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उद्दशे्म य कययण 

फयगभती प्रदेश सयकययको आङ्झथथक िर्थ २०७९।८० को अथथ सम्फन्धी 
प्रस्तयिहरूरयई कयमयथन्िमन गनथ केही कय, शङ्टल्क य दस्तङ्टय रगयउन, रगयई 
ययखेकोरयई चयरङ्ट ययख्न, हेयपेय गनथ, छङ्टट ङ्छदन एिॊ ययजस्ि प्रशयसन 
सम्फन्धी भौजङ्टदय कयनूनरयई सॊशोधन गनथ य ययजस्ि प्रशयसन सॊचयरन गनथ 
आिश्मक बएकोरे प्रस्तङ्टत ङ्जिधेमक ऩेश गनङ्टथ ऩयेको हो। 

प्रस्तङ्टत ङ्जिधेमकको व्मिस्थयरे ययजस्ि, कय तथय शङ्टल्क ङ्झनधयथयण गनथ,  
त्मस्तो कय/ शङ्टल्क दय फढयउन घटयउन िय आॊङ्ञशक िय ऩूणथ छङ्टट ङ्छदन े
व्मिस्थयको अरयिय घय जग्गय तथय अन्म यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सेिय शङ्टल्क य 

घयजग्गय योक्कय दस्तङ्टय, सिययी सयधन कय, भनोयञ्जन कय, ङ्जिऻयऩन कय, 
कृङ्जर् आमभय कय, ऩमथटन शङ्टल्क रगयमतकय शङ्टल्क, दस्तङ्टय, कय सम्फन्धी 
व्मिस्थयहरूको ङ्झनधयथयण गनथको रयङ्झग प्रस्तयि गङ्चयएको छ। 

  

 

 

द्रष्टव्म   : मो ङ्जिधेमक अथथ ङ्जिधेमक हो।  

 

शयङ्झरकययभ जम्कटे्टर 
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प्रदेश सयकययको अथथ सम्फन्धी प्रस्तयिरयई कयमयथन्िमन गनथ फनकेो ङ्जिधेमक 

प्रस्तयिनय  :  फयगभती प्रदेश सयकययको आङ्झथथक िर्थ २०७९।८० को अथथ 
सम्फन्धी प्रस्तयिरयई कयमयथन्िमन गनथको ङ्झनङ्झभत्त ययजस्ि सॊकरन गने, कय 
तथय शङ्टल्कको दय घटयउन,े फढयउने, कय रगयउन,े कय छङ्टट ङ्छदने तथय 
ययजस्ि प्रशयसन सम्फन्धी कयनून तजङ्टथभय गनथ ियञ्छनीम बएकयरे, 

फयगभती प्रदेशको प्रदेश सबयरे मो ऐन फनयएको छ ।  

१. सॊङ्ञऺप्त नयभ य प्रययम्ब : (१) मस ऐनको नयभ "प्रदेश आङ्झथथक ऐन, 
२०७९" यहेको छ। 

  (२) मस ऐनको दपय ६ प्रदेश सयकययरे प्रदेश ययजऩरभय 
सूचनय प्रकयशन गयी तोकेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख य अन्म दपयहरू सॊित ्
२०७९ सयर श्रयिण १ गतेदेङ्ञख प्रययम्ब हङ्टनेछन ्।  

२.  घयजग्गय तथय अन्म यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सेिय शङ्टल्क य योक्कय दस्तङ्टय : 
(१) आङ्झथथक िर्थ 207९।८० भय फयगभती प्रदेश ङ्झबर अनङ्टसूची-१ 
फभोङ्ञजभ घयजग्गय तथय अन्म यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सेिय शङ्टल्क य योक्कय 
दस्तङ्टय रगयइने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ। 

(२) उऩदपय (१) फभोङ्ञजभको घयजग्गय तथय अन्म 
यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क यङ्ञजषे्डशन गदयथकय िखत सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम तहरे 
सॊकरन गनङ्टथऩनेछ। 

तय स्थयनीम तहको सयधन, श्रोत, प्रङ्जिङ्झध, जनशङ्ञि तथय 
कयमयथरम व्मिस्थयऩन नबएसम्भ नेऩयर सयकययको तोङ्जकएको 
कयमयथरमरे उऩदपय (१) फभोङ्ञजभको दय अनङ्टसययको शङ्टल्क सॊकरन 
गयी फयॉडपयॉड गनङ्टथऩनेछ। 
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(३) उऩदपय (१) फभोङ्ञजभको घयजग्गय तथय अन्म 
यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सेिय शङ्टल्क य योक्कय दस्तङ्टयको जम्भय यकभफयट 
अनङ्टसूची-1 को खण्ड (क) को ङ्झस.नॊ.१६ फभोङ्ञजभको यकभ प्रदेश 
सॊङ्ञचत कोर्भय जम्भय गनङ्टथऩनेछ ।  

(४) उऩदपय (2) फभोङ्ञजभको कयमयथरमफयट सॊकङ्झरत 
घयजग्गय तथय अन्म यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सेिय शङ्टल्क य योक्कय दस्तङ्टयको 
जम्भय यकभफयट अनङ्टसूची-1 को खण्ड (ग) को ङ्झस.नॊ.१4 फभोङ्ञजभको 
यकभ प्रदेश सॊङ्ञचत कोर्भय जम्भय गयी फयॉकी यकभको सयठी 
प्रङ्झतशतरे हङ्टने यकभ सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम तहको सङ्ञित कोर्भय य 
चयङ्झरस प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने यकभ भयङ्झसक रुऩभय प्रदेश सङ्ञित 
कोर्भय दयङ्ञखरय गनङ्टथ ऩनेछ।  

(५) उऩदपय (४) फभोङ्ञजभको ययजस्ि फयॉडपयॉटको ङ्जिियण 
प्रत्मेक भङ्जहनय सभयप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩच्चीस ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत 
स्थयनीम तह य आङ्झथथक भयङ्झभरय तथय मोजनय भन्रयरमभय ऩठयउनङ्ट 
ऩनेछ। 

३. सिययी सयधन कय : (१) आङ्झथथक िर्थ 2079।80 भय फयगभती 
प्रदेश ङ्झबर सिययी सयधन कय, सिययी चयरक अनङ्टभङ्झतऩर आिेदन 
दस्तङ्टय, सिययी चयरक अनङ्टभङ्झतऩर दस्तङ्टय, सिययी चयरक अनङ्टभङ्झतऩर  
निीकयण दस्तङ्टय,  सिययी सयधन दतयथ दस्तङ्टय एिॊ सिययी सयधन 
निीकयण दस्तङ्टय, फयटो इजयजतऩर आिेदन दस्तङ्टय तथय निीकयण 
दस्तङ्टय अनङ्टसूची-२ फभोङ्ञजभ रगयइन ेय असङ्टर उऩय गङ्चयनछे। 

       (२) उऩदपय (१) फभोङ्ञजभको सिययी सयधन कय भयर 
अनङ्टसूची २ को क्र.स. १ फभोङ्ञजभको दय अनङ्टसयय हङ्टन ेकय सॊकरन 
गयी प्रदेश ङ्जिबयज्म कोर्भय दयङ्ञखरय गनङ्टथऩनेछ। 
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(३) उऩदपय (१) फभोङ्ञजभ कयमयथरमफयट सॊकङ्झरत सिययी 
सयधन कय फयहेक, सिययी चयरक अनङ्टभङ्झतऩर आिेदन दस्तङ्टय, सिययी 
चयरक अनङ्टभङ्झतऩर दस्तङ्टय, सिययी चयरक अनङ्टभङ्झतऩर निीकयण दस्तङ्टय,  

सिययी सयधन दतयथ दस्तङ्टय एिॊ सिययी सयधन निीकयण दस्तङ्टय, फयटो 
इजयजतऩर आिेदन दस्तङ्टय तथय निीकयण दस्तङ्टय अनङ्टसूची-२ को 
क्र.स. २ फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय सॊकरन गयी भयङ्झसक रुऩभय प्रदेश 
सङ्ञित कोर्भय दयङ्ञखरय गनङ्टथऩनेछ।  

(४) उऩदपय (२) फभोङ्ञजभ प्रदेश ङ्जिबयज्म कोर्भय जम्भय 
बएको यकभ भध्मे सयठी प्रङ्झतशतरे हङ्टन ेयकभ प्रदेश सङ्ञित कोर्भय य 
चयङ्झरस प्रङ्झतशतरे हङ्टने यकभ ययङ्जष्डम प्रयकृङ्झतक स्रोत तथय ङ्जित्त 
आमोगफयट प्रयप्त सङ्टर फभोङ्ञजभ फयॉडपयॉट गयी सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम 
तहको सङ्ञित कोर्भय दयङ्ञखरय गनङ्टथऩनेछ। 

४. भनोयञ्जन कय : (१) आङ्झथथक िर्थ 2079।80 भय फयगभती प्रदेश 
ङ्झबरको चरङ्ञचर घय, सयॊस्कृङ्झतक प्रदशथन हर, कन्सटथ, 
ङ्झथमटय/नयटकघय, पनऩयकथ , ियटय गयडेन, फयर उद्ययन, दोहोयी सयॉझ, 
डयन्सफयय, क्मयङ्झसनो, पङ्ट ट्सर, जङ्टम्फय, नयइथट क्रि, भसयज एिॊ स्ऩय, 
जीऩरयइथन, फङ्ञन्जजम्ऩ, स्िीङ्झभङ्ग ऩङ्टर य ऩयकथ  जस्तय भनोयन्जन स्थरभय 
अनङ्टसूची-३ फभोङ्ञजभको भनोयञ्जन कय रगयइने य असङ्टर उऩय 
गङ्चयनेछ। 

(2) उऩदपय (१) फभोङ्ञजभको भनोयञ्जन कयको प्रशयसन 
स्थयनीम तहरे गनेछ। उि यकभ स्थयनीम तहको ङ्जिबयज्म कोर्भय 
जम्भय गनङ्टथऩनेछ ।   

(3) अनङ्टसूची-3 को ङ्झस.नॊ. १ देङ्ञख ४ भय उल्रेङ्ञखत 
कयदयतयरे फङ्टझयउनङ्टऩने कय भङ्जहनय सभयप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩङ्ञच्चस 
ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम तहभय फङ्टझयउनङ्टऩनेछ।  
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(४) उऩदपय (३) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर भनोयञ्जन कय 
नफङ्टझयउन ेकयदययतयरयई सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम तहरे सो अिङ्झध नयघेको 
तीन भङ्जहनयसम्भको रयङ्झग उि कय यकभको दश प्रङ्झतशत य सो 
अिङ्झधङ्झबर ऩङ्झन भनोयञ्जन कय नफङ्टझयएभय फङ्टझयउनङ्टऩने कय यकभको 
ऩन्र प्रङ्झतशतकय दयरे ियङ्जर्थक ब्मयज रगयई त्मस्तो यकभ असङ्टर उऩय 
गनङ्टथऩनेछ। 

(५) उऩदपय (२) फभोङ्ञजभ ङ्जिबयज्म कोर्भय जम्भय बएको 
यकभ सयठी प्रङ्झतशत स्थयनीम तहको सङ्ञित कोर् य चयङ्झरस प्रङ्झतशत 
यकभ प्रदेश सङ्ञित कोर्भय दयङ्ञखरय गनङ्टथ ऩनेछ। 

५. ङ्जिऻयऩन कय : (१) आङ्झथथक िर्थ 2079।80 भय फयगभती प्रदेश 
ङ्झबर ययङ्ञखन ेहोङ्झडथङ फोडथ, सयइन फोडथ, व्मयनय, ट्रयई ङ्झबजन फोडथ, ग्रो 
फोडथ, स्टर, ङ्झडङ्ञजटर फोडथ, धयतङ्टको फे्रभ िय कङ्ट नै स्थयनभय रगयउन,े 
रेख्न ेिय ङ्जिद्यङ्टतीम तयॊग प्रमोग गङ्चयएको प्रचययको रयङ्झग ययङ्ञखन ेिस्तङ्ट 
िय सयभग्रीभय गङ्चयन ेङ्जिऻयऩनभय ङ्जिऻयऩन कय रगयइने य असङ्टर उऩय 
गङ्चयनेछ। 

(२) उऩदपय (१) अनङ्टसययको ङ्जिऻयऩन कयको दय एिॊ कय 
उठयउने प्रणयरी स्थयनीम तहरे ङ्झनधयथयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

(३) उऩदपय (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिऻयऩन कयको प्रशयसन 
स्थयनीम तहरे गनेछ। कयदयतयरे फङ्टझयउनङ्टऩने कय भङ्जहनय सभयप्त 
बएको ङ्झभङ्झतरे २५ ङ्छदनङ्झबर सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम तहभय फङ्टझयउनङ्टऩनेछ। 
उि यकभ स्थयनीम तहको ङ्जिबयज्म कोर्भय जम्भय गनङ्टथऩनेछ ।   

(४) उऩदपय (३) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबर ङ्जिऻयऩन कय 
यकभ नफङ्टझयउने कयदययतयरयई सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम तहरे सो अिङ्झध 
नयघेको तीन भङ्जहनयसम्भको रयङ्झग उि कय यकभको दश प्रङ्झतशत य 
सो अिङ्झधङ्झबर ऩङ्झन ङ्जिऻयऩन कय नफङ्टझयएभय फङ्टझयउनङ्टऩने कय यकभको 
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ऩन्र प्रङ्झतशतकय दयरे ियङ्जर्थक ब्मयज रगयई त्मस्तो यकभ असङ्टर उऩय 
गनङ्टथ ऩनेछ।  

(5) उऩदपय (३) फभोङ्ञजभ ङ्जिबयज्म कोर्भय जम्भय बएको 
यकभ सयठी प्रङ्झतशत स्थयनीम तहको सङ्ञित कोर् य चयङ्झरस प्रङ्झतशत 
यकभ प्रदेश सङ्ञित कोर्भय दयङ्ञखरय गनङ्टथऩनेछ। 

६. कृङ्जर् आमभय कय : (१) आङ्झथथक िर्थ २०७९।८० भय स्िमॊ घोर्णय 
गयी आफ्नो कृङ्जर् आम प्रस्तङ्टत गने कृर्कहरूको रयङ्झग कृङ्जर् आमभय 
कय रगयइने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ। 

(२) उऩदपय (१) फभोङ्ञजभको कृङ्जर् आमभय रयग्ने कयको 
दय तथय सीभय अनङ्टसूची-४ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपय (1) फभोङ्ञजभको कय प्रशयसन प्रदेश 
सयकययफयट हङ्टनेछ ।  

(४) उऩदपय (2) फभोङ्ञजभको कृङ्जर् आमभय कय कृङ्जर् 
ऺेर हने भन्रयरम अन्तयगतको कृङ्जर् ऻयन केन्द्ररे सॊकरन गयी 
प्रदेश सॊङ्ञचत कोर्भय दयङ्ञखरय गनङ्टथ ऩनेछ ।  

७. ऩमथटन शङ्टल्क : (१) आङ्झथथक िर्थ २०७९।८० भय प्रदेश ऩमथटन 
ऐन, २०७८ फभोङ्ञजभ ऩमथटन शङ्टल्क रगयइन े य असूर उऩय 
गङ्चयनेछ।  

(२) उऩदपय (१) फभोङ्ञजभको ऩमथटन शङ्टल्क प्रदेश 
ऩमथटन सम्फन्धी प्रचङ्झरत कयनून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्झनकयम िय 
कयमयथरमरे सङ्करन गयी प्रदेश सङ्ञित कोर्भय दयङ्ञखरय गनङ्टथ ऩनेछ।  

८. सिययीको दतयथ ङ्जकतयि (ब्रङ्ट फङ्टक) दस्तङ्टय : (१)  आङ्झथथक फर्थ 
207९।८० भय प्रदेश सिययी तथय मयतयमयत व्मिस्थय ऐन, २०७५ 
भय बएको व्मिस्थय फभोङ्ञजभ सोको ङ्झनमभयिरी नफनसेम्भ सिययीको 
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दतयथ ङ्जकतयि (ब्रङ्ट फङ्टक) दस्तङ्टय तथय अन्म ङ्जिङ्जिध दस्तङ्टयको सॊकरन 
प्रचङ्झरत कयनून फभोङ्ञजभ हङ्टनछे ।  

९.  ढङ्टॊगय ङ्झगट्टी ियरङ्टिय भयटो दहत्तय फहत्तय शङ्टल्क् (१) आङ्झथथक िर्थ 
२०७९।८० भय भयटो, ढङ्टॊगय, ङ्झगट्टी, फयरङ्टिय, स्रेट, च ङ्टनढङ्टॊगय, ग्रयबेर, 

खङ्चयढङ्टॊगय, अभ्रख य दहत्तय फहत्तयको सॊकरनभय अनङ्टसूची – ५ 
फभोङ्ञजभ शङ्टल्क रगयइन ेय असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ ।  

(२) प्रचङ्झरत कयनूनभय जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यय रेङ्ञखएको बएतयऩङ्झन 
आङ्झथथक िर्थ २०७९।८० भय नदीजन्म ऩदयथथ प्रशोधन गयी ढङ्टॊगय, 
ङ्झगट्टी, फयरङ्टिय, धङ्टरो, ग्रयबेर उत्ऩयदन गने उद्योगभय अनङ्टसूची – ६ 
फभोङ्ञजभ शङ्टल्क रगयइन ेय असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । 

(३) आङ्झथथक िर्थ २०७९।८० भय भयटो, ढङ्टॊगय, ङ्झगट्टी, 
फयरङ्टिय, स्रेट, च ङ्टनढङ्टॊगय, ग्रयबेर, खङ्चयढङ्टॊगय, अभ्रख य दहत्तय फहत्तयको 
उत्खनन,् सॊकरन, प्रशोधन िय ङ्जिक्री ङ्जितयण कयमथको ङ्झनमभन 
कयमथभय प्रचङ्झरत कयनून उल्रॊघन गयेको ऩयइएभय अनङ्टसूची – ७ 
फभोङ्ञजभ जङ्चयियनय रगयइने य असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । 

(४) उऩदपय (१) य (३) फभोङ्ञजभको शङ्टल्क य जङ्चयियनय 
स्थयनीम तहरे सॊकरन गनेछ । उि यकभ स्थयङ्झनम तहको 
ङ्जिबयज्म कोर्भय जम्भय गनङ्टथऩनेछ ।  

