
 

 
 
 
 

 

प्रदेश याजऩत्र 
फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, भकवानऩयु, असाय ३० गते, २०७८ सार (अततरयक्ताङ्क ७ 

बाग १ 

प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 

फागभती प्रदेश, हेटौंडा 
 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ। 

सॊवत ्२०७८ सारको ऐन नॊ. २ 
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प्रदेश सयकायको अथव सम्फन्धी प्रस्तावराई कामावन्वमन गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तावना: फागभती प्रदेश सयकायको आतथवक वषव २०७८।०७९ को अथव 
सम्फन्धी प्रस्तावराई कामावन्वमन गनवको तनतभत्त याजस्व सङ्करन गने, कय 
तथा शलु्कको दय घटाउन,े फढाउने, कय रगाउन,े कय छुट ददने तथा 
याजस्व प्रशासन सम्फन्धी कानून तजुवभा गनव वाञ्छनीम बएकारे, 

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ ।  

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश आतथवक ऐन, 
 २०७८" यहेको छ। 

(२) मस ऐन फभोशजभका दपाहरु सॊवत ् २०७८ सार 
साउन १ गतेदेशख रागू हनुछे। 

2. घय जग्गा तथा अन्म यशजषे्डशन शलु्क, सेवा शलु्क य योक्का दस्तयु: 
 (१) आतथवक वषव 207८।०७९ भा फागभती प्रदेशतबत्र 
 अनसूुची-१ फभोशजभ घय जग्गा तथा अन्म यशजषे्डशन शलु्क, सेवा 
 शलु्क य योक्का दस्तयु रगाइने य असरु उऩय गरयनछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको घय जग्गा तथा अन्म 
यशजषे्डशन शलु्क यशजषे्डशन गदावका फखत सम्फशन्धत स्थानीम तहरे 
सङ्करन गनुव ऩनेछ। 

तय स्थानीम तहको साधन, श्रोत, प्रववतध, जनशशक्त तथा 
कामावरम व्मवस्थाऩन नबएसम्भ नेऩार सयकायको तोवकएको 
कामावरमरे उऩदपा (१) फभोशजभको दय अनसुायको शलु्क 
सङ्करन गयी फाॉडपाॉट गनुव ऩनेछ। 
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(३) उऩदपा (१) फभोशजभको घय जग्गा तथा अन्म 
यशजषे्डशन शलु्क, सेवा शलु्क य योक्का दस्तयुको जम्भा यकभफाट 
अनसूुची-1 को  खण्ड (क) घय जग्गा तथा अन्म यशजषे्डशन शलु्क 
तस.नॊ.१५ फभोशजभको यकभ प्रदेश सशित कोषभा जम्भा गनुव 
ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (2) फभोशजभको कामावरमफाट सङ्कतरत घय 
जग्गा तथा अन्म यशजषे्डशन शलु्क, सेवा शलु्क य योक्का दस्तयुको 
जम्भा यकभफाट अनसूुची-1 को खण्ड (ग) ववववध को क्र.सॊ.१३ 
फभोशजभको यकभ प्रदेश सशित कोषभा जम्भा गयी फाॉकी यकभको 
साठी प्रततशतरे हनुे यकभ सम्फशन्धत स्थानीम तहको सशित 
कोषभा य चारीस प्रततशतरे हनु आउने यकभ भातसक रुऩभा 
प्रदेश सशित कोषभा दाशखरा गनुव ऩनेछ।  

(५) उऩदपा (४) फभोशजभको याजस्व फाॉडपाॉटको 
वववयण प्रत्मेक भवहना सभाप्त बएको तभततरे ऩच्चीस ददनतबत्र 
सम्फशन्धत स्थानीम तह य आतथवक भातभरा तथा मोजना 
भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

3. सवायी साधन कय: (१) आतथवक वषव 207८।०७९ भा फागभती 
 प्रदेशतबत्र सवायी साधन कय, सवायी चारक अनभुतत ऩत्र आवेदन 
 दस्तयु, सवायी चारक अनभुतत ऩत्र, नवीकयण तथा सवायी साधन 
 दताव दस्तयु एवॊ नवीकयण, फाटो इजाजत ऩत्र आवेदन तथा 
 नवीकयण दस्तयु अनसूुची-२ फभोशजभ रगाइने य असरु उऩय 
 गरयनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभको सवायी साधन कय भात्र 
अनसूुची-२ को क्र.सॊ. १ फभोशजभको दय अनसुाय हनुे कय 
सङ्करन गयी प्रदेश ववबाज्म कोषभा दाशखरा गनुव ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ कामावरमफाट सङ्कतरत सवायी 
साधन कय फाहेक, सवायी चारक अनभुतत ऩत्र आवेदन दस्तयु, 
सवायी चारक अनभुतत ऩत्र, नवीकयण तथा सवायी साधन दताव 
दस्तयु एवॊ नवीकयण, फाटो इजाजत ऩत्र आवेदन तथा नवीकयण 
दस्तयु अनसूुची-२ को क्र.सॊ. २ फभोशजभको दस्तयु सङ्करन गयी 
भातसक रुऩभा प्रदेश सशित कोषभा दाशखरा गनुव ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ प्रदेश ववबाज्म कोषभा जम्भा 
बएको यकभ भध्मे साठी प्रततशतरे हनुे यकभ प्रदेश सशित कोषभा 
य चारीस प्रततशतरे हनु े यकभ यावष्डम प्राकृततक स्रोत तथा ववत्त 
आमोगफाट प्राप्त शतु्र फभोशजभ फाॉडपाॉट गयी सम्फशन्धत स्थानीम 
तहको सशित कोषभा दाशखरा गनुव ऩनेछ। 

4. भनोयञ्जन कय: (१) आतथवक वषव 207८।०७९ भा फागभती 
 प्रदेशतबत्रको चरशचत्र घय, तबतडमो घय, साॊस्कृततक प्रदशवन हर, 
 कन्सटव, तथमटय/नाटकघय, पनऩाकव , वाटय गाडेन, फार उद्यान, 
 दोहोयी साॉझ, डान्सफाय, क्मातसनो, पुट्सर, जमु्फा, नाइवट क्रव, 

 भसाज एवॊ स्ऩा, जीऩराइवन, फशन्जजम्ऩ, स्वीतभङ्ग ऩरु य ऩाकव  जस्ता 
 भनोयञ् जन स्थरभा अनसूुची-३ फभोशजभको भनोयञ्जन कय रगाइन े
 य असरु उऩय गरयनेछ। 
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(2) उऩदपा (१) फभोशजभको भनोयञ्जन कयको प्रशासन 
स्थानीम तहरे गनेछ । उक्त यकभ स्थानीम तहको ववबाज्म 
कोषभा जम्भा गनुव ऩनेछ ।   

(3) अनसूुची-3 को तस.नॊ. १ देशख ४ भा उशल्रशखत 
कयदातारे फझुाउन ुऩने कय भवहना सभाप्त बएको तभततरे ऩच्चीस 
ददनतबत्र सम्फशन्धत स्थानीम तहभा फझुाउन ुऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको अवतधतबत्र भनोयञ्जन कय 
नफझुाउने कयदायताराई सम्फशन्धत स्थानीम तहरे सो अवतध 
नाघेको तीन भवहनासम्भको रातग उक्त कय यकभको दश प्रततशत 
य सो अवतधतबत्र ऩतन भनोयञ्जन कय नफझुाएभा फझुाउनऩुने कय 
यकभको ऩन्र प्रततशतका दयरे वावषवक ब्माज रगाई त्मस्तो यकभ 
असरु उऩय गनुव ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (२) फभोशजभ ववबाज्म कोषभा जम्भा 
बएको यकभ साठी प्रततशत स्थानीम तहको सशित कोष य चारीस 
प्रततशत यकभ प्रदेश सशित कोषभा दाशखरा गनुव ऩनेछ। 

5. ववऻाऩन कय: (१) आतथवक वषव 207८।०७९ भा फागभती 
 प्रदेशतबत्र याशखन े होतडवङ फोडव, साइन फोडव, व्मानय, ट्राई तबजन 
 फोडव, ग्रो फोडव, स्टर, तडशजटर फोडव, धातकुो फे्रभ वा कुनै 
 स्थानभा रगाउन,े रेख्न े वा ववद्यतुीम तयङ् ग प्रमोग गरयएको 
 प्रचायको रातग याशखने वस्त ु वा साभग्रीभा गरयन े ववऻाऩनभा 
 ववऻाऩन कय रगाइन ेय असरु उऩय गरयनछे। 

(२) उऩदपा (१) अनसुायको ववऻाऩन कयको दय एवॊ 
कय उठाउने प्रणारी स्थानीम तहरे तनधावयण गये फभोशजभ हनुेछ।  
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(३) उऩदपा (१) फभोशजभको ववऻाऩन कयको प्रशासन 
स्थानीम तहरे गनेछ। कयदातारे फझुाउनऩुने कय भवहना सभाप्त 
बएको तभततरे ऩच्चीस ददनतबत्र सम्फशन्धत स्थानीम तहभा फझुाउन ु
ऩनेछ।उक्त यकभ स्थानीम तहको ववबाज्म कोषभा जम्भा गनुव  
ऩनेछ।   

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको अवतधतबत्र ववऻाऩन कय 
यकभ नफझुाउने कयदायताराई सम्फशन्धत स्थानीम तहरे सो अवतध 
नाघेको तीन भवहनासम्भको रातग उक्त कय यकभको दश प्रततशत 
य सो अवतधतबत्र ऩतन ववऻाऩन कय नफझुाएभा फझुाउनऩुने कय 
यकभको ऩन्र प्रततशतका दयरे वावषवक ब्माज रगाई त्मस्तो यकभ 
असरु उऩय गनुव ऩनेछ।  

(5) उऩदपा (३) फभोशजभ ववबाज्म कोषभा जम्भा 
बएको यकभ साठी प्रततशत स्थानीम तहको सशित कोष य चारीस 
प्रततशत यकभ प्रदेश सशित कोषभा दाशखरा गनुव ऩनेछ। 

6. कृवष आमभा कय: (१) आतथवक वषव २०७८।०७९ भा स्वमॊ 
 घोषणा गयी आफ्नो कृवष आम प्रस्ततु गने कृषकहरुको रातग कृवष 
 आमभा कय रगाइने य असरु उऩय गरयनछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको कृवष आमभा राग्न े
कयको दय तथा सीभा अनसूुची-४ फभोशजभ हनुेछ। 

(३) उऩदपा (1) फभोशजभको कय प्रशासन प्रदेश 
सयकायफाट हनुेछ।  
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(४) उऩदपा (2) फभोशजभको कृवष आमभा कय बतूभ 
व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम अन्तगवतको कृवष ऻान 
केन्ररे सङ्करन गयी प्रदेश सशित कोषभा दाशखरा गनुव ऩनेछ ।  

7. ऩमवटन शलु्क: (१) प्रदेश ऩमवटन सम्फन्धी कानून नफनेसम्भ 
 आतथवक वषव २०७८।०७९ भा अनसूुची-५ फभोशजभ ऩमवटन 
 शलु्क रगाइने य असरु उऩय गरयनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको ऩमवटन शलु्कको प्रशासन 
प्रदेश सयकायफाट हनुेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको ऩमवटन शलु्क उद्योग, 

ऩमवटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम अन्तगवतको उऩत्मका ऩमवटन 
कामावरम वा प्रदेश सयकायरे तोकेको कामावरमरे सङ्करन गयी 
प्रदेश सशित कोषभा दाशखरा गनुव ऩनेछ।  

8. सवायीको दताव वकताफ (ब्र ु फकु) दस्तयु: आतथवक वषव 
 207८।०७९ भा प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, 

 २०७५ भा बएको व्मवस्था फभोशजभ सोको तनमभावरी नफनेसम्भ 
 सवायीको दताव वकताफ (ब्र ु फकु) दस्तयु तथा अन्म ववववध 
 दस्तयुको सङ्करन प्रचतरत कानून फभोशजभ हनुेछ ।  
9. ढुङ्गा, तगटी, भाटो, फारवुा, दहत्तय फहत्तय शलु्क: (१) आतथवक वषव 
 207८।0७९ भा भाटो, ढुङ्गा, तगट्टी, फारवुा, स्रेट, चनुढुङ्गा, 
 ग्राबेर, खरयढुङ्गा, अभ्रख य दहत्तय वहत्तयको सङ्करनभा अनसूुची-६ 
 फभोशजभ शलु्क रगाइन ेय असरु उऩय गरयनेछ।  
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(२) स्थानीम तहरे प्रचतरत कानूनभा तोवकएको दयभा 
नघट्ने गयी उऩदपा (१) फभोशजभको साभाग्रीभा तफक्री भूल्म 
तोक्न सक्नछे। 

(3) उऩदपा (१) फभोशजभको शलु्कको सङ्करन 
सम्फशन्धत स्थानीम तहरे गनेछ । उक्त यकभ स्थानीम तहको 
ववबाज्म कोषभा जम्भा गनुव ऩनेछ ।   

(4) उऩदपा (३) फभोशजभ ववबाज्म कोषभा जम्भा 
बएको यकभ साठी प्रततशत स्थानीम तहको सशित कोष य चारीस 
प्रततशत यकभ प्रदेश सशित कोषभा फाॉडपाॉट गयी दाशखरा गनुव 
ऩनेछ।  

