
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ५) वीरेन्द्रनगर, सखेुत असार 29 गते, 2079 साल (संख्या 7 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक माममला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

 

नेपालको संववधान बमोशजम कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए 
बमोशजमको ऐन सवासाधारर्को जानकारीको लामग प्रकाशन गररएको 
छ। 

संम्वत ्२०७९ सालको ऐन नं. 04 

 
 

कर्ााली प्रदेश सरकारको अथासम्बन्द्धी प्रस्तावलाई कायाान्द्वयन गना 
बनकेो ऐन 
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प्रस्तावना: कर्ााली प्रदेश सरकारको आमथाक वर्ा २०७९/०८० को 
अथासम्बन्द्धी प्रस्तावलाई कायाान्द्वयन गना राजस्व सङ् कलन गने, कर 
घटाउने, बढाउन,े छुट ददने तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्द्धी कानूनी 
व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, 
 कर्ााली प्रदेशसभाले यो ऐन बनाएको छ। 
१. संशिप् त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "कर्ााली प्रदेश 

आमथाक ऐन, २०७९" रहेको छ।  
(२) यो ऐन संवत ् २०७९ साल साउन १ गतेदेशख 

प्रारम्भ हनुेछ। 
2. पररभार्ा: ववर्य वा प्रसङ् गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,-  

(क)  "घरजग्गा रशजष्ट रेशन शलु्क" भन्द् नाले रशजष्ट रेशन 
दस्तरु, सेवा शलु्क र घरजग्गा रोक् का दस्तरु 
सम्झनपुछा। 

(ख) "प्रदेश" भन्द् नाले कर्ााली प्रदेश सम्झनपुछा।  
(ग)  "मन्द्त्रालय" भन्द् नाले कर्ााली प्रदेश सरकारको 

आमथाक माममला तथा योजना मन्द्त्रालय 
सम्झनपुछा। 

(घ) "सवारी साधन" भन्द् नाले इन्द्धन वा ऊजाा प्रयोग 
गरी याशन्द्त्रक शशिबाट सडकमा चल्ने सवारी 
साधन सम्झनपुछा।  

(ङ) "स्थानीय तह" भन्द् नाले कर्ााली प्रदेशमभत्रका 
गाउँपामलका वा नगरपामलका सम्झनपुछा।  

3. घरजग्गा रशजष्ट रेशन शलु्क: (१) कर्ााली प्रदेशमभत्र घर, जग्गा 
वा घरजग्गा रशजष्ट रेशन गदाा अनसूुची१ बमोशजम घरजग्गा 
रशजष्ट रेशन शलु्क लगाइनेछ।  
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  (२) घरजग्गा रशजष्ट रेशन शलु्क रशजष्ट रेशन गदााको 
बखत स्वाममत्व प्राप् त गने व्यशिले बझुाउनपुनेछ।  

  (३) घरजग्गा रशजष्ट रेशन शलु्क प्रत्येक कारोबारको 
मलखतमा उल्लेख भएको रकम वा सो प्रयोजनको लामग मनधाारर् 
गररएको न्द्यूनतम रकममध्ये जनु बढी हनु्द्छ सो रकममा 
लाग्नेछ।  

  (४) घरजग्गा रशजष्ट रेशन शलु्क घर, जग्गा वा घरजग्गा 
रहेको स्थानीय तहले उठाउनेछ।  

  (५) उपदफा (४) बमोशजम उठाएको घरजग्गा 
रशजष्ट रेशन शलु्क स्थानीय ववभाज्य कोर्मा जम्मा गरी सो 
रकममध्ये साठी प्रमतशतले हनु आउन ेरकम सम्बशन्द्धत स्थानीय 
तहको सशञ् चत कोर्मा र बाँकी चालीस प्रमतशतले हनु आउने 
रकम प्रदेश सशञ् चत कोर्मा मामसक रूपमा जम्मा गनुापनेछ। 

  (६) स्थानीय तह वा मालपोत कायाालयले घरजग्गा 
रशजष्ट रेशन पाररत गदााको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको 
दरमा पुजँीगत लाभकर असलु गरी राजस्व खातामा जम्मा 
गनुापनेछ।  

  (७) यस दफामा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापमन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरकारी 
मनकायलाई घर, जग्गा वा घरजग्गा रशजष्ट रेशन गदाा कुनै शलु्क 
लाग्ने छैन।  

४. सवारी साधन कर: (१) प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा 
अनसूुची-२ बमोशजम सवारी साधन कर लगाई असलुउपर 
गनेछ। 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजम सवारी साधन कर लगाउँदा 
सवारी साधनको प्रकृमत र िमताका आधारमा समान प्रकृमतको 
सवारी साधनलाई समान दर कायम हनुे गरी लगाइनेछ। 

  (३) सवारी साधन भएका व्यशिले आफ्नो स्थायी 
ठेगाना वा बसाइसराइ गरेको स्थान, रोजगार वा व्यवसायको 
मसलमसलामा तत्काल बसोबास गरेको स्थान वा कारोबार दताा 
रहेको स्थानमा रहेको प्रदेशको यातायात व्यवस्था कायाालय वा 
यातायात व्यवस्था सेवा कायाालयमा कानूनबमोशजम सवारी साधन 
दताा गरी सवारी साधन कर बझुाउनपुनेछ। 

  (४) यस दफामा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापमन टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र ववद्यतुीय ररक्सामा सम्बशन्द्धत 
स्थानीय तहले सवारी साधन कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ।  

५. मनोरञ् जन कर: (१) प्रदेश सरकारले चलशचत्र घर, मभमडयो घर, 
सांस्कृमतक प्रदशान घर र कन्द्सटा जस्ता मनोरञ् जन स्थलमा 
देखाइने मनोरञ् जनका साधनमा अनसूुची-३ बमोशजम मनोरञ् जन 
कर लगाई असलुउपर गनेछ।  

  (२) यस दफाबमोशजम सङ् कलन भएको कर रकम 
स्थानीय ववभाज्य कोर्मा राखी सो रकममध्ये साठी प्रमतशतले 
हनु आउने रकम सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको सशञ् चत कोर्मा र 
बाँकी चालीस प्रमतशतले हनु आउन ेरकम प्रदेश सशञ् चत कोर्मा 
मामसक रूपमा जम्मा गनुापनेछ। 

  (३) यस दफाबमोशजमको कर प्रशासनको शजम्मेवारी 
सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको हनुेछ।  

६. ववज्ञापन कर: (१) प्रदेशमभत्र ववज्ञापन सामग्री राखेबापत 
सम्बशन्द्धत स्थानीय तहले ववज्ञापन कर लगाई असलुउपर गनेछ। 
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 स्पष्ट टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लामग "ववज्ञापन सामग्री" 
भन्द् नाले होमडाङ् ग बोडा, मनयोन, मडशजटल मडस्प्ले, मभते्त लेखन, तलु, 
खम्बा वा सवारी साधनमा राशखने सामग्री, पोष्ट टर तथा बेलनु जस्ता 
सामग्री  र ववद्यतुीय माध्यमबाट गररन ेववज्ञापन सम्झनपुछा।  
  (२) ववज्ञापन सामग्री राख् न चाहने व्यशिले सम्बशन्द्धत 