(५) उऩदपय (२) फभोङ्ञजभको शङ्टल्क सम्फङ्ञन्धत उद्योग 
दतयथ यहेको घयेरङ्ट तथय सयनय उद्योग कयमयथरमरे सॊकरन गनेछ । 
उि यकभ प्रदेश सङ्ञित कोर्भय जम्भय गनङ्टथऩनेछ ।  

(६) उऩदपय (३) फभोङ्ञजभ स्थयनीम ङ्जिबयज्म कोर्भय 
जम्भय बएको यकभ फयॉडपयॉट गयी सयठी प्रङ्झतशत स्थयनीम तहको 
सॊङ्ञित कोर् य चयङ्झरस प्रङ्झतशत प्रदेश सॊङ्ञचत कोर्भय दयङ्ञखरय 
गनङ्टथऩनेछ ।   
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(७) नदीजन्म ऩदयथथ प्रशोधन उद्योग प्रचङ्झरत भयऩदण्ड 
ङ्जिऩङ्चयत सियरन बएको बए मो ऐन प्रययम्ब बएको ६ भङ्जहनय ङ्झबर 
औद्योङ्झगक ऺेर, स्थयङ्झनम उद्योग ग्रयभ िय प्रचङ्झरत कयनून य 
भयऩदण्ड फभोङ्ञजभको ऺरेभय उद्योग स्थयनयन्तयण िय ठयॉउसययी 
गयेभय तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रभयण ऩेश बएकय आधययभय देहयम 
फभोङ्ञजभ छङ्टट सहङ्टङ्झरमत प्रदयन गङ्चयनेछ ।    

(क) भयऩदण्ड ङ्जिऩङ्चयत क्रङ्ञशङ ियङ्झसङ्ग उद्योग सियरन गदयथ हङ्टने 
जम्भय ियङ्जर्थक जङ्चयियनयभय ९० प्रङ्झतशत छङ्टट ।  

(ख) नदीजन्म ऩदयथथ प्रशोधन उद्योग दतयथ शङ्टल्कभय ५० 
प्रङ्झतशत छङ्टट । 

(ग) नदीजन्म ऩदयथथ प्रशोधन उद्योगको जम्भय निीकयण 
शङ्टल्कभय ७५ प्रङ्झतशत छङ्टट । 

(८) स्थयनीम तहरे प्रचङ्झरत कयनूनभय तोङ्जकएको दयभय 
नघट्ने गयी उऩदपय (१) फभोङ्ञजभको सयभयग्रीभय ङ्जिक्री भूल्म 
तोक्न सक्नछे। 

(९) मस दपय फभोङ्ञजभ भयटो, ढङ्टॊगय, ङ्झगट्टी, फयरङ्टिय, स्रेट, 

च ङ्टनढङ्टॊगय, ग्रयबेर, खङ्चयढङ्टॊगय, अभ्रख य दहत्तय फहत्तयको य नदीजन्म, 

खयनी जन्म तथय प्रयकृङ्झतक श्रोत व्मिस्थयऩन सम्िन्धी कयमथङ्जिङ्झध 
प्रदेश सयकययरे ङ्झनधयथयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । प्रदेश सयकययरे 
ङ्झनधयथयण गयेको कयमथङ्जिङ्झधको उल्रङ्घन गयेभय अनङ्टसूची – ७ 
फभोङ्ञजभको जङ्चयियनय रयग्नछे । 

10. जङ्चयियनय : (१) प्रदेश ङ्झबर कङ्ट नै व्मङ्ञि, सॊस्थय िय ङ्झनकयमरे प्रदेश 
कयनूनको उल्रङ्घन गयेको ऩयइएभय प्रदेश सयकययरे दण्ड तथय 
जङ्चयियनय गनथ सक्नछे। 
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(२) उऩदपय (१) फभोङ्ञजभको दण्ड जङ्चयियनयको दय 
प्रचङ्झरत कयनून फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

१1. अन्म ययजस्ि : (१) प्रदेश सयकययको ङ्जिङ्झबङ्ङ भन्रयरम भयतहत 
यहेकय कयमयथरमहरूको कयमथ-प्रकृङ्झत अनङ्टसयय फस्तङ्ट तथय सेिय प्रियहको 
भयध्मभफयट सॊकरन हङ्टने दतयथ शङ्टल्क, ङ्झफक्री भङ्टल्म िय शङ्टल्क तथय 
दस्तङ्टय प्रदेश कयनूनभय ङ्झनधयथयण बइथ नसकेको अिस्थयभय प्रचङ्झरत 
कयनूनभय उल्रेख बएको दयभय सॊकरन गनङ्टथऩनेछ। 

    (२) शैङ्ञऺक ऩययभशथ सेिय,  ऩङ्टिथ तमययी कऺय य बयर्य 
ङ्ञशऺण सॊचयरन अनङ्टभङ्झत तथय नङ्जिकयण शङ्टल्क अनङ्टसूची-8 फभोङ्ञजभ 
रगयइन ेय असङ्टर उऩय गङ्चयनछे।  

         (३) उऩदपय (१) य (२) फभोङ्ञजभ सॊकरन बएको कय 
तथय गैय कय ययजस्ि यकभ ययजस्ि व्मिस्थयऩन प्रणयरी भयपथ त 
भयङ्झसक रुऩभय प्रदेश सॊङ्ञित कोर्भय दयङ्ञखरय गयी सोको ङ्जिियण 
प्रदेश रेखय ङ्झनमन्रक कयमयथरम, सम्फङ्ञन्धत भन्रयरम य आङ्झथथक 
भयङ्झभरय तथय मोजनय भन्रयरमभय ऩठयउनङ्ट ऩनेछ।  

1२. दय घटयउन, फढयउन िय छङ्टट ङ्छदन सक्न े : (१) प्रचङ्झरत कयनूनभय 
जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यय रेङ्ञखएको बए तयऩङ्झन प्रदेश सयकययरे आिश्मकतय 
अनङ्टसयय मो ऐन य अन्म कयनून फभोङ्ञजभ रगयइन े दस्तङ्टय, शङ्टल्क, 
भहशङ्टर य कयको दय घटयउन, फढयउन िय त्मस्तो दस्तङ्टय, शङ्टल्क, 
भहशङ्टर य कय आॊङ्ञशक िय ऩूणथ रुऩभय छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ। त्मस्तो 
दय घटयएको, फढयएको िय छङ्टट ङ्छदएको सूचनय प्रदेश ययजऩरभय 
प्रकयशन गनङ्टथऩनेछ। 

(२) उऩदपय (१) फभोङ्ञजभ कयको दय घटयइएको, 
फढयइएको िय कङ्ट नै दस्तङ्टय, शङ्टल्क, भहशङ्टर य कय आॊङ्ञशक िय ऩूणथ 
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रुऩभय छङ्टट ङ्छदइएको ङ्जिियण प्रत्मेक िर्थ आङ्झथथक भयङ्झभरय तथय मोजनय 
भन्रयरमरे प्रदेश सबयभय ऩेश गनङ्टथऩनेछ। 

(३) उऩदपय (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको ऩूणथ िय आॊङ्ञशक कय 
छङ्टट सङ्टङ्जिधयको कसैरे दङ्टरुऩमोग गयेभय त्मसयी छङ्टट ङ्छदइएको दस्तङ्टय, 
शङ्टल्क, भहशङ्टर य कय यकभ असङ्टर उऩय गयी सो यकभ फययफय 
जङ्चयियनय गङ्चयनछे। 

1३. प्रङ्जक्रमय सयरीकयण िय फयधय अड्कयउ पङ्ट कङ्ट िय गनथ सक्न े : प्रचङ्झरत 
कय सम्फन्धी कयनून तथय मस ऐनको कयमयथन्िमनको क्रभभय 
सयिथजङ्झनक शयङ्ञन्त य व्मिस्थयभय गम्बीय खरर ऩङ्टगेको िय सयिथजङ्झनक 
आियगभनभय अियोध बएको िय ङ्जिऩद्को कययणरे उङ्ञल्रङ्ञखत 
कयनूनरे प्रदयन गयेको कङ्ट नै सङ्टङ्जिधय उऩबोग गनथ नऩयउने अिस्थय 
ङ्झसजथनय बएभय, कङ्ट नै जङ्जटरतय देङ्ञखएभय िय उङ्ञल्रङ्ञखत ऐन तथय मस 
ऐनको कयमयथन्िमनभय कङ्ट नै ियधय अड्कयउ ऩनथ गएभय आङ्झथथक 
भयङ्झभरय तथय मोजनय भन्रयरमरे आिश्मकतय अनङ्टसयय अिङ्झध थऩ 
गनथ, प्रङ्जक्रमय सयरीकयण गनथ िय कयमयथन्िमनभय देङ्ञखएको फयधय 
अड्कयउ पङ्ट कङ्ट िय गनथ सक्नेछ। 

१४. प्रदेश ऩमथटन ऐन, २०७८ भय सॊशोधन: (१) प्रदेश ऩमथटन ऐन, 
२०७८ को अनङ्टसूची – १ को तयङ्झरकयको ङ्झस.नॊ. ६ ऩछी देहयमको 
ङ्झस.नॊ. ७ ययङ्ञखएको छ : 

“ 

ङ्झस.नॊ. होटेरको ङ्जकङ्झसभ 
दतयथ शङ्टल्क 

रु. 

निीकयण शङ्टल्क रु. 

कैङ्जपमत 
म्मयदङ्झबर 

म्मयद नयघेको 
तीन 
भङ्जहनय 

सम्भ थऩ 

छ भङ्जहनय 
सम्भ थऩ 

एक 
िर्थसम्भ थऩ 

७ 
होटरङ्झबर छङ्ट टै्ट 
व्मिसयमको रुऩभय 

५,०००।- 
५,०००
।- 

२५% ५0% 100% 
सोबन्दय 
ऩछी 
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सियरन बएकय 
डयन्सफयय, भोटर, 

कङ्जपसऩ, सयउनय, 
ज्मयकङ्ट जी सेन्टय, 

जीभकल्ि, स्िीङ्झभङ्गऩूर, 

हेल्थकल्ि, ब्मङ्टङ्जटऩयरथय, 

नयइटकल्ि 

प्रत्मेक 
िर्थ 
१००% 
कय 
दयरे 
थऩ 

15. प्रदेश सिययी तथय मयतयमयत व्मिस्थय ऐन, २०७५ भय सॊशोधन: प्रदेश 
सिययी तथय मयतयमयत व्मिस्थय ऐन, २०७५ को दपय १७३ को 
उऩदपय (१) सट्टय देहयमको उऩदपय (१) ययङ्ञखएको छ:  

 “(१) सिययी धङ्झनरे आफ्नो नयभभय दतयथ बएको सिययी सयधनभय 
रयग्ने कय प्रत्मेक आङ्झथथक फर्थको दतयथ निीकयण गने म्मयद ङ्झबर 
िङ्टझयई सक्नङ्ट ऩनेछ ।”  

१6. प्रयदेङ्ञशक व्मयऩयय तथय व्मिसयम सम्िन्धी ऐन, २०७६ भय सॊशोधन : 
(१) प्रयदेङ्ञशक व्मयऩयय तथय व्मयिसयम सम्िन्धी ऐन, २०७६ को 
दपय १५ को उऩदपय (३) को सट्टय देहयमको उऩदपय (३) 
ययङ्ञखएको छ ।  

“(३) मङ्छद कङ्ट नै सयझेदययी पभथरे कयिङ्ट फयङ्जहयको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत 
ङ्झसजथनय बई ऩैतीस ङ्छदनङ्झबर पभथको निीकयण गनथ नसकेभय 
दतयथ गने ङ्झनकयमरे अनङ्टसूची – ५ फभोङ्ञजभको दस्तङ्टय ङ्झरई 
निीकयण गङ्चयङ्छदन सक्नेछ।” 

(२) प्रयदेङ्ञशक व्मयऩयय तथय व्मिसयम सम्िन्धी ऐन, २०७६ को 
अनङ्टसूची – ५ को सट्टय देहयमको अनङ्टसूची – ५ ययखीएको छ। 

“अनङ्टसूची ५  

(दपय १५ को उऩदपय (१) य (३) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सयझेदययी पभथ नङ्जिकयण दस्तङ्टय 

ङ्झस.नॊ. ऩङ्टॉजी पभथ नङ्जिकयण दस्तङ्टय एक िर्थ नयघेऩङ्झछ 

ऩैङ्झतस ङ्छदन एक िर्थ दस्तङ्टय थऩ 
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ङ्झबर सम्भ जङ्चयियनय 
(प्रङ्झत िर्थ) 

१. एक रयख रुऩैमयॉसम्भ 150/- 600/- 600/- 150/- 

२. एक रयख रुऩैमयॉबन्दय फढी 
तीन रयख रुऩैमयॉसम्भ  

200/- 800/- 800/- 200/- 

३. तीन रयख रुऩैमयॉबन्दय फढी 
ऩयॉच रयख रुऩैमयॉसम्भ 

350/- 1400/- 1400/- 350/- 

४. ऩयॉच रयख रुऩैमयॉबन्दय फढी 
फीस रयख रुऩैमयॉसम्भ 

600/- 2400/- 2400/- 600/- 

५. फीस रयख रुऩैमयॉबन्दय फढी 
एक कयोड रुऩैमयॉसम्भ 

1000/- 4000/- 4000/- 1000/- 

६. एक कयोड रुऩैमयॉबन्दय फढी 
ऩयॉच कयोड रुऩैमयॉसम्भ 

1600/- 6400/- 6400/- 1600/- 

7. ऩयॉच कयोड रुऩैमयॉबन्दय 
फढी  

3000/- 12000/- 12000/- 3000/- 

१७. घय जग्गय यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क सम्िन्धी ङ्जिशरे् व्मिस्थय : (१) कयठभयडौं 
उऩत्मकय ङ्झबरकय भयरऩोत कयमयथरमहरूफयट घय जग्गय कययोफयय 
हङ्टॉदय आङ्झथथक ऐन, २०७५ फभोङ्ञजभ दयङ्ञखरय गनङ्टथऩने फयगभती सभ्मतय 
शङ्टल्क भध्मे ङ्झभङ्झत २०७५/०४/१४ देङ्ञख २०७५/०४/३१ 
सम्भभय ङ्झरखत यङ्ञजषे्डशन गदयथ ङ्जिङ्जिध कययणरे सॊकरन हङ्टन छङ्टट 
बएको फयगभती सभ्मतय शङ्टल्क ङ्झभनयहय गङ्चयएको छ । 
(२) कयठभयडौं उऩत्मकय ङ्झबर यहेकय उत्ऩयदनभङ्टरक उद्योगहरूरे 

फयगभती प्रदेशकय अन्म ङ्ञजल्रयभय उद्योग स्थयनयन्तयण गयेभय 
उद्योगको नयभभय जग्गय खङ्चयद गदयथ रयग्ने घय जग्गय यङ्ञजषे्डशन 
शङ्टल्कभय ऩचयस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ।  

१८. सिययी सयधन कय छङ्टट सम्िन्धी ङ्जिर्शे ब्मिस्थय् (१) फयगभती प्रदेश 
ङ्झबरकय मयतयमयत व्मिस्थय कयमयथरमभय दतयथ बएको भोटयसयइथकर 
तथय स्कङ्ट टय एिॊ दङ्टइथ ऩयॉग्र े सिययी सयधनको आङ्झथथक िर्थ 
2070।071 देङ्ञख आङ्झथथक िर्थ २०७५।०७६ सम्भ तोङ्जकए 
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फभोङ्ञजभ कय दयङ्ञखरय य निीकयण सभेत नगयेकय सिययी धनीरे 
सॊित ्२०७९ सयर पयगङ्टन भसयन्त ङ्झबर सिययी सयधन कय फङ्टझयउन 
आएभय प्रदेश सिययी तथय मयतयमयत व्मिस्थय ऐन, २०७५ िय 
प्रचङ्झरत कयनून फभोङ्ञजभ रयग्ने सो अिङ्झधको जङ्चयियनय छङ्टट हङ्टनेछ। 

    (२) प्रदेश सिययी तथय मयतयमयत व्मिस्थय ऐन, २०७५ 
को दपय ३१ भय जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यय रेङ्ञखएको बएतयऩङ्झन सॊित ्२०७९ 
पयगङ्टन भसयन्त ङ्झबर कङ्ट नै सिययी सयधन धनीरे अन्म प्रदेशभय दतयथ 
यहेको सिययी सयधन मस प्रदेशभय सयनथ चयहेभय सक्कर व्रङ्ट िङ्टक सङ्जहत 
ङ्झनिदेन ङ्छदन सक्नछे । मसयी ङ्झनिेदन प्रयप्त बएभय सम्िङ्ञन्धत 
मयतयमयत व्मिस्थय कयमयथरमरे मयतयमयत सूचनय प्रणयरीभय उि 
सिययी सयधनको अङ्झबरेख यहेको एङ्जकन गयी आङ्झथथक ऐन फभोङ्ञजभ 
रयग्ने सिययी सयधन कय ङ्झरइथ सयङ्जिककै दतयथ नम्िय कयमभ हङ्टने गयी 
स्थयनयन्तयण गनथ सक्नेछ । स्थयनयन्तयण गदयथ कयमयथरमभय ऩेश 
गयेको व्रङ्ट िङ्टक रगयमत कयगजयतको आङ्झधकयङ्चयकतय सम्िङ्ञन्धत 
सिययी सयधन धनीफयट स्िघोर्णय तथय किङ्टङ्झरमत गययउनङ्ट ऩनेछ । 
मसयी स्थयनयन्तयण गदयथ सिययी सयधन दतयथ शङ्टल्क रयग्ने छैन । 
सयथै स्थयनयन्तयण बएको सिययी सयधनको ङ्जिियण सयङ्जिकभय सिययी 
दतयथ बएको मयतयमयत व्मिस्थय कयमयथरमभय ऩठयउनङ्ट ऩनेछ ।     

    (3) फयगभती प्रदेश ङ्झबर यहेकय मयतयमयत व्मिस्थय 
कयमयथरमभय मयतयमयत सेियको ऩङ्ञञ् जकृत गनथ ङ्झभङ्झत २०७९ को 
भॊङ्झसय भसयन्त ङ्झबर सेिय ऩङ्ञञ् जकृत गयेभय प्रदेश सिययी तथय 
मयतयमयत व्मिस्थय ऐन, २०७५ फभोङ्ञजभ रयग्ने जङ्चयियनयभय ऩचयस 
प्रङ्झतशत छङ्टट गङ्चयनेछ । 