भातथ जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन अनसूुची-६ को 
तस.नॊ. ७ फभोशजभ तसभेन्ट कायखाना भूल्मभा सङ्करन हनु े
प्राकृततक श्रोत शलु्क फभोशजभको याजस्व भध्मेफाट चारीस 
प्रततशतरे हनुे यकभ सम्फशन्धत स्थानीम तहको सशित कोषभा य 
साठी प्रततशतरे हनुे यकभ प्रदेश सशित कोषभा भातसक रुऩभा 
दाशखरा गनुव ऩनेछ। 

10. जरयफाना: (१) प्रदेशतबत्र कुनै व्मशक्त, सॊस्था वा तनकामरे प्रदेश 
 कानूनको उल्रङ्घनन गयेको ऩाइएभा प्रदेश सयकायरे दण्ड तथा 
 जरयफाना गनव सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको दण्ड जरयफानाको दय 
प्रचतरत कानून फभोशजभ हनुछे। 

11. अन्म याजस्व: (१) प्रदेश सयकायको ववतबन्न भन्त्रारम भातहत 
यहेका कामावरमहरुको कामव-प्रकृतत अनसुाय वस्त ु तथा सेवा 
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प्रवाहको भाध्मभफाट सङ्करन हनुे दताव शलु्क, तफक्री भूल्म वा 
शलु्क तथा दस्तयु प्रदेश कानूनभा तनधावयण बइव नसकेको 
अवस्थाभा प्रचतरत कानूनभा उल्रेख बएको दयभा सङ्करन गनुव 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सङ्करन बएको कय तथा गैय 
कय याजस्व यकभ याजस्व व्मवस्थाऩन प्रणारी भापव त भातसक 
रुऩभा प्रदेश सशित कोषभा दाशखरा गयी सोको वववयण प्रदेश 
रेखा तनमन्त्रक कामावरम, सम्फशन्धत भन्त्रारम य आतथवक भातभरा 
तथा मोजना भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

12. दय घटाउन, फढाउन वा छुट ददन सक्न:े (१) प्रचतरत कानूनभा 
 जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन प्रदेश सयकायरे आवश्मकता 
 अनसुाय मो ऐन य अन्म कानून फभोशजभ रगाइने दस्तयु, शलु्क, 
 भहशरु य कयको दय घटाउन, फढाउन वा त्मस्तो दस्तयु, शलु्क, 
 भहशरु य कय आॊशशक वा ऩूणव रुऩभा छुट ददन सक्नेछ। त्मस्तो 
 दय घटाएको, फढाएको वा छुट ददएको सूचना प्रदेश याजऩत्रभा 
 प्रकाशन गनुव ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कयको दय घटाइएको, 
फढाइएको वा कुनै दस्तयु, शलु्क, भहशरु य कय आॊशशक वा ऩूणव 
रुऩभा छुट ददइएको वववयण प्रत्मेक वषव आतथवक भातभरा तथा 
मोजना भन्त्रारमरे प्रदेश सबाभा ऩेश गनुव ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ ददइएको ऩूणव वा आॊशशक 
कय छुट सवुवधाको कसैरे दरुुऩमोग गयेभा त्मसयी छुट ददइएको 
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दस्तयु, शलु्क, भहशरु य कय यकभ असरु उऩय गयी सो यकभ 
फयाफय जरयफाना गरयनेछ। 

13. प्रवक्रमा सयरीकयण वा फाधा अड्काउ पुकुवा गनव सक्न:े प्रचतरत 
 कय सम्फन्धी कानून तथा मस ऐनको कामावन्वमनको क्रभभा 
 साववजतनक शाशन्त य व्मवस्थाभा गम्बीय खरर ऩगेुको वा 
 साववजतनक आवागभनभा अवयोध बएको वा ववऩद्को कायणरे 
 उशल्रशखत कानूनरे प्रदान गयेको कुनै सवुवधा उऩबोग गनव नऩाउन े
 अवस्था तसजवना बएभा, कुनै जवटरता देशखएभा वा उशल्रशखत ऐन 
 तथा मस ऐनको कामावन्वमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩनव गएभा 
 आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारमरे आवश्मकता अनसुाय 
 अवतध थऩ गनव, प्रवक्रमा सयरीकयण गनव वा कामावन्वमनभा 
 देशखएको फाधा अड्काउ पुकुवा गनव सक्नेछ। 
14. कोतबड -१९ फाट प्रबाववत व्मवसाम/ कायोफायभा छुट सहतुरमत 

सम्फन्धी ववशषे व्मवस्था: (१) नेऩार सयकाय तथा फागभती 
प्रदेशतबत्रका शजल्रा कोतबड-१९ सॊकट व्मवस्थाऩन केन्रको 
तनणवमानसुाय सॊवत ्२०७८ सार वैशाख १6 गतेदेशख शरुू बएको 
तनषेधाऻाको कायण उद्योग, व्माऩाय, होटर, ट्राबर टुसव,  टे्रवकङ्ग, 
ऩमवटन व्मवसाम, सवायी साधन, सञ् चाय गहृ रगामतका 
पभव/व्मशक्तरे दताव बएको सयकायी तनकामवाट नवीकयण तथा 
खायेजी सम्फन्धी सेवा तरॉदा तोवकए फभोशजभ राग्ने वा ततनुवऩने 
कय, दस्तयु, शलु्क तथा जरयफाना सभमभा ततनव नसकेकाको 
हकभा सम्फशन्धत शजल्राभा ऩूणव रुऩभा तनषेधाऻा हटेको तभततरे 
साठी ददनतबत्र दाशखरा गनव आएभा तोवकए फभोशजभ राग्ने कय, 
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दस्तयु  य शलु्क फाहेक थऩ जरयफाना वा अततरयक्त शलु्क राग्न े
छैन। 

(२) कोतबड-१९ भहाभायी दोस्रो रहयको प्रकोऩ फढेसॉगै 
साववजतनक मातामात सिारन गने व्मशक्त तथा पभवरे आतथवक वषव 
२०७८।०७९ को सवायी साधन कय सॊवत ्२०७८ सार पागनु 
भसान्ततबत्र फझुाएभा नवीकयण दस्तयु छुट ददइव नवीकयण 
गरयनेछ।      

15. सवायी साधन कय छुट सम्फन्धी ववषशे व्मवस्था: (१) फागभती 
प्रदेशतबत्रका मातामात व्मवस्था कामावरमभा दताव बएको सवायी 
साधनको आतथवक वषव २०६५/0६६ देशख आतथवक वषव 
२०७४/०७५ सम्भ तोवकए फभोशजभ कय दाशखरा य नवीकयण 
सभेत नगयेका सवायी धनीरे सॊवत ् २०७८ सार पागनु 
भसान्ततबत्र सवायी साधन कय फझुाउन आएभा प्रदेश सवायी 
तथा मातामात व्मवस्था ऐन‚ २०७५ वा प्रचतरत कानून 
फभोशजभ राग्ने सो अवतधको जरयफाना छुट हनुेछ। 

(२) कुनै सवायी साधन धनीरे सवायी हयाएको य पेरा 
ऩयेको सम्फन्धभा ट्रावपक प्रहयी कामावरमको तसपारयस ऩत्र य 
मातामात व्मवस्था कामावरमभा योक् का गयेको प्रभाण सवहत 
नवीकयणका रातग ऩेश गयेभा सवायी हयाएको य पेरा ऩयेको 
अवतधतबत्र राग्ने सवायी साधन कय तथा जरयफाना छुट हनुेछ। 

(३) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहभा 
नेऩारशस्थत कूटनैततक तनमोग तथा दात ृ सॊस्था/ 
कामावरम/आमोजनाफाट हस्तान्तयण बइव मातामात व्मवस्था 
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कामावरमभा कूटनैततक नम्फय प्रेटभा दताव बएका सवायी 
साधनहरुराइव सयकायी सवायी नम्फयभा प्रेटभा ऩरयवतवन गने गयी 
दताव गनव सम्फशन्धत कामावरमरे तसपारयस ऩत्रसवहत अनयुोध गयेभा 
त्मस्तो सवायी साधनराइव सयकायी सवायी सयह कामभ हनुे गयी 
दताव गरयनछे ।  

16. प्रादेशशक व्माऩाय तथा व्मावसाम शलु्क छुट सम्फन्धी ववशषे 
व्मफस्था् (१) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायको प्रचतरत 
कानून  फभोशजभ फागभती प्रदेशतबत्र दताव बएका व्माऩारयक 
पभवहरु तथा साझेदायी उद्योगहरुको नवीकयण म्माद सभाप्त 
बइसकेको ऩाॉच  वषव वा सोबन्दा फढी बएका य हार सञ् चारनभा 
नयहेको बनी सम्फशन्धत उद्योगी/व्मवसामीहरुरे स्वघोषणा गयी 
सॊवत ् २०७८ सार पागनु भसान्ततबत्र नवीकयण गनव आएभा 
त्मस्ता पभव/उद्योगहरुको हकभा तोवकएको जरयफाना छुट ददइव 
नवीकयण शलु्क भात्र तरई नवीकयण गरयनेछ।  

(२) सॊवत ्2065 सार चैत भसान्तसम्भ नवीकयण हनु 
नसकेका व्माऩारयक तथा औद्योतगक तपव का प्राइबेट तथा साझेदायी 
पभवहरुरे सम्फशन्धत आन्तरयक याजस्व कामावरम तथा कयदाता 
सेवा कामावरमफाट जायी बएको कय चकु्ताको प्रभाणऩत्रको 
प्रतततरवऩ सभेत सॊरग्न गयी सॊवत ् २०७८ सार पागनु 
भसान्ततबत्र तनवेदन ददएभा एक हजाय रुऩैमाॉ दस्तयु भात्र तरइव 
खायेजी गरयनेछ।  

17. ऩमवटन शलु्क छुट सम्फन्धी ववशषे व्मवस्था: (१) प्रचतरत कानून 
 फभोशजभ प्रदेशतबत्र दताव बई सञ् चारनभा यहेका ट्राबर, टे्रवकङ्ग, 
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 जरमात्रा, ऩमवटक मातामात रगामतका ऩमवटन व्मवसाम तथा 
 एजेन्सीहरुरे कोतबड-19 तथा अन्म ववववध कायणरे इजाजत ऩत्र 
 नवीकयण गयाउन नसकेको बए इजाजत ऩत्र प्राप्त व्मशक्तरे सॊवत ् 
 २०७८ सार पागनु भसान्तसम्भ त्मस्तो इजाजत ऩत्र नवीकयण 
 गयाउन तनवेदन ददएभा तोवकए फभोशजभ राग्न ेनवीकयण शलु्क य 
 शत प्रततशत थऩ दस्तयु तरइव एक ऩटकका रातग नवीकयण 
 गरयनेछ।  

(२) टे्रवकङ गाइड, टुरयष्ट गाइड, रयबय गाइड तथा 
टे्रवकङ ऩोटय गाइडरे आतथवक वषव 2078/079 को रातग 
गनुवऩने नवीकयण दस्तयुभा साठी प्रततशत छुट हनुछे । साथै 
कोतबड-19 तथा अन्म ववववध कायणरे आतथवक वषव 
207७/07८ सम्भ इजाजत ऩत्र नवीकयण गयाउन नसकेको बए 
त्मस्तो इजाजत ऩत्र प्राप्त व्मशक्तरे इजाजत ऩत्र नवीकयण गयाउन 
सॊवत ् २०७८ सार पागनु भसान्तसम्भ तनवेदन ददएभा तोवकए 
फभोशजभ राग्ने शलु्कभा साठी प्रततशत छुट हनुेछ ।   
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अनसूुची-१ 
(दपा २ सॉग सम्फशन्धत) 

घय जग्गा तथा अन्म यशजषे्डशन शलु्क, सेवा शलु्क य योक्का दस्तयु 

(क) घय जग्गा तथा अन्म यशजषे्डशन शलु्क: 

तस.नॊ. तरखतको प्रकाय 

यशजषे्डशन शलु्कको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा 
फाहेक थैरी अङ्कभा 

भहानगयऩातर
का 

ऺते्रको दस्तयु 

उऩभहानगयऩातर
का य नगयऩातरका 
ऺते्रको दस्तयु 

गाउॉऩातरका 
ऺते्रको दस्तयु 

१. याजीनाभा, सट्टाऩट्टा, सगोरनाभा 
य छोडऩत्रको तरखत 

   

(क) याजीनाभा, सट्टाऩट्टा य 
सगोरनाभाको तरखतको 
थैरी अङ्कभा 

5% 4.5% ३% 

(ख) साभवुहक आवास मोजना 
अन्तगवत तनतभवत बवन 
आवास इकाईको 
तरखतको थैरी अङ्कभा 

5% 4.5% ३% 

(ग) साभवुहक आवास मोजना 
अन्तगवत तनतभवत बवन 
सवहतको घय जग्गाको 
तरखतको थैरी अङ्कभा 

5% 4.5% ३% 

(घ) छोडऩत्र (आफ्नो हक 
वहस्सा फयाफयको थैरी 
अङ्कभा) 
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(अ) तीन ऩसु्तातबत्रको फकसऩत्र  सयह   

(आ)  तीन ऩसु्ता 
फावहयको 

5% 4.5% ३% 

२. दतावपायी (सॊमकु्त दताववारा 
फीचको) तरखतको थैरी 
अङ्कभा 

 

३% 

 

2 .५% 

 

२% 

३. हारैदेशखको फकसऩत्रको 
तरखतको थैरी अङ्कभा 

   