स्थानीय तहमा मनवेदन ददनपुनेछ।  
  (३) उपदफा (२) बमोशजम मनवेदन पना आएमा 

स्थानीय तहले सवासाधारर् जनताको अवहत हनुे नदेखेमा ववज्ञापन 
कर मलई ववज्ञापन सामग्री राख् न अनमुमत ददन सक्नेछ।  

  (४) उपदफा (३) बमोशजम अनमुमत ददँदा ववज्ञापन 
राख् न पाउन ेअवमध, नवीकरर् गनुापने समय, नवीकरर् नगरेमा 
लाग्ने शलु्क, वातावरर्ीय स्वच्छता एवम ्सौन्द्दयाता, सावाजमनक 
यातायातमा पना सक्ने असर, सामग्रीको भावर्क शदु्धता र 
शालीनता जस्ता ववर्यमा आवश्यक शता तोक्न सक्नेछ। 

  (५) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा 
सरकारी संस्थाका जग्गा वा सम्पशत्त प्रयोग गरी राशखएका 
ववज्ञापन सामग्रीमा ववज्ञापन कर उठाउन ु अशघ सम्बशन्द्धत 
स्थानीय तहले सो मनकायको सहममत मलनपुनेछ।  

  (६) व्यापाररक वा व्यावसावयक प्रयोजनका लामग 
राशखएका ववज्ञापनमा लागेको ववज्ञापन कर छुट वा ममनाहा हनुे 
छैन।  

  (७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले 
राखेका ववज्ञापनमा ववज्ञापन कर लाग्ने छैन।  

  (८) यस दफा बमोशजम ववज्ञापन करबाट उठेको रकम 
स्थानीय ववभाज्य कोर्मा राखी सो रकममध्ये साठी प्रमतशतले 
हनु आउने रकम सम्बशन्द्धत स्थानीय तहको सशञ् चत कोर्मा र 
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बाँकी चालीस प्रमतशतले हनु आउन ेरकम प्रदेश सशञ् चत कोर्मा 
मामसक रूपमा जम्मा गनुापनेछ।  

  (९) ववज्ञापन कर असलुीसम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था 
स्थानीय तहको कानूनबमोशजम हनुेछ।  

७. पयाटन शलु्क: प्रदेश सरकारले मनमाार् गरी सञ् चालनमा रहेको 
पयाापयाटनबाट उठ्ने रकमको बीस  प्रमतशतले हनु आउने रकम 
प्रदेश सशञ् चत कोर्मा दाशखला गनुापनेछ।   

८. दहत्तर बहत्तर शलु्क: (१) प्रचमलत कानूनमा अन्द्य व्यवस्था 
गरेकोमा बाहेक प्राकृमतक स्रोतमध्ये प्रदेशले आफ्नो िेत्रमभत्र 
अनसूुची-४ बमोशजम ढुङ् गा, मगट् टी, बालवुा र दहत्तर बहत्तर 
सङ् कलन शलु्क लगाउन ेर असलुउपर गनेछ।  

(२) स्थानीय तहले आफ्नो िेत्रमभत्र ढुङ् गा, मगट् टी, 
बालवुा र दहत्तर बहत्तर सङ् कलन गनुा अशघ प्रचमलत 
कानूनबमोशजम आवश्यक पने स्वीकृत वातावरर्ीय अध्ययन 
प्रमतवेदन र कायायोजना प्रदेश सरकारसमि पेश गनुापनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम वातावरर्ीय अध्ययन 
प्रमतवेदन र कायायोजना प्राप् त भएमा प्रदेश सरकारले नेपाल 
सरकारको नीमतअनसुार वातावरर्मा प्रमतकूल असर नपने र 
सवासाधारर् जनताको वहत हनुे देखेमा स्थानीय तहलाई त्यस्तो 
िेत्रमा ढुङ् गा, मगट् टी, बालवुा र दहत्तर बहत्तर सङ् कलन गना 
वा गराउन शतासवहत स्वीकृमत ददन सक्नछे।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम स्वीकृमत प्राप् त भएमा 
स्थानीय तहले त्यस्तो िेत्रमा ढुङ् गा, मगट् टी, बालवुा र दहत्तर 
बहत्तर सङ् कलन गना वा गराउन सक्नछे।  
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(५) स्थानीय तहले ढुङ् गा, मगट् टी, बालवुा र दहत्तर 
बहत्तर सङ् कलन र व्यवस्थापन गदाा प्रदेश सरकारले बनाएको 
कायाववमधबमोशजम गनुापनेछ।  

(६) ढुङ् गा, मगट् टी, बालवुा र दहत्तर बहत्तर 
सङ् कलनबाट उठेको शलु्क स्थानीय ववभाज्य कोर्मा राखी सो 
रकममध्ये साठी प्रमतशतले हनु आउन े रकम सम्बशन्द्धत 
स्थानीय तहको सशञ् चत कोर्मा र बाँकी चालीस प्रमतशतले 
हनु आउने रकम प्रदेश सशञ् चत कोर्मा मामसक रूपमा जम्मा 
गनुापनेछ। 

9. आवेदन शलु्क: प्रदेश सरकार र मातहतका मनकायमा खलुा 
सूचना प्रकाशन गरी जनशशि सेवा करारमा मलँदा अमधकृत 
छैटौँ तहसम्म एक सय पचास रुपैयाँ र सोभन्द्दा मामथको 
तहमा तीन सय रुपैयाँ आवेदन शलु्क मलइनछे।     

10. दर घटाउन, बढाउन वा छुट ददन सवकन:े (१) प्रचमलत 
कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन प्रदेश सरकारले 
आवश्यकता अनसुार यो ऐन र अन्द्य कानूनबमोशजम 
लगाइएका शलु्क र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो 
शलु्क र कर आशंशक वा पूर्ा रूपमा छुट ददन सक्नेछ। 
त्यसरी दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट ददइएको सूचना 
प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुापनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम करको दर घटाइएको, 
बढाइएको वा कुनै शलु्क र कर आशंशक वा पूर्ा रूपमा छुट 
ददइएको वववरर् प्रत्येक वर्ा मन्द्त्रालयले प्रदेशसभामा पेश 
गनुापनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम ददइएको पूर्ा वा आशंशक 
कर छुट सवुवधाको कसैले दरुूपयोग गरेमा वा कुनै खास 
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प्रयोजनको लामग छुट सवुवधामा प्राप् त गरेको मालवस्त ुअन्द्य 
प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा त्यसरी छुट ददइएको शलु्क र कर 
रकम असलुउपर गरी सो रकम बराबर जररवाना गररनछे। 

११. कर तथा शलु्क ममनाहासम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) दईु वा 
दईुभन्द्दा बढी पिले आपसी सहममतमा कृवर् प्रयोजनका लामग 
जग्गाको चक्लाबन्द्दी गना हक हस्तान्द्तरर् गदाा लाग्न े
रशजष्ट रेशन शलु्कमा पचास प्रमतशत छुट हनुेछ।      

(२) सतुी र मददराजन्द्य बाहेकका प्रदेशमभत्र स्थापना 
तथा सञ् चालन हनुे उत्पादनमूलक उद्योगको नाममा खररद 
गने जग्गाको मलखत पाररत गदाा लाग्ने रशजष्ट रेशन शलु्क शत 
प्रमतशत छुट हनुेछ।  

