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प्रदेश सरकयरको अर्थसम्बन्धी प्रस्तयिलयई कयययथन्ियन गनथ बनकेो विधेयक 
 
प्रस्तयिनय: प्रदेश सरकयरको आर्र्थक िर्थ 207९/०८० को अर्थसम्बन्धी 
प्रस्तयिलयई कयययथन्ियन गनथको र्नर्मत्त कर र शलु्क लगयउने तर्य रयजश्व 
सङ्कलन र रयजश्व प्रशयसन सम्बन्धी कयनूनी व्यिस्र्य गनथ ियञ्छनीय भएकयले,  

लचुम्बनी प्रदेशको प्रदेश सभयले यो ऐन बनयएको छ।   

१. संचक्षप्त नयम र प्रयरम्भ: (१) यस ऐनको नयम ×प्रदेश आर्र्थक ऐन, 
२०७९" रहेको छ। 

(2) यो ऐनको दफय १२ तरुून्त प्रयरम्भ हनुेछ र अन्य 
दफयहरु संित ्२०७९ सयल सयउन १ गतेदेचख प्रयरम्भ हनुेछन।् 

२. घरजग्गय लगययतको रचजषे्ट्रशन शलु्काः (१) प्रदेशर्भत्र घर, जग्गय र 
घरजग्गय लगययतको रचजषे्ट्रशन गदयथ अनसूुिी-१ बमोचजम घरजग्गय 
रचजषे्ट्रशन शलु्क, सेिय शलु्क र रोक्कय शलु्क लगययतकय शलु्क तर्य 
दस्तरु लगयइने र असूल उपर गररनेछ। 

(2) उपदफय (१) बमोचजमको शलु्कको सङ्कलन घरजग्गय 
लगययतको रचजषे्ट्रशनकय बखत सम्बचन्धत स्र्यनीय तहले गनेछ। 
प्रदेश तर्य स्र्यनीय तहमय सयधन, स्रोत, प्रविर्ध, जनशचि तर्य 
कयययथलय व्यिस्र्यपन नभएसम्म संघीय आर्र्थक ऐन बमोचजम नेपयल 
सरकयरको सम्बचन्धत कयययथलयले यस ऐन बमोचजमको शलु्क उठयई 
अन्तर-सरकयरी वित्त व्यिस्र्यपन ऐन, 2074 को दफय 5 बमोचजम 
प्रदेश र सम्बचन्धत स्र्यनीय तहको सचित कोर्मय दयचखलय गनुथपनेछ। 

(3) मयलपोत कयययथलयबयट पयररत हनुे र्लखतमय र्लइन े
रचजषे्ट्रशन शलु्क लगययतकय शलु्कको प्रयोजनको लयर्ग घर, जग्गय र 
घरजग्गय लगययतको मूल्ययङ्कन सम्बन्धी व्यिस्र्य प्रिर्लत कयनून 
बमोचजम हनुेछ। 



 

2 
 

३. सियरी सयधन कराः (१)  प्रदेशर्भत्र सियरी सयधन कर, सियरी सयधन 
दतयथ प्रमयण पत्र निीकरण दस्तरु, सियरी जयँिपयस प्रमयण पत्र दस्तरु, 

सियरी दतयथ र सरूिय दस्तरु, सियरीको अस्र्ययी दतयथ दस्तरु, विदेशमय 
दतयथ भएकय सियरी िलयउन े अनमुर्त पत्र दस्तरु, सियरीको नयमसयरी 
दस्तरु, सेियको नयम पचिकरण दस्तरु, प्रचशक्षण केन्र, कयरखयनय तर्य 
िकथ सप, शोरूम तर्य ररकचन्िशन हयउस सियलन अनमुर्त पत्र दस्तरु 
तर्य निीकरण, विदेशमय दतयथ भएकय (मयलियहक सियरी सयधन 
ियहेककय) सियरी सयधन लचुम्बनी प्रदेशमय प्रिेश गदयथ लयग्ने बयटो रूट 
इजयजत दस्तरु, सियरी सयधन सियरी ियलक आिेदन दस्तरु, सियरी 
ियलक अनमुर्त पत्र दस्तरु, निीकरण दस्तरु, ययतयययत सेिय सियलन 
गने अनमुर्त पत्रको निीकरण दस्तरु, बयटो इजयजत पत्र दस्तरु तर्य 
आिेदन शलु्कलयई अनसूुिी-२ बमोचजम लगयइने र असूल उपर 
गररनेछ। 

(२) उपदफय (१) बमोचजम सियरी सयधन कर अनसूुिी-२ को 
क्र.सं. (क) बमोचजमको दर अनसुयर सङ्कलन गरी प्रदेश विभयज्य 
कोर्मय दयचखलय गनुथपनेछ। 

(३) उपदफय (१) बमोचजमको सियरी सयधन कर बयहेक 
अनसूुिी-२ को क्र.सं.(ख) बमोचजमको शलु्क तर्य दस्तरु  अनसुयर 
सङ्कलन गरी प्रदेश सचित कोर्मय दयचखलय गनुथपनेछ। 

(४) उपदफय (२) बमोचजम प्रदेश विभयज्य कोर्मय जम्मय 
भएको रकममध्ये सयठी प्रर्तशतले हनुे रकम प्रदेश सचित कोर्मय र 
ियलीस प्रर्तशतले हनुे रकम रयवष्ट्रय प्रयकृर्तक स्रोत तर्य वित्त 
आयोगबयट प्रयप्त सूत्र बमोचजम बयिँफयँट गरी सम्बचन्धत स्र्यनीय 
तहको सचित कोर्मय दयचखलय गनुथपनेछ। 
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 (५) प्रिर्लत कयनूनमय जनुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपर्न 
स्र्यनीय तहमय सयधन, स्रोत, प्रविर्ध तर्य जनशचि व्यिस्र्यपन 
नभएसम्म थ्री-ह्वीलर सियरी सयधन (टेम्पो, अटोररक्सय, ई-ररक्सय जस्तय) 
मय प्रदेश सरकयरले यस ऐन बमोचजम कर लगयउन े र उठयउनेछ। 
यसरी सङ्कर्लत कर उपदफय (२) बमोचजम दयचखलय गरी प्रदेश र 
स्र्यनीय तह बीि उपदफय (४) बमोचजम बयँिफयँट गररनछे। 

४. मनोरिन कराः (१) प्रदेशर्भत्र सियर्लत मनोरिन सेियमय अनसूुिी-# 
बमोचजम मनोरिन कर लगयईनेछ।  

(2) उपदफय (१) बमोचजमको करको सङ्कलन सम्बचन्धत 
स्र्यनीय तहले गनेछ र सङ्कर्लत कर प्रिर्लत कयनून बमोचजम प्रदेश 
र स्र्यनीय तह बीि बयँिफयटँ गनुथपनेछ।  

५. विज्ञयपन कराः प्रदेशमय विज्ञयपन सयमग्री ियपतको विज्ञयपन कर 
सम्बचन्धत स्र्यनीय तहले कयनून बमोचजम र्नधयथरण गरी असूल उपर 
गनेछ र सङ्कर्लत कर प्रिर्लत कयनून बमोचजम प्रदेश र स्र्यनीय तह 
बीि बयँिफयँट गनुथपनेछ।  

६. कृवर् आयमय कराः (1) प्रदेशर्भत्र अनसूुिी-४ बमोचजम कृवर् आयमय 
कर लगयई असूल उपर गररनेछ।  
      (२) उपदफय (१) बमोचजम कर लगयउने कययथविर्ध प्रिर्लत 
कयनून बमोचजम हनुेछ।  

७. पयथटन शलु्क: (१) प्रदेशर्भत्र अनसूुिी-५ बमोचजम कुनै व्यचि, संस्र्य 
िय र्नकययले पयथटनसँग सम्बचन्धत व्ययिसयय सियलनकय लयर्ग 
व्ययिसययको दतयथ तर्य निीकरण शलु्क र पयथटकीय स्र्लमय प्रिेश 
गदयथ शलु्क लगयई असूल गररनेछ। 
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(२) उपदफय (१) बमोचजमको पयथटन शलु्कको प्रशयसन प्रदेश 
सरकयरबयट हनुेछ। 

(३) उपदफय (१) बमोचजमको शलु्क प्रदेश सरकयरको पयथटन 
विर्य हेने मन्त्रयलय िय मन्त्रयलयले तोकेको र्नकययले सङ्कलन गरी 
प्रदेश सचित कोर्मय दयचखलय गनुथपनेछ। 

(४) प्रदेश सरकयरले अन्यर्य व्यिस्र्य गरेकोमय बयहेक 
स्र्यनीय तहर्भत्र रहेकय उद्ययन, पयकथ , संग्रहयलय तर्य नेपयल सरकयरले 
प्रिेश शलु्क उठयउन अनमुर्त ददएकय प्रयचिन स्मयरक र परुयतयचत्िक 
सम्पदयमय प्रिेश गरे ियपत सम्बचन्धत स्र्यनीय तहले कयनून बमोचजम 
पयथटन शलु्क लगयई असूल उपर गनथ सक्नछे। 

८. प्रयकृर्तक स्रोत सङ्कलन तर्य र्बक्री शलु्क: (१) प्रदेशर्भत्र अनसूुिी-६ 
बमोचजम ढुङ्गय, र्गटी, बयलिुय, स्लेट, िनुढुङ्गय, ग्रयभेल, खररढुङ्गय, भस्कट, 

मयटो र दहत्तर बहत्तरको सङ्कलनमय शलु्क लगयई असूल उपर 
गररनेछ। 

(2) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपर्न 
सम्बचन्धत स्र्यनीय तहले यस ऐनमय उचल्लचखत दरमय कम नहनु ेगरी 
प्रर्तस्पधयथको आधयरमय र्बक्री गनथ सक्नेछ। 

(३) उपदफय (१) बमोचजमको शलु्कको सङ्कलन सम्बचन्धत 
स्र्यनीय तहले गनेछ र सङ्कर्लत रकम प्रदेश र स्र्यनीय तह बीि 
बयँिफयँट गनुथपनेछ। 

९. ियतयिरण तर्य औद्योगीकरण व्यिस्र्यपन दस्तरुाः (१) प्रदेशर्भत्र 
र्समेन्ट उत्पयदन गने उद्योगले उत्पयददत र्समेन्ट उद्योगबयट र्नकयसी 
गदयथ प्रर्तबोरय (पियस के.जी.)मय एक रूपैययँको दरले ियतयिरण तर्य 
औद्योगीकरण व्यिस्र्यपन दस्तरु लगयई असूल गररनेछ। 
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 (२) उपदफय (१) बमोचजमको दस्तरु र्समेन्ट उद्योगले उद्योग 
रहेको चजल्लयचस्र्त घरेल ु तर्य सयनय उद्योग कयययथलयमय तै्रमयर्सक 
रुपमय दयचखलय गनुथपनेछ। 

(३) उपदफय (२) बमोचजम सङ्कर्लत रकम प्रदेश सचित 
कोर्मय दयचखलय गनुथपनेछ।  

(४) उपदफय (२) बमोचजम सङ्कलन भएको दस्तरुको वििरण 
कयययथलयले तै्रमयर्सक रुपमय तयलकु मन्त्रयलय र आर्र्थक मयर्मलय तर्य 
सहकयरी मन्त्रयलयमय पठयउन ुपनेछ।  

