना प्रगत सवारी साधन साना सवारी रू. ५००।-, मझौला सवारी साधन रू.१०००।- र ठूला सवारी 
साधन रू.१५००।-लाग्नछे। 

१०) यातायात सेवा सिालन गने नवीकरण दस्तरु  
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गस.न. पीीुाँजी दस्तरु रू. 

१ रू. १५ लाख सबम १००० 

२ रू. १५ लाख भन्त्दा िढी रु ५० लाख सबम ३००० 

३ रू. ५० लाख भन्त्दा िढी जगतसकैु ५००० 

 ११) सवारी साधन चालक प्रम्शिण केन्त्र, कारखाना, वका सप सिालन अनमुगत पत्र दस्तरु र नवीकरण दस्तरु 
   

गस.न. सवारी वगाीीकरण अनमुती पत्र दस्तरु (रू) वावषाक नवीीकरण दस्तरु (रु) 

१ मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड ४००० २५०० 

२ तीन र चार पाङ्खग्र ेसाना सवारी (टेबपो, 
कार, म्जप र भ्यान) 

६००० ४००० 

३ ठुला तथा मझौला (िक, िस, गमगन 
िक, गमगनिस र माईक्रोिस) 

७००० ५००० 

४ हेभी इक्यपुमने्त्ट (रोलर, डोजर, 
एक्साभेटर, लोडर, के्रन तथा अन्त्य 

गनमााण कायामा प्रयोग हनुे) 

८००० ६००० 
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नोटः एकभन्त्दा िढी वगीकरणको सवारी सबिन्त्धी प्रम्शिण केन्त्र, कारखाना र वका सप सिालन गदााको हकमा 
जनुवढी हनु आउाँछ सोही वगीकरणमा परेको सवारी साधनको दस्तरु लाग्नेछ। 
 

१२) सवारी साधन गिक्री शोरुम र ररकम्न्त्डसन हाउस सिालन अनमुगत पत्र दस्तरु र वावषाक नवीकरण दस्तरु  
गस.नं. म्स्थर पीीुाँजी अनमुतम्ी पत्र दस्तरु (रू.) नवीकरण दस्तरु (री.ू) 

१ रू. ३ करोडसबम (साना उद्योग) ६००० ३००० 

२ रू. ३ करोड देम्ख १० करोडसबम 
(मझौला उद्योग) 

१०००० ५००० 

३ रू. 10 करोड देम्ख मागथ (ठीलूा 
उद्योग) 

३०००० १५००० 

  

 

 

१३) ववदेशमा दताा भएका (मालवाहक सवारी साधन वाहेकका) सवारी साधन लमु्बिनी प्रदेशमा प्रवेश गदाा लाग्न े
िाटो (रूट) शलु्क  
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गस.न. 
 

सवारीको वगाीीकरण 

 

एक ददन भन्त्दा िढी प्रगतददन लाग्ने दस्तरु (रू.)  

१ साना सवारी (मो.सा. र 
स्कुटर, तीन पाङ्खग्र ेसमते) 

 

1०० 

२ मझौला सवारी  १५० 

३ ठीलूा सवारी २०० 

नोटः- नेपाल र अन्त्य मलुकु िीच दईु पिीय सन्त्धी/सबझौता भएका ववषयमा सोही सन्त्धी/सबझौतामा उल्लेख भए 
िमोम्जम हनुेछ। 
 

१४) सवारी चालक अनमुगत पत्र आवेदन दस्तरु, अनमुगत पत्र नवीकरण दस्तरु   

गस.नं. सवारीको वकगसम/वगा आवेदन दस्तरु रू. सवारी चालक 
अनमुगतपत्र दस्तरु 

रू. 

नवीकरण दस्तरु 
रू. 

१ मोटर साईकल/स्कुटर/मोपेड नयााँ 500 १५०० १५०० 
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२ मोटर साईकल/स्कुटर/मोपेड थप 500 १००० १५०० 

३ कार, जीप, पावर टेलर नयााँ 500 २००० २००० 

४ कार, जीप, पावर टेलर थप 500 १००० २००० 

५ टेक्टर नयााँ 500 २५०० २५०० 

६ टेक्टर थप 500 १००० २५०० 

७ गमगनवस/िक थप 500 १००० २५०० 

८ िक/िस, लहरी थप 500 १००० ३००० 

९ H1,H2, H3, I1,I2, I3, J1, J2, J3, 

J4, J5 
500 ३००० ३००० 

१० H1,H2, H3, I1,I2, I3, J1, J2, J3, 

J4, J5 थप 

500 १००० ३००० 

११ प्रमाणीकरण १००० - - 
  

१५) ववदेशमा दताा भएको सवारी चलाउने अनमुगत पत्रको दस्तरु  
 

गस.नं. सवारीको वगीकरण दस्तरु रू. 
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१ ठूला सवारी र मझौला सवारी 2000 