(क) फाजे, फज्मै, आभा, फाफ,ु 

ऩतत, ऩत्नी, दाज,ु बाउजू, 
बाइ, बाइ फहुायी, दददी, 
फवहनी, छोया, छोया-फहुायी, 
छोयी, छोयी-ज्वाॉइ, सास-ु
ससयुा, जेठाज,ु जेठानी, 
देवय, देउयानी, बततजा, 
बततजी, नातत, नाततनी, 
नाततनी फहुायी, काका-
काकी, भाभा-भाइज,ु 

बान्जा-बान्जी,  ठूरोफवुा, 
ठूरीआभा (फाव ु तपव का), 

आभाज,ु नन्द, सौता-सौता 
य एकै दाज-ुबाइ दददी- 
बाइवको छोया, छोयी, पूऩू य 
बदा-बदै फीच। 

   

  (अ) रु.१ राखसम्भको 
थैरी अङ्कभा 

२% 1.5% १% 

  (आ) रु.१ राखबन्दा 
भातथ जततसकैु थैरी 

2.5% 2% 1% 
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अङ्कभा 

(ख) अन्म फकसऩत्र य 
दानऩत्रको थैरी अङ्कभा 

15% 15% 10% 

 स्ऩष्टीकयण् सयकायी ववश्वववद्यारम, सयकायी क्माम्ऩस/करेज, साभदुावमक ववद्यारम, 

साभदुावमक अस्ऩतार, नेऩार सयकायका कामावरम, प्रदेश सयकायका कामावरम, 

स्थानीम तह तथा नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायको गठन आदेशफाट गदठत 
सतभतत, फोडव, प्रततष्ठान, सॊस्थान, आमोग तथा आमोजना य प्रदेश सयकायको नाभभा 
प्राप्त हनु ेदानऩत्रको तरखतभा कुनै शलु्क राग्न ेछैन। 

4. अॊशवण्डा तथा अॊश बऩावईको 
तरखतभा 

   

(क) रु.५० राखसम्भको 
थैरी अङ्कभा 

0.३% 0.३% 0.३% 

(ख) रु.५० राखबन्दा फढी 
रु.३ कयोडसम्भको 
थैरी अङ्कभा 

0.४% 0.४% 0.४% 

ग( ) रु.३ कयोडबन्दा 
भातथको थैरी अङ्कभा 

0.5% 0.5% 0.5% 

5. भानो छुवट्टएको य भानो 
जोतडएको तरखत 

   

(क) भानो छुवट्टएको प्रतत 
तरखत 

1५000।- 11000।- 5000।- 

(ख) भानो जोतडएको प्रतत 
तरखत 

30000।- 28000।- 15000।- 

6. शेषऩतछको फकसऩत्रको 
तरखत शेषऩतछको 
फकसऩत्र/अष्टरोहको प्रतत 
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तरखत 
(क)  तीन ऩसु्तातबत्रको १०000।- ८000।- ७000।- 

(ख)  तीन ऩसु्ताफावहयको 1५000।- 1२000।- ११000।- 

7. शेषऩतछको फकसऩत्र सॊशोधन 
वा यद्द गदाव  

   

 (क) शतव सॊशोधन २०00।- 1५00।- १०00।- 

(ख)  फकसऩत्र  यद्द २500।- २०00।- 1५00।- 

8. अन्म तरखत 

(क) यकभ खरेुकोभा 
 

४% 
 

३% 

 
२% 

 (ख)  यकभ नखरेुकोभा ७०००।- ६०००।- ३०००।- 

9. फन्धकीको तरखत  

दृष्टीफन्धकी, बोगफन्धकी य 
रख फन्धकीको तरखतको 
थैरी अङ्कभा 

१% १% १% 

10. अतधकायनाभा,  भञ्जयुीनाभा य 
अशततमायनाभाको तरखत 

२०00।- २०00।- २०00।- 

11. कऩारी तभसकु य 
कयायनाभाको तरखत 

दाशखरा खायेज नहनु ेकऩारी 
तभसकु य कयायनाभाको प्रतत 
तरखत 

१% १% १% 

1२. गठुी स्थाऩना गयेको तरखत 

(प्रतत तरखत) 
४०००।- ३०००।- २०00।-- 
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१३. भातसक एकराख बन्दा फढी 
घयफहार तरन ुददन ुगयेको 
तरखत थैरी अङ्कभा 

१% १% १% 

१४. अचर सम्ऩशत्त परोऩबोग 
बएको तरखत थैरी अङ्कभा ०.२५% ०.२५% ०.२५% 

१५. वेशजल्रा वेइराका ऩारयत सम्फन्धी व्मवस्था : 

 
तरखतको प्रकाय 

वेशजल्रा ऩारयतको याजस्व दस्तयु 

यशजषे्डशन दस्तयु 
वेशजल्रा दस्तयु 

सम्फशन्धत प्रदेशतबत्र 
प्रदेश फावहय 

(क) 

याजीनाभा, सट्टाऩट्टा, 
सॊगोरनाभा, छोडऩत्र, 

दतावपायी, हारैको 
फकसऩत्र भानो 
जोडीएको, छुट्टीएको, 
शेषऩतछको फकस ऩत्र, 
अष्टरोह, फन्धकीको 
तरखत, कऩारी तभसकु 
य कयायनाभाको तरखत 
वेशजल्रा वेइराका ऩारयत 
हनुे । 

अनसुचुी-१ भा 
तोवकए 
फभोशजभको 
सम्फशन्धत 
जग्गा बएको 
भारऩोतकै 
खाताभा जम्भा 
गयेको बौचय 
ऩेश गनुव ऩने । 

थैरी अङ्कभा थऩ ३ 
प्रततशत ऩास ऩारयत 
हनुे भारऩोतको 
खाताभा जम्भा गयी 
प्रदेश सशित कोषभा 
जम्भा गनुव ऩनेछ।   

थैरी अङ्कको थऩ 
५ प्रततशत ऩास 
ऩारयत हनुे 
भारऩोतको 
खाताभा जम्भा 
गयी प्रदेश सशित 
कोषभा जम्भा 
गनुव ऩनेछ।   

(ख) 

अॊशवण्डा तथा अॊश 
बऩावइको तरखत वेशजल्रा 
दस्तयु । 

अनसुचुी-१ भा 
तोवकए 
फभोशजभको 
सम्फशन्धत 
जग्गा बएको 

- - 
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भारऩोतकै 
खाताभा जम्भा 
गयेको बौचय 
ऩेश गनुव ऩने । 

(ख) सेवा शलु्क: 

तस.नॊ. तरखतको प्रकाय 

सेवा शलु्कको दय अन्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक 
थैरी अङ्कभा 

भहानगयऩातरका 
ऺते्रको दस्तयु 

उऩभहानगयऩातर
का य नगयऩातरका 
ऺते्रको दस्तयु 

 

गाउॉऩातरका 
ऺते्रको दस्तयु 

१. तरखत यशजषे्डशनको रातग डोय भाग गने तनवेदनभा प्रतत तरखत डोय शलु्क/दस्तयु 

(क)  काठभाडौं उऩत्मका  
ऺेत्रभा  

२००००।- १५०००।- 1000०।- 

(ख)  अन्म ऺेत्रभा १५०००।- १००००।- ५०००।- 

२. ववत्तीम तधतो: 
नेऩार याष्ड फैंकफाट ववत्तीम कायोफाय गनव स्वीकृत प्राप्त फैंक, ववत्तीम तथा सहकायी 
सॊस्थाफाट ददने कजावको तधतोफन्धक वा दृवष्टफन्धक तरखतभा 
(क) रु. ऩाॉच राख 

सम्भको तरखतको 
थैरी अङ्कभा 

३000।- ३000।- ३000।- 

(ख) रु.ऩाॉच राखबन्दा 
फढी रु. फीस राख 
सम्भको तरखतको 
थैरी अङ्कभा 

५०00।- ५०00।- ५०००।- 

(ग) रु. फीस राख बन्दा 
फढी रु.ऩचास राख 

८०००।- ८०००।- ८०००।- 



खण्ड ५) अततरयक्ताङ्क ७ प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७८।०३।३० 

 

20 

सम्भको तरखतको 
थैरी अङ्कभा 

(घ) रु. ऩचास राख 
बन्दा फढी रु. एक 
कयोडसम्भको 
तरखतको थैरी 
अङ्कभा 

२५,०००।- २५,०००।- २५,०००।- 

(ङ) रु. एक कयोडबन्दा 
फढी रु. दइुव कयोड 
सम्भको तरखतको 
थैरी अङ्कभा 

5०,000।- 5०,000।- 50,०00।- 

(च) रु. दइुव कयोड बन्दा 
फढी रु. ऩाॉच कयोड 
सम्भको तरखतको 
थैरी अङ्कभा 

७५,०००।- ७५,०००।- ७५,०००।- 

(छ) रु. ऩाॉच कयोड 
बन्दा फढी रु दश 
कयोड सम्भको 
तरखतको थैरी 
अङ्कभा  

 

 

११०,000।- 
 

 

११०,000।- १0०,000।- 

(ज) रु. दश कयोड 
बन्दा फढी रु.ऩन्र 
कयोड सम्भको 
तरखतको थैरी 
अङ्कभा 

१,२५,०००।- १,२५,०००।- १,२५,०००।- 

(झ) रु. ऩन्र कयोड 
बन्दा फढी रु.फीस 
कयोड सम्भको 
तरखतको थैरी 
अङ्कभा 

१,५०,०००।- १,५०,०००।- १,५०,०००।- 

(ञ) रु. फीस कयोड १,७५,०००।- १,७५,०००।- १,७५,०००।- 
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बन्दा फढी रु.ऩचास 
कयोड सम्भको 
तरखतको थैरी 
अङ्कभा 

(ट) रु. ऩचास कयोड 
बन्दा फढी रु.एक 
अवव सम्भको 
तरखतको थैरी 
अङ्कभा 

२,००,०००।- २,००,०००।- २,००,०००।- 

(ठ) रु. एक अववबन्दा 
फढी जतत सकैु 
तरखतको थैरी 
अङ्कभा 

३,००,०००।- ३,००,०००।- ३,००,०००।- 

३. रीज 

सयकायी जग्गा रीजभा उऩरब्ध गयाउने 
(सयकायी जग्गा दताव तथा तरजभा उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी कामवनीतत, २०७१ 
को अनसूुची-१ अनसुायको शलु्क राग्नेछ) 

4. जग्गा धनी दताव शे्रस्ताको प्रतततरवऩको रातग प्रतत ऩजुाव :  

(क) जग्गा धनी दताव 
शे्रस्ताको प्रभाशणत 
प्रतततरवऩको रातग 

रु.100।- रु.100।- रु.100।- 

(ख) जग्गा धनी प्रभाण 
ऩजुावको प्रतततरवऩको 
रातग 

रु.2000।- रु 1500।- रु. १०00।- 

(ग) ऩजुावको यातो कबय 
फाऩतको शलु्क  

नराग्न े नराग्न े नराग्न े

5. दाशखरा खायेज शलु्क 
(क) कयाय अनसुाय 

तरखत ऩारयत गनव 
ठहर् माएको पैसरा 
वा तभराऩत्र 

5% 4.5% ३% 



खण्ड ५) अततरयक्ताङ्क ७ प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७८।०३।३० 

 

22 

अनसुायको दाशखरा 
खायेज गदाव 

(ख) अन्म तभराऩत्र/ दताव 
पायी पैसरा/ आदेश 
(अॊश य अऩतुारी 
फाहेक) को दाशखरा 
खायेज गदाव 

5% 4.5% ३% 

(ग) फैंक तथा ववत्तीम 
सॊस्था वा सहकायी 
सॊघ/सॊस्थाफाट कजाव 
प्रवाह गदाव तरएको 
तधतो तरराभ गदाव 
व्मशक्तरे सकाय गयी 
फैंक तथा ववत्तीम 
सॊस्थाको ऩत्रानसुाय 
व्मशक्तको नाभभा 
दाशखरा खायेज 
गदावको थैरी अङ्कभा 

5% 4.5% ३% 

(घ) फैंक ववत्तीम 
सॊघ/सॊस्था वा 
सहकायी सॊघ 
सॊस्थाफाट कजाव 
प्रवाह गदाव तरएको 
तधतो तरराभ गदाव 
व्मशक्तरे सकाय 
नगयी ऋणीकै 
नाभफाट फैंक तथा 
ववत्तीम सॊघ/सॊस्था वा 

१०000।- ८000।- ५000।- 
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सहकायी सॊघ/ 
सॊस्थारे आफ्नो 
नाभभा दाशखरा 
खायेज गदाव प्रतत 
तभतसर 

(ङ) फैंक ववत्तीम सॊस्था 
वा सहकायी 
सॊघ/सॊस्थारे कजाव 
प्रवाह गदाव तरएको 
तधतो तरराभभा फैंक 
तथा सॊघ/सॊस्था 
आपैं रे सकाय 
गयेऩतछ सम्फशन्धत 
ऋणीराई नै वपताव 
गदाव ऩारयत गने 
तरखतको थैरी 
अङ्कभा 

३.5% 2.५% 2% 

(अ) अदारत वा न्मावमक 
तनकामको पैसरा 
फभोशजभ तरराभ 
फढाफढ गयी दाशखरा 
खायेज गदाव प्रतत 
तभतसर 

७000।- ५000।- ३०00।- 

(आ) बतूभ सधुाय 
कामावरमफाट जग्गा 
फाॉडपाॉट बइव 
दाशखरा खायेज हनु 

१०००।- ८००।- ५००।- 
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आउॉदा प्रतत तभतसर 