१०. रयजस्िको बयिँफयटँ र दयचखलयाः यस ऐन बमोचजम प्रदेश र स्र्यनीय 
तहको सयझय अर्धकयर भएकय कर, शलु्क तर्य दस्तरुबयट सङ्कर्लत 
रयजस्िको रकम प्रदेश तर्य स्र्यनीय तहले आफ्नो विभयज्य कोर्मय 
जम्मय गरी प्रदेश कर तर्य गैरकर रयजस्ि सम्बन्धी ऐन, २०७५ 
बमोचजम बयँिफयँट गरी प्रदेश र स्र्यनीय तहको सचित कोर्मय 
दयचखलय गनुथ पनेछ। 

११. दर घटयउन, बढयउन िय छुट ददन सवकन:े (१) प्रिर्लत कयनूनमय 
जनुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपर्न प्रदेश सरकयरले आिश्यकतय 
अनसुयर यस ऐन र अन्य कयनून बमोचजम लगयइएकय शलु्क र करको 
दर घटयउन, बढयउन िय त्यस्तो शलु्क र करमय आचंशक िय पूणथ 
रूपमय छुट ददन सक्नछे। त्यस्तो दर घटयइएको, बढयइएको िय छुट 
ददइएको सूिनय प्रदेश रयजपत्रमय प्रकयशन गनुथपनेछ।  

(२) उपदफय (१) बमोचजम करको दर घटयइएको, 
बढयइएको िय कुनै शलु्क र कर आचंशक िय पूणथरूपमय छुट ददइएको 
वििरण प्रत्येक िर्थ आर्र्थक मयर्मलय तर्य सहकयरी मन्त्रयलयले प्रदेश 
सभयमय पेश गनुथ पनेछ। 
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(३) उपदफय (१) बमोचजम ददइएको छुट सवुिधयको कसैले 
दरुूपयोग गरेमय िय कुनै खयस प्रयोजनको लयर्ग छुट सवुिधयमय प्रयप्त 
गरेको मयलिस्त ुअन्य प्रयोजनमय प्रयोग गरेमय त्यसरी छुट ददइएको 
शलु्क र कर रकम असूल उपर गरी सो रकम बरयबर जररियनय 
गररनेछ। 

१२. प्रयइभेट तर्य सयझेदयरी फमथको निीकरण शलु्क र्मनयहय सम्बन्धी विशरे् 
व्यिस्र्याः आर्र्थक िर्थ २०७६/०७७ सम्मको ियवर्थक वििरण 
नबझुयएकय तर्य निीकरण नगरेकय प्रिर्लत कयनून बमोचजम दतयथ 
भएकय प्रयइभेट तर्य सयझेदयरी फमथले संित ् २०७९ सयल परु् 
मसयन्तर्भत्र वििरण बझुयउँदय जररियनय तर्य शलु्कको पयँि प्रर्तशत 
रकम दयचखलय गरेमय बयँकी जररियनय तर्य शलु्क र्मनयहय हनुेछ। 

१३. प्रवक्रयय सरलीकरण िय बयधय अड्कयउ फुकुिय गनथ सक्न:े प्रिर्लत कर 
सम्बन्धी कयनून तर्य यस ऐनको कयययथन्ियनको क्रममय सयिथजर्नक 
शयचन्त र व्यिस्र्यमय गम्भीर खलल पगेुको िय सयिथजर्नक 
आियगमनमय अिरोध भएको िय विपद् तर्य महयमयरीको कयरणले 
उल्लेचखत कयनूनले प्रदयन गरेको कुनै सवुिधय उपभोग गनथ नपयउन े
अिस्र्य र्सजथनय भएमय, कुनै जवटलतय देचखएमय िय उल्लेचखत कयनून 
तर्य यस ऐनको कयययथन्ियनमय कुनै बयधय अड्कयउ पनथ गएमय 
आर्र्थक मयर्मलय तर्य सहकयरी मन्त्रयलयले आिश्यकतय अनसुयर 
अिर्ध र्प गनथ, प्रवक्रयय सरलीकरण गनथ िय कयययथन्ियनमय देचखएकय 
बयधय अड्कयउ फुकुिय गनथ सक्नेछ। 

१४. प्रदेश सरकयरले तोके बमोचजम हनुाेः- यस ऐनमय उल्लेख नभएकय तर 
प्रदेश सरकयर अन्तगथतकय र्नकययबयट प्रदयन गररने सेिय ियपत र्लईन े
शलु्क तर्य दस्तरु लगययतकय विर्यमय प्रदेश सरकयरले प्रदेश 
रयजपत्रमय सूिनय प्रकयचशत गरी तोके बमोचजम हनुेछ। 
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अनसूुिी-१ 
(दफय २ सगँ सम्बचन्धत) 

रचजषे्ट्रशन शलु्क, सेिय शलु्क र घरजग्गय रोक्कय शलु्क 

क. घरजग्गय लगययतकय अन्य रचजषे्ट्रशन शलु्क 

 

 

र्स. 
नं. 

 

 

 

र्लखतको प्रकयर 

रचजषे्ट्रशन शलु्कको दर (अन्यर्य उल्लेख भएकोमय बयहेक) रै्ली 
अङ्कमय 

म.न.पय. क्षते्र उप म.न.पय. 
क्षते्र 

न.पय. क्षते्र गय.पय. क्षते्र 

1 रयचजनयमय, सट्टयपट्टय र सगोलनयमयको र्लखत 

क)रयचजनयमय, सट्टयपट्टय र सगोलनयमयको 
र्लखतको रै्ली अङ्कमय 5% 4.5% 4% २% 

ख) सयमवुहक आियस योजनय अन्तगथत 
र्नर्मथत भिन आियस इकयईको 
र्लखतको रै्ली अङ्कमय 

4% ३% 2% 1% 

ग) सयमवुहक आियस योजनय अन्तगथत 
र्नर्मथत भिन सवहतको घरजग्गयको 5% 4.5% 4% 2% 
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र्लखतको रै्ली अङ्कमय 

2 

 

क) छोिपत्र (आफ्नो हकवहस्सयको 
रै्ली)  

१. तीन पसु्तय र्भत्रकोमय िकस सरह 

२. तीन पसु्तय बयवहरकोमय रयजीनयमय सरह 

 ख) दतयथफयरी (संयिु दतयथियल बीिको 
कूल जग्गयको रै्ली अङ्कमय)  2.5% 2% 2% 1% 

3 हयलैदेचखको िकसपत्रको र्लखतको रै्ली अंकमय 
क) बयजे, बज्यै, आमय, बयि,ु पर्त, पत्नी, 

दयज,ु भयउज,ु भयइ, भयईिहुयरी, दददी, 
बवहनी, छोरय, धमथपतु्र, छोरयबहुयरी, 
छोरी, धमथपतु्री, छोरीज्ियईँ, सयस,ु 

ससरुय, जेठयज,ु जेठयनी, देिर, 
देउरयनी, भर्तजय, भर्तजी, नयर्त, 

नयर्तनी, नयर्तनीबहुयरी, कयकय, 
कयकी, मयमय, मयइज,ु भयिय, भयिी 
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ठूलो-बिुय, ठूली-आमय (बयि ु
तफथ कय) आमयज,ु नन्द, सौतय-सौतय 
र एकै दयज ु भयईको छोरय, छोरी, 
फूपू र भदय भदै बीि। 

अ) रू.१ लयखसम्मको रै्ली अङ्कमय 1.5% 1% 1% 0.5% 

आ) रू.१ लयख भन्दय मयर्र् जर्तसकैु 
रै्ली अङ्कमय  

 

2.5% 
 

2% 
 

2% 
 

1% 

ख) अन्य िकसपत्र र दयनपत्रको रै्ली 
अङ्कमय 

स्पष्टीकरण : यस प्रयोजनकय लयर्ग 
सरकयरी विश्वविद्ययलय, सरकयरी 
क्ययम्पस÷कलेज, सयमदुयवयक विद्ययलय,  

सयमदुयवयक अस्पतयल, नेपयल सरकयरकय 
कयययथलय, प्रदेश तर्य स्र्यनीय तह तर्य 

15% 15% 15% 10% 
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नेपयल सरकयरको नयममय प्रयप्त हनु े
दयनपत्रको र्लखतमय कुनै शलु्क लयग्न े
छैन। 

4 

 

अंशिण्िय तर्य अंश भरपयईको र्लखतमय 

क) रू.३० लयखसम्मको रै्ली अङ्कमय 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 

ख) रू.३० लयख भन्दय िढी रू. २ 
करोिसम्मको रै्ली अङ्कमय 

 

0.3% 

 

 

0.3% 

 

 

0.3% 

 

 

0.3% 

 

 

ग) रू. २ करोि भन्दय मयर्र्को रै्ली 
अङ्कमय 

 

0.5% 

 

0.5% 

 

0.5% 

 

0.5% 

5 मयनो छुवट्टएको र मयनो जोर्िएको र्लखत 

क) मयनो छुवट्टएको प्रर्त र्लखत  रू.1२०००।- 
 

रू.11000।- 
 

रू.10000।- 
 

रू.5000।- 
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ख) मयनो जोर्िएको प्रर्त र्लखत रू.15000।- रू. 1२०००।- रू.10000।- रू.5000।- 

6 शरे्पर्छको िकसपत्र÷अष्टलोहको प्रर्तर्लखत  
क) तीन पसु्तयर्भत्रको रू. ७,०००।- 
ख) तीन पसु्तयबयवहरको रू.१२,०००।- 

7 दृवष्टबन्धकी, भोगबन्धकी र 
लखबन्धकीको र्लखतको रै्ली अङ्कमय 1% 1% 1% 1% 

8 अर्धकयरनयमय, मिुरीनयमय र 
अचखतययरनयमयको र्लखत 

 

रू.2000।- 
 

 

रू.2000।- 
 

 

रू.2000।- 
 

 

रू.2000।- 
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दयखील खयरेज नहनुे कपयली तमसकु 
र करयरनयमयको प्रर्त र्लखत 

1% 1% 1% 1% 

10 र्स.नं. ४ को अंशिण्िय तर्य अंश भरपयईको र्लखत घर िय जग्गय िय घरजग्गय दिैु भएको क्षेत्रको कुनै 
मयलपोत कयययथलयबयट पयररत गनथ सवकनेछ। र्स.नं. १ देचख १५ सम्मकय अन्य घर िय जग्गय िय 
घरजग्गय दिैु रचजषे्ट्रशन शलु्क लयग्ने र्लखतहरू घर जग्गय भएको क्षेत्रको कययथ गने कयययथलय बयहेक अन्य 
कयययथलयबयट पयररत गनथ सवकन े छैन। स्र्ययी ठेगयनय भन्दय बयहेक अन्य क्षेत्रबयट अंशिण्िय िय अंश 
भरपयई गदयथ स्र्ययी ठेगयनय भएको क्षेत्रमय यस अचघ अंशिण्िय िय अंश भरपयई भए िय नभएको बचुझ 
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एवकन गनुथपने। 

11 गठुी स्र्यपनय र्लखत (गठुी ियपत 
दतयथ) रू.५०00।- रू.४०००।- रू.३०00।- रू.२५00।- 

12 घर बहयल र्लखत ियपत पवहलो 
मवहनयको बहयल रकमको 5% 4.5% 4% 3% 

13 फलोपभोग (यजु ुफ्रक्टी) रू.1000।- रू.800।- रू.700।- रू.500।- 
14 शरे्पर्छको बकसपत्र संशोधन िय रद्द गदयथाः 

क. शतथ संसोधन रू.1500।- रू.1200।- रू.1000।- रू.500।- 
ख. बकस पत्र रद्द रू.2000।- रू.1700।- रू.1500।- रू.1000।- 