२ साना सवारी 1000 

 

१६ 

िाटो इजाजत पत्रको बयाद समाप्त भएको गमगतले १५ ददनसबम लाग्ने दस्तरु गलई नवीकरण गररनेछ। 
वयसभन्त्दा पछाडी ३० ददनसबम अथाात शरुुिाट ४५ ददनसबम दोब्िर दस्तरु लगाई नवीकरण 
गररनछे।वयस पगछ शरुु देम्ख पवहलो ६ मवहनासबम तेब्िर र वयस पछागड प्रवयेक ६ मवहनाको लागग 
एक पटक  लाग्ने इजाजत दस्तरु थप र रू. ५ हजार जररवाना गरी िाटो इजाजत पत्र नवीकरण 

गररनछे।  

१७ 

 

सवारी जााँचपासको अवगध समाप्त भएको गमगतले ७ ददनगभत्र लाग्ने दस्तरु गलई जााँचपास प्रमाण पत्र 
उपलब्ध गराइनेछ। वयस भन्त्दा पछाडी ३५ ददनसबम अथाात शरुुिाट ४२ ददनसबम दोब्िर दस्तरु र 
बयाद समाप्त भएको शरुु देम्ख ६ मवहना गभत्रसबम लाग्ने दस्तरुको तेब्िर र रू. 3०००।- जररवाना 
गररनेछ।वयस पगछको समयमा गदाा शरुुको ६ मवहनागभत्रको अवगधको लाग्न ेदस्तरु र जररवाना सवहत 
वयस पगछको प्रवयेक ६ मवहनाको एक पटक मानी लाग्ने शलु्क थप गदै जानपुनेछ।जनुसकैु िखत 
जााँचपास गदाा सवारी साधन गनयमानसुार दरुुस्त भएको हनुपुने अन्त्यथा जााँचपास खारेज गररनेछ। 
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१८ 

पटके िाटो प्रगत ५० वक.गम.को लागग इजाजत दस्तरु रू. १००।-, सवारी दताा प्रमाण पत्रको प्रगतगलपी 
दस्तरु रू. ५००।-, जााँचपास प्रमाणपत्र र िाटो (रूट) इजाजत प्रमाणपत्रको प्रगतगलपी रू.३००।-, 
प्रदषुण म्स्टकर दस्तरु रू.१००।- र नेपालमा कायम भएको िाटोमा सञ्चालन गने ठूला तथा मझौला, 
पयाटक सवारी, संस्थानमा सवारी र भाडाका िकमा राष्ट्रव्यापी िाटो इजाजत (नेशनल परगमट) दस्तरु 
वावषाक रू.२०,०००।- लाग्नेछ। 

१९ 

सवारी जााँचपास प्रमाण पत्र दस्तरु तथा िाटो इजाजत पत्र (रूट परगमट) नवीकरण दस्तरु वावषाक रुपमा 
गलई नवीकरण गनुा पनेछ। तर कुनै सावाजगनक सवारी साधनको तोवकएको आय ुएक िषा भन्त्दा कम 
भएमा िााँकी रहने अवगधको लागग दामासाहीले नवीकरण दस्तरु गलई नवीकरण गनुा पनेछ। 

२० 

नामसारीको लागग सवारी साधन गिक्री गने वा खररद गने व्याम्ि सवारी दताा भएको समि्म्न्त्धत यातायात 
व्यवस्था कायाालयमा उपम्स्थत भई सवारी साधन खररद गिक्री गना मिुर भई सवहछाप गरी सनाखत 
प्रमाम्णत गना माग गरेमा दईु पाङ्खग्र े सवारी साधनको लागग रू.५००।-, तीन पाङ्खग्र े सवारी साधनको 
लागग रू.८००।- र अन्त्य साना ठुला सवारी साधनको लागग रू.१५००।- रकम दस्तरु गलई सनाखत 
प्रमाम्णत गररनेछ। यसरी प्रमाम्णत भएको सनाखतको मान्त्य अवगध ३० ददन मात्र हनुछे।   