    (४) फयगभती प्रदेश ङ्झबर ङ्जिद्यङ्टतीम सूचनय प्रणयरीफयट 
सॊचयरन गङ्चयएको ययइथड सेमङ्चयङ्ग एऩभय ङ्झनजी नम्ियकय सिययी सयधन 
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बयडय ङ्झरने प्रमोजनभय प्रमोग गयी सेिय ङ्छदने सॊस्थयरे तोङ्जकएको दस्तङ्टय 
सम्िङ्ञन्धत मयतयमयत व्मिस्थय कयमयथरमभय िङ्टझयइथ अनङ्टभङ्झत ङ्झरइथ 
सॊचयरन गनङ्टथ ऩनेछ । अनङ्टभङ्झत सम्िन्धी प्रङ्जक्रमय प्रदेश सयकययको 
मयतयमयत हेने भन्रयरमरे ङ्झनधयथयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

    तय मो ऐन प्रययम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ ययइथड सेमङ्चयङ्ग एऩ प्रमोग 
गयी ङ्जिद्यङ्टतीम सूचनय प्रणयरीफयट सॊियरनभय यहेकय सॊस्थयरे सॊित ्
२०७९ सयर चैर भसयन्त ङ्झबर अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।      
  (५) नेऩयर सयकयय, प्रदेश सयकयय य स्थयनीम तहभय 
नेऩयर ङ्ञस्थत कङ्ट टनैङ्झतक ङ्झनमोग तथय दयत ृ
सॊस्थय/कयमयथरम/आमोजनयफयट हस्तयन्तयण बइथ मयतयमयत व्मिस्थय 
कयमयथरमभय कङ्ट टनैङ्झतक नम्िय प्रेटभय दतयथ बएकय सिययी 
सयधनहरूरयइथ सयकययी सिययी नम्ियभय प्रेटभय ऩङ्चयितथन गने गयी 
दतयथ गनथ सम्िङ्ञन्धत कयमयथरमरे ङ्झसपयङ्चयस ऩर सङ्जहत अनङ्टयोध गयेभय 
त्मस्तो सिययी सयधनरयइथ सयकययी सिययी सयह कयमभ हङ्टने गयी दतयथ 
गङ्चयनेछ ।  

१९. प्रयदेङ्ञशक व्मयऩयय तथय व्मयिसयम शङ्टल्क सम्फन्धी ङ्जिशरे् व्मफस्थय्  
(१) प्रयदेङ्ञशक ब्मयऩयय तथय व्मिसयम सम्िन्धी ऐन २०७६ तथय 
प्रचङ्झरत कयनून फभोङ्ञजभ फयगभती प्रदेश ङ्झबर दतयथ बएकय औद्योङ्झगक 
तथय व्मयऩयङ्चयक प्रयइबेट पभथको निीकयण म्मयद सभयप्त बइसकेको 
ऩयॉच िर्थ िय सो बन्दय फढी बएकय य हयर सञ् चयरनभय नयहेको बनी 
सम्फङ्ञन्धत उद्योगी/व्मिसयमीहरूरे स्िघोर्णय गयी सॊित ् 2079 
सयर पयगङ्टन भसयन्त ङ्झबर निीकयण गनथ आएभय त्मस्तय 
पभथ/उद्योगहरूको हकभय तोङ्जकएको जङ्चयियनय छङ्टट ङ्छदइथ शङ्टल्क भयर 
ङ्झरई निीकयण गङ्चयनेछ ।  
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    (२) सॊित ्20७० सयर चैर भसयन्त सम्भ निीकयण हङ्टन 
नसकेकय व्मयऩयङ्चयक तथय औद्योङ्झगक तपथ कय प्रयइबेट तथय सयझेदययी 
पभथहरूरे सम्िङ्ञन्धत आन्तङ्चयक ययजस्ि कयमयथरम तथय कयदयतय सेिय 
कयमयथरमफयट जययी बएको कय च ङ्टियको प्रभयणऩरको प्रङ्झतङ्झरऩी सभेत 
सॊरग्न गयी सॊित ्२०७९ सयर पयगङ्टन भसयन्त ङ्झबर ङ्झनिेदन ङ्छदएभय 
रु. २०००।- दस्तङ्टय भयर ङ्झरइथ खययेजी गङ्चयनेछ। 

     (३) प्रदेश सयकययको प्रचङ्झरत कयनून फभोङ्ञजभ भङ्जहरय, 
दङ्झरत सभङ्टदयम, अऩयङ्ग य ङ्झफऩङ्ङ िगथकय व्मङ्ञिरे प्रयइबेट पभथ 
यङ्ञजषे्डशन गनथ चयहेभय त्मस्तो पभथ यङ्ञजषे्डशन गदयथ प्रचङ्झरत प्रयदेङ्ञशक 
कयनून फभोङ्ञजभ रयग्ने दस्तङ्टयभय ऩचयस प्रङ्झतशत छूट हङ्टनछे ।  

    तय, मस उऩदपय फभोङ्ञजभ पभथ यङ्ञजषे्डशन गनथकय रयङ्झग 
दङ्झरत सभङ्टदयम, अऩयङ्ग य ङ्जिऩङ्ङ िगथकय व्मङ्ञिकय हकभय नेऩयर 
सयकययको सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकयम िय स्थयनीम तहफयट जययी गङ्चयएको 
दङ्झरत सभङ्टदयम, अऩयङ्ग िय ङ्जिऩङ्ङ िगथ ऩङ्जहचयन हङ्टने प्रभयणऩर िय 
ङ्झसपयङ्चयसको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ सभेत ऩेश गयेको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

(४) कम्ऩनी यङ्ञजस्ट्रययको कयमयथरमभय दतयथ बई घयेरङ्ट तथय 
सयनय उद्योग कयमयथरमभय दतयथ हङ्टन आउने उद्योग तथय व्मयऩयङ्चयक 
पभथहरूरयई प्रयदेङ्ञशक व्मयऩयय तथय व्मयिसयम सम्िन्धी ऐन, २०७६ 
को अनङ्टसूची – २ फभोङ्ञजभ दतयथ दस्तङ्टय रयग्नेछ । 

२०. ऩमथटन शङ्टल्क छङ्टट सम्िन्धी ङ्जिशरे् ब्मिस्थय्(१) प्रचङ्झरत कयनून 
फभोङ्ञजभ प्रदेश ङ्झबर दतयथ बई सञ् चयरनभय यहेकय ट्रयबर, टे्रङ्जकङ्ग, 
जरमयरय, ऩमथटक मयतयमयत रगयमतकय ऩमथटन व्मिसयम तथय 
एजेन्सीहरूरे ङ्जिङ्जिध कययणरे आङ्झथथक िर्थ २०७०।७१ देङ्ञख 
इजयजतऩर निीकयण गययउन नसकेको बए इजयजतऩर प्रयप्त 
व्मङ्ञिरे सॊित ्२०७९ सयर पयगङ्टन भसयन्तसम्भ त्मस्तो इजयजतऩर 
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निीकयण गययउन ङ्झनिेदन ङ्छदएभय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ रयग्ने निीकयण 
शङ्टल्क य शतप्रङ्झतशत थऩ दस्तङ्टय ङ्झरइथ एक ऩटककय रयङ्झग निीकयण 
गङ्चयनेछ ।  
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अनङ्टसूची-१ 
(दपय २ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

घयजग्गय तथय अन्म यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सेिय शङ्टल्क य योक्कय दस्तङ्टय) 

(क) घय जग्गय तथय अन्म यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क 

ङ्झस.नॊ. ङ्झरखतको प्रकयय यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्कको दय अन्मथय उल्रेख बएकोभय 
फयहेक थैरी अङ्कभय 

भहयनगयऩयङ्झर
कय 

ऺेरको दस्तङ्टय 

उऩभहयनगयऩय
ङ्झरकय य 

नगयऩयङ्झरकय  
ऺेरको दस्तङ्टय 

गयउॉऩयङ्झरकय 
ऺेरको दस्तङ्टय 

१ ययङ्ञजनयभय, सट्टयऩट्टय, सगोरनयभय 
य छोडऩरको ङ्झरखत 

   

(क) ययङ्ञजनयभय, सट्टयऩट्टय य 
सगोरनयभयको ङ्झरखतको 
थैरी अङ्कभय 

5% 4.5% ३% 

(ख) सयभङ्टङ्जहक आियस मोजनय 
अन्तगथत ङ्झनङ्झभथत बिन 
आियस इकयईको 
ङ्झरखतको थैरी अङ्कभय 

5% 4.5% ३% 

(ग) सयभङ्टङ्जहक आियस मोजनय 
अन्तगथत ङ्झनङ्झभथत बिन 
सङ्जहतको घय जग्गयको 
ङ्झरखतको थैरी अङ्कभय 

5% 4.5% ३% 

(घ) छोडऩर (आफ्नो हक 
ङ्जहस्सय फययफयको थैरी 
अॊङ्कभय 
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(अ) तीन ऩङ्टस्तय ङ्झबरको फकसऩर  सयह   

(आ)  तीन ऩङ्टस्तय फयङ्जहयको 5% 4.5% ३% 

२ दतयथपययी (सॊमङ्टि दतयथियरय 
िीचको) ङ्झरखतको थैरी अङ्कभय 

 

३% 

 

2 .५% 

 

२% 

३ हयरैदेङ्ञखको िकसऩरको 
ङ्झरखतको थैरी अङ्कभय 

   

(क) फयजे, फज्मै, आभय, 
फयफङ्ट, ऩङ्झत, ऩत्नी, दयजङ्ट, बयउजङ्ट 
,बयइ, बयइफङ्टहययी, ङ्छददी, फङ्जहनी, 
छोयय, धभथऩ ङ्टर, छोयय-फङ्टहययी, 
छोयी, धभथऩ ङ्टरी, छोयी-ज्ियॉइ, 

सयसङ्ट-ससङ्टयय, जेठयजङ्ट, जेठयनी, 
देिय, देउययनी, बङ्झतजय, बङ्झतजी, 
नयङ्झत, नयङ्झतनी, नयङ्झतनीफङ्टहययी, 
कयकय-कयकी, भयभय-भयइजङ्ट, 
बयन्जय-बयन्जी,  ठूरोफङ्टिय, 
ठूरीआभय (फयिङ्ट तपथ कय), 
आभयजङ्ट, नन्द, सौतय-सौतय य 
एकै दयजङ्ट-बयई  ङ्छददी- बयइथको 
छोयय, छोयी, पूऩू य बदय-बदै 
फीच। 

   

(अ) रु.१ रयखसम्भको थैरी 
अङ्कभय 

२% 1.5% १% 

)आ(  रु.१ रयखबन्दय भयङ्झथ 
जङ्झतसङ्टकै थैरी अङ्कभय 

2.5% 2% 1% 

(ख) अन्म िकसऩर य 
दयनऩरको थैरी अङ्कभय 

15% 15% 10% 
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 स्ऩष्टीकयण् 
सयकययी ङ्जिश्वङ्जिद्ययरम, सयकययी क्मयम्ऩस/करेज, सयभङ्टदयङ्जमक ङ्जिद्ययरम, सयभङ्टदयङ्जमक 
अस्ऩतयर, नेऩयर सयकययकय कयमयथरम, प्रदेश सयकययकय कयमयथरम, स्थयनीम तह तथय 
नेऩयर सयकयय तथय प्रदेश सयकययको गठन आदेशफयट गङ्छठत सङ्झभङ्झत, फोडथ, प्रङ्झतष्ठयन, 

सस्थयन, आमोग तथय आमोजनय य प्रदेश सयकययको नयभभय प्रयप्त हङ्टने दयनऩरको 
ङ्झरखतभय कङ्ट नै शङ्टल्क रयग्न ेछैन। 

4 अॊशिण्डय तथय अॊश बऩयथईको 
ङ्झरखतभय 

   

(क) रु.५० रयखसम्भको 
थैरी अङ्कभय 

0.३% 0.३% 0.३% 

(ख) रु.५० रयखबन्दय फढी 
रु.३ कयोडसम्भको 
थैरी अङ्कभय 

0.४% 0.४% 0.४% 

ग( ) रु.३ कयोडबन्दय 
भयङ्झथको थैरी अङ्कभय 

0.5% 0.5% 0.5% 

5 भयनो छङ्ट ङ्जट्टएको य भयनो 
जोङ्झडएको ङ्झरखत 

   

(क) भयनो छङ्ट ङ्जट्टएको प्रङ्झत 
ङ्झरखत 

1५000।- 11000।- 5000।- 

(ख) भयनो जोङ्झडएको प्रङ्झत 
ङ्झरखत 

30000।- 28000।- 15000।- 

6 शेर्ऩङ्झछको फकसऩरको ङ्झरखत 
शेर्ऩङ्झछको 
फकसऩर/अष्टरोहको प्रङ्झत 

ङ्झरखत 

   

(क)  तीन ऩङ्टस्तयङ्झबरको १०000।- ८000।- ७000।- 
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(ख)  तीन ऩङ्टस्तयफयङ्जहयको 1५000।- 1२000।- ११000।- 

7 शेर्ऩङ्झछको फकसऩर सॊशोधन 
िय यद्द गदयथ  

   

 (क) शतथ सॊशोधन २०00।- 1५00।- १०00।- 

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

8 अन्म ङ्झरखत 

(क) यकभ खङ्टरेकोभय  
 

४% 
 

 
3% 
 

 
२% 

 

 (ख )    यकभ नखङ्टरेकोभय 0777।- 0777।- ३०००।- 

9 ङ्झधतो/दृङ्जष्टिन्धकीको ङ्झरखत  

व्मङ्ञिगत दृष्टीिन्धकी, 
बोगिन्धकी य रख िन्धकीको 
ङ्झरखतको थैरी अॊकभय 

१% १% 1% 

10 अङ्झधकययनयभय,  भञ्जङ्टयीनयभय य 
अङ्ञखतमययनयभयको ङ्झरखत 

0777।- 0777।- 0777।- 

11 कऩयरी तभसङ्टक य 
कयययनयभयको ङ्झरखत 

दयङ्ञखर खययेज नहङ्टने कऩयरी 
तभसङ्टक य कयययनयभयको प्रङ्झत 
ङ्झरखत थैरी अॊकभय 

१% १% 1% 

1२ गङ्टठी स्थयऩनय गयेको ङ्झरखत 

(प्रङ्झत ङ्झरखत) 
४777।- ३777।- २०77।- 

१३ गङ्टठी नङ्जिकयण  ३०००।- २०००।- १०००।- 

१४ भयङ्झसक एकरयख बन्दय फढी 
घयफहयर ङ्झरनङ्ट ङ्छदनङ्ट गयेको 
ङ्झरखत थैरी अॊकभय 

१% १% 1% 
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१५ अचर सम्ऩङ्ञत्त परोऩबोग 
बएको ङ्झरखत थैरी अॊकभय ०.२५% 0.२५% 0.२५% 

१६. िेङ्ञजल्रय/िेइरयकय ऩयङ्चयत सम्िन्धी व्मिस्थय 

ङ्झस. नॊ ङ्झरखतको प्रकयय 

िेङ्ञजल्रय ऩयङ्चयतको ययजस्ि दस्तङ्टय 

यङ्ञजषे्डशन दस्तङ्टय 

प्रदेशङ्झबर िेङ्ञजल्रय 
दस्तङ्टय सम्िङ्ञन्धत 

प्रदेश ङ्झबर 

प्रदेश फयङ्जहय 

(क) 

 ययङ्ञजनयभय, सट्टयऩट्टय, 
सॊगोरनयभय, छोडऩर, 

दतयथपययी, हयरैको 
िकसऩर, भयनो 

जोडीएको, छङ्टट्टीएको, 
शेर्ऩछीको िकस ऩर, 
अष्टरोह, िन्धकीको 

ङ्झरखत, कऩयरी तभसङ्टक 
य कयययनयभयको ङ्झरखत 
िेङ्ञजल्रय िेइरयकय ऩयङ्चयत  

हङ्टने । 

अनङ्टसङ्टची १ भय तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको शङ्टल्क 

सम्िङ्ञन्धत जग्गय बएको 
भयरऩोतकै खयतयभय 

जम्भय गयेको बौचय ऩेश 
गनङ्टथऩने । 

अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभ 
घय जग्गय यङ्ञजषे्डशन 
शङ्टल्कको थऩ १०% 

ङ्झरई ऩयस ऩयङ्चयत 
हङ्टने भयरऩोतको 

खयतयभय जम्भय गयी 
प्रदेश सङ्ञित कोर्भय 
जम्भय गनङ्टथऩनेछ।   

थऩ ३ 
प्रङ्झतशत ऩयस 
ऩयङ्चयत हङ्टने 
भयरऩोतको 
खयतयभय 

जम्भय गयी 
प्रदेश सङ्ञित 
कोर्भय जम्भय 
गनङ्टथऩनेछ।   

(ख) 

अॊशिण्डय तथय अॊश 
बयऩयइको ङ्झरखत 
िेङ्ञजल्रय दस्तङ्टय । 

अनङ्टसङ्टची १ भय तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको शङ्टल्क 

सम्िङ्ञन्धत जग्गय बएको 
भयरऩोतकै खयतयभय 

जम्भय गयेको बौचय ऩेश 
गनङ्टथऩने । 

- - 

स्ऩङ्जष्टकयण:  कयठभयडौ उऩत्मकय ङ्झबरकय (कयठभयडौँ, रङ्झरतऩङ्टय य बिऩङ्टय ङ्ञजल्रय) भयरऩोत 
कयमयथरमहरूङ्जिच िेङ्ञजल्रय य िेइरयकय तथय ङ्ञचतिन ङ्ञजल्रयभय फेइरयकय ङ्झरखत ऩयङ्चयत हङ्टने 
छैन ।िेङ्ञजल्रय/फेइरयकयको ङ्झरखत ऩयङ्चयत गदयथ सङ्झसभ ऩयङ्चयत गनङ्टथ ऩनेछ । 
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(ख) सेिय शङ्टल्क : 

ङ्झस.नॊ. ङ्झरखतको प्रकयय सेिय शङ्टल्कको दय अन्मथय उल्रेख बएकोभय फयहेक 
थैरी अॊकभय  