15 अन्य र्लखत 

क. रकम खलेुकोमय 3% 2.5% 2% 1% 

ख. रकम नखलेुकोमय रू.7000।- रू.6000।- रू.5000।- रू.3000।- 
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ख. सेिय शलु्क 

र्स. 
नं. वििरण 

सेिय शलु्कको दर (अन्यर्य उल्लेख भएकोमय बयहेक) रै्ली अङ्कमय 
म.न.पय. क्षते्र उप म.न.पय. क्षते्र न.पय. क्षते्र गय.पय. क्षते्र 

१ र्लखत रचजषे्ट«शनको लयर्ग िोर मयग गने र्निेदनमय िोर शलु्क: 

क) तरयई क्षेत्रमय रू.15000।- रू.10000।- रू.7000।- रू.3000।- 

ख) अन्य क्षेत्रमय रू.15000।- रू.7000।- रू.5000।- रू.2000।- 

2 वित्तीय र्धतो 
नेपयल रयष्ट्र बैंकबयट वित्तीय कयरोियर गनथ स्िीकृर्त प्रयप्त बैंक, वित्तीय तर्य सहकयरी संस्र्यबयट ददन ेकजयथको 
र्धतोबन्धक िय दृवष्टबन्धक र्लखतमय 
क) रू. १,००,०००।- सम्मको 
र्लखतको रै्ली अङ्कमय रू.1000।- रू.1000।- रू.1000।- रू.1000।- 

ख) रू. १,००,०००।- भन्दय 
बढी रू. ५,००,०००।- सम्मको  
रै्ली अङ्कमय 

रू.1500।- रू.1500।- रू.1500।- रू.1500।- 
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ग) रू. ५,००,०००।- भन्दय 
बढी  रू.१०,००,०००।- 
सम्मको रै्ली अङ्कमय 

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

घ) रू.१०,००,०००।- भन्दय 
बढी  रू.२०,००,०००।- 
सम्मको रै्ली अङ्कमय 

रू.3000।- 
 

रू.3000।- 
 

रू.3000।- 
 

रू.3000।- 

ङ) रू.२०,००,०००।- भन्दय 
बढी  रू.५०,००,०००।- 
सम्मको रै्ली अङ्कमय 

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

ि) रू. ५०,००,०००।- भन्दय 
बढी रू. १,००,००,०००।- 
सम्मको रै्ली अङ्कमय 

रू.20000।- रू.20000।- रू.20000।- रू.20000।- 

छ) रू १,००,००,०००।- भन्दय 
बढी रू.२,००,००,०००।- 
सम्मको रै्ली अङ्कमय 

रू.३0000।- रू.३0000।- रू.३0000।- रू.३0000।- 
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ज) रू २,००,००,०००।- भन्दय 
बढी रू.५,००,००,०००।- 
सम्मको रै्लीमय अङ्कमय   

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

झ) रू.५,००,००,०००।- भन्दय 
बढी १०,००,००,०००।- 
सम्मको रै्ली अङ्कमय 

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

ञ) रू.१०,००,००,०००।-  
भन्दय बढी २५,००,००,०००।-
सम्मको रै्ली अङ्कमय 

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

ट) रू.२५,००,००,०००।-  
भन्दय िढी जर्तसकैु रै्ली अङ्कमय रू.२00000।- रू.२00000।- रू.२00000।- रू.२00000।- 

 ठ) ऋण निीकरण िय अन्य 
प्रयोजनकय लयर्ग घरजग्गय रोक्कय 
भए नभएको एकीन गनथ  

रू.१०००।- रू.१०००।- रू.१०००।- रू.१०००।- 

3 सरकयरी जग्गय र्लजमय उपलव्ध सरकयरी जग्गय दतयथ तर्य र्लजमय उपलव्ध गरयउन प्रदेश सरकयरले नीर्त 
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गरयउन े बनयई शलु्क तोक्न सक्नछे। 

4 जग्गयधनी दतयथ शे्रस्तयको प्रर्तर्लवपको लयर्ग (वटकट बयहेक) प्रर्त पजुयथ (जनुसकैु प्रयोजनको लयर्ग) 
क) तरयई क्षेत्र रू.६00।- रू.५00।- रू.३00।- रू.200।- 
ख) अन्य क्षेत्र रू.६00।- रू.३00।- रू.२00।- रू.100।- 

5 दयखील खयरेज शलु्क 

क) करयर अनसुयर र्लखत पयररत 
गनथ ठहर् ययएको फैसलय िय 
र्मलयपत्र अनसुयरको दयचखल 
खयरेज गदयथ 

5% 4.5% 4% 2% 

ख) अन्य र्मलयपत्र (अंश र 
अपतुयली बयहेक) को दयचखलय 
खयरेज गदयथ  

 

3% 

 

2.5% 

 

2% 

 

1% 
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ग) बैंक वित्तीय संस्र्य िय 
सहकयरी संस्र्यबयट कजयथ प्रियह 
गदयथ र्लएको र्धतो र्ललयम गदयथ 
व्यचिले सकयर गरी बैक तर्य 
वित्तीय संस्र्यको पत्रयनसुयर 
व्यचिको नयउमय दय.खय. गदयथको 
रै्ली अङ्कमय 

5% 4.5% 4% 2% 

घ) बैंक वित्तीय संस्र्य िय 
सहकयरी संस्र्यबयट कजयथ प्रियह 
गदयथ र्लएको र्धतो र्ललयम गदयथ 
व्यचिले सकयर नगरी ऋणीकै 
नयमबयट िैक वित्तीय संस्र्य िय 
सहकयरी संस्र्यले आपm्नो नयँउमय 
दयचखल खयरेज गदयथ प्रर्त र्मर्सल 

रू.१००००।- 
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ङ) बैंक, वित्तीय संस्र्य िय 
सहकयरी संस्र्यले कजयथ प्रियह 
गदयथ र्लएको र्धतो र्ललयममय बैंक 
िय संस्र्य आफैले सकयर गरेपर्छ 

सम्बचन्धत ऋणीलयई नै वफतयथ 
गदयथ पयररत गने र्लखतको रै्ली 
अङ्कमय 

2.5% 2% 2% 1% 

ि) भरू्मसधुयर कयययथलयबयट जग्गय 
बयिँफयँट भई दय.खय. हनु आउँदय 
प्रर्त र्मर्सल 

रू.500।- रू.400।- रू.300।- रू.200।- 

छ) अदयलत िय न्ययवयक 
र्नकययको फैसलय बमोचजम 
र्ललयम बढयबढ गरी दयचखलय 
खयरेज गदयथ प्रर्त र्मर्सल 

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

 ज) शेर्पर्छको िकसपत्रको दयचखल खयरेज 



 

19 
 

अ) तीनपसु्तय र्भत्रको भए सबै क्षेत्रकय लयर्ग बकस सरह 

आ) तीनपसु्तय बयवहरको भए 
(रै्ली अङ्क) मय 

 

रयचजनयमय सरह  

6 नयमसयरी 
क) तीन पसु्तयर्भत्रको नयमसयरी 
गदयथ रू.1500।- रू.1200।- रू.1000।- रू.500।- 

ख) तीन पसु्तयभन्दय बयवहरको 
नयमसयरी गदयथ रू.3500।- रू.3000।- रू.3000।- रू.1500।- 

7 

 

हयल सयविक 
पनुाः नयपजयँि पर्छको शे्रस्तय हयल 
सयविक तर्य अद्ययिर्धक गदयथ 
प्रर्त र्मर्सल 

रू.१०00।- रू.५00।- रू.३00।- रू.२00।- 

8. घर कययम 

शे्रस्तय पूजयथमय घर जनयउन े प्रर्त 
र्निेदनमय 

रू.३०00।- रू.२५00।- रू.२५00।- रू.१०00।- 
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9 संशोधन शलु्क 

मयलपोत ऐन, २०३४ को दफय 
७(३) अनसुयरको वििरणमय 
संशोधन गनुथ पदयथ प्रर्त र्मर्सल 

रू.१५00।- रू.१०00।- रू.१०00।- रू.५०0।- 

10 रोक्कय शलु्क 

क) र्लखत रचजषे्ट्रशन भएकोमय 
(रै्ली अङ्क जर्तसकैु भएपर्न) 

 

नलयग्न े

 

 

नलयग्न े

 

 

नलयग्न े

 

 

नलयग्न े

 

ख) र्लखत रचजषे्ट्रशन नहनुमेय  
अ) रू.१,००,०००।- सम्मको 
ऋण अङ्कमय  रू.१०00।- रू.५00।- रू.५00।- रू.३00।- 

आ) रू.१,००,०००।- भन्दय 
िढी रू.५,००,०००।- सम्म 
ऋण अङ्कमय  

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

इ) रू. ५ लयख भन्दय बढी   
जर्तसकैु ऋण अङ्कमय रू.२000।- रू.१५00।- रू.१५00।- रू.1000।- 
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ई) ऋण अङ्क नखलेुकोमय  रू.7000।- रू.5000।- रू.5000।- रू.3000।- 

11 क) जग्गयधनी प्रमयण पजुयथ दस्तरु र्नाःशलु्क उपलब्ध गरयइन।े 

ख) जग्गयधनी प्रमयण पजुयथ 
प्रर्तर्लपी दस्तरु 

रू.५00।- रू.५00।- रू.५00।- रू.५00।- 

१२ घरजग्गय एकीकृत िय खचण्िकृत 
गदयथ प्रर्त र्मर्सल शलु्क 

रू.२५०००।- 

ग. विविध 

1 जलविद्यतु उद्योग, सौयथ उजयथ, चियय खेती, कफी खेती, कपयस खेती, पषु्प व्यिसयय, तरकयरी खेती, पशपंुक्षीपयलन, 

अलैंिी खेती, जर्िबटुी खेती एिम ्फलफूल उद्योगको नयममय खररद गने जग्गयको र्लखत पयररत गदयथ लयग्न े
रचजषे्ट्रशन शलु्कमय सम्बचन्धत स्र्यनीय तहको र्सफयररकय आधयरमय पिहत्तर प्रर्तशत छुट हनुछे। तर, त्यस्तो 
जग्गयको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पयइएमय सम्बचन्धत स्र्यनीय तहले छुट भएको रचजषे्ट्रशन शलु्क असलु 
गरी सोही रकम बरयबर जररियनय गनुथपनेछ। 

2 अर्धकयरनयमय र शरे्पर्छको िकसपत्र र्लखत बयहेक अन्य सिै प्रकयरको र्लखतमय रै्ली अङ्क अर्निययथ रूपमय 
खलुयउन ुपनेछ। 

3 दईु िय दईु भन्दय बढी पक्षले आपसी सहमर्तमय कृवर् प्रयोजनको लयर्ग जग्गयको िक्लयबन्दी गनथ हक 
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हस्तयन्तरण गदयथ स्र्यनीय तहको र्सफयररसकय सोमय लयग्ने रयजस्ि र्मनयह गररनेछ। यसरी रयजस्ि र्मनयहको 
सवुिधय र्लई िक्लयबन्दी गरेको जग्गयको कुनै पर्न वकर्समले हक हस्तयन्तरण गनथ पयईने छैन।् 