२१ 

सवारी साधनको नामसारी गदाा कारणवश सवारी धनी कायाालयमा उपम्स्थत हनु नसक्ने भनी डोर खटाउन 

गनवदेन ददएमा कायाालयमा आउन नसक्ने कारण कायाालय प्रमखुलाई मनागसव लागेमा समि्म्न्त्धत 
कायाालयको िेत्रागधकारगभत्र तराईको म्जल्ला भएमा रू.५०००।- र पहाडी/वहमाली  म्जल्लाको लागग रू. 
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८०००।- दस्तरु गलई डोर खटाउन सवकनेछ।  

२२ 

कारागारमा रहेका कैदीिन्त्दीले सबिम्न्त्धत कारागार प्रमखु वा तोवकएको कमाचारी समि आफ्नो सवारी 
साधन गिक्री गरी नामसारीको लागग सही सनाखत गना गनवदेन गरेमा सो गनवदेनलाई कारागार प्रमखु वा 
तोवकएको कमाचारीले कैदीवन्त्दीको माग िमोम्जमको सेवा उपलब्ध गराउन अनरुोध सवहतको पत्र तथा 
कागजात कारागार रहेको िेत्रको यातायात व्यवस्था कायाालयमा प्राप्त हनु आएमा कारागार रहेको िेत्रको 
यातायात व्यवस्था कायाालयले सही सनाखत गराउन आफ्नो कमाचारीलाई डोर खटाउन सक्नेछ। यसरी 
सही सनाखत गराउाँदा कारागार प्रमखु वा गनजले तोकेको कमाचारीको रोहवरमा गराउन ुपनेछ। 
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अनसूुची-३ 

(दफा ४ साँग सबिम्न्त्धत) 
मनोरिन कर 

गस.नं. वववरण करको दर 
१ चलम्चत्र घरमा चलम्चत्र प्रदशान गदाा वटकट मूल्यको  ५ प्रगतशत 

२ क्यागसनोमा प्रवशे गने ग्राहकिाट प्रगत व्यम्ि रू.१००।- 
३ गभगडयोघर, कन्त्सटा, दोहोरी साझ, डान्त्सवार तथा नाइट क्लव प्रवेश गने ग्राहकिाट 

प्रगतव्यम्ि 
रू.२५।- 

४ सांस्कृगतक प्रदशान हल, गथयटर/नाटक घर, फनपाका , वाटरगाडेन, िालउद्यान, फुटसल, 

जबुवा, मसाज एवम ् स्पा, जीपलाईन, िम्न्त्जजबप, स्वीगमङ्ग पलु र पाका  प्रवेश गदाा 
एकमषु्ठ प्रगत वटकट/िील मूल्यको  
 

५ प्रगतशत 
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५.सका स, खेल, मलेा, जाद,ु चटके र ववगभन्न प्रदाशनीमा वटकट व्यवस्था भएकोमा वटकट मूल्यको ५ प्रगतशत र 
वटकटको व्यवस्था नभएकोमा देहाय िमोम्जमको दरमा मनोरिन कर लाग्नेछः- 
गस. नं. वववरण कायाक्रम म्जल्लाको वगा अनसुार करको दर (रू.मा) 

क वगा ख वगा ग वगा 
१ सका स, खेल, 

मेला, जाद,ु 
चटके  

१ ददन सबमको  ७,00०।- ४,०००।- २,०००।- 
३ ददन सबमको १८,०००।- १०,०००।- ५,०००।- 
५ ददन सबमको ३०,०००।- १८,०००।- ८,०००।- 
७ ददनसबम   ४२,०००।- २५,०००।- १२,०००।- 
८ देम्ख १५ ददनसबम ७५,०००।- ४०,०००।- २०,०००।- 
१६ देम्ख ३० ददन सबम १,००,०००।- ६०,०००।- ३०,०००।- 

स्पष्टीकरण: यस प्रयोजनको लागग म्जल्लाहरूको वगीकरण देहाय िमोम्जम हनुेछः-  
"क" वगामा पने म्जल्लाहरू: नवलपरासी (वदाघाट ससु्ता पम्श्चम), रूपन्त्देही, कवपलवस्त,ुदाङ्ग, िााँके र िददाया 
"ख" वगामा पने म्जल्लाहरू: पाल्पा, गलु्मी, अघााखााँची र प्यूठान 