(३) प्रदेशमभत्र स्थायी ठेगाना भएका नागररकको 
स्वाममत्वमा रहेको अन्द्य प्रदेशमा दताा भएका सवारी साधन 
प्रदेशमभत्र सरुवा दताा गदाा त्यस्तो सरुवा दताा शलु्कमा पचास 
प्रमतशत छुट हनुेछ।  

1२. घरजग्गा रशजष्ट रेशन शलु्कको अन्द्तररम प्रशासन: घरजग्गा 
रशजष्ट रेशन शलु्क सङ् कलन गना स्थानीय तहमा स्रोत, साधन, 
प्रववमध, जनशशि तथा कायाालय व्यवस्थापन नभएको 
अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको कायाालयले यस ऐनले 
मनधाारर् गरेबमोशजमको कर तथा शलु्क उठाई सम्बशन्द्धत 
ववभाज्य कोर् वा सशञ् चत कोर्मा दाशखला गनुापनेछ। 

१३. कायाववमध, मनदेशशका तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेेः यस ऐनको 
कायाान्द्वयन गना प्रदेश सरकारले आवश्यक कायाववमध, 
मनदेशशका तथा मापदण्ड बनाउन सक्नछे।  
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अनसूुची-१ 
(दफा ३ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्द्धत) 

रशजष्ट रेशन दस्तरु, सेवा शलु्क र घरजग्गा रोक् का दस्तरु 
क. घरजग्गा रशजष्ट रेशन दस्तरु 

मस. 
नं. मलखतको प्रकार 

रशजष्ट रेशन दस्तरुको दर अन्द्यथा 
उल्लेख भएकोमा बाहेक थैली 

अङ् कमा 
नगरपामलका 
िते्रको दस्तरु 

गाउँपामलका 
िते्रको दस्तरु 

१.  राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको मलखत 
(क) राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको 

मलखतको थैली अङ् कमा 
4.5% 2.25% 

(ख) सामूवहक आवास योजना अन्द्तगात 
मनममात भवन आवास इकाईको 
मलखतको थैली अङ् कमा 

२% १% 

(ग) सामूवहक आवास योजनाअन्द्तगात 
मनममात भवनसवहतको घरजग्गाको 
मलखतको थैली अङ् कमा 

४% २% 

२.  छोडपत्र  
दतााफारी (संयिु दताावाला बीचको) 
मलखतको थैली अङ् कमा 

2.5% १% 

३.  हालैदेशखको बकसपत्रको मलखत  
हालैदेशखको बकसपत्रको मलखतको थैली अङ् कमा  
(क)  बाजे, बज्यै, आमा, बाब,ु पमत, पत् नी, दाज,ु भाउजू, भाइ, भाइबहुारी, 

दददी, बवहनी, छोरा, छोराबहुारी, छोरी, छोरीज्वाईँ, सास-ुससरुा, जेठाज,ु 
जेठानी, देवर, देउरानी, भमतजा, भमतजी, नामत, नामतनी, नामतनी बहुारी, 
काका, काकी, मामा, माइजू, भाञ् जा भाञ् जी ठूलो-बवुा, ठूली आमा 
(बाबतुफा का) आमाजू, नन्द्द, सौता-सौता र एकै दाजभुाइको छोरा, 
छोरी,  फुपू र भदाभदैनी बीच।  
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मस. 
नं. मलखतको प्रकार 

रशजष्ट रेशन दस्तरुको दर अन्द्यथा 
उल्लेख भएकोमा बाहेक थैली 

अङ् कमा 
नगरपामलका 
िते्रको दस्तरु 

गाउँपामलका 
िते्रको दस्तरु 

(अ) एक लाख रुपैयाँसम्मको थैली 
अङ् कमा 

1.5% 0.75% 

(आ)  एक लाख रुपैयाँभन्द्दा मामथ 
जमतसकैु थैली अङ् कमा  

2.5% 1.25% 

(ख) अन्द्य बकसपत्र र दानपत्रको थैली 
अङ् कमा १५% १०% 

स्पष्ट टीकरर्ेः सरकारी ववश् वववद्यालय, सरकारी क् याम्पस वा कलेज, 
सामदुावयक ववद्यालय, सामदुावयक अस्पताल, नेपाल सरकारका कायाालय, 
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको नाममा प्राप् त हनेु 
दानपत्रको मलखतमा कुनै दस्तरु लाग्ने छैन।  

४.  अंशबण्डा तथा अंश भपााईको मलखत 
अंशबण्डा तथा अंश भपाईको मलखतमा  
(क) तीस लाख रुपैयाँसम्मको थैली 

अङ् कमा 
०.२% ०.२% 

(ख) तीस लाख रुपैयाँभन्द्दा बढी दईु 
करोड रुपैयाँसम्मको थैली अङ् कमा 

०.३% ०.३% 

(ग)  दईु करोड रुपैयाँभन्द्दा मामथको 
थैली अङ् कमा 

०.५% 0.5% 

५.  मानो छुवट्टएको र मानो जोमडएको मलखत 
(क) मानो छुवट्टएको प्रमत मलखत  रु.१०,०००।- रु.५,०००।- 
(ख) मानो जोमडएको प्रमत मलखत  रु.१०,०००।- रु.५,०००।- 

६. शेर्पमछको बकसपत्रको मलखत 
शेर्पमछको बकसपत्र/अष्ट टलोहको प्रमत मलखत 
(क) तीन पसु्तामभत्रको रु.५,०००।- रु.२,०००।- 
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मस. 
नं. मलखतको प्रकार 

रशजष्ट रेशन दस्तरुको दर अन्द्यथा 
उल्लेख भएकोमा बाहेक थैली 

अङ् कमा 
नगरपामलका 
िते्रको दस्तरु 

गाउँपामलका 
िते्रको दस्तरु 

(ख) तीन पसु्ता बावहरको रु.१०,०००।- रु.४,०००।- 
७.  बन्द्धकीको मलखत 

दृशष्ट टबन्द्धकी, भोगबन्द्धकी र लखबन्द्धकीको 
मलखतको थैली अङ् कमा 

१% १% 

८.  धमापतु्र, धमापतु्रीको मलखत 
(क) तीन पसु्तामभत्रको नातामा रु.१,०००।- रु.१,०००।- 
(ख) तीन पसु्ताबावहरको नातामा  रु.५,०००।- रु.४,०००।- 

९. अमधकारनामा, मञ् जरुीनामा र 
अशख्तयारनामाको मलखत 

रु.२,०००।- रु.२,०००।- 

१०. कपाली तमसकु र करारनामाको मलखत   
दाशखल खारेज नहनेु कपाली तमसकु र 
करारनामाको प्रमत मलखत 

१% १% 

११. मस.नं. ४ को अंशबण्डा तथा अंश भरपाईको मलखत घरजग्गा भएको कुनै 
इलाका वा शजल्लामा पाररत गना सवकनेछ र सो बाहेकका अन्द्य मस.नं. १ 
देशख ८ सम्मका घरजग्गा रशजष्ट रेशन दस्तरु लाग्ने मलखत अको इलाकामा 
पाररत गना सवकने छैन।  

ख. सेवा शलु्क 

मस. 
नं.  