भहयनगयऩयङ्झरकय 
ऺरेको दस्तङ्टय 

उऩभहयनगयऩयङ्झर
कय य 

नगयऩयङ्झरकय 
ऺरेको दस्तङ्टय 

 

गयउॉऩयङ्झरकय 
ऺरेको दस्तङ्टय 

१ ङ्झरखत यङ्ञजषे्डशनको रयङ्झग डोय भयग गने ङ्झनिेदनभय प्रङ्झत ङ्झरखत डोय शङ्टल्क/दस्तङ्टय 

क. कयठभयण्डौ उऩत्मकय 
ऺेरभय  

२००००।- १५०००।- 1000०।- 

ख. अन्म ऺेरभय १५०००।- १००००।- ५०००।- 

२ ङ्जित्तीम ङ्झधतो: 
नेऩयर ययष्ड फैंकफयट ङ्जित्तीम कययोफयय गनथ स्िीकृत प्रयप्त फैंक, ङ्जित्तीम तथय सहकययी 

सॊस्थयफयट ङ्छदने कजयथको ङ्झधतोफन्धक िय दृङ्जष्टफन्धक ङ्झरखतभय 
 (क) रु. ऩयॉच रयख सम्भको 

ङ्झरखतको थैरी अॊकभय 
(सहकययी फयहेक) 

२000।- २000।- २000।- 

 (ख) रु. ऩयॉच रयख बन्दय िढी 
रु दश रयख सम्भको 
ङ्झरखतको थैरी अॊकभय  

२५००।- २५००।- २५००।- 

 (ग) रु.दश रयख बन्दय फढी 
रु. िीस रयख सम्भको 
ङ्झरखतको थैरी अॊकभय 

५०00।- ५०00।- ५०००।- 

 (घ) रु.िीस रयख बन्दय फढी 
रु.ऩचयस रयख सम्भको 
ङ्झरखतको थैरी अॊकभय 

८०००।- ८०००।- ८०००।- 

 (ङ) रु. ऩचयस रयख बन्दय 
फढी रु. एक 

२५,०००।- २५,०००।- २५,०००।- 
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कयोडसम्भको ङ्झरखतको 
थैरी अॊकभय 

 (च) रु. एक कयोड बन्दय 
फढी रु. दङ्टइथ कयोड 
सम्भको ङ्झरखतको थैरी 
अॊकभय 

5०,000।- 5०,000।- 50,०00।- 

 (छ) रु. दङ्टइथ कयोड बन्दय फढी 
रु. ऩयॉच कयोड सम्भको 
ङ्झरखतको थैरी अॊकभय 

७५,०००।- ७५,०००।- ७५,०००।- 

 (ज) रु. ऩयॉच कयोड बन्दय 
फढी रु दश कयोड 
सम्भको ङ्झरखतको थैरी 
अॊकभय  

 

 

११०,000।- 
 

 

११०,000।- १0०,000।- 

 (झ) रु. दश कयोड बन्दय 
फढी रु.ऩन्र कयोड 
सम्भको ङ्झरखतको थैरी 
अॊकभय 

१,२५,०००।
- 

१,२५,०००।
- 

१,२५,०००।
- 

 (ञ) रु. ऩन्र कयोड बन्दय फढी 
रु.िीस कयोड सम्भको 
ङ्झरखतको थैरी अॊकभय 

१,५०,०००।
- 

१,५०,०००।
- 

१,५०,०००।
- 

 (ट) रु. िीस कयोड बन्दय 
फढी रु.ऩचयस कयोड 
सम्भको ङ्झरखतको थैरी 
अॊकभय 

१,७५,०००।
- 

१,७५,०००।
- 

१,७५,०००।
- 

 (ठ) रु. ऩचयस कयोड बन्दय 
फढी रु.एक अिथ सम्भको 
ङ्झरखतको थैरी अॊकभय 

२,००,०००।
- 

२,००,०००।
- 

२,००,०००।
- 

 (ड) रु. एक अिथ बन्दय फढी 
जङ्झत सङ्टकै ङ्झरखतको थैरी 
अॊकभय 

३,००,०००।
- 

३,००,०००।
- 

३,००,०००।
- 

३ रीज 



 

23 
 

सयकययी जग्गय रीजभय उऩरब्ध गययउने 
(सयकययी जग्गय दतयथ तथय ङ्झरजभय उऩरब्ध गययउने सम्फन्धी कयमथनीङ्झत, २०७१ को 
अनङ्टसूची-१ अनङ्टसययको शङ्टल्क रयग्नछे) 

4 जग्गय धनी दतयथ शे्रस्तयको प्रङ्झतङ्झरऩीको रयङ्झग प्रङ्झत ऩङ्टजयथ :  

 (क) जग्गय धनी दतयथ शे्रस्तयको 
प्रभयङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ रयङ्झग 

रु.100।- रु.100।- रु.100।- 

 (ख) जग्गय धनी प्रभयण 
ऩङ्टजयथको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको रयङ्झग 

रु.2000।
- 

रु 1500।- रु. १०00।- 

 (ग) ऩङ्टजयथको ययतो कबय 
फयऩतको शङ्टल्क  

नरयग्न े नरयग्न े नरयग्न े

5 दयङ्ञखरय खययेज शङ्टल्क 
 (क) कययय अनङ्टसयय ङ्झरखत 

ऩयङ्चयत गनथ ठहर् मयएको 
पैसरय िय ङ्झभरयऩर 
अनङ्टसययको दयङ्ञखरय 
खययेज गदयथ 

5% 4.5% ३% 

 (ख) अन्म ङ्झभरयऩर / दतयथ 
पययी पैसरय/ आदेश 
(अॊश य अऩङ्टतयरी 
फयहेक) को दयङ्ञखरय 
खययेज गदयथ 

5% 4.5% ३% 

 (ग) फैंक तथय ङ्जित्तीम सॊस्थय 
िय सहकययी 
सॊघ/सॊस्थयफयट कजयथ 
प्रियह गदयथ ङ्झरएको 
ङ्झधतो ङ्झररयभ गदयथ 
व्मङ्ञिरे सकयय गयी 
फैंक तथय ङ्जित्तीम 

5% 4.5% ३% 
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सॊस्थयको ऩरयनङ्टसयय 
व्मङ्ञिको नयभभय 
दयङ्ञखरय खययेज गदयथको 
थैरी अङ्कभय 

 (घ) फैंक ङ्जित्तीम सॊघ/सॊस्थय 
िय सहकययी सॊघ 
सॊस्थयफयट कजयथ प्रियह 
गदयथ ङ्झरएको ङ्झधतो 
ङ्झररयभ गदयथ व्मङ्ञिरे 
सकयय नगयी ऋणीकै 
नयभफयट फैंक तथय 
ङ्जित्तीम सॊघ/सॊस्थय िय 
सहकययी सॊघ/ सॊस्थयरे 
आफ्नो नयभभय दयङ्ञखरय 
खययेज गदयथ प्रङ्झत ङ्झभङ्झसर 

१०000।
- 

८000।- ५000।- 

 (ङ) फैंक ङ्जित्तीम सॊस्थय िय 
सहकययी सॊघ/सॊस्थयरे 
कजयथ प्रियह गदयथ 
ङ्झरएको ङ्झधतो ङ्झररयभभय 
फैंक तथय सॊघ/सॊस्थय 
आपैरे सकयय गयेऩङ्झछ 
सम्फङ्ञन्धत ऋणीरयई नै 
ङ्जपतयथ गदयथ ऩयङ्चयत गने 
ङ्झरखतको थैरी अङ्कभय 

३.5% 2.५% 2% 

 (च) अदयरत िय न्मयङ्जमक 
ङ्झनकयमको पैसरय फभोङ्ञजभ 
ङ्झररयभ फढयफढ गयी 
दयङ्ञखरय खययेज गदयथ प्रङ्झत 

७000।- ५000।- ३०00।- 
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ङ्झभङ्झसर 

 (छ) बङू्झभसङ्टधयय कयमयथरमफयट 
जग्गय फयॉडपयॉड बइथ 
दयङ्ञखरय खययेज हङ्टन आउॉदय 
प्रङ्झत ङ्झभङ्झसर 

१०००।- ८००।- ५००।- 

 (ज) शेर्ऩङ्झछको फकसऩरको दयङ्ञखरय खययेज 
 (अ) तीन ऩङ्टस्तय ङ्झबरको बए अॊशिण्डय 

सयह 
अॊशिण्डय सयह अॊशिण्डय सयह 

 (आ) तीन ऩङ्टस्तय फयङ्जहयको 
बए(थैरी अॊकभय) 

ययङ्ञजनयभय 
सयह 

ययङ्ञजनयभय सयह ययङ्ञजनयभय सयह 

६ नयभसययी प्रङ्झत ङ्झरखत 

(क) तीन ऩङ्टस्तय ङ्झबरको 
नयभसययी गदयथ 

२500।- २५००।- २५००।- 

 (ख) तीन ऩङ्टस्तय फयङ्जहयको 
नयभसययी गदयथ 

5०00।- ५000।- ५०00।- 

७ हयर सयङ्जिक 
 ऩङ्टन् नयऩजयॉच ऩङ्झछको शे्रस्तय 

हयर सयङ्जिक तथय अद्ययिङ्झधक 
गदयथ प्रङ्झत ङ्झभङ्झसर 

2000।- 1500।- 800।- 

8 घय कयमभ 
 (क)  शे्रस्तय ऩङ्टजयथभय घय 

जनयउने प्रङ्झत ङ्झनिेदन 
२५००।- २०००।- १०००।- 

(ख)  शे्रस्तय ऩङ्टजयथभय घय 
ऩयतयर जनयउन े 

१००।- १००।- १००।- 

9 सॊशोधन दस्तङ्टय 
 भयरऩोत ऐन, २०३४ को 

दपय ७(३) अनङ्टसययको 
1000।- 800।- ६00।- 
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ङ्जिियणभय सॊशोधन गनङ्टथऩदयथ 
प्रङ्झत ङ्झभङ्झसर 

10 योक्कय दस्तङ्टय 
 (क) ङ्झरखत यङ्ञजषे्डशन 

बएकोभय (थैरी अॊक 
जङ्झतसङ्टकै बए ऩङ्झन) 

नरयग्न े नरयग्न े नरयग्न े

(ख)  ङ्झरखत यङ्ञजषे्डशन नहङ्टनभेय 
(अ) रु. ऩयॉच रयख सम्भको 

ऋण अॊकभय १500।- १०00।- ५00।- 

(आ) रु. ऩयॉच रयख बन्दय 
फढी रु. दश रयख 
सम्भ 

२०00।- १५०० ।- १०00।- 

(इ) रु.दश रयख भयङ्झथको 
जङ्झतसङ्टकै ऋण अॊकभय  ३०००।- २५00।- २०00।- 

 (ई) ऋण अॊक नखङ्टरेकोभ ८000।- ६000।- ५000।- 

 स्ऩङ्जष्टकयण: १० रयखबन्दय भयङ्झथको ऋण अॊकभय सेिय शङ्टल्क ङ्झस.नॊ. २ फभोङ्ञजभ 
ङ्झधतोफन्धकी ङ्झरखत गनङ्टथऩनेछ   

(ग)  ङ्जिङ्जिध: 

१ अङ्झधकययनयभय य शेर्ऩङ्झछको फकसऩर ङ्झरखत फयहेक अन्म सफै प्रकययको ङ्झरखतभय 
थैरी अॊक अङ्झनियमथ खङ्टरयउनङ्ट ऩनेछ। एक ऩटक कययोफयय बएको थैरी अॊक बन्दय 
कभ भूल्मयॊकन कयमभ गयी ङ्झरखत ऩयङ्चयत गनथ ऩयइथने छैन ।  

२ अॊशिण्डयभय ङ्झरखतभय उल्रेख बएको सम्ऩूणथ घय,जग्गय, घय जग्गयको आधययभय 
थैरी अॊक कयमभ गने य अॊशबयऩयइको हकभय अॊश ियऩत जयन ेघय, जग्गय िय 
घय जग्गयको भयर थैरी कयमभ हङ्टनछे।  

३ कयठभयडौं उऩत्मकय ङ्झबरकय भहयनगयऩयङ्झरकय, उऩभहयनगयऩयङ्झरकय य नगयऩयङ्झरकय 
ऺेरङ्झबरको ऩयङ्चयत हङ्टन े ङ्झरखतभय घयजग्गय यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्कको ङ्झस.नॊ. १, २ य ३ 
भय उल्रेख गङ्चयएको यङ्ञजषे्डशन ङ्झरखतको थैरी अॊकको (०.५) शून्म दशभरि 
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ऩयॉच प्रङ्झतशत शङ्टल्क फयगभती सभ्मतय ऺेर सङ्टधयय तथय ङ्जिकयस शङ्टल्क असङ्टर 
गङ्चयनेछ।  

ङ्ञचतिन ङ्ञजल्रयको बयतऩङ्टय भहयनगयऩयङ्झरकय तथय भकियनऩङ्टय ङ्ञजल्रयको हेटौडय 
उऩभहयनगयऩयङ्झरकय ऺेरङ्झबरको ऩयङ्चयत हङ्टने ङ्झरखतभय घयजग्गय यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्कको 
ङ्झस.नॊ. १, २ य ३ भय उल्रेख गङ्चयएको यङ्ञजषे्डशन ङ्झरखतको थैरी अॊकको  शून्म 
दशभरि एक ऩयॉच प्रङ्झतशत (०.१५%) नयययमणी तथय ययप्ती सभ्मतय ऺेर सङ्टधयय 
तथय ङ्जिकयस शङ्टल्क असङ्टर गङ्चयनेछ। फयगभती सभ्मतय, नयययमणी तथय ययप्ती ऺेर 
सङ्टधयय तथय ङ्जिकयस शङ्टल्क ययजस्ि ङ्ञशर्थक नॊ. १४२१९ भय सॊकरन गयी प्रदेश 
सङ्ञित कोर्भय जम्भय गनङ्टथ ऩनेछ। 

४ स्िदेशी रगयनीकय जरङ्जिद्यङ्टत उद्योग, ङ्ञचमय खेती, कपी खेती, कऩयस खेती, ऩङ्टष्ऩ 
व्मिसयम, तयकययी खेती, ऩशङ्टऩॊऺीऩयरन, डेयी, अरैची खेती, जडीिङ्टटी खेती एिॊ 
परपूर उद्योगको नयभभय खयीद गने जग्गयको ङ्झरखत ऩयङ्चयत गदयथ रयग्न े
यङ्ञजषे्डशन दस्तङ्टयभय ऩचयस  प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। मस्तो सङ्टङ्जिधय ङ्झरन व्मिसयम 
सॊचयरन बएको ऺेरको स्थयनीम तहको ङ्झसपयङ्चयस तथय व्मिसयम सियरन अनङ्टभङ्झत 
ङ्झरएको कयगजयत ऩेश गनङ्टथ ऩनेछ।  

तय त्मस्तो जग्गयको प्रमोग उद्देश्म ङ्जिऩङ्चयत बएको ऩयइएभय भयरऩोत 
कयमयथरमरे छङ्टट बएको यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क असङ्टर गयी सोही यकभ फययफय जङ्चयियनय 
गनङ्टथऩनेछ । 

५ स्िदेशी रगयनीकय सयभूङ्जहक खेती मोजनय अन्तगथत कृङ्जर् उत्ऩयदन फढयउने 
उदे्दश्मरे व्मङ्ञिहरू ङ्झभरी जग्गयको चक्रय ङ्झभरयई खेती गने उद्योग खोरी त्मस्तो 
उद्योगको नयभभय ङ्झरखत ऩयङ्चयत बएभय सो भय रयग्ने यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्कभय ऩचयस 
प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ।मस्तो सङ्टङ्जिधय ङ्झरन व्मिसयम सॊचयरन बएको ऺरेको स्थयनीम 
तहको ङ्झसपयङ्चयस तथय व्मिसयम सियरन अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको कयगजयत ऩेश गनङ्टथ 
ऩनेछ।  

 तय त्मस्तो जग्गयको प्रमोग उदे्दश्म ङ्जिऩङ्चयत बएको ऩयइएभय भयरऩोत कयमयथरमरे 
छङ्टट बएको यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क असङ्टर गयी सोही यकभ फययफय जङ्चयियनय गनङ्टथऩनेछ। 

६ स्िदेशी रगयनीकय सूतॉ, गङ्टड्खय, ऩयनऩययग य भङ्छदययजन्म उद्योग फयहेककय 
उत्ऩयदनभूरक उद्योगरे उद्योग स्थयऩनय तथय सियरन गने उद्योगको नयभभय 
खयीद गने जग्गयको ङ्झरखत ऩयङ्चयत गदयथ रयग्न ेयङ्ञजषे्डशन शङ्टल्कभय ऩचयस प्रङ्झतशत 
छङ्टट हङ्टनछे। मस्तो सङ्टङ्जिधय ङ्झरन व्मिसयम सॊचयरन बएको ऺेरको स्थयनीम तहको 
ङ्झसपयङ्चयस तथय व्मिसयम सियरन अनङ्टभङ्झत ङ्झरएको कयगजयत ऩेश गनङ्टथ ऩनेछ।  
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तय त्मस्तो जग्गयको प्रमोग उद्देश्म ङ्जिऩङ्चयत बएको ऩयइएभय भयरऩोत 
कयमयथरमरे छङ्टट बएको यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क असङ्टर गयी सोही यकभ फययफय जङ्चयियनय 
गनङ्टथऩनेछ।  

 

७ 
कभथचययी सिम कोर्, नयगङ्चयक रगयनी कोर् य आन्तङ्चयक ययजस्ि ङ्जिबयगफयट 
स्िीकृत प्रयप्त अिकयश कोर्भय ङ्झनमङ्झभत िचत जम्भय गने आफ्नय 
सिमकतयथहरूरयई ऋण सङ्टङ्जिधय उऩरव्ध गययउॉदय ङ्झरने ङ्झधतोको दृङ्जष्ट फन्धक 
ङ्झरखत ऩयङ्चयत गदयथ यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क छङ्टट हङ्टनेछ। तय सेिय शङ्टल्क रु. २०००।- 
रयग्नेछ। 

 