"ग" वगामा पने म्जल्लाहरू: रोल्पा र रूकुम (पूवा)  
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६. ३० ददन भन्त्दा मागथको सका स, खेल, मलेा, जाद,ुचटके र ववगभन्न प्रदशानीमा वटकटको व्यवस्था अगनवाया गनुा 
पनेछ। 

७. वट.भी. केवल नेटवका को हकमा शलु्कको १ प्रगतशत र गडश वट.भी. को हकमा ररचाजा रकमको २ प्रगतशतका 
दरले कर लाग्नेछ।  
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अनसूुची-४ 

(दफा ६ साँग सबिम्न्त्धत) 
कृवष आयमा कर 

           

गस.नं. आयको वगीकरण करको दर 

1 घोवषत आय रू. १०,०0,000।- सबम छुट 

2 घोवषत आय रू. १०,०0,000।- भन्त्दा मागथ रू.१५,०0,000।- सबम २% 

3 घोवषत आय रू. १५,०0,000।- भन्त्दा मागथ रू.२०,०0,000।- सबम ५% 

4 घोवषत आय रू.२०,०0,000।- भन्त्दा मागथको हकमा पवहलो २० लाखसबम गस.नं. ३ िमोम्जम 
वयसपगछको २० लाखमा २%, वयसभन्त्दा मागथको जनुसकैु रकममा ३% का दरले कर लाग्नछे। 
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अनसूुची-५ 

(दफा ७ साँग सबिम्न्त्धत) 
पयाटन व्यावसाय दताा, नवीकरण शलु्क तथा पयाटकीय स्थल प्रवेश शलु्क 

(१) पयाटन व्यावसाय दताा तथा नवीकरण शलु्कः 
(क) पयाटकस्तरको होटेल, आवास, लज, रेषु्टरााँ तथा ररसोटा, पव तथा वार दताा तथा नवीकरण शलु्कः 

गस.नं होटेलको वकगसम दताा शलु्क 
रू. 

नवीकरण शलु्क रू. 

बयादगभत्र बयाद नाघेको 
तीन 
मवहना 

सबम थप 

छ 
मवहनासबम 

थप 

एक 
वषास

बम थप 

१ साधारण होटेल 5000।- 5000।- २५% ५०% १००% 

२ पयाटक आवास (साधारण) 10000।- 10000।- २५% ५०% १००% 

३ पयाटक आवास (गडलक्स) ४०000।- ४०000।- २५% ५०% १००% 

४ लज, रेष्ट्रुरा तथा ररसोटा, पव तथा 
िार 

5000।- 5000।- २५% ५०% १००% 
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५ डान्त्सवार, मोटल, साउना, ज्याकुजी 
सेन्त्टर, जीमक्लव, स्वीगमङ्ग पलु, 

हेल्थ क्लव, नाइट क्लव 

5000।- 5000।- २५% ५०% १००% 

 

६ कवफसप २०००।- २०००।- २५% ५०% १००% 

 

 

(ख) एजेन्त्सीको दताा (इजाजत) शलु्क तथा नवीकरण शलु्कः 
गस.नं. एजेन्त्सीको वकगसम इजाजत 

शलु्क रू. 
नवीकरण शलु्क रू. 

बयादगभत्र बयाद नाघेको 
तीन 

मवहनासबम 
थप 

छ 
मवहनासबम 

थप 

एक 
वषासबम 
थप 

१ साहगसक पयाटन तथा 
जलयात्रा एजने्त्सी 

2०000।- 25000।- २५% ५०% १००% 

२ िेवकङ्ग एजेन्त्सी 2०000।- 25000।- २५% ५०% १००% 

३ िाभल एजने्त्सी 25000।- 25000।- २५% ५०% १००% 
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४ पयाटक यातायात 25000।- 25000।- २५% ५०% १००% 

(ग) साहगसक पयाटन एजेन्त्सीद्वारा सिालन गररने वक्रयाकलापहरुका लागग वावषाक इजाजत शलु्कः 
गस.नं. वक्रयाकलाप वावषाक इजाजत शलु्क रू. 
१ स्कीईङ्ग 2०000।- 
2 विी जबप ३0000।- 
3 जीप फ्लायर ३0000।- 
4 क्यानोगनङ 30000।- 
5 क्यानोवप वावकङ्ग 15000।- 
6 अन्त्य साहगसक गगगतववगध ४0000।- 