(च) शेषऩतछको फकसऩत्रको दाशखरा खायेज 

(अ) तीन ऩसु्तातबत्रको 
बए अॊशवण्डा सयह अॊशवण्डा सयह अॊशवण्डा सयह 

(आ) तीन ऩसु्ता फावहयको 
बए (थैरी अङ्कभा) याजीनाभा सयह याजीनाभा सयह याजीनाभा सयह 

६. नाभसायी प्रतत तरखत 
(क) तीन ऩसु्तातबत्रको 

नाभसायी गदाव 
२500।- २५००।- २५००।- 

(ख) तीन ऩसु्ताफावहयको 
नाभसायी गदाव 

5०00।- ५000।- ५०00।- 

७. हार साववक 
ऩनु् नाऩजाॉच ऩतछको 
शे्रस्ता हार साववक तथा 
अद्यावतधक गदाव प्रतत 
तभतसर 

2000।- 1500।- 800।- 

8. घय कामभ 
(क)  शे्रस्ता ऩजुावभा घय 

जनाउने प्रतत तनवेदन 
२५००।- २०००।- १०००।- 

(ख)  शे्रस्ता ऩजुावभा घय 
ऩातार जनाउन े 

१००।- १००।- १००।- 

9. सॊशोधन दस्तयु 
भारऩोत ऐन, २०३४ को 
दपा ७(३) अनसुायको 
वववयणभा सॊशोधन 
गनुवऩदाव प्रतत तभतसर 

 

 

1000।- 800।- ६00।- 
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10. योक्का दस्तयु 
(क) तरखत यशजषे्डशन 

बएकोभा (थैरी अङ्क 
जततसकैु बए ऩतन) 

नराग्न े नराग्न े नराग्न े

(ख) तरखत यशजषे्डशन नहनुभेा 

(अ) रु. ऩाॉच राख 
सम्भको ऋण अङ्कभा १500।- १०00।- ५00।- 

(आ) रु. ऩाॉच राख बन्दा 
फढी रु. दश राख 
सम्भ 

२०00।- १५०० ।- १०00।- 

(इ) रु.दश राख भातथको 
जततसकैु ऋण अङ्कभा 
(सहकायी फाहेक) 

३०००।- २५00।- २०00।- 

(ई) ऋण अङ्क नखरेुकोभा ८000।- ६000।- ५000।- 

(ग) ववववध: 
१. अतधकायनाभा य शेषऩतछको फकसऩत्र तरखत फाहेक अन्म सफै प्रकायको तरखतभा 

थैरी अङ्क अतनवामव खरुाउन ु ऩनेछ। एक ऩटक कायोफाय बएको थैरी अङ्कबन्दा 
कभ भूल्माङ्कन कामभ गयी तरखत ऩारयत गनव ऩाइवने छैन ।  

२. काठभाडौं उऩत्मकातबत्रका भहानगयऩातरका, उऩभहानगयऩातरका य नगयऩातरका 
ऺेत्रतबत्रको ऩारयत हनुे तरखतभा घय जग्गा यशजषे्डशन शलु्कको तस.नॊ. १, २ य ३ 
भा उल्रेख गरयएको यशजषे्डशन तरखतको थैरी अङ्कको ०.५ (शून्म दशभरव ऩाॉच) 
प्रततशत शलु्क फागभती सभ्मता ऺते्र सधुाय तथा ववकास शलु्क असरु गरयनेछ।  

शचतवन शजल्राको बयतऩयु भहानगयऩातरका तथा भकवानऩयु शजल्राको हेटौडा 
उऩभहानगयऩातरका ऺेत्रतबत्रको ऩारयत हनुे तरखतभा घय जग्गा यशजषे्डशन शलु्कको 
तस.नॊ. १, २ य ३ भा उल्रेख गरयएको यशजषे्डशन तरखतको थैरी अङ्कको ०.१५ 
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(शून्म दशभरव एक ऩाॉच) प्रततशत नायामणी तथा याप्ती सभ्मता ऺते्र सधुाय तथा 
ववकास शलु्क असरु गरयनेछ। फागभती सभ्मता, नायामणी तथा याप्ती ऺेत्र सधुाय 
तथा ववकास शलु्क याजस्व शीषवक नॊ. १४२१९ भा सङ्करन गयी प्रदेश सशित 
कोषभा जम्भा गनुव ऩनेछ। 

३. स्वदेशी रगानीका जरववद्यतु उद्योग, शचमा खेती, कपी खेती, कऩास खेती, ऩषु्ऩ 
व्मवसाम, तयकायी खेती, ऩशऩुॊऺीऩारन, डेयी, अरैची खेती, जडीफटुी खेती एवॊ 
परपूर उद्योगको नाभभा खरयद गने जग्गाको तरखत ऩारयत गदाव राग्ने यशजषे्डशन 
दस्तयुभा ऩचास प्रततशत छुट हनुेछ। मस्तो सवुवधा तरन सम्फशन्धत ऺेत्रको स्थानीम 
तह तथा दताव बएको तनकामको सभेत तसपारयस ऩेश गनुव ऩनेछ।  

तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ववऩयीत बएको ऩाइएभा भारऩोत 
कामावरमरे छुट बएको यशजषे्डशन शलु्क असरु गयी सोही यकभ फयाफय जरयफाना 
गनुव ऩनेछ । 

४. स्वदेशी रगानीका साभूवहक खेती मोजना अन्तगवत कृवष उत्ऩादन फढाउने उदे्दश्मरे 
व्मशक्तहरु तभरी जग्गाको चक्रा तभराई खेती गने उद्योग खोरी त्मस्तो उद्योगको 
नाभभा तरखत ऩारयत बएभा सोभा राग्ने यशजषे्डशन शलु्कभा ऩचास प्रततशत छुट 
हनुेछ । मस्तो सवुवधा तरन सम्फशन्धत ऺेत्रको स्थानीम तह तथा दताव बएको 
तनकामको सभेत तसपारयस ऩेश गनुव ऩनेछ। 

तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ववऩयीत बएको ऩाइएभा भारऩोत 
कामावरमरे छुट बएको यशजषे्डशन शलु्क असरु गयी सोही यकभ फयाफय जरयफाना 
गनुव ऩनेछ। 

५. स्वदेशी रगानीका सतुी, गडु्खा, ऩानऩयाग य भददयाजन्म उद्योग फाहेकका 
उत्ऩादनभूरक उद्योगरे उद्योग स्थाऩना तथा सिारन गने उद्योगको नाभभा खरयद 
गने जग्गाको तरखत ऩारयत गदाव राग्न े यशजषे्डशन शलु्कभा ऩचास प्रततशत छुट 
हनुेछ । मस्तो सवुवधा तरन सम्फशन्धत ऺेत्रको स्थानीम तह तथा दताव बएको 
तनकामको सभेत तसपारयस ऩेश गनुव ऩनेछ। 

तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म ववऩयीत बएको ऩाइएभा भारऩोत 
कामावरमरे छुट बएको यशजषे्डशन शलु्क असरु गयी सोही यकभ फयाफय जरयफाना 
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गनुव ऩनेछ।  

६. (क) कृवष ऋण, फीभा सॊस्थान, फीभा सतभततफाट स्वीकृतत प्राप्त फीभा कम्ऩनी, 
सयकायी ववश्वववद्यारम, नेऩार ववद्यतु प्रातधकयण, नेऩार दयु सञ् चाय सॊस्थान, 
फैक तथा ववत्तीम सॊस्थाहरुरे आफ्ना फहारवारा कभवचायीहरुराई सेवा शतव 
फभोशजभ ददने ऋण सवुवधाको तधतो फन्धक तरखत ऩारयत गदाव यशजषे्डशन 
शलु्क छुट हनुेछ। तय सेवा शलु्क रु. 1000।- राग्नेछ। 

 उशल्रशखत सॊघ सॊस्थासॉग सम्फशन्धत एजेन्टराई मस फुॉदाको व्मवस्था 
फभोशजभको सवुवधा प्रदान गनवका रातग भारऩोत कामावरम फाध्म हनु ेछैन।  

(ख) कभवचायी सिम कोष, नागरयक रगानी कोष य आन्तरयक याजस्व ववबागफाट 
स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषभा तनमतभत फचत जम्भा गने आफ्ना 
सिमकतावहरुराई ऋण सवुवधा उऩरव्ध गयाउॉदा तरन े तधतोको दृवष्ट फन्धक 
तरखत ऩारयत गदाव यशजषे्डशन शलु्क छुट हनुेछ । तय सेवा शलु्क रु. 
1000।- राग्नेछ। 

७. (क) सहकायी ऐन, २०74 तथा फागभती प्रदेशको प्रदेश सहकायी ऐन, २०७६ 
फभोशजभ दताव बइ सिारनभा यहेका सहकायी सॊस्थाहरुरे आफ्ना शेमय 
सदस्महरुफीच ऋण रगानी/प्रवाह गदाव ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भको थैरी अङ्कभा 
योक्का दस्तयु फाहेक सेवा शलु्क फाऩत रु. १०00।- राग्नेछ। 

 सोबन्दा भातथको थैरी अङ्कभा खण्ड (ख) सेवा शलु्क भहरको तस.नॊ. २ 
फभोशजभको सेवा शलु्क राग्नेछ। 

(ख) फैवकङ्ग तथा ववत्तीम व्मवसाम य फीभा व्मवसाम गने एकै प्रकृततका तनकामहरु 
साथै सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरु एक आऩसभा गातबएभा सॊस्थाहरुरे सो 
प्रमोजनका रातग घय जग्गाको एकतत्रत गदाव सॊशोधन दस्तयु फाहेक अन्म 
दस्तयु/शलु्क राग्न ेछैन। 

८. जनआन्दोरन ऩवहरो, दोस्रो, जनमदु्ध य भधेश आन्दोरनभा सहादत प्राप्त गयेका 
सवहदका आशश्रत ऩतत, ऩत्नी, छोया य छोयी तथा भाता-वऩताको नाभभा स्वातभत्व प्राप्त 
हनुे गयी ऩारयत हनुे तरखतभा मस ऐन फभोशजभ राग्न े सफै प्रकायको दस्तयु य 
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शलु्क ऩूणव रुऩभा छुट हनुेछ। 

९. अऩाङ्गता बएका व्मशक्त, दतरत एवॊ वऩछतडएका तथा अल्ऩसङ्तमक, सीभान्तकृत 
जातत बनी स्थानीम तहफाट प्रभाशणत बएको तसपारयस वा आतधकारयक प्रभाणका 
आधायभा तततनहरुको नाभभा स्वातभत्व प्राप्त हुॉदा मस ऐन फभोशजभ असरु गरयन े
घय जग्गा यशजषे्डशन शलु्कभा ऩच्चीस प्रततशत छुट हनुेछ। 

 

१०. 
(क) भवहरा, सत्तयी वषवबन्दा फढी उभेयका ज्मेष्ठ नागरयक य नाफारकको नाभभा 

जनुसकैु प्रकायफाट स्वातभत्व प्राप्त हनु े गयी ऩारयत हनुे तरखतभा मस ऐन 
फभोशजभ रगाइएको यशजषे्डशन शलु्कभा ऩच्चीस प्रततशत छुट हनुेछ। तय 
एकर भवहराको हकभा बने ऩैँतीस प्रततशत छुट हनुेछ। 

(ख) गाउॉऩातरकाको ऺेत्रतबत्रको जग्गाभा भवहराको नाभभा जनुसकैु प्रकायफाट 
स्वातभत्व प्राप्त हनु े गयी ऩारयत हनुे तरखतभा मस ऐन फभोशजभ रगाइएको 
यशजषे्डशन शलु्कभा ऩैँतीस प्रततशत छुट हनुेछ। 

(ग) देहामको स्थानभा ऩचास प्रततशत छुट हनुेछ। 

(अ) यसवुा शजल्राका स्माफु्र, राङ्टाङ, फदृ तधभ, थभुन, वटभयेु, मासाव, सभयथरी, 
बोरे , धैफङु्ग, याम्चे, हाकु, रहयेऩौवा, ठूरोगाउॉ, डाॉडागाउॉ, गत्राङ्ग, शचतरभे य 
गोल्जङु्ग  साववकको गाउॉ ववकास सतभततको हकभा। 

(आ) दोरखा शजल्राका राभाफगय, गौयीशॊकय, आरम्ऩ,ु भावुव, स्माभा, ववग,ु   
खाये य शचरॊखा साववकको गाउॉ ववकास सतभततको हकभा। 

(इ) धाददङ शजल्राका सेतुवङ, ततप्रीङ, यी, रप्ऩा, ओराङ, सत्मदेवी, दाखाव,  
वसेयी, फढुाथभु, भूरऩानी, पूरखकव , सल्मानकोट य गमु्दी साववकको गाउॉ 
ववकास सतभततको हकभा। 

(ई) तसन्धऩुाल्चोक शजल्राको तातोऩानी, गमु्वा, गोल्चे य पुल्ऩीङकट्टी 
साववकको गाउॉ ववकास सतभततको हकभा। 

(घ) हार ऩतत वा ऩत्नीको नाभभा कामभ यहेको घय जग्गाको स्वातभत्व ऩरयवतवन 
गयी ऩतत-ऩत्नी दवैुको सॊमकु्त स्वातभत्वको रुऩभा तरखत गनव चाहेभा साववकको 
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थैरी अङ्क कामभ गयी सो सगोरनाभाको तरखतभा रु. १००।- यशजषे्डशन 
दस्तयु राग्नेछ। 