वववरर्  

सेवा शलु्कको दर अन्द्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ् कमा 
नगरपामलका 
िते्रको दस्तरु 

गाउँपामलका 
िते्रको दस्तरु 

१. मलखत रशजष्ट रेशनको लामग डोर माग 
गने मनवेदनमा डोर शलु्क तथा डोर 
दस्तरु 

रु. ६,०००।-  रु.२,५००।-  
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२.  ववत्तीय मधतो  
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ववत्तीय कारोबार गना स्वीकृमत प्राप् त बैंक, ववत्तीय तथा 
सहकारी संस्थाबाट ददने कजााको मधतोबन्द्धक वा दृशष्ट टबन्द्धक मलखतमा  
(क) एक लाख रुपैयाँसम्मको 

मलखतको थैली अङ् कमा 
रु.१,५००।- रु.१,५००।- 

(ख) एक लाख रुपैयाँभन्द्दा बढी पाँच 
लाख रुपैयासँम्मको थैली 
अङ् कमा 

रु.2,0००।- रु.2,0००।- 

(ग) पाँच लाख रुपैयाँभन्द्दा बढी दस 
लाख रुपैयासँम्मको थैली 
अङ् कमा 

रु.3,0००।- रु.3,0००।- 

(घ) दस लाख रुपैयाँभन्द्दा बढी बीस 
लाख रुपैयासँम्मको थैली 
अङ् कमा  

रु.३,५००।- रु.३,५००।- 

(ङ) बीस लाख रुपैयाँभन्द्दा बढी 
पचास लाख रुपैयाँसम्मको थैली 
अङ् कमा 

रु.५,५००।- रु.५,५००।- 

(च) पचास लाख रुपैयाँभन्द्दा बढी 
एक करोड रुपैयाँसम्मको थैली 
अङ् कमा 

रु.२०,५००।- रु.२०,५००।- 

(छ) एक करोड रुपैयाँभन्द्दा बढी 
दईु करोड रुपैयाँसम्मको थैली 
अङ् कमा 

रु.३०,०००।- रु.३०,०००।- 

(ज) दईु करोड रुपैयाँभन्द्दा बढी 
पाँच करोड रुपैयाँसम्मको थैली 
अङ् कमा  

रु.६५,०००।- रु.६५,०००।- 

(झ) पाँच करोड रुपैयाँभन्द्दा बढी 
जमतसकैु थैली अङ् कमा 

रु.१,००,०००।- रु.१,००,०००।- 

३.  मलज सरकारी जग्गा दताा तथा मलजमा 
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सरकारी जग्गा मलजमा उपलब् ध 
गराउने  

उपलब् ध गराउनेसम्बन्द्धी कायानीमत, 
२०७१ को अनसूुची-१ बमोशजमको 
दस्तरु लाग्नेछ। 

४.  जग्गाधनी दताा शे्रस्ताको 
प्रमतमलवपको लामग प्रमत पजुाा 
(वटकट बाहेक)  

रु.३००।- रु.१००।- 

५.  दाशखल खारेज शलु्क 
(क) करार अनसुार मलखत पाररत 

गना ठहर् याएको फैसला वा 
ममलापत्र अनसुारको दाशखल 
खारेज गदाा 

४% २% 

(ख) अन्द्य ममलापत्र (अंश र 
अपतुाली बाहेक) को दाशखल 
खारेज गदाा 

२% १% 

(ग) बैंक, ववत्तीय संस्था वा सहकारी 
संस्थाबाट कजाा प्रवाह गदाा 
मलएको मधतो मललाम गदाा 
व्यशिले सकार गरी बैंक तथा 
ववत्तीय संस्थाको पत्रानसुार 
व्यशिको नाममा दाशखल खारेज 
गदाा थैली अङ् कमा 

४% २% 

(घ) बैंक वा ववत्तीय संस्था वा 
सहकारी संस्थाबाट कजाा प्रवाह 
गदाा मलएको मधतो मललाम गदाा 
व्यशिले सकार नगरी ऋर्ीकै 
नामबाट बैंक, ववत्तीय संस्था वा 
सहकारी संस्थाले आफ् नो नाममा 
दाशखल खारेज गदाा प्रमत मममसल  

रु. ५,०००।- रु. २,०००।- 

(ङ) बैंक, ववत्तीय संस्था वा सहकारी २% १% 
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संस्थाले कजाा प्रवाह गदाा 
मलएको मधतो मललाममा बैंक वा 
संस्था आफैले सकार गरेपमछ 
सम्बशन्द्धत ऋर्ीलाई नै वफताा 
गदाा पाररत गने मलखतको थैली 
अङ् कमा 
(अ) भमूम सधुार कायाालयबाट 

जग्गा बाँडफाँट भई दाशखल 
खारेज हनु आउँदा प्रमत 
मममसल 

रु.३0०।- रु.२००।- 

(आ)  अदालत वा न्द्यावयक 
मनकायको फैसलाबमोशजम 
मललाम बढाबढ गरी दाशखल 
खारेज गदाा प्रमत मममसल 

रु.१,०००।- रु.५००।- 

  (च) शेर्पमछको बकसपत्रको दाशखल खारेज  
(अ) तीन पसु्तामभत्रको भए थैली 

अङ् कमा 
सबै िेत्रका लामग अंशबण्डा सरह 

(आ) तीन पसु्ताबावहरको भए 
थैली अङ् कमा 

सबै िेत्रका लामग राजीनामा सरह 

6. 
 

नामसारी 
(क) तीन पसु्तामभत्रको नामसारी गदाा रु.१,०००।- रु.५००।- 
(ख) तीन पसु्ताभन्द्दा बावहरको 

नामसारी गदाा 
रु.३,०००।- रु.१,५००।- 

७. हाल साववक पनुेः नापजाँचपमछको 
शे्रस्ता हाल साववक 
तथा अद्यावमधक गदाा 
प्रमत मममसल 

रु.3००।-  रु.१५०।- 

८. घर कायम शे्रस्ता पूजाामा घर 
जनाउने प्रमत 

रु.२,५००।- रु.५००।- 
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ग. ववववध 
मस.नं. वववरर् 
१. धमापतु्र, अमधकारनामा र शेर्पमछको बकसपत्र मलखत बाहेक अन्द्य सबै 

मनवेदनमा 
९. संशोधन 

दस्तरु 
मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ७ 
को उपदफा (३) 
बमोशजम वववरर् 
संशोधन गदाा प्रमत 
मममसल 

रु.२००।- रु.10०।- 

10. रोक् का दस्तरु (क) मलखत 
रशजष्ट रेशन भएकोमा  
(थैली अङ् क जमतसकैु 
भए पमन) 

नलाग्ने नलाग्ने 

(ख) मलखत रशजष्ट रेशन नहनेुमा 
(अ) एक लाख 

रुपैयाँसम्मको 
ऋर् अङ् कमा  

रु.३००।- रु.२००।- 

(आ)  एक लाख 
रुपैयाँभन्द्दा बढी 
पाँच लाख 
रुपैयाँसम्मको 
ऋर् अङ् कमा 

रु.५००।- रु.३००।- 

(इ) पाँच लाख 
रुपैयाँभन्द्दा बढी 
जमतसकैु ऋर् 
अङ् कमा 

रु.७००।- रु.५००।- 

(ई) ऋर् अङ् क 
नखलेुकोमा  

रु.३,०००।- रु.२,०००।- 
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प्रकारको मलखतमा थैली अङ् क अमनवाया खलुाउनपुनेछ। 
२. जलववद्यतु उद्योग, शचया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पषु्टप व्यवसाय, 