८ 
(क) सहकययी ऐन २०74 तथय फयगभती प्रदेशको प्रदेश सहकययी ऐन, २०७६ य 

फयगभती प्रदेश ङ्झबरकय स्थयनीम तहको कयनून फभोङ्ञजभ दतयथ बई सॊचयरनभय 
यहेकय सहकययी सॊस्थयहरूरे आफ्नय शेमय सदस्महरूफीच ऋण रगयनी/प्रियह 
गदयथ ऩयॉच  रयख रुऩैंमयसम्भको थैरी अॊकभय योक्कय दस्तङ्टय फयहेक सेिय शङ्टल्क 
ियऩत रु. १०00।- रयग्नेछ। 

सो बन्दय भयङ्झथको थैरी अॊकभय खण्ड (ख) सेिय शङ्टल्क भहरको ङ्झस.नॊ. २ 
फभोङ्ञजभको सेिय शङ्टल्क रयग्न ेछ। 

(ख) फैङ्जकङ्ग तथय ङ्जित्तीम व्मिसयम य िीभय व्मिसयम गने एकै प्रकृङ्झतकय 
ङ्झनकयमहरू सयथै सहकययी सॊघ/सॊस्थयहरू एक आऩसभय गयङ्झबएभय सॊस्थयहरूरे 
सो प्रमोजनकय रयङ्झग घय जग्गय एङ्जककृत गदयथ सॊशोधन दस्तङ्टय फयहेक अन्म 
दस्तङ्टय/शङ्टल्क रयग्न ेछैन। 

९ जनआन्दोरन, सशस्त्र सॊघर्थ, य भधेश आन्दोरनभय सहयदत प्रयप्त गयेकय शङ्जहद य 
िेऩत्तय ऩयङ्चयएकय ब्मङ्ञिको आङ्ञश्रत ऩङ्झत, ऩत्नी, छोयय य छोयी तथय भयतय-ङ्जऩतयको 
नयभभय स्ियङ्झभत्ि प्रयप्त हङ्टन े गयी ऩयङ्चयत हङ्टन े ङ्झरखतभय ऩङ्चयचमऩर िय आङ्ञश्रत 
ऩङ्चयिययको स्थयमी ठेगयनय बएको स्थयनीम तहको ङ्झसपयङ्चयस ऩेश गयेभय मस ऐन 
फभोङ्ञजभ रयग्न ेसफै प्रकययको दस्तङ्टय य शङ्टल्क ऩूणथरुऩभय छङ्टट हङ्टनेछ।  

१० अऩयङ्गतय बएकय व्मङ्ञि, दङ्झरत एिॊ ङ्जऩछङ्झडएकय तथय अल्ऩसॊखमक, ङ्झसभयन्तकृत जयङ्झत 
बनी स्थयनीम तहफयट प्रभयङ्ञणत बएको ङ्झसपयङ्चयस िय आङ्झधकयङ्चयक प्रभयणकय 
आधययभय ङ्झतङ्झनहरूको नयभभय स्ियङ्झभत्ि प्रयप्त हङ्टॉदय मस ऐन फभोङ्ञजभ असङ्टर गङ्चयने 
घयजग्गय यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्कभय ऩच्चीस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

 

११ 
(क) भङ्जहरय, सत्तयी िर्थ बन्दय फढी उभेयकय ज्मेष्ठ नयगङ्चयक य फङ्टिय आभय ङ्झफङ्जहन 
नयफयरकको नयभभय जङ्टनसङ्टकै प्रकययफयट स्ियङ्झभत्ि प्रयप्त हङ्टने गयी ऩयङ्चयत हङ्टने 
ङ्झरखतभय मस ऐन फभोङ्ञजभ रगयइएको यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्कभय ऩच्चीस प्रङ्झतशत छङ्टट 
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हङ्टनेछ। तय एकर भङ्जहरयको हकभय बने ऩैंतीस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(ख) गयउॉऩयङ्झरकयको ऺेरङ्झबरको जग्गयभय भङ्जहरयको नयभभय जङ्टनसङ्टकै प्रकययफयट 
स्ियङ्झभत्ि प्रयप्त हङ्टने गयी ऩयङ्चयत हङ्टने ङ्झरखतभय मस ऐन फभोङ्ञजभ रगयइएको 
यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्कभय ऩैंतीस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ।  

(ग) देहयमको स्थयनभय ऩचयस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनछे। 
  (अ) यसङ्टिय ङ्ञजल्रयकय स्मयफ्रङ्ट , रयङ्टयङ, फदृ ङ्झधभ, थङ्टभन, ङ्जटभङ्टये, मयसयथ, सभयथरी, बोरे 

, धैफङ्टङ्ग, ययम्चे, हयकङ्ट , रहयेऩौिय, ठूरोगयउॉ, डयॉडयगयउॉ, गत्रयङ्ग, ङ्ञचङ्झरभे य 
गोल्जङ्टङ्ग  सयङ्जिकको गयउॉ ङ्जिकयस सङ्झभङ्झतको हकभय। 

  (आ) दोरखय ङ्ञजल्रयकय रयभयफगय, गौयीशॊकय, आरम्ऩङ्ट, भयिङ्टथ, स्मयभय, ङ्जिगङ्ट, खयये 
य ङ्ञचरॊखय सयङ्जिकको गयउॉ ङ्जिकयस सङ्झभङ्झतको हकभय। 

  (इ) धयङ्छदङ ङ्ञजल्रयकय सेतङ्टथङ, ङ्झतप्रीङ, यी, रप्ऩय, ओरयङ, सत्मदेिी, दयखयथ, िसेयी, 
फङ्टढयथङ्टभ, भूरऩयनी, पूरखकथ , सल्मयनकोट य गङ्टम्दी सयङ्जिकको गयउॉ ङ्जिकयस 
सङ्झभङ्झतको हकभय। 

  (ई) ङ्झसन्धङ्टऩयल्चोक ङ्ञजल्रयको तयतोऩयनी, गङ्टम्िय, गोल्चे य पङ्ट ल्ऩीङकट्टी सयङ्जिकको 
गयउॉ ङ्जिकयस सङ्झभङ्झतको हकभय 

(घ) हयर ऩङ्झत िय ऩत्नीको नयभभय कयमभ यहेको घय जग्गयको स्ियङ्झभत्ि ऩङ्चयितथन 
गयी ऩङ्झत-ऩत्नी दङ्टिैको सॊमङ्टि स्ियङ्झभत्िको रुऩभय ङ्झरखत गनथ चयहेभय 
सयङ्जिकको थैरी अॊक कयमभ गयी सो सॊगोरनयभयको ङ्झरखतभय रु. १००।- 
भयर यङ्ञजषे्डशन दस्तङ्टय रयग्नेछ। 

(ङ) ३०० जनय बन्दय फढी व्मङ्ञिरयई प्रत्मऺ योजगययी ङ्छदन े उत्ऩयदनभूरक 
उद्योग स्थयऩनय गनथ िय ङ्जिस्तयय गनथकय रयङ्झग जग्गय खङ्चयद गदयथ रयग्ने 
यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्कको ङ्झरखतभय ऩचयस प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

तय त्मस्तो जग्गयको प्रमोग उद्देश्म ङ्जिऩङ्चयत बएको ऩयइएभय भयरऩोत कयमयथरमरे 
छङ्टट बएको यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क असङ्टर गयी सोही यकभ फययफय जङ्चयियनय गनङ्टथ 
ऩनेछ।  

१२ बङू्झभहीन भङ्टि कभैमय य भङ्टि हङ्झरमय ऩङ्चयिययरे सहङ्टङ्झरमत ऋण य अनङ्टदयन प्रयप्त 
गयी खङ्चयद गयेको जग्गयको ङ्झरखत ऩयङ्चयत गदयथ रयग्न ेयङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क, सेिय शङ्टल्क 
य योक्कय दस्तङ्टय ऩूणथ रुऩभय छङ्टट हङ्टनछे। 

१३ फैक, ङ्जित्तीम एिॊ सहकययी सॊघ िय सॊस्थय य अदयरतफयट बई आएको ङ्झभरयऩर 
अनङ्टसयय दयङ्ञखरय खययेज गनङ्टथऩदयथ सेिय दस्तङ्टय असङ्टर गने प्रमोजनको रयङ्झग भयरऩोत 
कयमयथरमरे यङ्ञजषे्डशन प्रमोजनको रयङ्झग तोकेको न्मूनतभ भूल्म य ङ्झभरयऩर िय 
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फैंक, ङ्जित्तीम एिॊ सहकययी सॊघ सॊस्थयको ऩरभय उल्रेख बएको भूल्म भध्मे जङ्टन 
फढी हङ्टन्छ सोहीरयई कयमभ गनङ्टथ ऩनेछ। 

१४ भयरऩोत कयमयथरमहरूरे सॊकरन गने घयजग्गय यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क भध्मेफयट 
भयरऩोत/बङू्झभ सङ्टधयय/नयऩी कयमयथरमहरूको सॊस्थयगत सङ्टदृढीकयण तथय शे्रस्तय 
व्मिस्थयऩनको रयङ्झग २(दङ्टई) प्रङ्झतशत कट्टय गयी सो सभेत प्रदेश सॊङ्ञचत कोर्भय 
दयङ्ञखरय गनङ्टथ ऩनेछ ।  

१५ सहकययी ऐन, २०74 तथय फयगभती प्रदेशको प्रदेश सहकययी ऐन, २०७६ 
फभोङ्ञजभ दतयथ बएकय सहकययी सॊघ/सॊस्थयहरूरे सॊस्थयको प्रमोजनकय रयङ्झग भयर 
कयठभयडौं उऩत्मकयभय १ योऩनी, ऩहयडी ऺेरभय २ योऩनी य अन्मभय ३ कठ्ठयसम्भ 
जग्गय य बिन खङ्चयद गदयथ रयग्न े यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क सम्िङ्ञन्धत स्थयनीम तह य 
सहकययी हेने भन्रयरमको ङ्झसपयङ्चयसभय आङ्झथथक भयङ्झभरय तथय मोजनय भन्रयरमको 
स्िीकृतीभय ऩूणथ रुऩभय छङ्टट हङ्टनेछ।  

तय त्मस्तय सहकययी सॊस्थयरे यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क छङ्टट सङ्टङ्जिधयभय खङ्चयद गयेको 
जग्गय तथय बिन सॊस्थय गयङ्झबएको िय ङ्जिघटन बएको अिस्थयभय फयहेक ङ्झफक्री 
गयेभय ऩङ्जहरे छङ्टट ङ्छदएको यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ। 

१६ ङ्जिङ्जिधको ङ्झस. नॊ. ९, १०, ११ य १२ फभोङ्ञजभ छङ्टट ङ्छदॉदय एकै व्मङ्ञिरयई 
एकबन्दय फढी आधययभय छङ्टट ऩयउने बएभय सफैबन्दय फढी हङ्टन ेकङ्ट नै एकभयर छङ्टट 
ङ्छदइने छ। 

१७ एउटै कययोफययफयट दश रयख रुऩैंमय िय सो बन्दय भयङ्झथको घय िय जग्गय खङ्चयद 
ङ्जिक्री गदयथ के्रतयरे फैंकफयट ब ङ्टियनीको रयङ्झग मोग्म (गङ्टड पय ऩेभेन्ट/फैंक 
ग्मययेन्टी/इथ ऩेभेण्ट/ ययष्ड फैंकको ङ्झनदेङ्ञशकय फभोङ्ञजभ) बनी छयऩ रयगकेो चेकको 
पोटोकऩी ऩेश गयेऩङ्झछ िय ङ्झफके्रतयकय नयभभय फैकभय यहेको खयतयभय यकभ जम्भय 
गयेको फैंक बौचयको पोटोकऩी ऩेश गयेऩङ्झछ भयर भयरऩोत कयमयथरमरे ङ्झरखत 
ऩयङ्चयत गनेछ। 

१८ ऩङ्झत ऩत्नीको सॊमङ्टि नयभभय ऩयङ्चयत हङ्टने ङ्झरखतभय भङ्जहरय सयह यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क 
छङ्टट ङ्छदईनेछ। 

१९ तीन ऩङ्टस्तय ङ्झबर छोयी िय नयङ्झतनीहरूभय सॊमङ्टि नयभसययी बई दतयथपययी गदयथ ङ्झस. 
नॊ. २ भय उङ्ञल्रङ्ञखत छोडऩरको दययेटको आधय शङ्टल्क रयग्नेछ। 

२० नेऩयर सयकयय िय प्रदेश सयकयय िय स्थयनीम तह अन्तगथत कङ्ट नै एक ङ्झनकयमको 
नयभभय यहेको जग्गय नेऩयर सयकयय िय प्रदेश सयकयय िय स्थयनीम तहको अको 
कङ्ट नै ङ्झनकयमको नयभभय यङ्ञजषे्डशन िय दयङ्ञखर खययेज गनङ्टथऩदयथ यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क तथय 
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सेिय शङ्टल्क रयग्न ेछैन। 
२१ कङ्ट नै व्मङ्ञिको स्ियङ्झभत्िभय यहेको जग्गय नेऩयर सयकयय िय प्रदेश सयकयय िय 

स्थयनीम तहको कङ्ट नै ङ्झनकयमरयई ङ्झन्शङ्टल्क रुऩभय प्रयप्त बएभय िय नऩेयर सयकयय 
िय प्रदेश सयकयय िय स्थयनीम तहको कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्झनकयमरे खङ्चयद गयी ङ्झरएभय सोभय 
यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क तथय सेिय शङ्टल्क रयग्ने छैन। 

२२ िैदेङ्ञशक योजगययीफयट फैंङ्जकङ्ग प्रणयरी भयपथ त येङ्झभट्ययन्स प्रयप्त बएको फैंकको 
प्रभयङ्ञणत कयगजयतको आधययभय त्मस्तो येङ्झभट्ययन्सफयट खङ्चयद हङ्टने जग्गयको 
ङ्झरखतभय ऩच्चीस प्रङ्झतशत यङ्ञजषे्डशन शङ्टल्क छङ्टट ङ्छदइनेछ। 

तय एकयसॊगोर ऩङ्चयिययको नयभभय फयहेक खङ्चयद हङ्टन ेजग्गयको ङ्झरखतको हकभय मो 
प्रयिधयन रयगू हङ्टने छैन।  

२३ गङ्टठी सॊस्थय दतयथ गदयथ सेिय शङ्टल्क ियऩत रु. १०००।- रयग्नेछ।  
२४ अन्तय सयकययी ङ्जित्त व्मिस्थयऩन ऐन, २०७४ को दपय ५ फभोङ्ञजभ भयरऩोत 

कयमयथरमफयट सॊकङ्झरत यङ्ञजषे्डशन दस्तङ्टय ियऩतको यकभ कोर् तथय रेखय ङ्झनमन्रक 
कयमयथरमको क-२.६ ङ्जिङ्जिध खयतयभय जम्भय गयी प्रत्मेक भङ्जहनय सभयप्त बएऩङ्झछ 
सॊकङ्झरत यकभको चयरीस प्रङ्झतशत प्रदेशरयई य सयठी प्रङ्झतशत सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम 
तहहरूरयई फयॉडपयॉट गनङ्टथऩनेछ। 

२५ ङ्जिङ्जिधको ङ्झस.नॊ. ४, ५ य ६ को छङ्टट ऩयउन ेसॊस्थय िय ङ्झनकयमरे आफ्नो ङ्झनकयमको 
कयमथप्रकृङ्झत सॉग सम्फङ्ञन्धत कयगजयतको सयथै सो प्रभयङ्ञणत हङ्टने सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम 
तहको ङ्झसपयङ्चयस ऩङ्झन अङ्झनियमथ रुऩभय ऩेश गनङ्टथऩनेछ य ङ्झस.नॊ. ११(ङ) को हकभय 
सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम तहको अङ्झतङ्चयि श्रभ तथय योजगयय कयमयथरमको ङ्झसपयङ्चयस 
सभेत ऩेश गनङ्टथऩनेछ।  

२६ फैंक, ङ्जित्तीम सॊस्थय िय सहकययी सॊस्थयफयट ङ्छदने कजयथको थऩ ङ्झधतो फन्धक िय 
दृङ्जष्टफन्धक ङ्झरखतभय अङ्ञघल्रो ऩयङ्चयत ङ्झरखतभय उल्रेख गङ्चयएको यकभभय थऩ हङ्टन े
यकभ सभेत जोडी कयमभ हङ्टन े कङ्ट र ङ्झधतो यकभको आधययभय सेिय शङ्टल्क 
रयग्नेछ।  

२७ बङू्झभसङ्टधयय/भयरऩोत कयमयथरम अन्तगथतफयट प्रियह हङ्टने सेियहरू प्रयप्त गनथको रयङ्झग 
 कयययगययभय यहेकय कैदीफन्दी तथय थङ्टनङ्टिय सभेतको ङ्झनफेदन प्रयप्त हङ्टन आएभय 
सम्फङ्ञन्धत कयययगयय प्रभङ्टख िय तोङ्जकएकय कभथचययीरे सो ङ्झनफेदन सम्फङ्ञन्धत 
 बङू्झभसङ्टधयय/भयरऩोत कयमयथरमभय ऩठयइ तहयॉफयट प्रयप्त अनङ्टयोध सङ्जहतको ऩर तथय 
कयगजयतभय कयययगयय यहेको ऺेरको  बङू्झभसङ्टधयय/भयरऩोत कयमयथरमकय कभथचययीफयट सही 
सनयखत गययउन डोय खटयउन सङ्जकनेछ । मसयी सनयखत गययउॉदय कयययगयय प्रभङ्टख िय 
ङ्झनजरे तोकेको कभथचययीको योहफयभय गनङ्टथऩनेछ। 
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अनङ्टसूची-२ 

दपय ३ सॉग सम्फङ्ञन्धत 

(सिययी सयधन कय, सिययी चयरक अनङ्टभङ्झतऩर दस्तङ्टय, फयटो इजयजत ऩर दस्तङ्टय  
तथय आिेदन तथय निीकयण शङ्टल्क ) 

क्र. सॊ. 1. सिययी सयधन कय  

ङ्झस.न. सिययी सयधनको ङ्जिियण फयङ्जर्थक सिययी 
कय 

१. ङ्झनजी सिययी सयधनभय देहयम फभोङ्ञजभ सिययी सयधन कय रयग्नछे्- 
(क) कयय, जीऩ, भ्मयन, भयइक्रो फस 
 (अ) १००० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 22000।- 
 (आ) १००0 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ १५०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 25000।- 
 (इ) १५०0 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ २००० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ  रु. 27000।- 
 (ई) २००0 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ २५०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 37000।- 
 (उ) २५०0 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ 30०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. ५००००।- 
 (ऊ) 3000 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ ३५०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 6०000।- 
 (ऋ) ३५०० ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ सिै  रु ६५०००।- 