(ङ) ३०० जना बन्दा फढी व्मशक्तराई प्रत्मऺ योजगायी ददन ेउत्ऩादनभूरक उद्योग 
स्थाऩना गनव वा ववस्ताय गनवका रातग जग्गा खरयद गदाव राग्न े यशजषे्डशन 
शलु्कको तरखतभा ऩचास प्रततशत छुट हनुेछ। 

  तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्दशे्म ववऩयीत बएको ऩाइएभा भारऩोत 
कामावरमरे छुट बएको यशजषे्डशन शलु्क असरु गयी सोही यकभ फयाफय 
जरयफाना गनुव ऩनेछ।  

११. बतूभहीन भकु्त कभैमा य भकु्त हतरमा ऩरयवायरे सहतुरमत ऋण य अनदुान प्राप्त 
गयी खरयद गयेको जग्गाको तरखत ऩारयत गदाव राग्ने यशजषे्डशन शलु्क, सेवा शलु्क 
य योक्का दस्तयु ऩूणव रुऩभा छुट हनुछे। 

१२. फैंक, ववत्तीम एवॊ सहकायी सॊघ वा सॊस्था य अदारतफाट बई आएको तभराऩत्र 
अनसुाय दाशखरा खायेज गनुवऩदाव सेवा दस्तयु असरु गने प्रमोजनको रातग भारऩोत 
कामावरमरे यशजषे्डशन प्रमोजनको रातग तोकेको न्मूनतभ भूल्म य तभराऩत्र वा फैंक, 
ववत्तीम एवॊ सहकायी सॊघ सॊस्थाको ऩत्रभा उल्रेख बएको भूल्म भध्मे जनु फढी 
हनु्छ सोहीराई कामभ गनुव ऩनेछ। 

१३. भारऩोत कामावरमहरुरे सङ्करन गने घय जग्गा यशजषे्डशन शलु्क भध्मेफाट 
भारऩोत/बतूभ सधुाय/नाऩी कामावरमहरुको सॊस्थागत सदुृढीकयण तथा शे्रस्ता 
व्मवस्थाऩनको रातग दईु प्रततशत कट्टा गयी सो सभेत प्रदेश सशित कोषभा दाशखरा 
गनुव ऩनेछ ।  

१४. प्रदेश सयकायरे चाहेभा धातभवक तथा साभाशजक वहतका तनतभत्त स्थावऩत नेऩारभा 
दताव बएका सॊघ सॊस्थारे आफ्नो नाउॉभा तन्शलु्क रुऩभा प्राप्त गने जग्गाको तरखत 
ऩारयत गदाव ऩचास प्रततशत यशजषे्डशन शलु्क छुट ददन सक्नेछ। 

तय मस फुॉदा फभोशजभ छुट ददॊदा प्रदेश सयकायको याजस्वको अवस्था तथा 
सम्फशन्धत ववषमभा ऩमावप्त अध्ममन गयेय भात्र छुट ददन ुऩनेछ। सफै सॊघ सॊस्था वा 
तनकामराई छुट ददन प्रदेश सयकाय फाध्म हनु ेछैन। 
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१५. सहकायी ऐन, २०74 तथा फागभती प्रदेशको प्रदेश सहकायी ऐन, २०७६ फभोशजभ 
दताव बएका सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुरे सॊस्थाको प्रमोजनका रातग भात्र काठभाडौं 
उऩत्मकाभा १ योऩनी, ऩहाडी ऺेत्रभा २ योऩनी य अन्मभा ३ कठ्ठासम्भ जग्गा य 
बवन खरयद गदाव राग्ने यशजषे्डशन शलु्क सम्फशन्धत स्थानीम तह य बतूभ व्मवस्था, 
कृवष तथा सहकायी भन्त्रारमको तसपारयसभा आतथवक भातभरा तथा मोजना 
भन्त्रारमको स्वीकृततभा ऩूणव रुऩभा छुट हनुेछ।  

कृवष व्मवसामभा आधारयत सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुरे सहकायी भापव त उत्ऩादन, 
प्रशोधन य फजायीकयण प्रमोजनको रातग आवश्मक ऩने जग्गा खरयद गदाव राग्न े
यशजषे्डशन शलु्क स्थानीम तह य बतूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारमको 
तसपारयसभा आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारमको स्वीकृततभा प्रदेश सयकायरे 
छुट ददन सक्नेछ। 

तय त्मस्ता सहकायी सॊस्थारे यशजषे्डशन शलु्क छुट सतुफधाभा खरयद गयेको 
जग्गा तथा बवन सॊस्था गातबएको वा ववघटन बएको अवस्थाभा फाहेक तफक्री 
गयेभा ऩवहरे छुट ददएको यशजषे्डशन शलु्क असरु उऩय गरयनेछ। 

१६. ववववधको तस. नॊ. ८, ९, १० य ११ फभोशजभ छुट ददॉदा एकै व्मशक्तराई एकबन्दा 
फढी आधायभा छुट ऩाउन ेबएभा सफैबन्दा फढी कुनै एकभात्र छुट ददइनेछ। 

१७. एउटै कायोफायफाट फीस राख रुऩैमाॉ वा सोबन्दा भातथको घय वा जग्गा खरयद 
तफक्री गदाव के्रतारे फैंकफाट बकु्तानीको रातग मोग्म (गडु पय ऩेभेन्ट/फैंक 
ग्मायेन्टी/इव ऩेभेण्ट/ याष्ड फैंकको तनदेशशका फभोशजभ) बनी छाऩ रागकेो चेकको 
पोटोकऩी ऩेश गयेऩतछ वा तफके्रताका नाभभा फैकभा यहेको खाताभा यकभ जम्भा 
गयेको फैंक बौचयको पोटोकऩी ऩेश गयेऩतछ भात्र भारऩोत कामावरमरे तरखत 
ऩारयत गनेछ। 

१८. ऩतत ऩत्नीको सॊमकु्त नाभभा ऩारयत हनुे तरखतभा भवहरा सयह यशजषे्डशन शलु्क छुट 
ददईनेछ। 

१९. तीन ऩसु्तातबत्र छोयी वा नाततनीहरुभा सॊमकु्त नाभसायी बई दतावपायी गदाव तस. नॊ. 
२ भा उशल्रशखत छोडऩत्रको दययेटको आधा शलु्क राग्नेछ। 
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२०. नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तह अन्तगवत कुनै एक तनकामको 
नाभभा यहेको जग्गा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको अको 
कुनै तनकामको नाभभा यशजषे्डशन वा दाशखर खायेज गनुवऩदाव यशजषे्डशन शलु्क तथा 
सेवा शलु्क राग्न ेछैन। 

२१. कुनै व्मशक्तको स्वातभत्वभा यहेको जग्गा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा 
स्थानीम तहको कुनै तनकामराई तन्शलु्क रुऩभा प्राप्त बएभा वा नेऩार सयकाय वा 
प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको कुनै ऩतन तनकामरे खरयद गयी तरएभा सोभा 
यशजषे्डशन शलु्क तथा सेवा शलु्क राग्ने छैन। 

२२. वैदेशशक योजगायीफाट फैंवकङ्ग प्रणारी भापव त येतभट्यान्स प्राप्त बएको फैंकको 
प्रभाशणत कागजातको आधायभा त्मस्तो येतभट्यान्सफाट खरयद हनु े जग्गाको 
तरखतभा ऩच्चीस प्रततशत यशजषे्डशन शलु्क छुट ददइनेछ। 

 तय एकासगोर ऩरयवायको नाभभा फाहेक खरयद हनुे जग्गाको तरखतको हकभा मो 
प्रावधान रागू हनुे छैन।  

२३. गठुी सॊस्था दताव गदाव सेवा शलु्क फाऩत रु. १०००।- राग्नेछ। 

२४. अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ५ फभोशजभ भारऩोत 
कामावरमफाट सङ्कतरत यशजषे्डशन दस्तयु फाऩतको यकभ कोष तथा रेखा तनमन्त्रक 
कामावरमको क-२.६ ववववध खाताभा जम्भा गयी प्रत्मेक भवहना सभाप्त बएऩतछ 
सङ्कतरत यकभको चारीस प्रततशत प्रदेशराई य साठी प्रततशत सम्फशन्धत स्थानीम 
तहहरुराई फाॉडपाॉट गनुव ऩनेछ। 

२५. ववववधको तस.नॊ. ३, ४ य ५ को छुट ऩाउन ेसॊस्था वा तनकामरे आफ्नो तनकामको 
कामवप्रकृततसॉग सम्फशन्धत कागजातको साथै सो प्रभाशणत हनुे सम्फशन्धत स्थानीम 
तहको तसपारयस ऩतन अतनवामव रुऩभा ऩेश गनुव ऩनेछ य तस.नॊ. १०(ङ) को हकभा 
सम्फशन्धत स्थानीम तहको अततरयक्त श्रभ कामावरमको तसपारयस सभेत ऩेश गनुव 
ऩनेछ।  

२६. फैंक, ववत्तीम सॊस्था वा सहकायी सॊस्थाफाट ददने कजावको थऩ तधतो फन्धक वा 
दृवष्टफन्धक तरखतभा अशघल्रो ऩारयत तरखतभा उल्रेख गरयएको यकभभा थऩ हनु े
यकभ सभेत जोडी कामभ हनुे कुर तधतो यकभको आधायभा सेवा शलु्क राग्नेछ।  
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२७. बतूभ सधुाय/भारऩोत कामावरम अन्तगवतफाट प्रवाह हनु े सेवाहरु प्राप्त गनवको रातग 
 कायागायभा यहेका कैदीफन्दी तथा थनुवुा सभेतको तनवेदन प्राप्त हनु आएभा 
सम्फशन्धत कायागाय प्रभखु वा तोवकएका कभवचायीरे सो तनवेदन सम्फशन्धत  बतूभ 
सधुाय/भारऩोत कामावरमभा ऩठाई तहाॉफाट प्राप्त अनयुोध सवहतको ऩत्र तथा 
कागजातभा कायागाय यहेको ऺेत्रको  बतूभसधुाय/भारऩोत कामावरमका कभवचायीफाट 
सही सनाखत गयाउन डोय खटाउन सवकनेछ।मसयी सनाखत गयाउॉदा कायागाय प्रभखु 
वा तनजरे तोकेको कभवचायीको योहवयभा गनुव ऩनेछ। 
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अनसूुची-२ 

(दपा ३ सॉग सम्फशन्धत) 

सवायी साधन कय, सवायी चारक अनभुतत ऩत्र दस्तयु, फाटो इजाजत ऩत्र दस्तयु  
तथा आवेदन तथा नवीकयण शलु्क 

क्र. सॊ. 1. सवायी साधन कय:  

तस.नॊ. सवायी साधनको वववयण वावषवक सवायी 
कय 

१. तनजी सवायी साधनभा देहाम फभोशजभ सवायी साधन कय राग्नछे्- 
(क)  काय, जीऩ, भ्मान, भाइक्रो फस 
 (अ) १००० तस.तस. सम्भ रु.22000।- 

(आ) १००0 तस.तस. बन्दा भातथ १५०० तस.तस. 
सम्भ 

रु.25000।- 

(इ) १५०0 तस.तस. बन्दा भातथ २००० तस.तस. 
सम्भ  

रु.27000।- 

(ई) २००0 तस.तस. बन्दा भातथ २५०० तस.तस. 
सम्भ 

रु.37000।- 

(उ) २५०0 तस.तस. बन्दा भातथ 30०० तस.तस. 
सम्भ 

रु.५००००।- 

(ऊ) 3000 तस.तस. बन्दा भातथ ३५०० तस.तस. 
सम्भ 

रु.6०000।- 

(ऋ) ३५०० तस.तस. बन्दा भातथ सवै  रु.६५०००।- 

(ख) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, वट्रऩय, के्रन जस्ता भेशशनयी उऩकयण य तभतनवट्रऩय 
 (अ) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, के्रन जस्ता 

भेशशनयी उऩकयण 
रु. 40000।- 

(आ) वट्रऩय रु. ३९०००।- 
(इ) तभतनवट्रऩय रु. 30000।- 

(ग) टे्रक्टय, ऩावय वटरय 
 (अ) थ्री ह्ववीरय य टेम्ऩो रु. ६०00।- 

(आ) टे्रक्टय  रु. 5५00।- 
(इ) ऩावय वट्ररय रु ४५00।- 
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(ई) तभतनट्रक/तभतनफस रु. 27000।- 
(उ) ट्रक/फस रु. 35000।- 

(घ) भोटय साइकर/स्कुटय 
 (अ) 125 तस.तस. सम्भ रु. 3000।- 

(आ) 125 तस.तस. बन्दा भातथ 150 तस.तस. सम्भ रु. 5000।- 
(इ) 150 तस.तस. बन्दा भातथ 225 तस.तस. सम्भ रु. ६५00।- 
(ई) 225 तस.तस. बन्दा भातथ ४०० तस.तस. सम्भ रु. 1१000।-  
(उ) 400 तस.तस. बन्दा भातथ 650 तस.तस. सम्भ रु. २००००।- 
(ऊ) 650 तस.तस. बन्दा भातथ सवै रु. ३००००।- 

2. बाडाभा दताव  बएको सवायी साधनभा देहाम फभोशजभ सवायी साधन कय राग्नछे:- 
(क) काय, जीऩ, भ्मान, भाइक्रो फस 
 (अ) १००० तस.तस. सम्भ रु. 11000।- 