4 प्रदेशर्भत्र (सूती, गडु्खय, पयनपरयग र मददरयजन्य) उद्योग बयहेककय उत्पयदनमूलक उद्योगले उद्योग स्र्यपनय तर्य 
सियलन गनथ उद्योगको नयममय खररद गने जग्गयको र्लखत पयररत गदयथ लयग्न ेरचजषे्ट्रशन शलु्कमय सम्बचन्धत 
स्र्यनीय तहको र्सफयररसमय पिहत्तर प्रर्तशत छुट हनुेछ। तर, त्यस्तो जग्गयको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको 
पयईएमय सम्बचन्धत स्र्यनीय तहले छुट भएको रचजषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी सोही रकम बरयबर जररियनय 
गनुथपनेछ। 

५ मयर्र् बुदँय नं. १, ३ र ४ बमोचजम छुट सवुिधय र्लन सम्बचन्धत व्यिसयय दतयथको प्रमयणपत्र पेश गनुथपनेछ।  
६ (क) प्रदेशर्भत्र कृवर् ऋण, बीमय संस्र्यन, बीमय सर्मर्तबयट स्िीकृर्त प्रयप्त बीमय कम्पनी, विश्वविद्ययलय, बैक तर्य 

वित्तीय संस्र्यहरूले आफ्नय बहयलियलय कमथियरीहरूलयई सेिय शतथ बमोचजम ददने ऋण सवुिधयको र्धतो बन्धक 
र्लखत पयररत गदयथ रचजषे्ट्रशन शलु्क छुट हनुेछ। तर, सेिय शलु्क रू. १०००।- लयग्नेछ। 

(ख) प्रदेशर्भत्र कमथियरी सियकोर् तर्य नयगररक लगयनी कोर्ले र्नयर्मत बित जम्मय गने आफ्नय 
सियकतयथहरूलयई ऋण सवुिधय उपलव्ध गरयउँदय र्लन े र्धतोको र्धतो बन्धक र्लखत पयररत गदयथ रचजषे्ट्रशन 
शलु्क छुट हनुेछ। तर, सेिय शलु्क रू. ५००।- लयग्नछे। 

७ (क) सहकयरी सम्बन्धी प्रिर्लत कयनून बमोचजम दतयथ भै सियलनमय रहेकय सहकयरी संस्र्यहरूले आफ्नय शयेर 
सदस्यहरू बीि ऋण लगयनी÷प्रियह गदयथ दश लयख रूपैययँसम्मको रै्ली अङ्कमय रोक्कय शलु्क ियहेक सेिय शलु्क 
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 छुट हनुेछ। सोभन्दय मयर्र्को रै्ली अङ्कमय खण्ि "ख" सेिय शलु्क महलको र्स.नं. २ बमोचजमको सेिय 
शलु्क लयग्नेछ तर रोक्कय शलु्क छुट हनुेछ।  
(ख) यो ऐन प्रयरम्भ भएपश्चयत ्प्रदेशर्भत्र बैंवकङ्ग तर्य वित्तीय व्ययिसयय र बीमय व्ययिसयय गने एकै प्रकृर्तकय 
र्नकययहरू एक आपसमय गयर्भन ियहेमय गयर्भने संस्र्यहरूले सो प्रयोजनकय लयर्ग घरजग्गयको एकर्त्रत गदयथ 
संशोधन शलु्क ियहेक अन्य शलु्क लयग्ने छैन। 

८ जनआन्दोलन, जनयदु्ध र मधेश आन्दोलनमय सहयदत प्रयप्त गरेकय शहीदकय आचश्रत पर्त, पत्नी, छोरय र छोरी 
तर्य मयतय-वपतयको नयममय स्ियर्मत्ि प्रयप्त हनुे गरी पयररत हनुे र्लखतमय यस ऐन बमोचजम लयग्न ेसबै प्रकयरको 
शलु्क पूणथ रूपमय छुट हनुेछ। 

९ (क) र (ख) िगथकय अपयङ्गतय भएकय व्यचि, यौर्नक तर्य लैवङ्गक अल्पसङ्खखयक, दर्लत एिम ् वपछर्िएकय 
जयती भनी स्र्यनीय तहबयट प्रमयचणत भएको र्सफयररस िय आर्धकयरीक प्रमयणको आधयरमय र्तनीहरूको नयममय 
स्ियर्मत्ि प्रयप्त हुदँय यस ऐन बमोचजम असूल गररन ेघरजग्गय रचजषे्ट्रशन शलु्कमय पियस प्रर्तशत छुट हनुछे।   

१० (क) मवहलय, सत्तरी िर्थ भन्दय बढी उमेरकय ज्येष्ठ नयगररक र नयबयलकको नयममय जनुसकैु प्रकयरबयट 
स्ियर्मत्ि प्रयप्त हनु ेगरी पयररत हनुे र्लखत र शेर् पर्छको बकस पत्र दयचखलय खयरेजमय यस ऐन बमोचजम 
लगयइएको रचजषे्ट्रशन शलु्कमय पच्िीस प्रर्तशत छुट हनुछे। तर, एकल मवहलयको हकमय भन ेपैँतीस प्रर्तशत 
छुट हनुेछ।    
(ख) हयल पर्त िय पत्नीको नयममय कययम रहेको घरजग्गयको स्ियर्मत्ि पररितथन गरी पर्त-पत्नी दिैुको संयिु 
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स्ियर्मत्िको रूपमय र्लखत गनथ ियहेमय सो संगोलनयमयको र्लखतमय रू.१००।- मयत्र रचजषे्ट्रशन शलु्क 
लयग्नेछ। 

(ग) ३०० जनय भन्दय बढी व्यचिलयई प्रत्यक्ष रोजगयरी ददने उत्पयदनमूलक उद्योग स्र्यपनय गनथ िय विस्तयर 
गनथकय लयर्ग जग्गय खररद गदयथ लयग्ने रचजषे्ट्रशन शलु्कको र्लखतमय पिहत्तर प्रर्तशत छुट ददइनेछ। तर, 
त्यस्तो जग्गयको प्रयोग उद्दशे्य विपररत भएको पयइएमय सम्बचन्धत स्र्यनीय तहले छुट भएको रचजषे्ट्रशन शलु्क 
असूल गरी सोही रकम बरयबर जररियनय गनुथपनेछ। 

1१ भरू्महीन मूि कमैयय र मूि हर्लयय पररियरले सहरु्लयत ऋण र अनदुयन प्रयप्त गरी खररद गरेको जग्गयको 
र्लखत पयररत गदयथ लयग्ने रचजषे्ट्रशन शलु्क, सेिय शलु्क र रोक्कय शलु्क पूणथ रूपमय छुट हनुेछ। 

१२ विविधको क्रमसंखयय ८, ९, १० र ११ बमोचजम छुट ददँदय एकै व्यचिलयई एकभन्दय बढी आधयरमय छुट 
पयउन ेभएमय सबैभन्दय बढी कुनै एकमय मयत्र छुट ददइनछे। 

1३ बैक, वित्तीय एिम ्सहकयरी संघ, संस्र्य र अदयलतबयट भई आएको र्मलयपत्र अनसुयर दयचखल खयरेज गनुथपदयथ 
सेिय शलु्क असूल गने प्रयोजनको लयर्ग सम्बचन्धत स्र्यनीय तहले रचजषे्ट्रशन प्रयोजनको लयर्ग तोकेको 
न्यूनतम मूल्य र र्मलयपत्र िय बैक, वित्तीय एिम ्सहकयरी संघ संस्र्यको पत्रमय उल्लेख भएको मूल्यमध्ये जनु 
बढी हनु्छ सोही मूल्य कययम गनुथपनेछ। 

1४ धयर्मथक तर्य सयमयचजक वहतकय र्नर्मत्त स्र्यवपत नेपयलमय दतयथ भएकय संघ, संस्र्य िय र्नकययले आफ्नो नयउँमय 
प्रयप्त गने जग्गयको र्लखत पयररत गदयथ पियस प्रर्तशत रचजषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 
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1५ प्रदेशर्भत्र यो ऐन लयगू हुँदयकय िखत नेपयल सरकयरबयट घोर्णय भएकय िय यसपर्छ घोर्णय हनुे नगरपयर्लकय 
िय उपमहयनगरपयर्लकय िय महयनगरपयर्लकयको हकमय त्यस्तय नगरपयर्लकयको नयम र क्षेत्र र्नधयथरण गरी 
नेपयल सरकयरले नेपयल रयजपत्रमय सूिनय प्रकयचशत गरेको र्मर्त देचख यस अनसूुिी बमोचजमको घर जग्गय 
रचजषे्ट्रशन शलु्क र सेिय शलु्क लयग्नछे। 

1६ सहकयरी सम्बन्धी प्रिर्लत कयनून बमोचजम दतयथ भएकय सहकयरी संस्र्यहरूले संस्र्यको प्रयोजनको लयर्ग मयत्र 
पहयिी/वहमयली क्षेत्रमय २ रोपनी, तरयई र र्भत्री मधेशमय ३ कठ्ठयसम्म जग्गय र भिन खररद गदयथ लयग्न े
रचजषे्ट्रशन शलु्क र्नययमक र्नकययको र्सफयररसमय पूणथ रूपमय छुट हनुछे। तर, त्यस्तय सहकयरी संस्र्यले 
रचजषे्ट्रशन शलु्क छुट सवुिधयमय खररद गरेको जग्गय तर्य भिन संस्र्य गयर्भएको िय विघटन भएको अिस्र्यमय 
बयहेक र्बक्री गरेमय पवहले छुट ददएको रचजषे्ट्रशन शलु्क असूल उपर गररनेछ। 

1७ एउटै कयरोियरबयट १० लयख रूपैययँ िय सोभन्दय मयर्र्को घर िय जग्गय खररद र्बक्री गदयथ के्रतयले बैंकबयट 
भिुयनीको लयर्ग योग्य (गिु फर पेमेन्ट) भनी छयप लयगेको िेकको फोटोकपी पेश गरेपर्छ िय के्रतयले 
र्बके्रतयकय नयमको बैंक खयतयमय रकम जम्मय गरेको सम्बचन्धत बैंकले ददएको र्नस्सय/पत्र/भौिरको प्रमयचणत 
प्रर्तर्लवप पेश गरेपर्छ मयत्र सम्बचन्धत र्नकययले र्लखत पयररत गनेछ। 

1८ पर्त पत्नीको संयिु नयममय पयररत हनु ेर्लखतमय मवहलय सरह रचजषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 

१९ तीनपसु्तयर्भत्र छोरी िय नयर्तनीहरूमय संयिु नयमसयरी भई दतयथफयरी गदयथ क्रम संखयय २ मय उचल्लचखत 
छोिपत्रको दररेटको आधय शलु्क लयग्नेछ।  
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२० नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर र स्र्यनीय तह िय अन्तगथतको कुनै एक र्नकययको नयममय रहेको जग्गय नेपयल 
सरकयर, प्रदेश सरकयर र स्र्यनीय तह िय अन्तगथतको अको कुनै र्नकययको नयममय रचजषे्ट्रशन िय दयचखल 
खयरेज गनुथपदयथ रचजषे्ट«शन शलु्क तर्य सेिय शलु्क लयग्न ेछैन। 

2१ कुनै व्यचि िय संस्र्यको स्ियर्मत्िमय रहेको जग्गय नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर र स्र्यनीय तह िय मयतहतकय 
कुनै र्नकययलयई र्नाःशलु्क रूपमय प्रयप्त भएमय िय नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर िय स्र्यनीय तह िय मयतहतकय 
कुनै पर्न र्नकयय िय सयमदुयवयक विद्ययलयले खररद गरी र्लएमय िय र्ललयम सकयर गरेमय सोमय रचजषे्ट्रशन 
शलु्क तर्य सेिय शलु्क लयग्ने छैन।  