(ख) डोजय, एक्सयबेटय, रोडय, योरय, ङ्जट्रऩय, के्रन जस्तय भेङ्ञशनयी उऩकयण य ङ्झभङ्झनङ्जट्रऩय 
 (अ) डोजय, एक्सयबेटय, रोडय, योरय, के्रन जस्तय भेङ्ञशनयी 

उऩकयण 
रु. 40000।- 

 (आ) ङ्जट्रऩय रु ३९०००।- 
 (इ) ङ्झभङ्झनङ्जट्रऩय रु. 30000।- 
(ग) टे्रक्टय, ऩयिय ङ्जटरय 
 (अ) थ्री ह्विीरय य टेम्ऩो रु. ६०00।- 
 (आ) टे्रक्टय  रु. 5५00।- 
 (इ) ऩयिय ङ्जट्ररय रु ४५00।- 
 (ई) ङ्झभङ्झनट्रक/ङ्झभङ्झनफस रु. 27000।- 
 (उ) ट्रक/फस रु. 35000।- 
(घ) भोटय सयइकर/स्कङ्ट टय 
 (अ) 125 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 3000।- 
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 (आ) 125 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ 150 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 5000।- 
 (इ) 150 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ 225 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. ६५00।- 
 (ई) 225 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ ४०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 1१000।-  
 (उ) 400 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ 650 ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. २००००।- 
 (ऊ) 650 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ सिै रु. ३००००।- 
2. बयडयभय दतयथ  बएको सिययी सयधनभय देहयम फभोङ्ञजभ सिययी सयधन कय रयग्नछे:- 
(क) कयय, जीऩ, भ्मयन, भयइक्रो फस 
 (अ) १००० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 11000।- 
 (आ) १००0 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ १५०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 12500।- 
 (इ) १५०0 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ २००० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ  रु. 13500।- 
 (ई) २००0 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ २५०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 14500।- 
 (उ) २५०0 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ 30०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 16500।- 
 (ऊ) 30०0 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ 35०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 17500।- 
 (ऋ) 3५०0 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ 40०० ङ्झस.ङ्झस. सम्भ रु. 19000।- 
 (ऌ) 4001 ङ्झस.ङ्झस. बन्दय भयङ्झथ सिै रु. 2२000।- 
(ख) डोजय, एक्सयबेटय, रोडय, योरय, के्रन जस्तय भेङ्ञशनयी उऩकयण रु 21000।- 

(ग) ङ्जट्रऩय,  रु १९000।- 
(घ) ङ्झभङ्झनङ्जट्रऩय रु १८000।- 
(ङ) टे्रक्टय, ऩयिय ङ्जटरय  
 (अ) थ्री ह्विीरय य टेम्ऩो रु. 6000।- 
 (आ) टे्रक्टय  रु. ५५००।- 
 (इ) ऩयिय टीरय रु. ४५00।- 
 (ई) ङ्झभङ्झनफस/ङ्झभङ्झनट्रक रु. 15000।- 
 (उ) ट्रक/फस/ ऩयनी ट्ययॊकय रु. 20000।- 
 (ऊ) तेर ट्ययॊकय रु. 22000।- 
 (ऋ) ग्मयॉस फङ्टरेट रु. 2५000।- 
३. ङ्झनजी ङ्जिद्यङ्टतीम सिययी सयधनभय देहयम फभोङ्ञजभ सिययी सयधन कय रयग्नछे :- 

(क) भोटय सयइकर/स्कङ्ट टय 
 (अ) 350 ियट देङ्ञख 1000 ियट सम्भ रु. २०00।- 
 (आ) 100० ियट बन्दय भयङ्झथ 1500 ियट सम्भ रु. २५00।- 
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 (इ) 150० ियट बन्दय भयङ्झथ रु. ३०00।- 
(ख) कयय, जीऩ, भ्मयन, भयइक्रो फस य फस 

 (अ) १० ङ्जकरोफयट बन्दय भयङ्झथ ५० ङ्जकरोियट सम्भ रु ५०००।- 

 (आ) 50 ङ्जकरोियट बन्दय भयङ्झथ 125 ङ्जकरोियट सम्भ रु. 1५000।- 
 (इ) 12५ ङ्जकरोियट बन्दय भयङ्झथ देङ्ञख 200 ङ्जकरोियट 

सम्भ  
रु. 20000।- 

 (ई) 200 ङ्जकरोियट बन्दय भयङ्झथ रु. 30000।- 
(ग) सयिथजङ्झनक ङ्जिद्यङ्टतीम सिययी सयधनभय देहयम फभोङ्ञजभ सिययी सयधन कय रयग्नछे :- 

 (अ) २0 ङ्जकरोियट बन्दय भयङ्झथ ५० ङ्जकरोियट सम्भ ३०००।- 
 (आ) ५0 ङ्जकरोियट बन्दय भयङ्झथ 125 ङ्जकरोियट सम्भ ५०००।- 
 (इ) 12५ ङ्जकरोियट बन्दय भयङ्झथ देङ्ञख 200 ङ्जकरोियट 

सम्भ  
१००००।- 

 (ई) 200 ङ्जकरोियट बन्दय भयङ्झथ १५०००।- 
क्र.स. २. प्रदेश सिययी तथय मयतयमयत व्मिस्थय ऐन २०७५  फभोङ्ञजभ  ङ्झनम्न अनङ्टसययको 

दस्तङ्टय तोङ्जकएको छ । 

  अ. सिययी चयरक अनङ्टभङ्झत ऩर तथय आिेदन दस्तङ्टय  

फगथ 
 सिययीको ङ्जकङ्झसभ 

आिेदन दस्तङ्टय 
(रुऩैमयभय) 

सिययी चयरक 
अनङ्टभङ्झत ऩर, 

निीकयण दस्तङ्टय 
(रुऩैमयभय) 

फगथ थऩ 
(रुऩैमयभय) 

क. 
A 

भोटयसयइथकर, स्कङ्ट टय, 
भोऩेड    

Motorcycle, Scooter, 
Mopped  

५००।
- 

१५००।- ५००।- 

K स्कङ्ट टय 

Scooter 
५००।

- 
१५००।– ५००।- 

ख 
B 

कयय, जीऩ, डेङ्झरबयी 
भ्मयन  

Car, Jeep, Delivery 
Van 

५००।
- 

२०००।– 

 

५००।- 

ग टेम्ऩो, अटोङ्चयक्सय  ५००। 2000।– ५००।- 
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C Tempo, Auto Rikshaw  -  

घ 

D 

ऩयिय ङ्जटरय  

Powertillar  

500।
- 

2000।– ५००।- 

ङ 

E 
ट्रमयक्टय  

Tractor 

500।
- 

2500।- ५००।- 

च 

F 

ङ्झभङ्झनिस, ङ्झभनी 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) सिययी चयरक अनङ्टभङ्झतऩर सम्फन्धी ऩयीऺय (ङ्झरङ्ञखत तथय प्रमोगयत्भक) 
शङ्टल्क फयऩत रू ५००।- रयग्नेछ । 

(ख) एक बन्दय फढी फगथको सिययी चयरक अनङ्टभङ्झत ऩर बएकय व्मङ्ञिकय हकभय 
निीकयण गदयथ सफैबन्दय फढी दस्तङ्टय रयग्ने सिययी फगथको निीकयण दस्तङ्टय 
रयग्नेछ य फयॉकी फगथकय सिययी चयरक अनङ्टभङ्झतऩर स्ित् निीकयण हङ्टने । 

(ग) सिययीचयरक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रङ्झतङ्झरऩी दस्तङ्टय रू. ५००। रयग्नेछ । 

आ. सिययी सयधन दस्तङ्टय तपथ   

क. सिययी सयधनको दतयथ य सरुिय दतयथ दस्तङ्टय   

क्र.सॊ. सिययीको फगॉकयण सिययीको 
ङ्जकङ्झसभ 

दस्तङ्टय (रुऩैमयॉभय) 
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१. ठङ्टरय सिययी ङ्झनजी 1500।- 

सयिथजङ्झनक 2500।-  

 भझौरय सिययी ङ्झनजी 1000।-  

सयिथजङ्झनक 1500।- 

३. सयनय 
सिययी 

(क) कयय, जीऩ, भ्मयन, 
ङ्जऩकअऩ, टेम्ऩो, 
ऩयियङ्जटरय 

ङ्झनजी १०00।-  

सयिथजङ्झनक 1५00।-  

(ख) भोटय सयइकर, 
स्कङ्ट टय 

ङ्झनजी ५00।- 

सयिथजङ्झनक 500।-  

स्ऩष्टीकयण : सयकययी, ऩमथटक सिययी य सॊस्थयनको सिययी सयधनको दस्तङ्टय सयिथजङ्झनक सिययी 
सयह रयग्नेछ।  

ख. सिययी सयधन सरुिय सहभङ्झत दस्तङ्टय   

क्र.सॊ. सिययीको फगॉकयण दस्तङ्टय 
(रुऩैमयॉभय) 

१. ठङ्टरय सिययी 2500।- 

२. भझौरय सिययी 1500।- 

३. सयनय सिययी (क) कयय, जीऩ, भ्मयन, ङ्जऩकअऩ, टेम्ऩो, 
ऩयियङ्जटरय 

1०00।- 

(ख) भोटय सयइकर, स्कङ्ट टय ५00।- 

 

ग. सिययी सयधन नयभसययी गदयथ गङ्चयन ेसनयखत दस्तङ्टय (प्रङ्झत सिययी)  

क्र.सॊ. सिययीको फगॉकयण शङ्टरु दस्तङ्टय 
(रुऩैमयॉभय) 



 

37 
 

१. ठङ्टरय सिययी १500।- 

२. भझौरय सिययी १०००।- 

३. सयनय 
सिययी 

(क) कयय, जीऩ, भ्मयन, ङ्जऩकअऩ, टेम्ऩो, 
ऩयियङ्जटरय 

500।- 

(ख) भोटय सयइकर, स्कङ्ट टय ५००।-  

स्ऩष्टीकयण :  सनयखतको म्मयद सनयखत दस्तङ्टय दयङ्ञखरय गयेको ङ्झभङ्झतरे ९० ङ्छदन सम्भ 
हङ्टनेछ । ९० ङ्छदन ऩङ्झछ ऩेश बएभय ऩङ्जहरो ३ भङ्जहनयको रयङ्झग रु. १,०००। जङ्चयियनय 
रयग्ने य सो अिङ्झध ऩङ्झछ ऩेश गनेरयइथ रु. २,०००। जङ्चयियनय रयग्नेछ । सनयखतको 
अिङ्झध १ िर्थको रयङ्झग भयन्म हङ्टनेछ।  

घ. सिययी सयधनको अस्थयमी दतयथ दस्तङ्टय  

क्र.सॊ. सिययीको फगॉकयण सिययीको 
ङ्जकङ्झसभ 

दस्तङ्टय 
(रुऩैमयॉभय) 

१. ठङ्टरय सिययी ङ्झनजी १000।- 

सयिथजङ्झनक 1500।- 

२. भझौरय सिययी ङ्झनजी ८00।- 

सयिथजङ्झनक 1२00। 

३. सयनय 
सिययी 

(क) कयय, जीऩ, भ्मयन, ङ्जऩकअऩ, 
टेम्ऩो, ऩयियङ्जटरय 

ङ्झनजी 500।-  

सयिथजङ्झनक १०00।- 

(ख) भोटय सयइकर, स्कङ्ट टय ङ्झनजी 900।-  

सयिथजङ्झनक ५00।- 
स्ऩष्टीकयण : सयकययी, ऩमथटक सिययी य सॊस्थयनको सिययी सयधनको दस्तङ्टय सयिथजङ्झनक सिययी 
सयह रयग्नेछ ।  

ङ. ङ्जिदेशभय दतयथ बएकय सिययी सयधन चरयउन ेअनङ्टभङ्झत ऩर दस्तङ्टय  

क्र.सॊ. सिययीको फगॉकयण दस्तङ्टय (रुऩैमयॉभय) 

१. ठङ्टरय सिययी य भझौरय सिययी ३०00।-  
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२. सयनय सिययी २०00।-   
 

च. सिययी सयधनको दतयथ प्रभयणऩर निीकयण दस्तङ्टय 

क्र.सॊ. सिययीको फगॉकयण सिययीको 
ङ्जकङ्झसभ 

दस्तङ्टय (रुऩैमयॉभय) 

१. ठङ्टरय सिययी ङ्झनजी 500।- 
सयिथजङ्झनक ८00।- 

२. भझौरय सिययी ङ्झनजी ४00।- 
सयिथजङ्झनक ५00।- 

३. सयनय 
सिययी 

(क) कयय, जीऩ, भ्मयन, 
ङ्जऩकअऩ, टेम्ऩो, 
ऩयियङ्जटरय 

ङ्झनजी 400।- 
सयिथजङ्झनक ३00।- 

(ख) भोटय सयइकर, 
स्कङ्ट टय 

ङ्झनजी ३00।- 
सयिथजङ्झनक ५00।- 

स्ऩष्टीकयण : सयकययी, ऩमथटक सिययी य सॊस्थयनको सिययी दस्तङ्टय सयिथजङ्झनक सिययी सयह 
रयग्नेछ ।  
द्रष्टब्म : सिययी सयधन दतयथ गयेको ङ्झभङ्झतरयइथ निीकयण गनङ्टथ ऩने ङ्झभङ्झत कयमभ हङ्टनेछ ।    

छ. सिययी सयधनको नयभसययी य धनीको भतृ्मङ्ट बएको सिययीको नयभसययी दस्तङ्टय 

क्र.सॊ. सिययीको फगॉकयण सिययीको 
ङ्जकङ्झसभ 

दस्तङ्टय 
(रुऩैमयॉभय) 

१. ठङ्टरय सिययी ङ्झनजी १०००।- 
सयिथजङ्झनक २०००।- 

२. भझौरय सिययी ङ्झनजी ८00।- 
सयिथजङ्झनक 1५00।- 

३. सयनय सिययी (क) कयय, जीऩ, भ्मयन, 
ङ्जऩकअऩ, टेम्ऩो, 
ऩयियङ्जटरय 

ङ्झनजी ८00।- 
सयिथजङ्झनक १000।- 

(ख) भोटय सयइकर, 
स्कङ्ट टय 

ङ्झनजी ५00।- 
सयिथजङ्झनक 1000।- 
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स्ऩष्टीकयण : सयकययी, ऩमथटक सिययी य सॊस्थयनको सिययी सयधनको दस्तङ्टय सयिथजङ्झनक सिययी 
सयह रयग्नेछ ।  

ज. फयटो इजयजतऩर दस्तङ्टय (निीकयण सभेत, अधथफयङ्जर्थक) 

क्र.सॊ. दङ्टयी (ङ्जक.ङ्झभ) 

सिययीको फगॉकयण 

ठङ्टरय य भझौरय 
फस ङ्झभङ्झनफस 
आङ्छद (रु.) 

ठङ्टरय य भझौरय 
ट्रक, ङ्झभङ्झनट्रक 
आङ्छद (रु.) 

१. १ देङ्ञख ५० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 800।-  1000।- 

२. ५० बन्दय भयङ्झथ १०० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 1000।- 1200।- 

3. 10० बन्दय भयङ्झथ १5० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 1200।- 1400।- 

४. 1५० बन्दय भयङ्झथ 2०० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 1400।- 1700।- 

५. 20० बन्दय भयङ्झथ 25० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 1500।- 1800। 

6. 25० बन्दय भयङ्झथ 3०० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 1800।- 2000।- 

7. 30० बन्दय भयङ्झथ 35० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 2000।- 2300।- 

8. 35० बन्दय भयङ्झथ 40० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 2100।- 2400।- 

9. 40० बन्दय भयङ्झथ 45० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 2300।- 2600।- 

10. 45० बन्दय भयङ्झथ 50० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 2600।- 2900।- 

11. 50० बन्दय भयङ्झथ 55० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 3200।- 3300।- 

12. 55० बन्दय भयङ्झथ 60० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 3300।- 3400।- 

13. 60० बन्दय भयङ्झथ 65० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 3500।- 3600।- 

14. 65० बन्दय भयङ्झथ 70० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 3800।- 3900।-  



 

40 
 

15. 70० ङ्जक.ङ्झभ. बन्दय भयथी 4200।- 4300।- 

झ. ऩयॉच ङ्झसटबन्दय फढी चौध ङ्झसटसम्भ ऺभतय बएको सयिथजङ्झनक सिययीको रयङ्झग फयटो 
इजयजत दस्तङ्टय (निीकयण दस्तङ्टय ) 

क्र.सॊ. दङ्टयी यकभ दस्तङ्टय (रुऩैमयॉभय) 

१. १ बन्दय भयङ्झथ ५० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 600।- 

२. ५० बन्दय भयङ्झथ १०० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 800।- 

3. 10० बन्दय भयङ्झथ १5० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 1000।- 

४. 1५० बन्दय भयङ्झथ 25० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 1200।- 

5. 25० बन्दय भयङ्झथ 3०० ङ्जक.ङ्झभ. सम्भ 1500।- 
 

ञ. तोङ्जकएको ङ्झनङ्ञित फयटो (रुट) िय ऺरेङ्झबर सॊचयरनयथथ रयग्न ेफयटो दस्तङ्टय 

क्र.सॊ. सिययीको फगॉकयण दस्तङ्टय (रुऩैमयॉभय) 

१. चौध ङ्झसट िय सो बन्दय भङ्टङ्झनकय (ङ्झभटयियरय फयहेक) 
हरङ्टकय सयिथजङ्झनक सिययी य एक टन सम्भ ऺभतय 
बएको ट्ययक्टय, ऩयिय ङ्जटरय 

500।- 

२. ङ्झभटय बएको ट्ययक्सी 500।- 

३. ङ्झभटय बएको टेम्ऩो 400।- 
 

जयॉचऩयस प्रभयणऩर तथय प्रदङ्टर्ण ङ्ञस्टकय तथय अन्म दयखयस्त दस्तङ्टय 

क्र.सॊ. सिययीको फगॉकयण दस्तङ्टय (रुऩैमयॉभय) 