(आ) १००0 तस.तस. बन्दा भातथ १५०० तस.तस. 
सम्भ 

रु. 12500।- 

(इ) १५०0 तस.तस. बन्दा भातथ २००० तस.तस. 
सम्भ  

रु. 13500।- 

(ई) २००0 तस.तस. बन्दा भातथ २५०० तस.तस. 
सम्भ 

रु. 14500।- 

(उ) २५०0 तस.तस. बन्दा भातथ 30०० तस.तस. 
सम्भ 

रु. 16500।- 

(ऊ) 30०0 तस.तस. बन्दा भातथ 35०० तस.तस. 
सम्भ 

रु. 17500।- 

(ऋ) 3५०0 तस.तस. बन्दा भातथ 40०० तस.तस. 
सम्भ 

रु. 19000।- 

(ऌ) 4001 बन्दा भातथ सवै रु. 2२000।- 
(ख) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, वट्रऩय, के्रन जस्ता भेशशनयी 

उऩकयण य तभतनवट्रऩय 
रु 21000।- 

(ग) टे्रक्टय, ऩावय वटरय  
 (अ) थ्री ह्ववीरय य टेम्ऩो रु. 6000।- 

(आ) टे्रक्टय  रु. ५५००।- 
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(इ) ऩावय टीरय रु. ४५00।- 

(ई) तभतनफस/तभतनट्रक रु. 15000।- 
(उ) ट्रक/फस/ ऩानी ट्याॊकय रु. 20000।- 
(ऊ) तेर ट्याॊकय, ग्माॉस फरेुट रु. 22000।- 

३. तनजी ववद्यतुीम सवायी साधनभा देहाम फभोशजभ सवायी साधन कय राग्नछे :- 
(क) भोटय साइकर/स्कुटय 

 (अ) 350 वाट देशख 1000 वाट सम्भ रु. २०00।- 
(आ) 100० वाट बन्दा भातथ 1500 वाट सम्भ रु. २५00।- 
(इ) 150० वाट बन्दा भातथ रु. ३०00।- 

(ख) काय, जीऩ, भ्मान, भाइक्रो फस य फस 
 (अ) 50 वकरोवाट बन्दा भातथ 125 वकरोवाट 

सम्भ 
रु. 1५000।- 

(आ) 12५ वकरोवाट बन्दा भातथ देशख 200 
वकरोवाट सम्भ  

रु. 20000।- 

(इ) 200 वकरो वाट बन्दा भातथ रु. 30000।- 
 

क्र.सॊ. २. प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन‚ २०७५  फभोशजभ  तनम्न अनसुायको 
  दस्तयु तोवकएको छ: 

  अ. सवायी चारक अनभुतत ऩत्र तथा आवेदन दस्तयु: 

वगव 
 सवायीको वकतसभ 

आवेदन दस्तयु 
(रुऩैमाॉभा) 

सवायी चारक 
अनभुतत ऩत्र, 
नवीकयण 
दस्तयु 

(रुऩैमाॉभा) 

वगव थऩ 
(रुऩैमाॉभा) 

क. 
A 

भोटयसाइवकर, स्कुटय, 
भोऩेड    

Motorcycle, Scooter, 
Mopped  

५००।- १५००।- ५००।- 

K स्कुटय 

Scooter 
५००।- १५००।- ५००।- 
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ख 
B 

काय, जीऩ, डेतरबयी 
भ्मान  

Car, Jeep, Delivery Van 

५००।- २०००।- ५००।- 

ग 

C 

टेम्ऩो, अटोरयक्सा  

Tempo, Auto Rikshaw  

५००।- 2000।- ५००।- 

घ 

D 

ऩावय वटरय  

Powertillar  

500।- 2000।- ५००।- 

ङ 

E 
ट्रमाक्टय  

Tractor 

500।- 2500।- ५००।- 

च 

F 

तभतनवस, तभनी ट्रक 

Mini Bus, Mini Truck   

500।- 2500।- 500।- 

छ 

G 

ट्रक, फस, रहयी  

Truck, Bus, Lorry 
500।- 3000।- 1000।- 

ज 

H 

योडयोरय, डोजय  

Road Roller, Dozer 
H1=Dozer 
H2=Road Roller 

500।- 3000।- 1000।- 

झ 

I 
 

के्रन, दम्कर, रोडय  

I1=Crane I2= Fire 
Brigade I3= Loader  

500।- 3000।- 1000।- 

J J1=Excavator 
J2=Backhoe Loader 
J3=Grader, J4=Forklift, 
J5=Other 

500।- 3000।- 1000।- 

स्ऩष्टीकयण: 

(क) सवायी चारक अनभुतत ऩत्र सम्फन्धी ऩयीऺा (तरशखत तथा प्रमोगात्भक) शलु्क 
फाऩत रू. ५००।- राग्नेछ । 

(ख) एकबन्दा फढी फगवको सवायी चारक अनभुतत ऩत्र बएका व्मशक्तका हकभा 
नवीकयण गदाव सफैबन्दा फढी दस्तयु राग्न ेसवायी वगवको नवीकयण दस्तयु राग्नेछ 
य फाॉकी वगवका सवायी चारक अनभुतत ऩत्र स्वत् नवीकयण हनुेछ । 
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आ. सवायी साधन दस्तयु तपव :  

क. सवायी साधनको दताव य सरुवा दताव दस्तयु :  

क्र.सॊ. सवायीको वगीकयण सवायीको वकतसभ दस्तयु (रुऩैमाॉभा) 

१. ठूरा सवायी तनजी 1500।- 

साववजतनक 2500।-  
२. भझौरा सवायी तनजी 1000।-  

साववजतनक 1500।- 
३. साना 

सवायी 
(क) काय, जीऩ, भ्मान, 

वऩकअऩ, टेम्ऩो, 
ऩावयवटरय 

तनजी १०00।-  
साववजतनक 1५00।-  

(ख) भोटय साइकर, 
स्कुटय 

तनजी ५00।- 
साववजतनक 500।-  

स्ऩष्टीकयण:  सयकायी, ऩमवटक सवायी य सॊस्थानको सवायी साधनको दस्तयु साववजतनक सवायी 
सयह राग्नेछ ।  

ख. सवायी साधन सरुवा सहभतत दस्तयु:   

क्र.सॊ. सवायीको वगीकयण दस्तयु 
(रुऩैमाॉभा) 

१. ठूरा सवायी 2500।- 

२. भझौरा सवायी 1500।- 
३. साना सवायी (क) काय, जीऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, 

ऩावयवटरय 
1०00।- 

(ख) भोटय साइकर, स्कुटय ५00।- 
ग. सवायी साधन नाभसायी गदाव गरयन ेसनाखत दस्तयु:  

क्र.सॊ. सवायीको वगीकयण शरुु दस्तयु 
(रुऩैमाॉभा) 

१. ठूरा सवायी १500।- 

२. भझौरा सवायी १०००।- 

३. साना 
सवायी 

(क) काय, जीऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो, 
ऩावयवटरय 

500।- 
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(ख) भोटय साइकर, स्कुटय ५००।-  

स्ऩष्टीकयण:  ऩवहरो ३ भवहनाको रातग रु.१००० हजाय जरयफाना राग्ने य सो अवतध ऩतछ 
ऩेश गनेराइव रु.२००० हजाय जरयफाना राग्न े । सनाखतको अवतध एक वषवको रातग 
भान्म हनुेछ।  

 

घ. सवायी साधनको अस्थामी दताव दस्तयु:  

क्र.सॊ. सवायीको वगीकयण सवायीको 
वकतसभ 

दस्तयु (रुऩैमाॉभा) 

१. ठूरा सवायी तनजी १000।- 
साववजतनक 1500।- 

2. भझौरा सवायी तनजी ८00।- 
साववजतनक 1२00। 

३. साना 
सवायी 

(क) काय, जीऩ, भ्मान, 
वऩकअऩ, टेम्ऩो, 
ऩावयवटरय 

तनजी 500।-  
साववजतनक १०00।- 

(ख) भोटय साइकर, स्कुटय तनजी 900।-  
साववजतनक ५00।- 

स्ऩष्टीकयण:  सयकायी, ऩमवटक सवायी य सॊस्थानको सवायी साधनको दस्तयु साववजतनक सवायी 
सयह राग्नेछ ।  

ङ. ववदेशभा दताव बएका सवायी साधन चराउन ेअनभुतत ऩत्र दस्तयु:  

क्र.सॊ. सवायीको वगीकयण दस्तयु (रुऩैमाॉभा) 

१. ठूरा सवायी य भझौरा सवायी ३०00।-  
२. साना सवायी २०00।-   
 

च. सवायी साधनको दताव प्रभाणऩत्र नवीकयण दस्तयु: 
क्र.सॊ. सवायीको वगीकयण सवायीको 

वकतसभ 

दस्तयु (रुऩैमाॉभा) 

१. ठूरा सवायी तनजी 500।- 
साववजतनक ८00।- 
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२. भझौरा सवायी तनजी ४00।- 
साववजतनक ५00।- 

३. साना 
सवायी 

(क) काय, जीऩ, भ्मान, 
वऩकअऩ, टेम्ऩो, 
ऩावयवटरय 

तनजी 400।- 
साववजतनक ३00।- 

(ख) भोटय साइकर, 
स्कुटय 

तनजी ३00।- 
साववजतनक ५00।- 

 

स्ऩष्टीकयण : सयकायी, ऩमवटक सवायी य सॊस्थानको सवायी दस्तयु साववजतनक सवायी सयह 
राग्नेछ।  
रष्टब्म : सवायी साधन दताव गयेको तभततराइव नवीकयण गनुव ऩने तभतत कामभ हनुेछ।  

छ.  सवायी साधनको नाभसायी य धनीको भतृ्म ुबएको सवायीको नाभसायी 
 दस्तयु: 

क्र.सॊ. सवायीको वगीकयण सवायीको 
वकतसभ 

दस्तयु 
(रुऩैमाॉभा) 

१. ठूरा सवायी तनजी १०००।- 
साववजतनक २०००।- 

2. भझौरा सवायी तनजी ८00।- 
साववजतनक 1५00।- 

३. साना सवायी (क) काय, जीऩ, भ्मान, 
वऩकअऩ, टेम्ऩो, 
ऩावयवटरय 

तनजी ८00।- 
साववजतनक १000।- 

(ख) भोटय साइकर, 
स्कुटय 

तनजी ५00।- 
साववजतनक 1000।- 

स्ऩष्टीकयण:  सयकायी, ऩमवटक सवायी य सॊस्थानको सवायी साधनको दस्तयु साववजतनक सवायी 
सयह राग्नेछ ।  
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ज.  फाटो इजाजत ऩत्र दस्तयु (नवीकयण सभेत, अधववावषवक): 

क्र.सॊ. दयुी (वक.तभ.) 

सवायीको वगीकयण 

ठूरा य भझौरा फस 
तभतनफस आदद (रु.) 

ठूरा य भझौरा 
ट्रक, तभतनट्रक 
आदद (रु.) 

१. १ देशख ५० वक.तभ. सम्भ 800।-  1000।- 
२. ५० बन्दा भातथ १०० वक.तभ. सम्भ 1000।- 1200।- 
3. 10० बन्दा भातथ १5० वक.तभ. सम्भ 1200।- 1400।- 
४. 1५० बन्दा भातथ 2०० वक.तभ. सम्भ 1400।- 1700।- 
५. 20० बन्दा भातथ 25० वक.तभ. सम्भ 1500।- 1800। 
6. 25० बन्दा भातथ 3०० वक.तभ. सम्भ 1800।- 2000।- 
7. 30० बन्दा भातथ 35० वक.तभ. सम्भ 2000।- 2300।- 
8. 35० बन्दा भातथ 40० वक.तभ. सम्भ 2100।- 2400।- 
9. 40० बन्दा भातथ 45० वक.तभ. सम्भ 2300।- 2600।- 
10. 45० बन्दा भातथ 50० वक.तभ. सम्भ 2600।- 2900।- 
11. 50० बन्दा भातथ 55० वक.तभ. सम्भ 3200।- 3300।- 
12. 55० बन्दा भातथ 60० वक.तभ. सम्भ 3300।- 3400।- 
13. 60० बन्दा भातथ 65० वक.तभ. सम्भ 3500।- 3600।- 
14. 65० बन्दा भातथ 70० वक.तभ. सम्भ 3800।- 3900।-  
15. 70० वक.तभ. बन्दा भातथ 4200।- 4300।- 

झ. ऩाॉच तसटबन्दा फढी चौध तसटसम्भ ऺभता बएको साववजतनक सवायीको 
रातग फाटो इजाजत दस्तयु (नवीकयण दस्तयु ): 

क्र.सॊ. दयुी यकभ दस्तयु (रुऩैमाॉभा) 
१. १ बन्दा भातथ ५० वक.तभ. सम्भ 600।- 

२. ५० बन्दा भातथ १०० वक.तभ. सम्भ 800।- 
3. 10० बन्दा भातथ १5० वक.तभ. सम्भ 1000।- 
४. 1५० बन्दा भातथ 25० वक.तभ. सम्भ 1200।- 
5. 25० बन्दा भातथ 3०० वक.तभ. सम्भ 1500।- 
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ञ. तोवकएको तनशित फाटो (रुट) वा ऺते्रतबत्र सिारनाथव राग्न ेफाटो दस्तयु: 