2२ िैदेचशक रोजगयरीियट बैंवकङ्ग प्रणयली मयफथ त रेर्मट्ययन्स प्रयप्त भएको बैंकको प्रमयचणत कयगजयतको आधयरमय 
त्यस्तो रेर्मट्ययन्सबयट खररद हनुे जग्गयको र्लखतमय पच्िीस प्रर्तशत रचजषे्ट्रशन शलु्क छुट ददइनेछ। 

2३ यस ऐन बमोचजमको छुट सवुिधय यो ऐन प्रयरम्भ भएको र्मर्तदेचख संित ्२०८० सयल आर्यढ मसयन्तसम्मको 
अिर्धमय कयरोियर हनु आउने र्लखतको हकमय मयत्र कययम हनुेछ। 

2४ मयलपोत कयययथलयबयट प्रियह हनुे सेियहरु प्रयप्त गनथकय लयर्ग कयरयगयरमय रहेकय कैदीबन्दीले सम्बचन्धत 
कयरयगयर प्रमखु िय तोवकएको कमथियरी समक्ष र्निेदन गरेमय सो र्निेदनलयई कयरयगयर प्रमखु िय तोवकएको 
कमथियरीले सम्बचन्धत मयलपोत कयययथलयमय पठयई सम्बचन्धत मयलपोत कयययथलयबयट कैदीिन्दीको मयग 
बमोचजमको सेिय उपलब्ध गरयउन अनरुोध सवहतको पत्र तर्य कयगजयत कयरयगयर रहेको के्षत्रको मयलपोत 
कयययथलयमय प्रयप्त हनु आएमय कयरयगयर रहेको के्षत्रको मयलपोत कयययथलयले सही सनयखत गरयउन आफ्नो 
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कमथियरीलयई िोर खटयउन सक्नेछ। यसरी सही सनयखत गरयउँदय कयरयगयर प्रमखु िय र्नजले तोकेको 
कमथियरीको रोहिरमय गरयउन ुपनेछ। 

2५ यस अनसूुिीको प्रयोजनको लयर्ग तरयईके्षत्र भन्नयले तरयई र र्भर्त्र मधेशकय चजल्लय सम्झन ुपछथ। 
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अनसूुिी-२ 

(दफय ३ सगँ सम्बचन्धत) 
सियरी सयधन कर, दतयथ तर्य निीकरण शलु्क दस्तरु 

(क) सियरी सयधन कर   

क्र.सं. सियरीको वकर्सम ियवर्थक करको दर (रू.)मय 

१ 

र्नजी सियरी सयधनमय देहयय बमोचजम सियरी सयधन कर लयग्नछे:- 

क) कयर, चजप, भ्ययन, मयइक्रो बस  
   (अ) १००० सी.सी सम्म २०,००० 
   (आ) १००० सी.सी भन्दय मयर्र् १५०० सी.सी सम्म २२,००० 
   (इ) १५०० सी.सी भन्दय मयर्र् २००० सी.सी. सम्म २५,००० 
   (ई) २००० सी.सी भन्दय मयर्र् २५०० सी.सी. सम्म ३४,००० 
   (उ) २५०० सी.सी भन्दय मयर्र् २९०० सी.सी. सम्म ४०,००० 
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   (ऊ) २९०० सी.सी भन्दय मयर्र् सबै ५६,००० 
ख) िोजर, एक्सयभेटर, लोिर,  रोलर, विपर, के्रन जस्तय मेचशनरी उपकरण र र्मनीट्ररपर 

   (अ) िोजर, एक्सयभेटर, लोिर, रोलर, विपर, के्रन जस्तय मेचशनरी उपकरण ४०,००० 
     (आ) र्मनीट्ररपर ३०,००० 
ग) ह्वीलर, टेम्पो, ई-ररक्सय ,िेक्टर,पयिर वटलर  
  (अ) थ्री ह्वील टेम्पो   ५,००० 
  आ) थ्री ह्वील ई-ररक्सय 3,000 
  (इ) हयरबेष्टर, मझौलय िेक्टर र िेक्टर  

i)   कृवर् प्रयोजन कम्बयइन हयरबेष्टर 4,000 
ii)  कृवर् तर्य गैरकृवर् प्रयोजन मझौलय िेक्टर ८,००० 
iii) गैरकृवर् प्रयोजन मझौलय िेक्टर ११,००० 
iv) कृवर् तर्य गैरकृवर् प्रयोजन िेक्टर ११,००० 
v)   गैरकृवर् प्रयोजन िेक्टर १५,००० 

   (ई) पयिर वटलर 2,००० 
घ) र्मर्निक/र्मर्नबस २३,५०० 
ङ) िक/बस ३३,५०० 
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(ि) मोटर सयईकल/ स्कुटर     
   अ) १२५ सी.सी. सम्मको २,६०० 
   आ) १२५ सी.सी भन्दय मयर्र् १६० सी.सी. सम्म ४,५०० 
   इ) १६० सी.सी भन्दय मयर्र् २५० सी.सी. सम्म ५,५०० 
   ई) २५० सी.सी भन्दय मयर्र् ४०० सी.सी. सम्म ११,०00 
   उ) ४०० सी.सी. भन्दय मयर्र् सबै २५,००० 
(छ) र्नजी विद्यतुीय सियरी सयधनमय 
अ)  मोटरसयइकल/स्कुटर 
i)  ५०० ियटसम्म १,००० 

ii)  ५०० ियट भन्दय मयर्र् १००० ियटसम्म १,५०० 
iii) १००० ियट भन्दय मयर्र् १५०० ियटसम्म २,००० 
iv) १५०० ियट भन्दय मयर्र् सबै ३,००० 
आ) कयर, चजप, भ्ययन र मयइक्रोबस 
i)   ४९ वकलो ियटसम्म १०,००० 
ii)   ४९ वकलो ियट भन्दय मयर्र् १२५ वकलो ियटसम्म १५,००० 
iii)  १२५ वकलो ियट भन्दय मयर्र् २२५ वकलो ियटसम्म २०,००० 
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 iv)  २२५ वकलो ियट भन्दय मयर्र् सबै ३०,००० 

२ 

भयियमय दतयथ भएकय सियरी सयधनमय देहयय बमोचजम सियरी सयधन कर लयग्नछे:- 
(क) कयर, चजप, भ्ययन, मयइक्रो बस 
    (अ) १००० सी.सी.सम्म   ८,५00 
    (आ) १००० सी.सी. भन्दय मयर्र् १५०० सी.सी. सम्म     १०,०00 
    (इ) १५०० सी.सी. भन्दय मयर्र् २००० सी.सी. सम्म     1१,000 
    (ई) २००० सी.सी. भन्दय मयर्र् २५०० सी.सी.सम्म  1३,०00 
    (उ) २५०० सी. सी. भन्दय मयर्र् २९०० सी.सी. सम्म     14,०00 
    (ऊ) २९०० सी. सी. भन्दय मयर्र् ४००० सी.सी. सम्म     1५,०00 
    (ए) ४००० सी.सी. भन्दय मयर्र् सबै   17,000 
(ख) िोजर, एक्सयभेटर, लोिर, रोलर, विपर, के्रन जस्तय मेचशनरी उपकरण   20,000 
(ग) थ्री ह्वीलर र टेम्पो 4,000 
(घ) िेक्टर     11,000 
(ङ) पयिर ट्ररलर १,५०० 
(ि) र्मनीिक, र्मनीबस १४,००० 
(छ) र्मनी विपर  १५,००० 
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(ज) िक/ट्ययङ्कर १७,००० 
(झ) बस 1६,000 

 (ञ) ग्ययस बलेुट २०,000 
3 नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर, स्र्यनीय तह, पयथटक सियरी र सयिथजर्नक संस्र्यनकय नयउँमय दतयथ भएकय 

सियरी सयधनहरूलयई भयियमय दतयथ भएकय सियरी सयधनमय लयग्न ेसरह कर लयग्नछे। 

4 

 
भयियमय दतयथ हनुे विद्यतुीय मयध्यमबयट सियर्लत सियरी सयधनमय सियरी सयधन कर लयग्न ेछैन।पेिोर्लयम 
पदयर्थ बयहेक अन्य इन्धनद्वयरय सियलन हनुे सियरी सयधनमय मयर्र् उचल्लचखत क्रम संखयय १ र २ बमोचजम 
लयग्न ेसियरी सयधन करमय बीस प्रर्तशत छुट हनुछे।  

५ विद्यतुीय मयध्यमबयट िल्ने र्नजी सियरी सयधनमय लयग्ने करमय पियस प्रर्तशत छुट हनुेछ। 
६ 

 
शरुू पैठयरी र्मर्तले एक िर्थभन्दय कम अिर्ध भएमय दयमयसयहीले सियरी सयधन कर लगयईनेछ। तर, व्ययपयर 
मौज्दयतमय रहेकय सियरी सयधनमय यस्तो कर लयग्ने छैन। 

७ 

 
उत्पयदनकय र्मर्तले पन्र िर्थभन्दय परुयनय सियरी सयधनहरूलयई लयग्ने सियरी सयधन करमय िौध िर्थभन्दय 
बढीको प्रत्येक िर्थकय लयर्ग पयँि प्रर्तशतकय दरले र्प गरी सियरी सयधन कर लयग्नेछ। तर, यस्तो सियरी 
सयधनको कुल कर रकम उि सियरी सयधनको लयर्ग तोवकएको कर रकमको दोब्बरभन्दय बढी हनुे 
छैन।िीस िर्थ भन्दय परुयनय कुनै पर्न सियरी सयधनको स्ियर्मत्ि पररितथन गररन ेछैन। 

८ भयियकय बस, र्मनीबस तर्य मयइक्रोबसकय सियरी सयधनले विद्ययर्ी, ज्येष्ठ नयगररक, अपयङ्गतय भएकय व्यचि, 
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 जन आन्दोलनमय घयइतेलयई सहरु्लयतको रूपमय भयियमय छुट ददएबयपत त्यस्तय सियरी सयधनकय धनीले 
तोवकएको करमय सयठी प्रर्तशत छुट पयउनछेन।् प्रदेश सरकयरको कुनै र्नकययबयट अनगुमन गदयथ सो 
बमोचजमको छुट ददएको नपयईएमय छुट ददएको रकम र सोही बरयबर जररियनय गरी असूल उपर गररनेछ। 

९ 

 
जनुसकैु सियरी सयधनकय धनीले ियहेमय लयग्ने सियरी सयधन कर प्रिर्लत दरकय आधयरमय बढीमय तीन 
बर्थसम्मकय लयर्ग अर्ग्रम रूपमय बझुयउन सक्नेछन।् यसरी अर्ग्रम रूपमय तीन िर्थको एकमषु्ठ कर भिुयनी 
गरी निीकरण गरयएमय लयग्ने सियरी सयधन करमय दश प्रर्तशत छुट हनुेछ। अन्यर्य छुट हनुे छैन। 

१० 

 
सयिथजर्नक संग्रहयलयमय प्रदशथनीकय लयर्ग रयचखएकय बीस िर्थभन्दय परुयनय सियरी सयधनलयई ियवर्थक र्तनुथपने 
सियरी सयधन कर लयग्ने छैन। 

1१ 

 
क्रम संखयय १ र २ मय जनुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपर्न दमकल, एम्बलेुन्स र शि ियहनलयई सियरी 
सयधन कर लयग्ने छैन। 