तरकारी खेती, पशपुन्द्छीपालन, अलैंची खेती, जमडबटुी खेती एवम ्फलफूल 
उद्योगको नाममा खररद गने जग्गाको मलखत पाररत गदाा लाग्ने रशजष्ट रेशन 
दस्तरुमा पचहत्तर प्रमतशत छुट हनेुछ।  
   तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उदे्दश्य ववपरीत भएको पाइएमा मालपोत 
कायाालयले छुट भएको रशजष्ट रेशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बराबर 
जररवाना गनुापनेछ। 

३. सामूवहक खेती योजनाअन्द्तगात कृवर् उत्पादन बढाउने उदे्दश्यले एकभन्द्दा 
बढी व्यशि ममली जग्गाको चक्ला ममलाई खेती गने उद्योग खोली त्यस्तो 
उद्योगको नाममा मलखत पाररत भएमा सो मा लाग्ने रशजष्ट रेशन दस्तरुमा 
पचहत्तर प्रमतशत छुट हनेुछ।  

तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उदे्दश्य ववपरीत भएको पाइएमा मालपोत 
कायाालयले छुट भएको रशजष्ट रेशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बराबर 
जररवाना गनुापनेछ। 

४. सूती, गटु्खा, पानपराग र मददराजन्द्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक 
उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ् चालन गना उद्योगको नाममा खररद गने 
जग्गाको मलखत पाररत गदाा लाग्ने रशजष्ट रेशन दस्तरुमा शत प्रमतशत छुट 
हनेुछ।  

तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उदे्दश्य ववपरीत भएको पाइएमा मालपोत 
कायाालयले छुट भएको रशजष्ट रेशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बराबर 
जररवाना गनुापनेछ। 

५.  (क) कृवर् ऋर्, मबमा संस्थान, मबमा समममतबाट स्वीकृमत प्राप् त मबमा 
कम्पनी, ववश् वववद्यालय, बैंक तथा ववत्तीय संस्थाले आफ्ना बहालवाला 
कमाचारीलाई सेवा शताबमोशजम ददने ऋर् सवुवधाको मधतोबन्द्धक 
मलखत पाररत गदाा रशजष्ट रेशन दस्तरु छुट हनेुछ।  

       तर सेवा शलु्क एक हजार रुपैयाँ लाग्नेछ। 
(ख) कमाचारी सञ् चयकोर् तथा नागररक लगानी कोर्ले मनयममत बचत 

जम्मा गने आफ्ना सञ् चयकताालाई ऋर् सवुवधा उपलब् ध गराउने 
प्रयोजनका लामग मधतोबन्द्धक मलखत पाररत गदाा रशजष्ट रेशन दस्तरु छुट 
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हनेुछ। 
       तर सेवा शलु्क पाँच सय रुपैयाँ लाग्नेछ। 

६.  (क) सहकारी ऐन, २०७४ बमोशजम दताा भई सञ् चालनमा रहेका सहकारी 
संस्थाले आफ्ना शेयर सदस्य बीच ऋर् लगानी गदाा पाँच लाख 
रुपैयाँसम्मको थैली अङ् कमा रोक् का दस्तरुबाहेक सेवा शलु्क छुट 
हनेुछ। सोभन्द्दा मामथको थैली अङ् कमा खण्ड ख. सेवा शलु्कको 
मस.नं. २ बमोशजमको सेवा शलु्क लाग्नेछ।  

(ख) बैंवकङ् ग, ववत्तीय र बीमा व्यवसाय गने एकै प्रकृमतका मनकाय एक 
आपसमा गामभन चाहेमा गामभने संस्थाले सो प्रयोजनका लामग घरजग्गा 
एकीकृत गदाा संशोधन दस्तरु बाहेक अन्द्य दस्तरु लाग्ने छैन। 

७. जनआन्द्दोलन पवहलो, दोश्रो र प्रदेश स्थापनाको आन्द्दोलनमा सहादत प्राप् त 
गरेका सवहदका आशश्रत पमत, पत् नी, छोरा र छोरी तथा माता-वपताको 
नाममा स्वाममत्व प्राप् त हनेु गरी पाररत हनेु मलखतमा यस ऐनबमोशजम लाग्ने 
सबै प्रकारको दस्तरु र शलु्क पूर्ा रूपमा छुट हनेुछ। 

८. अपाङ् गता भएका व्यशि, दमलत एवम ् वपछमडएका जामत भनी स्थानीय 
तहबाट प्रमाशर्त भएको मसफाररस वा आमधकाररक प्रमार्को आधारमा 
मनजको नाममा स्वाममत्व प्राप् त हुँदा यस ऐनबमोशजम लाग्ने घरजग्गा 
रशजष्ट रेशन दस्तरुमा पच्चीस प्रमतशत छुट हनेुछ। 

९. (क) मवहला, सत्तरी वर्ा भन्द्दा बढी उमेरका ज्येष्ट ठ नागररक र नाबालकको 
नाममा जनुसकैु प्रकारबाट स्वाममत्व प्राप् त हनेु गरी पाररत हनेु 
मलखतमा यस ऐन बमोशजम लगाइएको रशजष्ट रेशन दस्तरुमा पच्चीस 
प्रमतशत छुट हनेुछ।  

तर एकल मवहलाको हकमा पैंतीस प्रमतशत छुट हनेुछ। हमु्ला, 
जमु्ला, मगु,ु कामलकोट र डोल्पा शजल्लाका सदरमकुाम बाहेकका 
गाउँपामलकाको हकमा पचास प्रमतशत छुट हनेुछ।   

(ख) हाल पमत वा पत् नीको नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्वाममत्व 
पररवतान गरी पमत-पत् नी दवैुको संयिु स्वाममत्वको रूपमा मलखत गना 
चाहेमा सो मलखतमा एक सय रुपैयाँ रशजष्ट रेशन दस्तरु लाग्नेछ। 

(ग) तीन सय जनाभन्द्दा बढी व्यशिलाई प्रत्यि रोजगारी ददने 
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उत्पादनमूलक उद्योग ववस्तार गनाका लामग जग्गा खररद गदाा लाग्ने 
रशजष्ट रेशन दस्तरुको मलखतमा पचास प्रमतशत छुट ददइनेछ।  

तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उदे्दश्य ववपरीत भएको पाइएमा 
मालपोत कायाालयले छुट भएको रशजष्ट रेशन दस्तरु असलु गरी सोही 
रकम बराबर जररवाना गनुापनेछ। 

१०. भमूमहीन, मकु् त कमैया र मकु् त हमलया पररवारले सहमुलयत ऋर् र अनदुान 
प्राप् त गरी खररद गरेको जग्गाको मलखत पाररत गदाा लाग्ने रशजष्ट रेशन 
दस्तरु, सेवा शलु्क र रोक् का दस्तरु पूर्ा रूपमा छुट हनेुछ। 