क्र.सॊ. सवायीको वगीकयण दस्तयु (रुऩैमाॉभा) 

१. चौध तसट वा सो बन्दा भतुनका (तभटयवारा फाहेक) 
हरकुा साववजतनक सवायी य एक टनसम्भ ऺभता बएको 
ट्याक्टय, ऩावय वटरय 

500।- 

२. तभटय बएको ट्याक्सी 500।- 
३. तभटय बएको टेम्ऩो 400।- 

 

ट. जाॉचऩास प्रभाणऩत्र तथा प्रदूषण शस्टकयको दयखास्त दस्तयु: 
क्र.सॊ. सवायीको वगीकयण दस्तयु (रुऩैमाॉभा) 
१. ठूरा सवायी  500।-  
२.  भझौरा सवायी य साना सवायी 400।- 
3. प्रदूषण शस्टकय दस्तयु  100।- 
४ डोय भकुाभ दस्तयु २०००।-  

 

ठ. मातामात सेवाको नाभ ऩशञ्जकृत दस्तयु: 
क्र.सॊ. ऩुॉजी दस्तयु (रुऩैमाॉभा) 
१. रु. १५ राखबन्दा कभको रातग  1000।- 
२. रु. १५ राखबन्दा फढी रु. ५० राखबन्दा कभको रातग 2500।- 
3. रु. ५० राखबन्दा फढी जततसकैु बएऩतन 4000।- 

नोट: तय थऩ गनव प्रतत सवायी साधन साना सवायी रु. ५००।-,  भझौरा सवायी  
रु.1000।- ठूरा सवायी साधन रु. 1500।- राग्नेछ ।  

ड. मातामात सेवा सिारन गने अनभुतत ऩत्रको नवीकयण दस्तयु: 
क्र.सॊ. ऩुॉजी दस्तयु (रुऩैमाॉभा) 
१. रु. १५ राखबन्दा कभको रातग  1000।- 
२. रु. १५ राखबन्दा फढी रु. ५० राखबन्दा कभको 

रातग 
3000।- 

3. रु. ५० राखबन्दा फढी जततसकैु बएऩतन 5000।- 
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नोट: तय थऩ गनव प्रतत सवायी साधन साना सवायी रु.५००।-,  भझौरा सवायी रु. 
1000।- ठूरा सवायी साधन रु. 1500।- राग्ने छ ।  

ढ. प्रशशऺण केन्र, कायखाना, वकव शऩ सिारन अनभुतत ऩत्र दस्तयु य 
नवीकयण दस्तयु: 

क्र.सॊ. ऩुॉजी दस्तयु (रुऩैमाॉभा) 
१. रु. २ राखबन्दा कभको रातग  1000।- 
२. रु. २ राखबन्दा फढी रु. ५ राखबन्दा कभको रातग 1500।- 
३. रु. ५ राखबन्दा फढी रु. १० राखबन्दा कभको रातग 2500।- 
४. रु. १० राखदेशख भातथ जततसकैु बएऩतन 4000।- 

 

ण. सवायी साधन तफक्री शोरुभ य रयकशन्डशन हाउस सिारन अनभुतत ऩत्र 
दस्तयु य नवीकयण दस्तयु: 

क्र.सॊ. शस्थय ऩुॉजी 
अनभुतत ऩत्र 
दस्तयु (रु.) 

नवीकयण 
दस्तयु (रु.) 

1. रु. ३ कयोड सम्भ ( साना उद्योग) 7000।- 3500।- 

2 रु. 3 कयोड देशख १० कयोड सम्भ ( भझौरा 
उद्योग) 

10,000।- 5000।- 

३ रु. 10 कयोडदेशख भातथ ( ठूरा उद्योग) 30,000।- 15,000।- 

क्र.सॊ. 3. ववववध:  

तस.नॊ. वववयण 

१.  

 

नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहको नाउॉभा दताव बएको सवायी 
साधनराई बाडाभा दताव बएको सवायी साधनभा राग्न ेसयह कय राग्नेछ । 

तय ऩमवटक सवायी य सॊस्थानको नाउॉभा दताव बएका सवायी साधनको 
हकभा तनजी सवायी साधन सयह कय राग्नेछ । 

२.  नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहद्वाया  सिातरत ववद्यतुीम सवायी 
साधन य बाडाभा दताव बएका ववद्यतुीम सवायी साधनभा सवायी साधन कय 
राग्ने छैन । साथै ऩेट्रोतरमभ ऩदाथव फाहेक अन्म ईन्धनद्वाया सिारन हनु े
सवायी साधनभा प्रचतरत कानून फभोशजभ राग्न े सवायी साधन कयभा फीस 
प्रततशत छुट हनुेछ । 
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३.  सरुु ऩैठायी तभततरे एक वषवबन्दा कभ अवतध बएभा दाभासाहीरे सवायी साधन 
कय कट्टा गरयनेछ। तय व्माऩाय भौज्दातभा यहेका सवायी साधनभा मस्तो कय 
राग्न े छैन। तय मस्तो सवुवधा कामावरमको प्राववतधकरे प्राववतधक ऩयीऺण 
प्रततवेदनको आधायभा हनुेछ ।  

४.  कुनै व्मशक्त वा सॊस्थाको नाउॉभा दताव बएको सवायी साधन दघुवटनाका कायण 
तफतग्रई सिारनभा आउन नसक्न े बनी भन्त्रारमरे प्रभाशणत गयेभा प्रमोगभा 
नआएको अवतधको सवायी साधन कय राग्नेछैन । तय त्मस्तो सवायी साधन 
प्रमोगभा नआउनकुो कायण य अवतधको सम्फन्धभा स्थानीम तह य नशजकको 
ट्रावपक प्रहयी कामावरमको तसपारयस अतनवामव ऩेश गनुव ऩनेछ । 

५.  साववक फागभती अिरभा दताव बई उत्ऩादनका तभततरे ऩन्र वषवबन्दा ऩयुाना 
फीस वषव नकाटेका सवायी साधनहरु.राई राग्ने सवायी साधन कयभा चौध 
वषवबन्दा फढी अवतधको प्रत्मेक वषवका रातग ऩाॉच प्रततशतका दयरे थऩ सवायी 
साधन कय राग्नेछ। तय मस्तो थऩ गरयएको यकभ सवायी साधनको रातग 
तोवकएको प्रचतरत कय यकभबन्दा फढी हनुे छैन। 

 

६.  बाडाका फस, तभनीफस तथा भाइक्रोफसका सवायी साधनरे ववद्याथी, ज्मेष्ठ 
नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मशक्तराई सहतुरमतको रुऩभा बाडाभा छुट ददए 
फाऩत त्मस्ता सवायी साधनका धनीरे ततनुवऩने सवायी साधन कयभा साठी 
प्रततशत छुट ऩाउनेछन।् 

७.  जनुसकैु सवायी साधनका धनीरे चाहेभा राग्न े सवायी साधन कय प्रचतरत 
दयका आधायभा एकभषु्ट रुऩभा ऩाॉच वषवसम्भका रातग एकैऩटक बकु्तानी गयी 
नवीकयण गयाउन सक्नेछन। मसयी अतग्रभ रुऩभा ऩाॉच वषवको सवायी साधन 
कय एकभषु्ट फझुाई नवीकयण गयाएभा राग्ने सवायी साधन कयभा १०  
प्रततशत छुट हनुेछ। 

८.  साववजतनक सॊग्रहारमभा प्रदशवनीका रातग याशखएका फीस वषवबन्दा ऩयुाना 
सवायी साधनराई वावषवक ततनुवऩने सवायी साधन कय राग्न ेछैन। 

९.  मस ऐनभा अन्म जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन दभकर, एम्फरेुन्स तथा 
शव वाहनराई सवायी साधन कय राग्ने छैन। 

१०.  दश राख रुऩैमाॉबन्दा फढीको सवायी साधन खरयद गदाव सम्फशन्धत सवायी 
साधन के्रतारे एकाउन्ट ऩेमी चेकफाट भात्र तफके्रताराई यकभ बकु्तानी गनुव 
ऩनेछ। 

११.  मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन अऩाङ्गता बएका 
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व्मशक्तरे प्रमोग गनव तभल्न ेगयी फनाइएका 150 सी.सी. सम्भका स्कुटय (थऩ 
दइु चक्का जतडत) भा सवायी साधन कय राग्न ेछैन। 

१२.  नेऩारभा हार सिारनभा यहेका ऩयुाना ट्रकराई नेऩारतबतै्र फन्द कन्टेनयको 
रूऩभा रूऩान्तयण गयी ऩाऊॉ  बनी तनवेदन ददने सवायी धनीराई तनजरे फझुाउन ु
ऩने सवायी कय फाऩत ऩचास हजाय रूऩैमाॉ वा चाय वषवको सवायी साधन कय 
फाऩत हनु आउने यकभ भध्मे जनु घटी हनु्छ सो फयाफयको यकभ छुट 
ददइनेछ । तय मस्तो छुट सवुवधा दश वषवबन्दा ऩयुाना ट्रकराई ददइन ेछैन । 

१३.  नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकाय अन्तगवतका तनकामहरूरे जपत गयी तरराभ 
तफक्री गयेका सवायी साधनको हकभा उक्त सवायी साधन जपत गयेदेशख 
तरराभ प्रवक्रमा सभाप्त नबएसम्भको अवतधको सवायी कय राग्न ेछैन । 

१४.  फागभती प्रदेश फाहेक अन्म प्रदेशभा सवायी साधन दताव गयी सिारनभा यहेका 
य फागभती प्रदेशतबत्र सरुवा सहभतत तरइव स्थानान्तयण गनव चाहनेहरुका रातग 
अन्म प्रदेशभा दाशखरा गयेको सवायी साधन कय य मस प्रदेशभा राग्ने कयको  
पयक ऩने यकभ फढी हनु ेबएभा सो पयक कयभा राग्ने जरयफाना छुट हनुछे 
य राग्न ेकयभा ऩच्चीस प्रततशत छुट ददइनेछ ।  

१५.  प्रदेश सवायी तथा मातामात व्मवस्था ऐन, २०७५ तथा प्रचतरत कानून ववऩयीत 
ट्रावपक तनमभ उल्रङ्  घन गयेफाऩत ट्रावपक प्रहयीफाट सवायी धनीहरूसॉग 
असरु गरयने दण्ड जरयफाना फाऩतको यकभ फागभती प्रदेशतबत्रका ट्रावपक 
प्रहयी कामावरमहरूरे प्रदेशको सशित कोषभा जम्भा गनुव ऩनेछ ।   

१६.  नेऩार सयकायको आतथवक वषव २०७८/७९ को फजेट वक्तव्मभा बएको 
व्मवस्था फभोशजभ ऩटे्रोतरमभ ऩदाथवफाट सिारन हनुे साना सवायी साधनराई 
२०८८ सारसम्भभा ववद्यतुीम सवायी साधनभा रुऩान्तयण गयेभा ऩाॉच 
वषवसम्भको नवीकयण शलु्क छुट गरयनेछ ।  

१७.  मातामात व्मवस्था ववबागफाट तभतत २०७५।०६।०७ भा साववजतनक 
बाडाका मात्रवुाहक, भारवाहक सवायी साधन (ट्रक) एवॊ तभटय जतडत 
ट्याक्सीको बाडादय सभामोजन बए अनसुाय सवायी साधनको बाय वहन ऺभता 
य सडकको ऺभताबन्दा अतधक बाय फोकेभा भारवाहक सवायीका सम्फन्धभा 
तयाई य ऩहाडभा प्रतत वक.तभ. ४।८८ य ९।९५ रे हनु आउन ेयकभराई 
वहसाफ गयी जरयफाना असरु गने । अतधक बाय गणना् Over Weight (Ton) 

x Distance (K.M.) x Terai Rate/Hill Rate + Fine 
१८.  ट्रावपक कायवाहीभा ऩयेका, ववतबन्न कसयुभा तनमन्त्रणभा तरइएका य सवायी 

धनी मकीन नबई राभो सभमदेशख ट्रावपक कामावरमको तनमन्त्रणभा यहेका 
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सवायी साधनहरुको ट्रावपक कामावरमको सभन्वमभा रगत सङ्करन गयी सवायी 
धनी ऩत्ता रगाई तनजफाट त्मस्ता सवायीको कय, शलु्क तथा जरयफाना सङ्करन 
गने । 

१९.  प्रदेशतबत्र सवायी साधन खरयद तफक्री गने शोरुभ य रयकशन्डशन हाउसरे 
सवायी साधनहरु खरयद तफक्री गने उदेश्म याखी व्मवसाम गयेभा सो सॊस्थारे 
अतनवामव रुऩभा सम्फशन्धत मातामात व्मवस्था कामावरमफाट सिारन अनभुतत 
ऩत्र तरन ुऩनेछ।   
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अनसूुची-३ 

(दपा ४ सॉग सम्फशन्धत) 

भनोयञ्जन कय 

तस.नॊ. वववयण कयको दय 

१. चरशचत्र  घयभा चरशचत्र प्रदशवन गदाव दशवकहरुफाट प्रतत वटकट ५% 

२. क्मातसनोभा  प्रवेश गने ग्राहकफाट प्रतत व्मशक्त रु. ५०।- 

३. 
तबतडमो घय, कन्सटव, दोहोयी साॉझ,  डान्सफाय तथा नाइवट क्रव प्रवेश 
गने ग्राहकफाट प्रतत व्मशक्त 

रु.२०।- 

४. 
साॊस्कृततक प्रदशवन हर, तथमटय/नाटक घय, पनऩाकव , वाटय गाडेन, 

फार उद्यान,  पुटसर, जमु्फा, भसाज एव ्भ स्ऩा, शजऩराईन, 
फशन्जजम्ऩ स्वीतभङ ऩरु, ऩाकव   प्रवेश गदाव एकभषु्ट प्रतत वटकट/तफर 

५% 

 

 

 
वववयण 

 

कामवक्रभको   
वववयण 

स्थानीम तह अनसुाय कयको दय (रुऩैमाॉभा) 

भहानगयऩातर
काको रु. 