1२ 

 
दश लयख रूपैययँभन्दय बढीको सियरी सयधन खररद गदयथ सम्बचन्धत सियरी सयधन के्रतयले एकयउन्ट पेयी 
िेकबयट मयत्र र्बके्रतयलयई रकम भिुयनी गनुथपनेछ। 

1३ 

 
यस ऐनमय अन्यत्र जनुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपर्न अपयङ्गतय भएकय व्यचिले प्रयोग गनथ र्मल्ने गरी 
बनयईकय १५० सी.सी. सम्मकय स्कूटरमय सियरी सयधन कर लयग्न ेछैन। 

1४ 

 
नेपयलमय हयल सियलनमय रहेकय परुयनय िकलयई नेपयलमय नै बन्द कन्टेनरको रूपमय रूपयन्तरण गनथ 
र्निेदन ददने सियरी सयधनकय धनीलयई र्नजले बझुयउन ुपने सियरी सयधन कर ियपत पियस हजयर रूपैययँ िय 
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ियर िर्थको सियरी सयधन कर ियपत हनु आउने रकममध्ये जनु घटी हनु्छ सो बरयबरको रकम छुट 
ददइनेछ। तर, यस्तो छुट सवुिधय दश िर्थ भन्दय परुयनय िकहरूलयई ददइने छैन।   

1५ 

 
नेपयल सरकयर, प्रदेश सरकयर र स्र्यनीय तहले जफत गरी र्ललयम र्बक्री गरेको सियरी सयधनमय सो र्मर्त 
भन्दय अगयर्िको अिर्धको यस्तो कर लयग्न ेछैन। तर अन्य शलु्क लयग्नछे। 

1६ 
 

यस ऐन बमोचजम छुट सवुिधय उपलब्ध गरयउँदय दईु िय सो भन्दय बढी छुट सवुिधय पयउने अिस्र्य भएमय 
जनु शीर्थकमय सबैभन्दय बढी छुट सवुिधय उल्लेख भएको छ सो मयत्र छुट हनुछे। 

1७ लचुम्बनी प्रदेश बयहेक अन्य प्रदेशमय सियरी सयधन दतयथ गरी सियलनमय रहेकय र यस प्रदेशर्भत्र सरुिय 
सहमर्त र्लई स्र्यनयन्तरण गनथ ियहनेहरुकय लयर्ग यस प्रदेशमय सियरी सयधन दतयथ दस्तरुमय शत प्रर्तशत र 
सियरी सयधन करमय एक िर्थको ियवर्थक करमय पियस प्रर्तशत छुट ददइनेछ।  

१८ सियरी सयधन कर सबै सियरी धनीले प्रत्येक आर्र्थक बर्थको िैत्र मसयन्त िय सियरी दतयथ वकतयि निीकरण 
गने म्ययद जनु अचघ हनु्छ सो म्ययद समयप्त भएको र्मर्तले ९० ददनर्भत्र बझुयई सक्नपुनेछ।सोवह म्ययदर्भत्र 
नबझुयएको खण्िमय सोही आर्र्थक बर्थको अन्त्यसम्मलयई २० प्रर्तशतकय दरले जररियनय समेत र्लई सियरी 
सयधन कर दयचखलय गरयउन ु पनेछ।विगत आर्र्थक बर्थमय कर दयचखलय नगरी जररियनयमय परेको र ियल ु
आर्र्थक िर्थमय तोवकएको म्ययदर्भत्र कर दयचखलय गनथ आउन े सियरी धनीसँग विगत आर्र्थक िर्थको 
र्नयमयनसुयरको जररियनय असूल गने र ियल ुआर्र्थक िर्थको जररियनय नलयग्ने। 

१९ यस प्रदेशमय सियरी सयधन दतयथ भई तीन िर्थ भन्दय बवढ अिर्धको ियवर्थक सियरी सयधन कर नबझुयएकय र 
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निीकरण समेत नभएकय सियरी सयधनमध्ये सियरी सयधन दतयथ प्रमयण पत्र लगत दतयथ वकतयब र 
अर्भलेखबयट कट्टय नभएकय सियरी सयधनको हकमय सियरी धनी िय व्यिस्र्यपकले संित ्२०७९ सयल िैत्र 
मसयन्तर्भत्र हयलसम्मको सियरी सयधन कर,निीकरण दस्तरु र पर्छल्लो दईु िर्थको जररियनय र्प दस्तरु 
बझुयएमय बयँकी जररियनय र्प दस्तरु र्मनयहय हनुेछ ।  



 

36 
 

 
(ख)  सियरी सयधन आिेदन दस्तरु, दतयथ शलु्क, निीकरण शलु्क तर्य अन्य  दस्तरु जररियनय  

(१)  सियरी दतयथ र सियरी सरूिय दतयथ दस्तरु 
  

 

र्स.न. 
 

सियरी िगीकरण 

 

सियरीको  वकर्सम 

 

दस्तरु रू. 

१ ठुलय सियरी र्नजी १५०० 

सयिथजर्नक २५०० 

२ मझौलय सियरी र्नजी १००० 

सयिथजर्नक १५०० 

३ सयनय सियरी (कयर, जीप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो र 
पयिरट्ररलर) 

र्नजी ८०० 

सयिथजर्नक १४०० 

४ मोटर सयइकल/ स्कुटर र्नजी ३०० 

सयिथजर्नक ५०० 

स्पष्टीकरणाः पयथटक सियरी र संस्र्यनको सियरी दस्तरु सयिथजर्नक सियरी सरह लयग्नछे। 
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२) सियरी सयधनको अस्र्ययी दतयथ दस्तरु 
 

र्स.न. 
 

सियरी िगीकरण 

 

सियरीको वकर्सम 

 

दस्तरु रू. 
 

१ ठूलय सियरी र्नजी ८०० 

सयिथजर्नक १५०० 

२ मझौलय सियरी र्नजी ६०० 

सयिथजर्नक १००० 

३ सयनय सियरी (कयर, जीप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो 
र पयिरट्ररलर) 

र्नजी ५०० 

सयिथजर्नक ८०० 

४ मोटर सयइकल/ स्कुटर र्नजी २०० 

सयिथजर्नक ३०० 
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स्पष्टीकरणाः पयथटक सियरी र संस्र्यनको सियरी दस्तरु सयिथजर्नक सियरी सरह लयग्नछे। 

३) सियरी सयधन दतयथ प्रमयण पत्र निीकरण दस्तरु 
 

र्स.न. 
 

सियरी िगीकरण 

 

सियरीको 
वकर्सम 

 

दस्तरु रू. 

१ ठूलय सियरी र्नजी ५०० 

सयिथजर्नक ८०० 

२ मझौलय सियरी र्नजी ३०० 

सयिथजर्नक ५०० 

३ सयनय सियरी (कयर, जीप, भ्ययन, वपकअप, टेम्पो र 
पयिरट्ररलर) 

र्नजी २०० 

सयिथजर्नक ३०० 

४ मोटर सयइकल/ स्कुटर र्नजी १०० 

सयिथजर्नक २०० 
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स्पष्टीकरणाः पयथटक सियरी र संस्र्यनको सियरी दस्तरु सयिथजर्नक सियरी सरह लयग्नछे। 
४) सियरी सयधनको नयमसयरी दस्तरु 

 

र्स.न. 
 

सियरी िगीकरण 

 

सियरीको वकर्सम 

 

दस्तरु रू. 

१ ठूलय सियरी र्नजी ८०० 

सयिथजर्नक १५०० 

२ मझौलय सियरी र्नजी ६०० 

सयिथजर्नक १००० 

३ सयनय सियरी (कयर, जीप, भ्ययन, 

वपकअप, टेम्पो र पयिरट्ररलर) 
र्नजी ५०० 

सयिथजर्नक ८०० 

४ मोटर सयइकल/ स्कुटर र्नजी २०० 

सयिथजर्नक ३०० 

 

स्पष्टीकरणाः पयथटक सियरी र संस्र्यनको सियरी दस्तरु सयिथजर्नक सियरी सरह लयग्नछे। 
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५) ियवर्थक बयटो इजयजत पत्र दस्तरु र निीकरण(िौध र्सटसम्म क्षमतय भएकय सयिथजर्नक सियरी सयधनलयई मयत्र) 

 
 

र्स.न. 
 

बयटो दरुी (वक.र्म.) 
 

ियवर्थक बयटो इजयजत दस्तरु (रू.) 
१ १ देचख 50 वक.र्म. सम्म 

 
१४०० 

२ 5१ देचख 100 वक.र्म. सम्म 
 

१७०० 

३ 10१ देचख 150 वक.र्म. सम्म 
 

२००० 

४ १51 देचख 250 वक.र्म. सम्म 
 

२३०० 

५ 251 देचख 300 वक.र्म. सम्म 
 

२६०० 
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६) ियवर्थक बयटो इजयजत पत्र दस्तरु र निीकरण (सयिथजर्नक सियरी सयधनलयई मयत्र लयग्न)े 

र्स.न. बयटो दरुी (वक.र्म.) सियरीको िगीकरण र ियवर्थक दस्तरु(रू.) 

ठूलय र मझौलय िस, 
र्मर्निस आदद 

ठूलय र मझौलय िक, र्मर्निक आदद 

१ 1 देचख 50 वक.र्म सम्म 
 

17०० 20०० 

२ 51 देचख 100 वक.र्म. सम्म 
 

20०० २3०० 

३ 101 देचख १50 वक.र्म सम्म 
 

27०० 30०० 

४ १५1 देचख २०0 वक.र्म सम्म 
 

30०० 36०० 

५ २०1 देचख २50 वक.र्म सम्म 
 

33०० ३9०० 

६ २५1 देचख ३०0 वक.र्म सम्म 39०० 45०० 



 

42 
 

७ 301 देचख 350 वक.र्म सम्म 
 

42०० ४8०० 

८ 351 देचख 400 वक.र्म सम्म 
 

45०० 51०० 

९ 401 देचख 450 वक.र्म सम्म 
 

50०० ५4०० 

१० 451 देचख 500 वक.र्म सम्म 
 

56०० 63०० 

११ 501 देचख 550 वक.र्म सम्म 
 

63०० ६9०० 

१२ 551 देचख 600 वक.र्म सम्म 
 

69०० 72०० 

१३ 601 देचख 650 वक.र्म सम्म 
 

75०० ७8०० 

१४ 651 देचख 700 वक.र्म सम्म 
 

81०० ८7०० 

१५ 701 वक.र्म. भन्दय मयर्र् 93०० 105०० 
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७) तोवकएकय र्नचश्चत क्षते्रर्भत्रको बयटो (रूट) िय के्षत्रर्भत्र सियलनयर्थ लयग्न ेियवर्थक बयटो इजयजत दस्तरु 

 

 

र्स.न. 
 

सियरीको िगीकरण 

 

ियवर्थक बयटो इजयजत दस्तरु (रू.) 
 

१.  

िौध र्सट िय सो भन्दय मरु्नकय (र्मटरियलय बयहेक) हलकुय 
सियरी र एक टनसम्म क्षमतय भएकय ट्ययक्टर र पयिरट्ररलर 

 

 

1700 

२. र्मटर भएकय ट्ययक्सी 
 

 

 

1700 

३. र्मटर भएकय ट्ययम्पो 
 

 

 

 

 

1400 
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८) ियवर्थक जयिँपयस  प्रमयणपत्र दस्तरु 

  

र्स.नं. सियरी िगीकरण ियवर्थक दस्तरु (रू.) 
 