१. ठङ्टरय सिययी  500।-  

२. भझौरय सिययी य सयनय सिययी 400।- 

3. प्रदङ्टर्ण ङ्ञस्टकय दस्तङ्टय  100।- 
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४. डोय भङ्टकयभ दस्तङ्टय प्रङ्झत सिययी (प्रयङ्जिङ्झधक ऩङ्चयऺण 
कयमयथरमभय गययउनङ्टऩने ) 

२०००।-  

५. चयय ऩयॉग्र ेसिययी सयधन रगत कट्टय दस्तङ्टय १०००।- 

६. दङ्टइथ ऩयॉग्र ेसिययी सयधन रगत कट्टय दस्तङ्टय ५००।- 

७. सिययी चयरक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रमोगयत्भक ऩङ्चयऺय को 
ङ्झस.ङ्झस.ङ्जट.ङ्झब येकडथ हेने दस्तङ्टय    

५००।- 

८ ऩटके फयटो इजयजत दस्तङ्टय प्रङ्झत ५० ङ्जक.ङ्झभको रयङ्झग 
दस्तङ्टय  

१५०।- 

 

ट. मयतयमयत सेियको नयभ ऩङ्ञञ्जकृत दस्तङ्टय 

क्र.सॊ. ऩङ्टॉजी दस्तङ्टय (रुऩैमयॉभय) 

१. रु १५ रयखबन्दय कभको रयङ्झग  1000।- 

२. रु १५ रयखबन्दय फढी रु ५० रयखबन्दय कभको रयङ्झग 2500।- 

3. रु ५० रयखबन्दय फढी जङ्झतसङ्टकै बएऩङ्झन 4000।- 

नोट: तय थऩ गनथ प्रङ्झत सिययी सयधन सयनय सिययी रु ५००।-,  भझौरय सिययी रु 
1000।- ठङ्टरय सिययी सयधन रु 1500।- रयग्ने छ ।  

ठ. मयतयमयत सेिय सॊचयरन गने अनङ्टभङ्झतऩरको निीकयण दस्तङ्टय 

क्र.सॊ. ऩङ्टॉजी दस्तङ्टय (रुऩैमयॉभय) 

१. रु १५ रयखबन्दय कभको रयङ्झग  1000।- 

२. रु १५ रयखबन्दय फढी रु ५० रयखबन्दय कभको रयङ्झग 3000।- 

3. रु ५० रयखबन्दय फढी जङ्झतसङ्टकै बएऩङ्झन 5000।- 

नोट: तय थऩ गनथ प्रङ्झत सिययी सयधन सयनय सिययी रु.५००।-,  भझौरय सिययी रु 
1000।- ठङ्टरय सिययी सयधन रु 1500।- रयग्ने छ ।  
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ड. प्रङ्ञशऺण केन्द्र, कययखयनय, िकथ शऩ सॊचयरन अनङ्टभङ्झतऩर दस्तङ्टय य निीकयण दस्तङ्टय  

क्र.सॊ. ऩङ्टॉजी दस्तङ्टय (रुऩैमयॉभय) 

१. रु २ रयखबन्दय कभको रयङ्झग  1000।- 

२. रु २ रयखबन्दय फढी रु ५ रयखबन्दय कभको रयङ्झग 1500।- 

३. रु ५ रयखबन्दय फढी रु १० रयखबन्दय कभको रयङ्झग 2500।- 

४. रु १० रयख देङ्ञख भयङ्झथ जङ्झतसङ्टकै बएऩङ्झन 4000।- 

 

ढ. सिययी सयधन ङ्जिक्री शोरुभ य ङ्चयकङ्ञन्डशन हयउस सॊचयरन अनङ्टभङ्झत ऩर दस्तङ्टय य 
निीकयण दस्तङ्टय: 

क्र.सॊ. ङ्ञस्थय ऩङ्टॉजी अनङ्टभङ्झत ऩर दस्तङ्टय (रु) निीकयण 
दस्तङ्टय (रु) 

1. रु ३ कयोड सम्भ  
( सयनय उद्योग) 

7000।- 3500।- 

2 रु 3 कयोड देङ्ञख १० कयोड 
सम्भ  
( भझौरय उद्योग) 

10,000।- 5000।- 

३ रु 10 कयोड देङ्ञख भयङ्झथ  
( ठूरय उद्योग) 

30,000।- 15,000।- 

ण. ङ्जिद्यङ्टतीम सूचनय प्रणयरी ययईड सेमङ्चयङ्ग सेिय ङ्छदन ेसॊस्थय दतयथ तथय नङ्जिकयण 
शङ्टल्क 

क्र.सॊ. सेियको रयङ्झग प्रमोग गने सिययी 
सयधनको ङ्जकङ्झसभ  

दतयथ/अनङ्टभती 
शङ्टल्क 

निीकयण शङ्टल्क 
(प्रङ्झत िर्थ) 

१. दङ्टई ऩयङ्ग्र ेभयर रु. २५,०००/- रु. १२,५००/- 

२. चयय ऩयङ्ग्र ेभयर रु. ५०,०००/- रु. २५,०००/- 

३. दङ्टई ऩयङ्ग्र ेय चयय ऩयङ्ग्र ेदङ्टिै रु. ७०,०००/- रु. ३५,०००/- 
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क्र.सॊ. 3. ङ्जिङ्जिध  

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण 
(१)  

 
नेऩयर सयकयय, प्रदेश सयकयय य स्थयनीम तहको नयउॉभय दतयथ बएको सिययी 
सयधनरयई बयडयभय दतयथ बएको सिययी सयधनभय रयग्ने सयह कय रयग्ने छ 
। 

तय ऩमथटक सिययी य सॊस्थयनको नयउॉभय दतयथ बएकय सिययी सयधनको 
हकभय ङ्झनजी सिययी सयधन सयह कय रयग्नेछ । 

(२)  नेऩयर सयकयय, प्रदेश सयकयय य स्थयनीम तहद्वययय  सॊचयङ्झरत ङ्जिद्यङ्टतीम सिययी 
सयधनभय बयडयभय दतयथ बएको सिययी सयधनभय रयग्न ेसयह कय रयग्ने छ । 
ऩेट्रोङ्झरमभ ऩदयथथ फयहेक अन्म ईन्धनद्वययय सियरन हङ्टने सिययी सयधनभय 
प्रचङ्झरत कयनून फभोङ्ञजभ रयग्न े सिययी सयधन कयभय फीस प्रङ्झतशत छङ्टट 
हङ्टनेछ । 

(३)  सङ्टरु ऩैठययी ङ्झभङ्झतरे एक फर्थबन्दय कभ अिङ्झध बएभय दयभयसयहीरे सिययी 
सयधन कय कट्टय गङ्चयनेछ। तय व्मयऩयय भौज्दयतभय यहेकय सिययी सयधनभय 
मस्तो कय रयग्न े छैन। तय मस्तो सङ्टङ्जिधय कयमयथरमको प्रयङ्जिङ्झधकरे 
प्रयङ्जिङ्झधक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनको आधययभय हङ्टनेछ ।  

(४)  कङ्ट नै व्मङ्ञि िय सॊस्थयको नयउॉभय दतयथ बएको सिययी सयधन दङ्टघथटनयकय 
कययण ङ्जिङ्झग्रई सॊचयरनभय आउन नसक्ने बनी मयतयमयत ऺेर हेने भन्रयरमरे 
प्रभयङ्ञणत गयेभय प्रमोगभय नआएको अिङ्झधको सिययी सयधन कय रयग्नछैेन । 
तय त्मस्तो सिययी सयधन प्रमोगभय नआउनङ्टको कययण य अिङ्झधको सम्फन्धभय 
स्थयनीम तह य नङ्ञजकको ट्रयङ्जपक प्रहयी कयमयथरमको ङ्झसपयङ्चयस अङ्झनियमथ 
ऩेश गनङ्टथऩनेछ । 

(५)  सयङ्जिक फयगभती अिरभय दतयथ बई उत्ऩयदनकय ङ्झभङ्झतरे ऩन्र िर्थबन्दय 
ऩङ्टययनय २० िर्थ नकयटेकय सिययी सयधनहरूरयई रयग्ने सिययी सयधन कयभय 
चौध िर्थबन्दय फढी अिङ्झधको प्रत्मेक िर्थकय रयङ्झग ऩयॉच प्रङ्झतशतकय दयरे 
थऩ सिययी सयधन कय रयग्नेछ। तय मस्तो थऩ गङ्चयएको यकभ सिययी 
सयधनको रयङ्झग तोङ्जकएको प्रचङ्झरत कय यकभबन्दय फढी हङ्टने छैन। 

 

(६)  बयडयकय फस, ङ्झभनीफस तथय भयइक्रोफसकय सिययी सयधनरे ङ्जिद्ययथॉ, ज्मेष्ठ 
नयगङ्चयक, अऩयङ्गतय बएकय व्मङ्ञिरयई सहङ्टङ्झरमतको रुऩभय बयडयभय छङ्टट 
ङ्छदएफयऩत त्मस्तय सिययी सयधनकय धनीरे ङ्झतनङ्टथऩने सिययी सयधन कयभय सयठी 
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प्रङ्झतशत छङ्टट ऩयउनेछन।् 

(७)  जङ्टनसङ्टकै सिययी सयधनकय धनीरे चयहेभय रयग्ने सिययी सयधन कय प्रचङ्झरत 
दयकय आधययभय एकभङ्टष्ट रुऩभय ऩयॉच िर्थसम्भकय रयङ्झग एकैऩटक ब ङ्टियनी 
गयी निीकयण गययउन सक्नेछन। मसयी अङ्झग्रभ रुऩभय ऩयॉच िर्थको सिययी 
सयधन कय एकभङ्टष्ट फङ्टझयई निीकयण गययएभय रयग्न े सिययी सयधन 
कयभय १०  प्रङ्झतशत छङ्टट हङ्टनेछ। 

(८)  सयिथजङ्झनक सॊग्रहयरमभय प्रदशथनीकय रयङ्झग ययङ्ञखएकय फीस िर्थबन्दय ऩङ्टययनय 
सिययी सयधनरयई ियङ्जर्थक ङ्झतनङ्टथऩने सिययी सयधन कय रयग्न ेछैन। 

(९)  मस ऐनभय अन्म जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यय रेङ्ञखएको बए तयऩङ्झन दभकर, एम्फङ्टरेन्स 
तथय शि ियहनरयई सिययी सयधन कय रयग्ने छैन। 

(१०)  दश रयख रुऩैंमय बन्दय फढीको सिययी सयधन खङ्चयद गदयथ सम्फङ्ञन्धत सिययी 
सयधन के्रतयरे एकयउन्ट ऩेमी चेकफयट भयर ङ्झफके्रतयरयई यकभ ब ङ्टियनी 
गनङ्टथऩनेछ ।  

(११)  मस ऐनभय अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यय रेङ्ञखएको बए तयऩङ्झन अऩयङ्गतय बएकय 
व्मङ्ञिरे प्रमोग गनथ ङ्झभल्न े गयी फनयइएकय 150 सी.सी सम्भकय स्कङ्ट टय 

(थऩ दङ्टइ चक्कय जङ्झडत) भय सिययी सयधन कय रयग्न ेछैन। 
(१२)  नेऩयरभय हयर सियरनभय यहेकय ऩङ्टययनय ट्रकरयई नेऩयर ङ्झबरै फन्द 

कन्टेनयको रूऩभय रूऩयन्तयण गयी ऩयउॉ बनी ङ्झनिेदन ङ्छदने सिययी धनीरयई 
ङ्झनजरे फङ्टझयउनङ्टऩने सिययी कय फयऩत ऩचयस हजयय रूऩैमयॉ िय चयय िर्थको 
सिययी सयधन कय फयऩत हङ्टन आउने यकभ भध्मे जङ्टन घटी हङ्टन्छ सो 
फययफयको यकभ छङ्टट ङ्छदइनेछ । तय मस्तो छङ्टट सङ्टङ्जिधय दश िर्थबन्दय 
ऩङ्टययनय ट्रकरयई ङ्छदइने छैन । 

(१३)  नेऩयर सयकयय य प्रदेश सयकयय अन्तगथतकय ङ्झनकयमहरूरे जपत गयी 
ङ्झररयभ ङ्जिक्री गयेकय सिययी सयधनको हकभय उि सिययी सयधन जपत 
गयेदेङ्ञख ङ्झररयभ प्रकृमय सभयप्त नबएसम्भको अिङ्झधको सिययी कय रयग्ने 
छैन । 

(१४)  प्रदेश सिययी तथय मयतयमयत व्मिस्थय ऐन, २०७५ तथय प्रचङ्झरत कयननू 
ङ्जिऩङ्चयत ट्रयङ्जपक ङ्झनमभ उल्रॊघन गयेफयऩत ट्रयङ्जपक प्रहयीफयट सिययी 
धनीहरूसॉग असङ्टर गङ्चयने दण्ड जङ्चयियनय फयऩतको यकभ फयगभती प्रदेश 
ङ्झबरकय ट्रयङ्जपक प्रहयी कयमयथरमहरूरे प्रदेशको सॊङ्ञचत कोर्भय जम्भय 
गनङ्टथऩनेछ ।   
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(१५)  मयतयमयत व्मिस्थय ङ्जिबयगफयट ङ्झभङ्झत २०७५।०६।०७ भय सयिथजङ्झनक 
बयडयकय मयर ङ्टियहक, भयरियहक सिययी सयधन (ट्रक) एिॊ ङ्झभटय जङ्झडत 
ट्ययक्सीको बयडयदय सभयमोजन बए अनङ्टसयय सिययी सयधनको बयय िहन 
ऺभतय य सडकको ऺभतय बन्दय अङ्झधक बयय फोकेभय भयरियहक सिययीकय 
सम्फन्धभय तययई य ऩहयडभय प्रङ्झत ङ्जक.ङ्झभ. ४।८८ य ९।९५ रे हङ्टन आउन े
यकभरयई ङ्जहसयि गयी जङ्चयियनय असङ्टर गने । अङ्झधक बयय गणनय् Over 

Weight (Ton) x Distance (K.M.) x Terai Rate/Hill Rate + Fine 
(१६)  ट्रयङ्जपक कययियहीभय ऩयेकय, ङ्जिङ्झबङ्ङ कसङ्टयभय ङ्झनमन्रणभय ङ्झरइएकय य सिययी 

धनी मकीन नबई रयभो सभमदेङ्ञख ट्रयङ्जपक कयमयथरमको ङ्झनमन्रणभय यहेकय 
सिययी सयधनहरूको ट्रयङ्जपक कयमयथरमको सभन्िमभय रगत सॊकरन गयी 
सिययी धनी ऩत्तय रगयई ङ्झनजफयट त्मस्तय सिययीको कय, शङ्टल्क तथय 
जङ्चयियनय सॊकरन गने । 

(१७)  प्रदेश ङ्झबर सिययी सयधन खङ्चयद ङ्जिक्री गने शोरुभ य ङ्चयकङ्ञन्डशन हयउस 
सिययी सयधनहरू खङ्चयद ङ्जिक्री गने उद्देश्म ययखी व्मिसयम दतयथ गने सॊस्थयरे 
अङ्झनियमथ रुऩभय मयतयमयत व्मिस्थय कयमयथरमभय सभेत दतयथ तथय नङ्जिकयण 
हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।   

(१८)  अदयरत य अन्म न्मयङ्जमक िय अधथ न्मयङ्जमक ङ्झनकयमभय दशी प्रभयणको रुऩभय 
यहेको सिययी सयधनको भङ्टद्दयको टङ्टॊगो नरयगङ्टन्जेर प्रमोगभय नआउॉने हङ्टॊदय 
अदयरत िय त्मस्तो ङ्झनकयमको पैसयरय य आङ्झधकयङ्चयक ऩरकय आधययभय सो 
सिययी सयधन प्रमोगभय नआएको अिङ्झधको सिययी सयधन कय रयग्ने छैन ्
।एक आङ्झथथक फर्थ बन्दय कभ अिङ्झध प्रमोगभय नआएको बएभय दयभयशयहीरे 
ङ्जहसयि गनङ्टथऩनेछ ।    
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अनङ्टसूची – ३  
दपय ४ सॉग सम्फङ्ञन्धत 

भनोयञ्जन कय 

ङ्झस.नॊ. ङ्जिियण कयको दय 

१ 
चरङ्ञचर  घयभय चरङ्ञचर प्रदशथन गदयथ दशथकहरूरयई ङ्झफक्री गयेको 
प्रङ्झत ङ्जटकटभय 

५% 

२ क्मयङ्झसनोभय प्रिेश गने ग्रयहकफयट प्रङ्झत व्मङ्ञि रु. ५०/- 

३  पनऩयकथ , ियटय गयडेन, ऩयकथ  प्रिेशभय प्रङ्झत ङ्जटकट ३ % 

४ 
सयॊस्कृङ्झतक प्रदशथन हर, कन्सटथ, ङ्झथमटय/नयटक घय, दोहोयी सयॉझ, डयन्सफयय,  
नयइथट क्रि, क्मयङ्झसनो,  ऩयकथ  प्रिशे रगयमतकयभय प्रङ्झत ङ्जटकट/ङ्झफरभय पङ्ट टसर, 

जङ्टम्फय, स्िीङ्झभङ ऩङ्टर, ङ्ञजऩ रयईन, फङ्ञञ्जजम्ऩभय प्रङ्झत ङ्जटकट 
५% 

५ 

 

ङ्जिियण 

 

कयमथक्रभको   
ङ्जिियण 

स्थयनीम तह अनङ्टसयय कयको दय 

भहयनगय/उऩभहयनगय 
ऩयङ्झरकय 

नगयऩयङ्झरकय गयउॉऩयङ्झरकय 

भेरय 
(सकथ स, खेर 
सभयिशे 

भेरय, जयदङ्ट, 
चटके) 

१ ङ्छदनको 5000/- 4000/- 2000/- 

२ देखी ७ 
ङ्छदनसम्भ 

25000/- 20000/- 10000/- 

८ देङ्ञख १५ 
ङ्छदनसम्भ 

40000/- 30000/- 15000/- 

१६ देङ्ञख ३० 
ङ्छदनसम्भ 

60000/- 45000/- 20000/- 

३० ङ्छदन बन्दय 
फढी 

100000/- 75000/- 30000/- 
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अनङ्टसूची – ४  
दपय ६ सॉग सम्फङ्ञन्धत 