११. बैंक, ववत्तीय एवम ् सहकारी संघ संस्था र अदालतबाट भई आएको 
ममलापत्र अनसुार दाशखल खारेज गदाा सेवा दस्तरु असलु तथा मालपोत 
कायाालयले रशजष्ट रेशन प्रयोजनको लामग तोकेको न्द्यूनतम मूल्य र ममलापत्र 
वा बैंक, ववत्तीय एवम ् सहकारी संघ संस्थाको पत्रमा उल्लेख भएको 
मूल्यमध्ये जनु बढी हनु्द्छ सोही मूल्य कायम गनुापनेछ। 

१२. प्रचमलत सहकारीसम्बन्द्धी कानूनअन्द्तगात दताा भएका सहकारी संस्थाले 
संस्थाको प्रयोजनको लामग पहाडी िेत्रमा दईु रोपनी, मभत्री मधेशमा तीन 
कठ्ठासम्म जग्गा र भवन खररद गदाा लाग्ने रशजष्ट रेशन दस्तरु भमूम व्यवस्था 
तथा सहकारी रशजष्ट रारको कायाालयको मसफाररसमा पूर्ा रूपमा छुट 
हनेुछ। 
    तर त्यस्तो सहकारी संस्थाले रशजष्ट रेशन दस्तरु छुट सवुवधामा खररद 
गरेको जग्गा तथा भवन संस्था गामभएको वा ववघटन भएको अवस्थामा 
बाहेक मबक्री गरेमा पवहले छुट ददएको रशजष्ट रेशन दस्तरु असलुउपर 
गररनेछ। 

१३. खण्ड ग. ववववधको मस.नं. ७, ८, ९ र १० बमोशजम छुट दददा एकै 
व्यशिले एकभन्द्दा बढी आधारमा छुट पाउने अवस्था भएमा सबैभन्द्दा बढी 
कुनै एक छुट ददइनेछ। 

१४. एउटै कारोबारबाट पचास लाख रुपैयाँ वा सोभन्द्दा मामथको घर, जग्गा वा 
घरजग्गा खररद मबक्री गदाा के्रताले बैंकबाट भिुानीको लामग योग्य (गडु 
फर पेमेन्द्ट) भनी छाप लागेको चेकको प्रमतमलवप वा मबके्रताका नाममा 
बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको प्रमतमलवप वा 
ववद्यतुीय माध्यमबाट रकम भिुानी र प्राशप् तको प्रमार् पेश गरेपमछ मात्र 
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मालपोत कायाालयले मलखत पाररत गनेछ। 
१५. पमत पत् नीको संयिु नाममा पाररत हनेु मलखतमा पच्चीस प्रमतशत रशजष्ट रेशन 

दस्तरु छुट ददइनेछ। 
१६. तीनपसु्तामभत्रका छोरी वा नामतनीमा संयिु नामसारी भई दतााफारी गदाा  

घरजग्गा रशजष्ट रेशन दस्तरु खण्ड क. घरजग्गा रशजष्ट रेशन दस्तरुको मस.नं. 
२ मा उशल्लशखत छोडपत्रको दररेटको आधा शलु्क लाग्नेछ।  

१७. नेपाल सरकारअन्द्तगात कुनै एक मनकायको नाममा रहेको जग्गा नेपाल 
सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अको कुनै मनकायको नाममा 
रशजष्ट रेशन वा दाशखल खारेज गनुा पदाा रशजष्ट रेशन दस्तरु तथा सेवा शलु्क 
लाग्ने छैन। प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्द्तगात कुनै एक मनकायको 
नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकार वा स्थानीय तहको अको कुनै 
मनकायको नाममा रशजष्ट रेशन वा दाशखल खारेज गनुा पदाा रशजष्ट रेशन दस्तरु 
तथा सेवा शलु्क लाग्ने छैन। 

१८. कुनै व्यशिको स्वाममत्वमा रहेको जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा 
स्थानीय तहको कुनै मनकायले मनेःशलु्क प्राप् त गदाा वा खररद गरी मलंदा 
रशजष्ट रेशन दस्तरु तथा सेवा शलु्क लाग्ने छैन।  

१९. वैदेशशक रोजगारीबाट बैंवकङ् ग प्रर्ाली माफा त ् ववप्ररे्र् (रेममट् यान्द्स) प्राप् त 
भएको बैंकको प्रमाशर्त कागजातको आधारमा त्यस्तो ववप्ररे्र्बाट खररद 
हनेु जग्गाको मलखतमा पच्चीस प्रमतशत रशजष्ट रेशन दस्तरु छुट ददइनेछ। 
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अनसूुची-२ 
(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्द्धत) 

सवारी साधन कर 
१. मनजी सवारी साधनमा देहायबमोशजम सवारी साधन कर लाग्नछेेः- 
मस.नं. सवारीको वकमसम  वावर्ाक कर दर 

1. 

कार, शजप, भ्यान र माइक्रो बस 
(क) १००० सी.सी. सम्म रू.20,०००।- 
(ख) १००१ सी.सी. देशख १५०० सी.सी. सम्म रू.२2,०००।- 
(ग) १५०१ सी.सी. देशख २००० सी.सी. सम्म रू.२5,०००।- 
(घ) २००१ सी.सी. देशख २५०० सी.सी. सम्म रू.३4,०००।- 
(ङ) २५०१ सी.सी. देशख २९०० सी.सी. सम्म रू.३9,०००।- 
(च) २९०१ सी.सी. देशख मामथ सबै रू.५5,०००।- 

2. 

डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, के्रन जस्ता मेशशनरी उपकरर् र 
ममनीवटपर   
(क) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, के्रन 

जस्ता मेशशनरी उपकरर् 
रू.३8,०००।- 

(ख) ममनीवटपर रू.२5,०००।- 

3. 

थ्री ह्वीलर, टेम्पो, रेक्टर र पावर वटलर 
(क) थ्री ह्वीलर र टेम्पो  रू.५,०००।- 
(ख) रेक्टर रू.4,०००।- 
(ग) पावर वटलर रू.३,०००।- 

4. मममनरक वा मममनबस  रू.२2,०००।- 
5. रक वा बस रू.३0,०००।- 

6. 

मोटर साइकल 
(क) १२५ सी.सी. सम्म रु.२,५००।- 
(ख) १२६ सी.सी. देशख २५० सी.सी. सम्म रु.४,0००।- 
(ग) २५१ सी.सी. देशख ४०० सी.सी. सम्म रु.8,०००।- 
(घ) ४०0 सी.सी. भन्द्दा मामथ सबै रु.१5,०००।- 
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२. भाडामा दताा भएका सवारी साधनमा देहायबमोशजम सवारी साधन कर 
लाग्नछेेः- 

मस.नं. सवारीको वकमसम 

1. 

कार, शजप, भ्यान र माइक्रो बस वावर्ाक कर दर 
(क) १३०० सी.सी. सम्म  रू.8,०००।- 
(ख) १३०१ सी.सी. देशख २००० सी.सी. सम्म  रू.9,०००।- 
(ग) २००१ सी.सी. देशख २९०० सी.सी. सम्म रू.१1,०००।- 
(घ) २९०१ सी.सी. देशख ४००० सी.सी. सम्म  रू.१3,०००।- 
(ङ) ४००0 सी.सी. भन्द्दा मामथ सबै रू.१5,०००।- 

२. डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, के्रन जस्ता 
मेशशनरी उपकरर्  

रू.18,०००।- 

३. थ्री ह् वीलर र टेम्पो रू.४,०००।- 
4. रयाक्टर रू.2,5००।- 
५. पावर वटलर रू.२,०००।- 
६. ममनीरक वा ममनीबस रू.१2,०००।- 
७. ममनी वरपर रू.१4,०००।- 
8. रक वा बस  रू.१6,०००।- 

३. बाटो इजाजतपत्र दस्तरु (नवीकरर् समेत) 

मस. 
नं. 