 

१ ठुलय सियरी 1000 

२ मझौलय तर्य सयनय सियरी 800 

  

  स्पष्टीकरणाः पयथटक सियरी र संस्र्यनको सियरी दस्तरु सयिथजर्नक सरह लयग्नछे। 

  

 

9) ययतयययत सेियको नयम पचिकरण दस्तरु  

र्स.न. पुजँी दस्तरु (रू.) 

१ रू. १५ लयखसम्म १००० 

 

२ रू. १५ लयख भन्दय बढी रु ५० लयखसम्म २५०० 
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३ रू. ५० लयख भन्दय बढी जर्तसकैु ४००० 

नोटाः तर र्प गनथ प्रर्त सियरी सयधन सयनय सियरी रू. ५००।-, मझौलय सियरी सयधन रू.१०००।- र ठूलय 
सियरी सयधन रू.१५००।-लयग्नेछ। 

१०) ययतयययत सेिय सियलन गने निीकरण दस्तरु 

 
र्स.न. पुजँी दस्तरु रू. 

१ रू. १५ लयख सम्म १००० 

२ रू. १५ लयख भन्दय बढी रु ५० लयख सम्म ३००० 

३ रू. ५० लयख भन्दय बढी जर्तसकैु ५००० 

 ११) सियरी सयधन ियलक प्रचशक्षण केन्र, कयरखयनय, िकथ सप सियलन अनमुर्त पत्र दस्तरु र निीकरण दस्तरु 
   

र्स.न. सियरी िगीकरण अनमुती पत्र दस्तरु (रू) ियवर्थक निीकरण दस्तरु (रु) 

१ मोटरसयइकल, स्कुटर र मोपेि ४००० २५०० 
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२ तीन र ियर पयङ्खग्र ेसयनय सियरी (टेम्पो, 
कयर, चजप र भ्ययन) 

६००० ४००० 

३ ठुलय तर्य मझौलय (िक, बस, र्मर्न 
िक, र्मर्नबस र मयईक्रोबस) 

७००० ५००० 

४ हेभी इक्यपुमेन्ट (रोलर, िोजर, 
एक्सयभेटर, लोिर, के्रन तर्य अन्य 

र्नमयथण कययथमय प्रयोग हनुे) 

८००० ६००० 

नोटाः एकभन्दय बढी िगीकरणको सियरी सम्बन्धी प्रचशक्षण केन्र, कयरखयनय र िकथ सप सियलन गदयथको हकमय 
जनुिढी हनु आउँछ सोही िगीकरणमय परेको सियरी सयधनको दस्तरु लयग्नेछ। 
 

१२) सियरी सयधन र्बक्री शोरुम र ररकचन्िसन हयउस सियलन अनमुर्त पत्र दस्तरु र ियवर्थक निीकरण दस्तरु 
 
र्स.नं. चस्र्र पुजँी अनमुर्त पत्र दस्तरु (रू.) निीकरण दस्तरु (रू.) 

१ रू. ३ करोिसम्म (सयनय उद्योग) ६००० ३००० 
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२ रू. ३ करोि देचख १० करोिसम्म 
(मझौलय उद्योग) 

१०००० ५००० 

३ रू. 10 करोि देचख मयर्र् (ठूलय 
उद्योग) 

३०००० १५००० 

  

 

 

१३) विदेशमय दतयथ भएकय (मयलियहक सियरी सयधन ियहेककय) सियरी सयधन लचुम्बनी प्रदेशमय प्रिेश गदयथ लयग्न े
बयटो (रूट) शलु्क  
  

 

र्स.न. 
 

सियरीको िगीकरण 

 

एक ददन भन्दय बढी प्रर्तददन लयग्न ेदस्तरु (रू.) 
 

१ सयनय सियरी (मो.सय. र 
स्कुटर, तीन पयङ्खग्र ेसमेत) 

 

1०० 

२ मझौलय सियरी  १५० 
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३ ठूलय सियरी २०० 

नोटाः- नेपयल र अन्य मलुकु बीि दईु पक्षीय सन्धी/सम्झौतय भएकय विर्यमय सोही सन्धी/सम्झौतयमय उल्लेख 
भए बमोचजम हनुछे। 
 

१४) सियरी ियलक अनमुर्त पत्र आिेदन दस्तरु, अनमुर्त पत्र निीकरण दस्तरु  
 

र्स.नं. सियरीको वकर्सम/िगथ आिेदन दस्तरु रू. सियरी ियलक 
अनमुर्तपत्र दस्तरु 

रू. 

निीकरण 
दस्तरु रू. 

१ मोटर सयईकल/स्कुटर/मोपेि नययँ 500 १५०० १५०० 

२ मोटर सयईकल/स्कुटर/मोपेि र्प 500 १००० १५०० 

३ कयर, जीप, पयिर टेलर नययँ 500 २००० २००० 

४ कयर, जीप, पयिर टेलर र्प 500 १००० २००० 

५ टेक्टर नयय ँ 500 २५०० २५०० 

६ टेक्टर र्प 500 १००० २५०० 
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७ र्मर्निस/िक र्प 500 १००० २५०० 

८ िक/बस, लहरी र्प 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 र्प 

500 १००० ३००० 

११ प्रमयणीकरण १००० - - 
  

१५) विदेशमय दतयथ भएको सियरी िलयउन ेअनमुर्त पत्रको दस्तरु  
 

र्स.नं. सियरीको िगीकरण दस्तरु रू. 
१ ठूलय सियरी र मझौलय सियरी 2000 

२ सयनय सियरी 1000 

 

१६ 

बयटो इजयजत पत्रको म्ययद समयप्त भएको र्मर्तले १५ ददनसम्म लयग्ने दस्तरु र्लई निीकरण गररनेछ। 
त्यसभन्दय पछयिी ३० ददनसम्म अर्यथत शरुुबयट ४५ ददनसम्म दोब्बर दस्तरु लगयई निीकरण 
गररनेछ।त्यस पर्छ शरुु देचख पवहलो ६ मवहनयसम्म तेब्बर र त्यस पछयर्ि प्रत्येक ६ मवहनयको लयर्ग 
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एक पटक  लयग्ने इजयजत दस्तरु र्प र रू. ५ हजयर जररियनय गरी बयटो इजयजत पत्र निीकरण 

गररनेछ।  

१७ 

 

सियरी जयँिपयसको अिर्ध समयप्त भएको र्मर्तले ७ ददनर्भत्र लयग्ने दस्तरु र्लई जयँिपयस प्रमयण पत्र 
उपलब्ध गरयइनेछ। त्यस भन्दय पछयिी ३५ ददनसम्म अर्यथत शरुुबयट ४२ ददनसम्म दोब्बर दस्तरु र 
म्ययद समयप्त भएको शरुु देचख ६ मवहनय र्भत्रसम्म लयग्ने दस्तरुको तेब्बर र रू. 3०००।- जररियनय 
गररनेछ।त्यस पर्छको समयमय गदयथ शरुुको ६ मवहनयर्भत्रको अिर्धको लयग्न ेदस्तरु र जररियनय सवहत 
त्यस पर्छको प्रत्येक ६ मवहनयको एक पटक मयनी लयग्ने शलु्क र्प गदै जयनपुनेछ।जनुसकैु बखत 
जयँिपयस गदयथ सियरी सयधन र्नयमयनसुयर दरुुस्त भएको हनुपुने अन्यर्य जयँिपयस खयरेज गररनेछ। 

१८ 

पटके बयटो प्रर्त ५० वक.र्म.को लयर्ग इजयजत दस्तरु रू. १००।-, सियरी दतयथ प्रमयण पत्रको प्रर्तर्लपी 
दस्तरु रू. ५००।-, जयँिपयस प्रमयणपत्र र बयटो (रूट) इजयजत प्रमयणपत्रको प्रर्तर्लवप रू.३००।-, 
प्रदरु्ण चस्टकर दस्तरु रू.१००।- र नेपयलमय कययम भएको बयटोमय सञ्ियलन गने ठूलय तर्य मझौलय, 
पयथटक सियरी, संस्र्यनमय सियरी र भयियकय िकमय रयष्ट्रव्ययपी बयटो इजयजत (नेशनल परर्मट) दस्तरु 
ियवर्थक रू.२०,०००।- लयग्नेछ। 
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१९ 

सियरी जयँिपयस प्रमयण पत्र दस्तरु तर्य बयटो इजयजत पत्र (रूट परर्मट) निीकरण दस्तरु ियवर्थक रुपमय 
र्लई निीकरण गनुथ पनेछ। तर कुनै सयिथजर्नक सियरी सयधनको तोवकएको आय ुएक बर्थ भन्दय कम 
भएमय बयँकी रहने अिर्धको लयर्ग दयमयसयहीले निीकरण दस्तरु र्लई निीकरण गनुथपनेछ। 

२० 

नयमसयरीको लयर्ग सियरी सयधन र्बक्री गने िय खररद गने व्ययचि सियरी दतयथ भएको समब्चन्धत ययतयययत 
व्यिस्र्य कयययथलयमय उपचस्र्त भई सियरी सयधन खररद र्बक्री गनथ मिुर भई सवहछयप गरी सनयखत 
प्रमयचणत गनथ मयग गरेमय दईु पयङ्खग्र े सियरी सयधनको लयर्ग रू.५००।-, तीन पयङ्खग्र े सियरी सयधनको 
लयर्ग रू.८००।- र अन्य सयनय ठुलय सियरी सयधनको लयर्ग रू.१५००।- रकम दस्तरु र्लई सनयखत 
प्रमयचणत गररनेछ। यसरी प्रमयचणत भएको सनयखतको मयन्य अिर्ध ३० ददन मयत्र हनुछे।   

२१ 

सियरी सयधनको नयमसयरी गदयथ कयरणिश सियरी धनी कयययथलयमय उपचस्र्त हनु नसक्ने भनी िोर खटयउन 

र्निेदन ददएमय कयययथलयमय आउन नसक्ने कयरण कयययथलय प्रमखुलयई मनयर्सि लयगेमय समब्चन्धत 
कयययथलयको क्षेत्रयर्धकयरर्भत्र तरयईको चजल्लय भएमय रू.५०००।- र पहयिी/वहमयली  चजल्लयको लयर्ग रू. 
८०००।- दस्तरु र्लई िोर खटयउन सवकनेछ।  
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२२ 

कयरयगयरमय रहेकय कैदीबन्दीले सम्बचन्धत कयरयगयर प्रमखु िय तोवकएको कमथियरी समक्ष आफ्नो सियरी 
सयधन र्बक्री गरी नयमसयरीको लयर्ग सही सनयखत गनथ र्निेदन गरेमय सो र्निेदनलयई कयरयगयर प्रमखु िय 
तोवकएको कमथियरीले कैदीिन्दीको मयग बमोचजमको सेिय उपलब्ध गरयउन अनरुोध सवहतको पत्र तर्य 
कयगजयत कयरयगयर रहेको के्षत्रको ययतयययत व्यिस्र्य कयययथलयमय प्रयप्त हनु आएमय कयरयगयर रहेको के्षत्रको 
ययतयययत व्यिस्र्य कयययथलयले सही सनयखत गरयउन आफ्नो कमथियरीलयई िोर खटयउन सक्नेछ। यसरी 
सही सनयखत गरयउँदय कयरयगयर प्रमखु िय र्नजले तोकेको कमथियरीको रोहिरमय गरयउन ुपनेछ। 
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अनसूुिी-३ 