कृङ्जर् आमभय कय 

ङ्झस .नॊ.  आमको िङ्झगथकयण कयको दय 

(क)  
कूर आम रु. 5,00,000 सम्भ शङ्टन्म दय 

(ख)  
कूर आम रु. 5,00,00० बन्दय भयङ्झथ  देङ्ञख 50,00,000 

सम्भ 
1.5 प्रङ्झतशत 

(ग)  
कूर आम रु. 50,00,00० बन्दय भयङ्झथ १0000000 

सम्भ 
१.७५ प्रङ्झतशत 

(घ)  
कूर आम रु. एक कयोडबन्दय भयङ्झथ २ प्रङ्झतशत 

 

१. कृङ्जर् आमभय रयग्न ेकय कृङ्जर् ऺेर हेने भन्रयरम अन्तगथत यहेकय ङ्ञजल्रय स्तयकय 
कृङ्जर् ऻयन केन्द्र भयपथ त सॊकरन गङ्चयनेछ ।  

 

२. फयङ्जर्थक ऩयॉच रयख रुऩैंमयबन्दय फढीको प्रययङ्ञम्बक कृङ्जर् उऩजफयट आम आजथन गने 
प्रयकृङ्झतक व्मङ्ञिरे आङ्झथथक िर्थ सभयप्त बएको तीन भङ्जहनयङ्झबर सम्फङ्ञन्धत केन्द्रभय 
स्िमभ ्कय घोर्णय गयी आम ङ्जिियण य सोभय रयग्न ेकय सङ्जहत ऩेश गनङ्टथऩनेछ । 
मसयी ऩेश हङ्टन आएकय ङ्जिियण तथय कय दयङ्ञखरय सम्फन्धी ङ्जिियण सम्फङ्ञन्धत 
केन्द्ररे अको भङ्जहनयको ३० गते ङ्झबर आङ्झथथक भयङ्झभरय तथय मोजनय भन्रयरमभय 
ऩठयउनङ्ट ऩनेछ । 
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अनङ्टसूची – ५  

(दपय ९ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

ढङ्टङ्गय, ङ्झगटी, फयरङ्टिय, भयटो, दहत्तय फहत्तय शङ्टल्क 

ङ्झस.न. ङ्जिियण इकयई दय 
(रुऩैमयभय) 

 
1 भयटो(स्िीकृत खयनी ऺेर फयहेकभय) प्रङ्झत घन ङ्जपट  ३।५० 

 

2 

ढङ्टङ्गय, च ङ्टनढङ्टङ्गय, खङ्चयढङ्टङ्गय, ङ्झगट्टी, ग्रयबेर, योडय, 
फयरङ्टिय (स्िीकृत खयनी ऺेर फयहेकभय) 

प्रङ्झत घन ङ्जपट ९।-  

३ स्रेट(स्िीकृत खयनी ऺेर फयहेकभय) प्रङ्झत िगथ ङ्जपट ९।-  

४ दहत्तय िहत्तय सयभयग्रीको ङ्झफक्री भङ्टल्मभय दश प्रङ्झतशत शङ्टल्क रयग्नेछ । 
५ ङ्झस.नॊ. १ को भयटो घयटगद्दी एिॊ ङ्झफक्री (स्िीकृत खयनी ऺेर फयहेक) को शङ्टल्क रु. 

३।५० प्रङ्झत क्मङ्टङ्जपट दय तोङ्जकएकोभय धेयै भयरयभय भयटो प्रमोग हङ्टन े उद्योग 
(जस्तो इट्टय उद्योग) हरूरयई उद्योगको ऺभतयको आधययभय सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम 
तहरे फयङ्जर्थक रुऩभय शङ्टल्क ङ्झनधयथयण गनथ सक्नेछ। मसयी फयङ्जर्थक शङ्टल्क ङ्झनधयथयण 
गदयथ जोङ्झडएकय स्थयनीम तहहरूसॉग सभेत आिश्मक सभन्िम गनङ्टथऩनेछ। 

६ व्मङ्ञिको  ङ्झनजी जग्गयफयट भयटो ङ्झफक्री गदयथ जग्गय धनीरे नै कङ्झत घनङ्जपट भयटो 
ङ्झफक्री गने हो मङ्जकन गयी सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम तहभय ङ्झनिेदन गनङ्टथऩनेछ। सो 
सम्फन्धभय सम्फङ्ञन्धत स्थयनीम तहको कयमथऩयङ्झरकयरे ङ्झनणथम गयी ियङ्जर्थक रुऩभय 
एकभङ्टष्ट शङ्टल्क ङ्झरन ेगयी व्मिस्थय ङ्झभरयउनङ्ट ऩनेछ। 

सयिथजङ्झनक जग्गय तथय स्थयन फयहेक व्मङ्ञिको स्ियङ्झभत्िभय यहेको ङ्झनजी जग्गयको 
भयटो उत्खनन ् गदयथ ङ्झनम्न कङ्ट ययभय ङ्जिचयय गयेय भयर स्थयनीम तहरे स्िीकृत 
ङ्छदनङ्टऩनेछ् 

  सयॉध ङ्झसभयनयभय ऩने जग्गय धनीको ङ्झरङ्ञखत स्िीकृङ्झत बएको हङ्टन ङ्टऩनेछ, 
 भयटो उत्खननफयट प्रयकृङ्झतक श्रोतको दङ्टरुऩमोग, बौगोङ्झरक सॊयचनय, भयनिीम 

फयसस्थयन, सयिथजङ्झनक तथय व्मङ्ञिगत बिन रगयमतको सॊयचनय, सडक, कङ्ट रो 
नहय, सयॉध ङ्झसभयनयभय यहेको ङ्झछभेकीको जग्गयको सॊयचनय आङ्छदभय कङ्ट नै 
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ङ्जकङ्झसभको असय नऩने हङ्टन ङ्टऩनेछ, 
७ कयनून फभोङ्ञजभ च ङ्टनढङ्टङ्गय खयनीको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई सञ् चयरनभय यहेकय ङ्झसभेन्ट 

उद्योगरयई ङ्झस. नॊ. 2 भय उङ्ञल्रङ्ञखत च ङ्टनढङ्टङ्गयभय शङ्टल्क नरयग्न े। 
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अनङ्टसूची – ६ 

(दपय ९ उऩदपय २ सॊग सम्फङ्ञन्धत) 

नदीजन्म ऩदयथथ प्रशोधन गयी ढङ्टॊगय, ङ्झगट्टी, फयरङ्टिय, धङ्टरो, ग्रयबेर उत्ऩयदन गने उद्योगभय 
रयग्न ेशङ्टल्क  

 

क्र.सॊ. ङ्जिियण शङ्टल्क 

१ 

नदीजन्म ऩदयथथ प्रशोधन उद्योग दतयथ शङ्टल्क 

क. ठूरय उद्योग १ रयख 

ख. भझौरय उद्योग ७५ हजयय 

ग. सयनय उद्योग  ५० हजयय  

२ 

नदीजन्म ऩदयथथ प्रशोधन उद्योग निीकयण शङ्टल्क (ियङ्जर्थक) 

क. ठूरय उद्योग ३० हजयय  

ख. भझौरय उद्योग २० हजयय 

ग. सयनय उद्योग १० हजयय 
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अनङ्टसूची – ७ 

(दपय ९ उऩदपय (३) य (९) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

भयटो, ढङ्टॊगय, ङ्झगट्टी, फयरङ्टिय, स्रेट, च ङ्टनढङ्टॊगय, ग्रयबेर, खङ्चयढङ्टॊगय, अभ्रख य दहत्तय 
फहत्तयको ङ्झनमभन सम्िन्धी जङ्चयियनय 

 

क्र.सॊ. कसङ्टयको ङ्जकङ्झसभ दण्ड जङ्चयियनय (रु.) 

१ 

नदीको िहयि िय ऩयनी फगकेो ऺेरभय प्रिेश िय उत्खनन ्िय सॊकरन गयेभय 
(प्रङ्झत भेङ्ञशन िय सयधनको)  

क) भेङ्ञशन स्कयबेटय व्मयक हो रोडय २५ हजयय 

ख) ङ्जट्रऩय िय ट्रक १५ हजयय 

ग) ङ्झभनी ट्रक १० हजयय 

घ) ट्ययक्टय ५ हजयय  

२ 

ङ्जिनय अनङ्टभङ्झत भेङ्ञशनयी औजयय प्रमोग गङ्चय 
उत्खनन ्सॊकरन गयेको ऩयइएभय  

२५ हजयय 

३ 
तोङ्जकएको बन्दय फढी गङ्जहययइभय उत्खनन ्
गयेभय 

३० हजयय 

४ 

तोङ्जकएको बन्दय फढी सॊखमयभय भेङ्ञशन प्रमोग 
गयेभय (प्रङ्झत भेङ्ञशन) 

२० हजयय 

५ 

ङ्जिहयन ६ फजे अङ्ञघ य िेरङ्टकी ६ फजे ऩियत 
उत्खनन ्िय सॊकरन कयमथ गयेभय 

खण्ड १ अनङ्टसययकै दण्ड 
जङ्चयियनय 

६ 

नदीको फहयि ऩङ्चयितथन गयी उत्खनन ्गयेभय 
(प्रङ्झत भेङ्ञशन िय सयधन) 

२० हजयय 

७ 
ङ्झनर्ेङ्झधत ऺेरभय सयधन उत्खनन ्िय सॊकरन 
गयेभय 

३० हजयय 
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८ 

ययजभयगथ य भङ्टखम सडकको अङ्झधकयय ऺेरभय 
सॊकरन िय सिम गयेभय 

३०  हजयय जङ्चयियनय गयी 
प्रङ्झत घ.भी.२१ रुऩैमय ६६ 
ऩैसय थऩ दण्ड 

९ 
 क्र.सॊ. १ देङ्ञख ८ सम्भको कसङ्टय ऩङ्टन् 
दोहोर् मयएभय   

तोङ्जकएको यकभभय २५ 
प्रङ्झतशत थऩ दण्ड 

१० 

ऩयनी, ङ्जहरो, धङ्टरो िय ङ्झगट्टी च ङ्टहयउॊदै, उडयउॊ दै िय 
झयदै नदीजन्म स्रोतको ढङ्टियनी गयेभय 

३ हजयय प्रङ्झतऩटक, 

ऩटकेभय दोव्िय, तेव्िय हङ्टॊदै 
जयने 

११ 

प्रत्मेक ऩटकको ढङ्टियनीभय ययजश्व ङ्झतयेको ङ्झनस्सय 
य चरयन ऩङ्टजयथ सयथभय यहेको नबेङ्जटएभय 
(अप्रशोङ्झधत सयभयग्रीकय हकभय) 

३ हजयय प्रङ्झतऩटक, 

ऩटकेभय दोव्िय, तेव्िय हङ्टॊदै 
जयने 

१२ 

प्रशोङ्झधत ढङ्टॊगय, ङ्झगट्टी, ियरङ्टिय, धङ्टरोकय हकभय 
प्रत्मेक ऩटकको ढङ्टियनी कयमथभय प्रशोधन 
उद्योगफयट जययी बएको छङ्ट टै्ट भ्मयट ङ्जिर तथय 
चरयन ऩङ्टजयथ सयथभय यहेको नबेङ्जटएभय 

३ हजयय प्रङ्झतऩटक, 

ऩटकेभय दोव्िय, तेव्िय हङ्टॊदै 
जयने 

१३ 

ङ्झनजी जग्गयको अप्रशोङ्झधत सयभयग्रीको ढङ्टियनीकय 
हकभय स्थयङ्झनम तहरे जययी गयेको उत्खनन ्
अनङ्टभङ्झत ऩर, प्रत्मेक ऩटकको चरयन ऩङ्टजयथ य 
ययजश्व ङ्झतयेको ङ्झनस्सय सयथभय नबेङ्जटएभय 

५ हजयय प्रङ्झतऩटक, 

ऩटकेभय दोव्िय, तेव्िय हङ्टॊदै 
जयने 

१४ 

प्रचङ्झरत कयनूनरे अनङ्टभङ्झत ङ्छदएको िय ऺभतय 
बन्दय फढी ढङ्टियनी गयेभय 

५ हजयय प्रङ्झतऩटक, 

ऩटकेभय दोव्िय, तेव्िय हङ्टॊदै 
जयने 

१५ 

रुट तोङ्जकएको बए तोङ्जकङ्छदएको फयहेकको रुट, 

सभम, गङ्झत िय सॊखमयभय ढङ्टियनी गयेभय 
५ हजयय प्रङ्झतऩटक, 

ऩटकेभय दोव्िय, तेव्िय हङ्टॊदै 
जयने 

१६ 

ङ्ञजल्रय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे भौज्दयत प्रभयङ्ञणत 
गदयथ खङ्चयद ङ्जिक्री ऩङ्चयभयणभय ङ्जहसयि ङ्झभरयन 
नबएय कैङ्जपमत देङ्ञखएभय सो फययफयको 
ऩङ्चयभयणभय जङ्चयियनय 

२१ रुऩैमय ६६ ऩैसय प्रङ्झत 
घनङ्जपट 
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१७ 

खयनीजन्म ऩदयथथको ढङ्टियनी गदयथ प्रत्मेक 
ऩटकको ढङ्टियनीभय खयनी सियरक िय खयनीजन्म 
उद्योगको चरयन ऩङ्टजयथ ङ्जिनय ढङ्टियनी गयेभय िय 
तोङ्जकएको रुट बन्दय अन्मरफयट उत्खनन ्
गङ्चयएको ऩदयथथ ढङ्टियनी गयेभय  

५ हजयय प्रङ्झतऩटक, 

ऩटकेभय दोव्िय, तेव्िय हङ्टॊदै 
जयने 

१८ 

नदीजन्म प्रयकृङ्झतक स्रोत प्रशोधन उद्योगरे 
प्रचङ्झरत कयनून िय भयऩदण्ड ङ्जिऩङ्चयत क्रङ्ञशङ, 

ियङ्झसङ िय अन्म प्रशोधन कयमथ गयेभय िय सो 
कयमथगने उद्योग सियरन गयेभय (ियङ्जर्थक दण्ड 
जङ्चयियनय) 

ठूरय उद्योग ३० हजयय  

भझौरय उद्योग २० हजयय  

सयनय उद्योग १० हजयय 

१९ 

कङ्ट नै ङ्झनकयमभय दतयथ नबई नदीजन्म प्रयकृङ्झतक 
स्रोत प्रशोधन उद्योग सियरन गयेभय (ियङ्जर्थक 
दण्ड जङ्चयियनय) (सङ्टरुङ्झभङ्झत देङ्ञख गणनय हङ्टने गयी 
हयरसम्भ) 

ठूरय उद्योग ३० हजयय  

भझौरय उद्योग २० हजयय  

सयनय उद्योग १० हजयय 

२० 

कम्ऩनी यङ्ञजष्डययको कयमयथरमभय दतयथ गयेतयऩङ्झन 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकयमफयट इजयजत नङ्झरई नदीजन्म 
प्रयकृङ्झतक स्रोत प्रशोधन उद्योग सियरन गयेभय 
(ियङ्जर्थक दण्ड जङ्चयियनय) (सङ्टरुङ्झभङ्झत देङ्ञख गणनय 
हङ्टने गयी हयरसम्भ) 

ठूरय उद्योग ३० हजयय  

भझौरय उद्योग २० हजयय  

सयनय उद्योग १० हजयय 

२१ 

कम्ऩनी दतयथ गयी, इजयजत ङ्झरइ उद्योग सियरन 
गयेतय ऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकयमफयट इजयजत 
निीकयण नगयी उद्योग व्मिसयम सियरन गयेभय 
(ियङ्जर्थक दण्ड जङ्चयियनय) (इजयजत नङ्जिकयण 
नबएको िर्थदेङ्ञख गणनय हङ्टनेगयी)  

ठूरय उद्योग ३० हजयय  

भझौरय उद्योग २० हजयय  

सयनय उद्योग १० हजयय 
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अनङ्टसूची – ८  

(दपय ११(२) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

शैङ्ञऺक ऩययभशथ सेिय, ऩूिथ तमययी कऺय य बयर्य ङ्ञशऺण सियरन दतयथ तथय नङ्जिकयण 
शङ्टल्क 

क्र. 
सॊ 

दतयथ तथय 
नङ्जिकयण 

ययजस्ि दस्तङ्टय कयमभ हङ्टन ेसभम अिङ्झध दस्तङ्टय 

१ शैङ्ञऺक ऩययभशथ 
तथय बयर्य ङ्ञशऺण 
केन्द्र दतयथ तथय 
अनङ्टभङ्झत 

क. कम्ऩनी यङ्ञजष्डययको कयमयथरमभय दतयथ 
बएको आङ्झथथक िर्थ ङ्झबर अनङ्टभङ्झत भयग 
ङ्झनिेदन ऩेश बएभय   

रु. ५०००।- 

ख. कम्ऩनी यङ्ञजष्डययको कयमयथरमभय दतयथ 
बएको आङ्झथथक िर्थ बन्दय ऩङ्झछल्रय  
आङ्झथथक िर्थभय ऩेश हङ्टन आएभय हयेक 
आङ्झथथक िर्थको रयङ्झग प्रङ्झत आङ्झथथक फर्थ  

रु. ५०००।-  

य ङ्जढरय बएको 
आङ्झथथक फर्थको 
रयङ्झग प्रत्मेक 
आङ्झथथक िर्थ 
जङ्चयियनय रु. 
५०००।-  

२ शैङ्ञऺक ऩययभशथ 
तथय बयर्य ङ्ञशऺण 
केन्द्र नङ्जिकयण 

क. प्रत्मेक िर्थको श्रयिणदेङ्ञख असोज 
भसयन्त ङ्झबर नङ्जिकयण दयखयस्त ऩशे बए 

रु. ५०००।- 

ख. असोज भसयन्त बन्दय ऩङ्झछ सोही 
आङ्झथथक िर्थ ङ्झबर दयखयस्त ऩेश बए दोब्फय 
दस्तङ्टय 

रु. १००००।- 

ग.  सो अिङ्झध बन्दय ऩङ्झछ प्रङ्झत िर्थ रु. १५०००।- 

 

 

  