दरुी (वक.मी.) 

सवारीको वगीकरर् र दस्तरु 
ठुला र 

मझौला बस, 
मममनबस आदद 

ठुला र मझौला 
रक, मममनरक 

आदद 
१. १ वक.मम. देशख ५० वक.मम. सम्म रू.७००।- रू.८००।- 
२. ५१ वक.मम. देशख १०० वक.मम. सम्म रू.८००।- रू.९००।- 
३. १०१ वक.मम. देशख १५० वक.मम. 

सम्म 
रू.१,०००।- रू.१,१००।- 

४. १५१ वक.मम देशख २०० वक.मम. 
सम्म 

रू.१,१००।- रू.१,३००।- 

५. २०१ वक.मम. देशख २५० वक.मम. रू.१,२००।- रू.१,४००।- 
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मस. 
नं. 

दरुी (वक.मी.) 

सवारीको वगीकरर् र दस्तरु 
ठुला र 

मझौला बस, 
मममनबस आदद 

ठुला र मझौला 
रक, मममनरक 

आदद 
सम्म 

६. २५१ वक.मम. देशख ३०० वक.मम. 
सम्म 

रू.१,४००।- रू.१,५००।- 

७. ३०१ वक.मम. देशख ३५० वक.मम. 
सम्म 

रू.१,५००।- रू.१,७००।- 

८. ३५१ वक.मम. देशख ४०० वक.मम. 
सम्म 

रू.१,६००।- रू.१,८००।- 

९. ४०१ वक.मम. देशख ४५० वक.मम. 
सम्म 

रू.१,७००।- रू.१,९००।- 

१०. ४५१ वक.मम. देशख ५०० वक.मम. 
सम्म 

रू.२,१००।- रू.२,३००।- 

११. ५०१ वक.मम. देशख ५५० वक.मम. 
सम्म 

रू.२,३००।- रू.२,५००।- 

१२. ५५१ वक.मम. देशख ६०० वक.मम. 
सम्म 

रू.२,५००।- रू.२,७००।- 

१३. ६०१ वक.मम. देशख ६५० वक.मम 
सम्म 

रू.२,७००।- रू.2,9००।- 

१४. ६५१ वक.मम. देशख ७०० वक.मम. 
सम्म 

रू.२,९००।- रू.3,१००।- 

१५.  ७०0 वक.मम. भन्द्दा मामथ रू.३,2००।- रू.३,३००।-  
४. बाटो इजाजत दस्तरु (नवीकरर् समेत) 

पाँच मसटभन्द्दा बढी चौध मसटसम्म िमता भएको सावाजमनक सवारी साधनको 
लामग 

मस.नं. दरुी (वक.मम.) दस्तरु 
१. १ वक.मम. देशख ५० वक.मम. सम्म रू.५००।- 
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२. ५१ वक.मम. देशख १०० वक.मम. सम्म रू.६००।- 
३. १०१ वक.मम. देशख १५० वक.मम. सम्म रू.७००।- 
४. १५१ वक.मम. देशख २५० वक.मम. सम्म रू.८००।- 
५. २५१ वक.मम. देशख ३०० वक.मम. सम्म रू.९००।- 

५. सवारी साधन दताा शलु्क 

मस.नं. वववरर् मनजी सवारी 
साधनको दर 

सावाजमनक 
सवारी 

साधनको दर 
1. बस, रक रू.२,५००।- रू.३,५००।- 
2. मममन रक, मममन बस, रयाक्टर रू.२,०००।- रू.२,५००।- 
3. कार, शजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो रू.१,५००।- रू.२,५००।- 
4. मोटरसाइकल, स्कुटर रू.५००।- - 
5. अटो टेम्पो रू.१,०००।- रू.१,५००।- 
6. सरकारी मोटरसाइकल रू.८००।- - 

६. सवारी साधन नामसारी 

मस.नं. वववरर् 
मनजी सवारी 
साधनको दर 

सावाजमनक 
सवारी साधनको 

दर 
1. बस, रक रू.१,२००।- रू. २,५००।- 
2. मममन रक, मममन बस, ट्याक्टर रू.१,०००।- रू. १,५००।- 
3. कार, शजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो रू. ८००।- रू. १५००।- 
4. मोटरसाइकल, स्कुटर रू. ५००।- - 

७. सवारी साधन दताा वकताव (ब्ल ुबकु) नवीकरर् शलु्क 
मस.नं. वववरर् शलु्क 
1. भाडाका बस, ठुला वटप्पर रू. १०००।- 
2. भाडाका मममनबस, वटप्पर रू. ८००।- 
3. मनजी बस, ठुला वटप्पर रू. ५००।- 
4. मनजी बस, वटप्पर रू. ५००।- 
5. रयाक्टर रू. ८००।- 
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6. एम्बलेुन्द्स रू. ५००।- 
7. मोटरसाईकल, स्कुटर रू. २००।- 
8. मनजीगाडी (शजप) (वगा-क/च) रू. ५००।- 
9. सरकारी/भाडा शजप (वगा ज/झ) रू. ८००।- 
10. पावरटेलर रू. ३००।- 
11. मनजी मेशशनरी औजार (डोजर, रोलर, एक्साभेटर) रू. ५००।- 
12. भाडा टेम्पो रू. ५००।- 
13. मनजी टेम्पो रू. ५००।- 
८. दताा पररवतान दस्तरु 

मस.नं. वववरर् मनजीमा 
पररवतान गदाा 

सावाजमनकमा 
पररवतान गदाा 

1. ठुला सवारी बस वा रक रू.१,५००।- रू.२,५००।- 
2. साना वा मझौला सवारी मममनबस वा 

मममन रक वा शजप वा कार वा भ्यान रू.८००।- रू.१,०००।- 

9.  सवारी साधनको दताा वा नामसारी रोक् का राख् न ु पने भएमा पाँच सय 
रुपैयाँ दस्तरु लाग्नेछ। 

10.  सवारी साधन दताा वकताब (ब्ल ुबकु) हराएमा वा नामसएमा प्रमतमलवप मलँदा 
ठुला सवारी साधन बस, रक, मममनबस, मममन रक र मेशशनरी औजारको 
हकमा एक हजार रुपैयाँ र अन्द्य सवारी साधनको हकमा पाँच सय रुपैया ँ
दस्तरु लाग्नेछ। 

11.  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नाउँमा दताा भएका सवारी 
साधनको हकमा भाडामा दताा भएका सवारी साधनमा लाग्ने सरह कर 
लाग्नेछ। 

12.  ववद्यतुीय माध्यमद्वारा सञ् चामलत सवारी साधनमा सवारी साधन कर लाग्ने 
छैन। पेरोमलयम पदाथा बाहेक अन्द्य इन्द्धनद्वारा सञ् चालन हनेु सवारी 
साधनमा खण्ड १ र २ बमोशजम लाग्ने सवारी साधन करमा बीस प्रमतशत 
छुट हनेुछ। 