नोटः गस.नं.6 को हकमा साहगसक गगतववगध/वक्रयाकलाप सिालन गना गनवेदन पना आएमा प्रदेश सरकारको 
पयाटन ववषय हेने मन्त्त्रालय वा मन्त्त्रालयले तोकेको गनकायले सिालन गना उपयिु देखेमा तोवकएको शलु्क गलई 
सिालन गना इजाजत ददन सक्नेछ। 
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(घ) मनोरिनावमक पयाटन व्यवसाय दताा तथा नवीकरण शलु्कः 
गस.नं. वक्रयाकलाप दताा शलु्क रू. वावषाक नवीकरण शलु्क 

रू. 
1 केवलकार प्रगत डब्िा 7000।- 3000।- 
2 एबयजु्मेन्त्ट पाका  वा फन पाका  २0000।- ४000।- 
3 अन्त्य पाका  १५000।- ३000।- 
4 म्चल्रेन पाका , सका स, फुटसल, वपकगनक 

स्पट 
१०000।- ३000।- 

(अ)  यदद कसैले एक मवहनागभत्र इजाजत पत्र नवीकरण गराउन नसकेको भएमा इजाजत पत्र प्राप्त व्यम्िले 
वयस्तो इजाजत पत्र नवीकरण गराउन चाहेमा यो ऐन प्रारबभ भएको एक वषागभत्र प्रगत वषा दताा शलु्कको शत 
प्रगतशतका दरले दस्तरु गलई एक पटकको लागग प्रदेश सरकारको पयाटन ववषय हेने मन्त्त्रालय वा 
मन्त्त्रालयले तोकेको कायाालयले नवीकरण गररददन सक्नछे। 

(आ) मागथ उल्लेख भए िमोम्जमको बयादगभत्र पगन कसैले इजाजत पत्र नवीकरण नगरेमा वयस्तो इजाजत पत्र 
स्वतःरद्द हनुेछ। 
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(ङ) गाईडको इजाजत तथा नवीकरण शलु्कः 
(अ) गाईडको इजाजत शलु्कः 

गस.नं. वकगसम शलु्क रू. 
1 ररभर गाईड 2000।- 
2 िेवकङ्ग गाईड 2000।- 
3 िेवकङ्ग पोटार गाईड 2000।- 
4 अन्त्य गाईड 2000।- 

 

(आ) गाईडको इजाजत पत्र नवीकरण शलु्कः 
गस.नं. वकगसम शलु्क रू. 
1 इजाजतको बयाद समाप्त हनु ुअगावै 2000।- 
2 बयाद समाप्त भए पगछको तीन मवहनासबम 2500।- 
3 बयाद समाप्त भए पगछको छ मवहनासबम 3000।- 
4 बयाद समाप्त भए पगछको एक वषासबम 4000।- 

(२) प्रदेशगभत्रका आफ्नो स्वागमववमा रहेका पयाटकीय स्थलहरूको प्रवेश शलु्कमा वटकट मूल्यको पााँच प्रगतशतका 
दरले पयाटन शलु्क लगाई असूल उपर गररनेछ। 
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अनसूुची-६ 

(दफा ८ साँग सबिम्न्त्धत) 
प्राकृगतक स्रोत सङ्कलन तथा गिक्री शलु्क 

 

गस.नं. वववरण इकाई 
दर 

तराईका म्जल्लाहरू पहाडका म्जल्लाहरू 

१ ढुङ्गा, गगट्टी, िालवुा, 
चनुढुङ्गा, ग्राभेल, खररढुङ्गा, 
स्लेट 

प्रगत क्यूव वफट  

 

रू.८।- 
 

रू.६।- 

४ भस्कट प्रगत क्यूव वफट रू.४।- रू.३।- 
२ माटो  प्रगत क्यूव वफट रू.३।- रू.१।- 
३ दहत्तर िहत्तर प्रगत के.जी. रू.२।- रू.१।- 

यस अनसूुचीमा जनु सकैु कुरा लेम्खएको भएतापगन तराईका म्जल्लाका स्थानीय तहसाँग गसमाना जोगडएका भ-ूभागिाट 
पहाडी म्जल्लाका स्थानीय तहले प्राकृगतक स्रोतको गिक्री गदाा तराईका म्जल्लाको लागग तोवकएको दररेटका आधारमा 
गनुा पनेछ।   
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आज्ञाले 

राजेन्त्र थापा 
       कानून सम्चव 

प्रदेश सरकार 

 

 
 

 

 

५९ 
 

प्रकाशनः लमु्बिनी प्रदेश, आन्त्तररक मागमला तथा सिार मन्त्त्रालय  