उऩभहानगय 
ऩातरका य 

नगयऩातरकाको 
रु. 

गाउॉऩातरका
को रु. 

५. भेरा 
(सकव स, 
खेर 
सभावेश 
भेरा, जाद,ु 
चटके) 

१ ददनको 5000।- 4000।- 2000।- 

२ देखी ७ 
ददनसम्भ 

25000।- 20000।- 10000।- 

८ देशख १५ 
ददनसम्भ 

40000।- 30000।- 15000।- 

१६ देशख ३० 
ददनसम्भ 

60000।- 45000।- 20000।- 

३० ददन बन्दा 
फढी 

100000।- 75000।- 30000।- 
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अनसूुची-४ 

(दपा ६ सॉग सम्फशन्धत) 

कृवष आमभा कय 

तस .नॊ.  आमको वतगवकयण कयको दय 

१.  
कुर आम रु. 5,00,000 सम्भ शून्म दय 

२.  
कुर आम रु. 5,00,00० बन्दा भातथ  देशख 50,00,000 

सम्भ 
1.5% 

३.  
कुर आम रु. 50,00,00० बन्दा भातथ १0000000 

सम्भ 
१.७५% 

४.  
कुर आम रु. एक कयोडबन्दा भातथ २% 

 

(क) कृवष आमभा राग्न े कय बतूभ, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम अन्तगवत यहेका 
शजल्रा स्तयका कृवष ऻान केन्र भापव त सङ्करन गरयनेछ ।  

(ख) वावषवक ऩाॉच राख रुऩैमाॉबन्दा फढीको प्रायशम्बक कृवष उऩजफाट आम आजवन गने 
प्राकृततक व्मशक्तरे आतथवक वषव सभाप्त बएको तीन भवहनातबत्र सम्फशन्धत केन्रभा 
स्वमॊ कय घोषणा गयी आम वववयण य सोभा राग्न ेकय सवहत ऩेश गनुव ऩनेछ । 
मसयी ऩेश हनु आएका वववयण तथा कय दाशखरा सम्फन्धी वववयण सम्फशन्धत 
केन्ररे अको भवहनाको तीस गतेतबत्र आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारमभा 
ऩठाउन ुऩनेछ । 
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अनसूुची-5 

(दपा ७ सॉग सम्फशन्धत) 

ऩमवटन शलु्क 

दताव तथा नवीकयण शलु्क 

 

क. ऩमवटकस्तयको होटेर,  ऩमवटक आवास,  रज,  येष् टुयाॉ तथा रयसोटव, ऩव तथा फाय दताव तथा 
नवीकयण शलु्क : 

तस. 
नॊ. 

होटेरको 
वकतसभ 

दताव शलु्क 
रु. 

नवीकयण शलु्क रु. 

कैवपमत 
म्मादतबत्र 

म्माद नाघेको 

तीन भवहना 
सम्भ थऩ 

छ  

भवहना 
सम्भ  

थऩ 

एक 
वषवसम्भ 
थऩ 

१. साधायण होटेर 5,००0।- 5,००0।- २५% ५0% 100%  

२. ऩमवटक आवास 
(साधायण) 10,000।- 10,000।- २५% ५0% 100% 

 

३. ऩमवटक आवास 
(तडरक्स) 40,000।- 40,000।- २५% ५0% 100% 

 

४. 
रज, येष् टूयाॉ 
तथा रयसोटव, 
ऩव तथा फाय 

5,000।- 5,000।- २५% ५0% 100% 

 

५. 

डान्सफाय, 

भोटर, 

कवपसऩ, 

साउना, 
ज्माकुजी 
सेन्टय, 

जीभक्रव, 

स्वीतभङ्ग ऩरु, 

हेल्थ क्रव, 

ब्मूटी ऩारवय, 

नाइट क्रव 

५,०००।- ५,०००।- २५% ५0% 100% 
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ख. एजेन्सीको दताव (इजाजत) शलु्क तथा नवीकयण शलु्क: 
 

तस. 
नॊ. 

एजेन्सीको 
वकतसभ 

इजाजत शलु्क 
रु. 

नवीकयण शलु्क रु. 

कैवपमत 
म्मादतबत्र 

तीन 
भवहना 
सम्भ 
थऩ 

छ  
भवहना 
सम्भ  
थऩ 

एक वषव 
सम्भ थऩ 

१. 

साहतसक 
ऩमवटन तथा 
जरमात्रा 
एजेन्सी  

25,000।- 25,000।- २५% ५0% 100% 

 

२. टे्रवकङ्ग 
एजेन्सी 25,०००।- 25,०००।- २५% ५0% 100% 

 

३. ट्राबर 
एजेन्सी  

25,000।- 25,000।- २५% ५0% 100% 
 

4. ऩमवटक 
मातामात 25,000।- 25,000।- २५% ५0% 100% 

 

 

 

ग. साहतसक ऩमवटन एजेन्सीद्वाया सञ् चारन गरयन े वक्रमाकराऩहरुका रातग वावषवक 
इजाजत शलु्क: 
(अ) वावषवक इजाजत शलु्क: 

तस.नॊ. वक्रमाकराऩ वावषवक इजाजत शलु्क रु.. 
१. स्कीईङ्ग 2५,०००।- 

२. वहभतारभा ड्राईतबङ्ग 2५,०००।- 

३. वञ् जी जशम्ऩङ 40,०००।- 

४. जीऩ फ्रामय 40,०००।- 

५. क्मानोतनङ 30.०००।- 
6. क्मानोवऩ वावकङ्ग 1५.०००।- 
७. अन्म साहतसक गततववतध 5०,०००।- 

 

नोट: तस.नॊ. ७ को हकभा साहतसक गततववतध/वक्रमाकराऩ सञ् चारन गनव तनवेदन ऩनव 
आएभा प्रशासन गने भन्त्रारमरे सञ् चारन गनव उऩमकु्त देखेभा तोवकएको वावषवक शलु्क 
तरइव सञ् चारन गनव इजाजत ददन सक्नेछ । 
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घ. भनोयञ् जनात्भक ऩमवटन व्मवसाम दताव तथा नवीकयण शलु्क: 

तस.नॊ. वक्रमाकराऩ दताव शलु्क रु. 
वावषवक नवीकयण 

शलु्क रु. 
१. केवरकाय   

1.1 ५ डब्फासम्भ बएको ५०,०००।- 10,०००।- 

1.2 6 देशख १० सम्भ डब्फा बएको 7५,०००।- 15,०००।- 

1.3 11 देशख १५ सम्भ डब्फा बएको 1,0०,०००।- 20,०००।- 

1.4 16 देशख 20 सम्भ डब्फा बएको 1,5०,०००।- 30,०००।- 

1.5 21 देशख 25 सम्भ डब्फा बएको 2,0०,०००।- 40,०००।- 

1.6 25 बन्दा फढी डब्फा बएको 2,5०,०००।- 50,०००।- 

२. एम्मूज्भेन्ट ऩाकव  वा पन ऩाकव  ५०,०००।- ५,०००।- 
3. अन्म ऩाकव  3०,०००।- 6,०००।- 
४. शचल्डे्रन ऩाकव , सकव स, पुटसर, 

वऩकतनक स्ऩट 
3०,०००।- 6,०००।- 

 

(अ) मदद कसैरे एक भवहनातबत्र इजाजत ऩत्र नवीकयण गयाउन नसकेको 
बएभा इजाजत ऩत्र प्राप् त व्मशक्तरे त्मस्तो इजाजत ऩत्र नवीकयण गयाउन 
चाहेभा मो ऐन प्रायम्ब बएको एक वषवतबत्र प्रतत वषव दताव शलु्कको शत 
प्रततशतका दयरे दस्तयु तरई एक ऩटकको रातग भन्त्रारम वा 
कामावरमरे नवीकयण गरयददन सक्नेछ । 

(आ)  भातथ उशल्रशखत फभोशजभको म्मादतबत्र ऩतन कसैरे इजाजत ऩत्र 
नवीकयण नगयेभा त्मस्तो इजाजत ऩत्र स्वत् यद्द हनुेछ । 

 

ङ. गाईडको इजाजत तथा नवीकयण शलु्क: 
 

(अ) गाईडको इजाजत शलु्क: 
तस.नॊ. वकतसभ शलु्क रु. कैवपमत 

१. रयबय गाईड 20००।-  

२. टे्रवकङ्ग गाईड 20००।-  

३. टे्रवकङ्ग ऩोटवय गाईड 20००।-  

४. अन्म गाईड 20००।-  
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(आ) गाईडको इजाजत ऩत्र नवीकयण शलु्क: 
तस. नॊ. सभम अवतध शलु्क रु. कैवपमत 

१. इजाजतको म्मादसभाप् त हनु ुअगावै २0००।-  

२. म्माद सभाप् त बएऩतछको तीन भवहनासम्भ 2५००।-  

३. म्माद सभाप् त बएऩतछको छ भवहनासम्भ 30००।-  

४. म्माद सभाप् त बएऩतछको एक वषवसम्भ ४0००।-  
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अनसूुची-6 

(दपा ९ सॉग सम्फशन्धत) 

ढुङ्गा, तगटी, फारवुा, भाटो, दहत्तय फहत्तय शलु्क 

तस.नॊ. वववयण इकाई दय (रुऩैमाॉभा) 
1. भाटो (स्वीकृत खानी ऺेत्र फाहेकभा) प्रतत घन वपट 2।50  

 

2. 
ढुङ्गा, चनुढुङ्गा, खरयढुङ्गा, तगट्टी, ग्राबेर, योडा, 
फारवुा (स्वीकृत खानी ऺेत्र फाहेकभा) 

प्रतत घन वपट ९।-  

३. स्रेट (स्वीकृत खानी ऺेत्र फाहेकभा) प्रतत वगव वपट ९।-  
४. दहत्तय वहत्तय साभाग्रीको तफक्री भूल्मभा दश प्रततशत शलु्क राग्नेछ । 
५. तस.नॊ. १ को भाटो घाटगद्दी एवॊ तफक्री (स्वीकृत खानी ऺेत्र फाहेक) को शलु्क 

रु. 2।50 प्रतत क्मवुपट दय तोवकएकोभा धेयै भात्राभा भाटो प्रमोग हनु ेउद्योग 
(जस्तो इट्टा उद्योग) हरुराई उद्योगको ऺभताको आधायभा सम्फशन्धत स्थानीम 
तहरे वावषवक रुऩभा शलु्क तनधावयण गनव सक्नेछ।मसयी वावषवक शलु्क तनधावयण 
गदाव जोतडएका स्थानीम तहहरुसॉग सभेत आवश्मक सभन्वम गनुव ऩनेछ। 

६. व्मशक्तको  तनजी जग्गाफाट भाटो तफक्री गदाव जग्गा धनीरे नै कतत घनवपट भाटो 
तफक्री गने हो मवकन गयी सम्फशन्धत स्थानीम तहभा तनवेदन गनुव ऩनेछ। सो 
सम्फन्धभा सम्फशन्धत स्थानीम तहको कामवऩातरकारे तनणवम गयी वावषवक रुऩभा 
एकभषु्ट शलु्क तरन ेगयी व्मवस्था तभराउन ुऩनेछ। 

साववजतनक जग्गा तथा स्थान फाहेक व्मशक्तको स्वातभत्वभा यहेको तनजी जग्गाको 
भाटो उत्खनन ्गदाव तनम्न कुयाभा ववचाय गयेय भात्र स्थानीम तहरे स्वीकृत ददन ु
ऩनेछ् 
(क) साॉध तसभानाभा ऩने जग्गा धनीको तरशखत स्वीकृतत बएको हनु ुऩनेछ, 
(ख) भाटो उत्खननफाट प्राकृततक श्रोतको दरुुऩमोग, बौगोतरक सॊयचना, भानवीम 

फासस्थान, साववजतनक तथा व्मशक्तगत बवन रगामतको सॊयचना, सडक, कुरो 
नहय, साॉध तसभानाभा यहेको तछभेकीको जग्गाको सॊयचना आददभा कुनै 
वकतसभको असय नऩने हनु ुऩनेछ। 
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प्रभाणीकयण तभतत् २०७८।०३।३० 

आऻारे, 
भदन बजेुर 

प्रदेश सयकायको सशचव 
 

७. प्रदेशतबत्र उत्ऩादन हनु े तसभेन्टको हकभा कायखाना भूल्मको 0.२5 (शून्म 
दशभरव दईु ऩाॉच) प्रततशतका दयरे प्राकृततक श्रोत शलु्क रगाइने छ।(सॊघीम 
कानून फभोशजभ चनुढुङ्गा खानीको अनभुतत तरई सञ् चारनभा यहेका तसभेन्ट 
उद्योगराई तस. नॊ. 2 भा उशल्रशखत चनुढुङ्गाभा शलु्क नराग्ने) 

 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूल्म रु. २०।- 
 