13.  सरुु पैठारी मममतले एक वर्ाभन्द्दा कम अवमध भएमा दामासाहीले सवारी 
साधन कर कट्टा गररनेछ।  
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   तर व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा त्यस्तो कर 
लाग्ने छैन। 

14.  सवारी साधन मबग्रकेो वा अन्द्य कुनै कारर्बाट सवारी साधन चलाउन 
नपाएको भनी नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले ठहर् याएको कुनै व्यशि 
वा संस्थाको नाममा दताा भएको सवारी साधनलाई सवारी साधन कर 
लाग्ने छैन। 

15.  अन्द्य प्रदेशमा दताा भई उत्पादनका मममतले पन्द्र वर्ाभन्द्दा परुाना सवारी 
साधनलाई लाग्ने सवारी साधन करमा पन्द्र वर्ाभन्द्दा बढीको प्रत्येक 
वर्ाका लामग पाँच प्रमतशतका दरले थप गरी सवारी साधन कर लाग्नेछ। 

            तर त्यस्तो थप रकम सवारी साधनको लामग तोवकएको कर 
रकमभन्द्दा बढी हनेु छैन। 

16. भाडाका बस, ममनीबस तथा माइक्रोबसका सवारी साधनले ववद्याथी, ज्येष्ट ठ 
नागररक, अशि तथा अपाङ् गता भएका व्यशिलाई सहमुलयतको रूपमा 
भाडामा छुट ददएबापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले मतनुा पने सवारी 
साधन करमा पचास प्रमतशत छुट पाउनेछन।् 

17.  सवारी साधन धनीले पाँच वर्ाको सवारी साधन कर एकमसु् ट भिुानी 
गरेमा दस प्रमतशत सवारी साधन कर छुट हनेुछ। 

18.  सावाजमनक सङ् ग्रहालयमा प्रदशानीका लामग राशखएका बीस वर्ाभन्द्दा परुाना  
सवारी साधनलाई वावर्ाक मतनुापने सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

19.  खण्ड १ र २ मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन दमकल, एम्बलेुन्द्स 
तथा शव वाहनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 

20.  ववद्यतु सोलार वा ब्यारीबाट चल्ने सवारी साधनमा सवारी मनमाार् तथा 
सम्भार दस्तरु पचास प्रमतशत छुट हनेुछ। 

21.  बीस लाख रुपैयाँभन्द्दा बढीको सवारी साधन खररद गदाा सम्बशन्द्धत सवारी 
साधन के्रताले एकाउन्द्ट पेयी चेकबाट मबके्रतालाई रकम भिुानी 
गनुापनेछ। 

22.  यस ऐनमा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन अपाङ् गता भएका 
व्यशिले प्रयोग गना ममल्ने गरी बनाइएका एक सय पचास सी.सी. सम्मका 
स्कूटरमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन। 
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23. नेपालमा हाल सञ् चालनमा रहेका परुाना रकलाई नेपालमा नै बन्द्द 
कन्द्टेनरको रूपमा रूपान्द्तरर् गना मनवेदन ददने सवारी साधनका धनीलाई 
मनजले बझुाउन ुपने सवारी साधन कर बापत पचास हजार रुपैयाँ वा चार 
वर्ाको सवारी साधन कर बापत हनु आउने रकममध्ये जनु घटी हनु्द्छ सो 
बराबरको रकम छुट ददइनेछ।  

     तर त्यस्तो छुट सवुवधा दश वर्ाभन्द्दा परुाना रकलाई ददइने छैन। 
24.  ढुवानी काया सञ् चालन गने गरी दताा भएका प्रा.मल. कम्पनीले सञ् चालन 

गने दश टनभन्द्दा मामथका बन्द्द कन्द्टेनर र ठूला रकले मतने सवारी 
साधन करमा पच्चीस प्रमतशत छुट ददइनेछ। 

25.  नेपाल सरकारले जफत गरी मललाम मबक्री गरेको सवारी साधनमा सो 
मममत भन्द्दा अगामडको अवमधको त्यस्तो कर लाग्ने छैन। 

26. सरकारी, संस्थान र पयाटन सवारी साधनको सवारी साधन कर सावाजमनक 
सवारी साधन सरह लाग्नेछ। 
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अनसूुची-३ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्द्धत) 
मनोरञ् जन कर 

मस.नं. वववरर् मनोरञ् जन  
करको दर 

१. चलशचत्र प्रदशान गदाा दशाकबाट प्रमत वटकट मूल्यको, ५% 
२. साँस्कृमतक प्रदशान, दोहोरी साँझ, डान्द्सबार, कन्द्सटा, 

नाटकघर, मभमडयो घर, मथएटर, पाका  प्रमत वटकट वा 
रमसद मूल्यको, 

५% 

3. मेला, महोत्सव तथा जाद ुसका स मेला सञ् चालन गराए 
बापत प्रमत वटकट मूल्यको, 

५% 

४. र् याशफ्टङ् ग, बोवटङ् ग, प्याराग्लाइमडङ् ग, रक 
क्लाइशम्बङ् ग, बन्द्जी जशम्पङ् ग, स्वीङ, शजप फ्लायर 
प्रमत वटकट वा रमसद मूल्यको, 

२% 
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अनसूुची-४ 
(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्द्धत) 

दहत्तर बहत्तर शलु्क 
मस. 
नं. 

वववरर् इकाई दर 

१. ढुङ् गा, मगट् टी, बालवुा, स्लेट, 
ग्राभेल र रोडा मबक्री एवम ्घाटगद्दी 
(स्वीकृत खानी िेत्र बाहेक) 

प्रमत क् यू. वफट रू.३।- 

2. माटो मबक्री एवम ्घाटगद्दी 
(स्वीकृत खानी िेत्र बाहेक) 

प्रमत क् यू. वफट रू.१।- 

3. खानीजन्द्य उद्योगबाट मनकासी हनेु वस्तमुा मनकासी कर मात्र 
लगाइनेछ।  

4. खानीजन्द्य वस्तहुरूको उपयोग गरी मसमेन्द्ट उत्पादन गरी मबक्री ववतरर् 
गने उद्योगबाट उत्पाददत मसमेन्द्टको मबक्रीमा मबक्री गदााकै बखत मबक्री 
मूल्यको (मूल्य अमभबवृद्ध कर तथा अन्द्तेःशलु्क बाहेक) शून्द्य दशमलव 
पाँच प्रमतशतका दरले प्राकृमतक स्रोत उपयोग बापत शलु्क लगाइने छ। 

5. खानीजन्द्य वस्तहुरूको उपयोग गरी शक्लङ् कर उत्पादन गरी मबक्री 
ववतरर् गने उद्योगबाट उत्पाददत शक्लङ् करको मबक्रीमा मबक्री गदााकै 
बखत मबक्री मूल्यको (मूल्य अमभबवृद्ध कर बाहेक) शून्द्य दशमलव पाँच 
प्रमतशतका दरले प्राकृमतक स्रोत उपयोग बापत शलु्क लगाइने छ। 

  

प्रमाशर्करर् मममतेः २०७९।03।29 
 

 
 

        
               

  
आन्द्तररक माममला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

आज्ञाले, 
ददनेश सागर भसुाल 

प्रदेश सरकारको सशचव 
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