(दफय ४ सँग सम्बचन्धत) 
मनोरिन कर 

र्स.नं. वििरण करको दर 
१ िलचित्र घरमय िलचित्र प्रदशथन गदयथ वटकट मूल्यको  ५ प्रर्तशत 

२ क्ययर्सनोमय प्रिेश गने ग्रयहकबयट प्रर्त व्यचि रू.१००।- 
३ र्भर्ियोघर, कन्सटथ, दोहोरी सयझ, ियन्सियर तर्य नयइट क्लि प्रिेश गने ग्रयहकबयट 

प्रर्तव्यचि 
रू.२५।- 

४ सयंस्कृर्तक प्रदशथन हल, र्र्यटर/नयटक घर, फनपयकथ , ियटरगयिेन, बयलउद्ययन, फुटसल, 

जमु्िय, मसयज एिम ् स्पय, जीपलयईन, बचन्जजम्प, स्िीर्मङ्ग पलु र पयकथ  प्रिेश गदयथ 
एकमषु्ठ प्रर्त वटकट/बील मूल्यको  
 

५ प्रर्तशत 
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५.सकथ स, खेल, मेलय, जयद,ु िटके र विर्भन्न प्रदथशनीमय वटकट व्यिस्र्य भएकोमय वटकट मूल्यको ५ प्रर्तशत र 
वटकटको व्यिस्र्य नभएकोमय देहयय बमोचजमको दरमय मनोरिन कर लयग्नेछाः- 
र्स. नं. वििरण कययथक्रम चजल्लयको िगथ अनसुयर करको दर (रू.मय) 

क िगथ ख िगथ ग िगथ 
१ सकथ स, खेल, 

मेलय, जयद,ु 
िटके  

१ ददन सम्मको  ७,00०।- ४,०००।- २,०००।- 
३ ददन सम्मको १८,०००।- १०,०००।- ५,०००।- 
५ ददन सम्मको ३०,०००।- १८,०००।- ८,०००।- 
७ ददनसम्म   ४२,०००।- २५,०००।- १२,०००।- 
८ देचख १५ ददनसम्म ७५,०००।- ४०,०००।- २०,०००।- 
१६ देचख ३० ददन सम्म १,००,०००।- ६०,०००।- ३०,०००।- 

स्पष्टीकरण: यस प्रयोजनको लयर्ग चजल्लयहरूको िगीकरण देहयय बमोचजम हनुेछाः-  
"क" िगथमय पने चजल्लयहरू: निलपरयसी (िदथघयट ससु्तय पचश्चम), रूपन्देही, कवपलिस्त,ुदयङ्ग, बयँके र बददथयय 
"ख" िगथमय पने चजल्लयहरू: पयल्पय, गलु्मी, अघयथखयँिी र प्यूठयन 

"ग" िगथमय पने चजल्लयहरू: रोल्पय र रूकुम (पूिथ)  
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६. ३० ददन भन्दय मयर्र्को सकथ स, खेल, मेलय, जयद,ुिटके र विर्भन्न प्रदशथनीमय वटकटको व्यिस्र्य अर्निययथ 
गनुथपनेछ। 

७. वट.भी. केिल नेटिकथ को हकमय शलु्कको १ प्रर्तशत र र्िश वट.भी. को हकमय ररियजथ रकमको २ प्रर्तशतकय 
दरले कर लयग्नेछ।  
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अनसूुिी-४ 

(दफय ६ सँग सम्बचन्धत) 
कृवर् आयमय कर 

           

र्स.नं. आयको िगीकरण करको दर 

1 घोवर्त आय रू. १०,०0,000।- सम्म छुट 

2 घोवर्त आय रू. १०,०0,000।- भन्दय मयर्र् रू.१५,०0,000।- सम्म २% 

3 घोवर्त आय रू. १५,०0,000।- भन्दय मयर्र् रू.२०,०0,000।- सम्म ५% 

4 घोवर्त आय रू.२०,०0,000।- भन्दय मयर्र्को हकमय पवहलो २० लयखसम्म र्स.नं. ३ बमोचजम 
त्यसपर्छको २० लयखमय २%, त्यसभन्दय मयर्र्को जनुसकैु रकममय ३% कय दरले कर लयग्नछे। 
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अनसूुिी-५ 

(दफय ७ सँग सम्बचन्धत) 
पयथटन व्ययिसयय दतयथ, निीकरण शलु्क तर्य पयथटकीय स्र्ल प्रिेश शलु्क 

(१) पयथटन व्ययिसयय दतयथ तर्य निीकरण शलु्काः 
(क) पयथटकस्तरको होटेल, आियस, लज, रेषु्टरय ँतर्य ररसोटथ, पि तर्य ियर दतयथ तर्य निीकरण शलु्काः 

र्स.नं होटेलको वकर्सम दतयथ शलु्क 
रू. 

निीकरण शलु्क रू. 

म्ययदर्भत्र म्ययद नयघेको 
तीन 
मवहनय 

सम्म र्प 

छ 
मवहनयसम्म 

र्प 

एक 
िर्थसम्म 
र्प 

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

२ पयथटक आियस (सयधयरण) 10000।- 10000।- २५% ५०% १००% 

३ पयथटक आियस (र्िलक्स) ४०000।- ४०000।- २५% ५०% १००% 

४ लज, रेष्ट्रुरय तर्य ररसोटथ, पि तर्य 
बयर 

5000।- 5000।- २५% ५०% १००% 
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५ ियन्सियर, मोटल, सयउनय, ज्ययकुजी 
सेन्टर, जीमक्लि, स्िीर्मङ्ग पलु, 

हेल्र् क्लि, नयइट क्लि 

5000।- 5000।- २५% ५०% १००% 

 

६ कवफसप २०००।- २०००।- २५% ५०% १००% 

 

 

(ख) एजेन्सीको दतयथ (इजयजत) शलु्क तर्य निीकरण शलु्काः 
र्स.नं. एजेन्सीको वकर्सम इजयजत 

शलु्क रू. 
निीकरण शलु्क रू. 

म्ययदर्भत्र म्ययद नयघेको 
तीन 

मवहनयसम्म 
र्प 

छ 
मवहनयसम्म 

र्प 

एक 
िर्थसम्म 
र्प 

१ सयहर्सक पयथटन तर्य 
जलययत्रय एजेन्सी 

2०000।- 25000।- २५% ५०% १००% 

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

३ ियभल एजेन्सी 25000।- 25000।- २५% ५०% १००% 
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४ पयथटक ययतयययत 25000।- 25000।- २५% ५०% १००% 

(ग) सयहर्सक पयथटन एजेन्सीद्वयरय सियलन गररन ेवक्रययकलयपहरुकय लयर्ग ियवर्थक इजयजत शलु्काः 
र्स.नं. वक्रययकलयप ियवर्थक इजयजत शलु्क रू. 
१ स्कीईङ्ग 2०000।- 

2 ििी जम्प ३0000।- 
3 जीप फ्लययर ३0000।- 
4 क्ययनोर्नङ 30000।- 
5 क्ययनोवप ियवकङ्ग 15000।- 
6 अन्य सयहर्सक र्गर्तविर्ध ४0000।- 

नोटाः र्स.नं.6 को हकमय सयहर्सक गर्तविर्ध/वक्रययकलयप सियलन गनथ र्निेदन पनथ आएमय प्रदेश सरकयरको 
पयथटन विर्य हेने मन्त्रयलय िय मन्त्रयलयले तोकेको र्नकययले सियलन गनथ उपयिु देखेमय तोवकएको शलु्क 
र्लई सियलन गनथ इजयजत ददन सक्नेछ। 
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(घ) मनोरिनयत्मक पयथटन व्यिसयय दतयथ तर्य निीकरण शलु्काः 
र्स.नं. वक्रययकलयप दतयथ शलु्क रू. ियवर्थक निीकरण शलु्क 

रू. 
1 केिलकयर प्रर्त िब्बय 7000।- 3000।- 

2 एम्यजु्मेन्ट पयकथ  िय फन पयकथ  २0000।- ४000।- 
3 अन्य पयकथ  १५000।- ३000।- 

4 चिल्रेन पयकथ , सकथ स, फुटसल, वपकर्नक 
स्पट 

१०000।- ३000।- 

(अ) यदद कसैले एक मवहनयर्भत्र इजयजत पत्र निीकरण गरयउन नसकेको भएमय इजयजत पत्र प्रयप्त व्यचिले 
त्यस्तो इजयजत पत्र निीकरण गरयउन ियहेमय यो ऐन प्रयरम्भ भएको एक िर्थर्भत्र प्रर्त िर्थ दतयथ शलु्कको 
शत प्रर्तशतकय दरले दस्तरु र्लई एक पटकको लयर्ग प्रदेश सरकयरको पयथटन विर्य हेने मन्त्रयलय िय 
मन्त्रयलयले तोकेको कयययथलयले निीकरण गररददन सक्नछे। 

(आ) मयर्र् उल्लेख भए बमोचजमको म्ययदर्भत्र पर्न कसैले इजयजत पत्र निीकरण नगरेमय त्यस्तो इजयजत पत्र 
स्िताःरद्द हनुेछ। 
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(ङ) गयईिको इजयजत तर्य निीकरण शलु्काः 
(अ) गयईिको इजयजत शलु्काः 

र्स.नं. वकर्सम शलु्क रू. 
1 ररभर गयईि 2000।- 
2 िेवकङ्ग गयईि 2000।- 
3 िेवकङ्ग पोटथर गयईि 2000।- 
4 अन्य गयईि 2000।- 

(आ) गयईिको इजयजत पत्र निीकरण शलु्काः 
र्स.नं. वकर्सम शलु्क रू. 
1 इजयजतको म्ययद समयप्त हनु ुअगयिै 2000।- 
2 म्ययद समयप्त भए पर्छको तीन मवहनयसम्म 2500।- 
3 म्ययद समयप्त भए पर्छको छ मवहनयसम्म 3000।- 
4 म्ययद समयप्त भए पर्छको एक िर्थसम्म 4000।- 

(२) प्रदेशर्भत्रकय आफ्नो स्ियर्मत्िमय रहेकय पयथटकीय स्र्लहरूको प्रिेश शलु्कमय वटकट मूल्यको ५ 
प्रर्तशतकय दरले पयथटन शलु्क लगयई असूल उपर गररनछे। 
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अनसूुिी-६ 

(दफय ८ सँग सम्बचन्धत) 
प्रयकृर्तक स्रोत सङ्कलन तर्य र्बक्री शलु्क 

 

र्स.नं. वििरण इकयई 
दर 

तरयईकय चजल्लयहरू पहयिकय चजल्लयहरू 

१ ढुङ्गय, र्गट्टी, बयलिुय, 
िनुढुङ्गय, ग्रयभेल, खररढुङ्गय, 
स्लेट 

प्रर्त क्यूि वफट  

 

रू.८।- 
 

रू.६।- 

४ भस्कट प्रर्त क्यूि वफट रू.४।- रू.३।- 
२ मयटो  प्रर्त क्यूि वफट रू.३।- रू.१।- 
३ दहत्तर बहत्तर प्रर्त के.जी. रू.२।- रू.१।- 

यस अनसूुिीमय जनु सकैु कुरय लेचखएको भए तयपर्न तरयईकय चजल्लयकय स्र्यनीय तहसँग र्समयनय जोर्िएकय भ-ु
भयगबयट पहयिी चजल्लयकय स्र्यनीय तहले प्रयकृर्तक स्रोतको र्बक्री गदयथ तरयईकय चजल्लयको लयर्ग तोवकएको 
दररेटकय आधयरमय गनुथ पनेछ।   


