विधेयक सं ख्या :

प्रदे श सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािलाई
कायाथन्ियन गनथ बनेको विधेयक

प्रदे श सभा सचििालय
प्रदे श नं.४, पोखरा

प्रदे श सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाथन्ियन गनथ बनेको विधेयक
प्रस्तािना : प्रदे श सरकारको आर्र्थक िर्थ 207५/7६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाथन्ियन गनथको

र्नर्ित्त कर लगाउने तर्ा राजस्ि सङ्कलन र राजस्ि प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यिस्र्ा गनथ िाञ्छनीय
भएकाले,

प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

1=

सं चिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि × आर्र्थक ऐन, २०७५" रहेको छ।

2=

घरजग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्कः (१) प्रदे शर्भत्र घरजग्गा रचजष्ट्रेशन गदाथ अनुसूिी –१ बिोचजि घरजग्गा

(2) यो ऐन २०७५ साल साउन १ गतेदेचख प्रारम्भ हुनेछ ।

रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिा शुल्क र रोक्का शुल्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।

(2) उपदफा (१) बिोचजिको शुल्कको सङ्कलन घर जग्गा रचजष्ट्रेशनका बखत सम्बचन्धत

गाउँपार्लका िा नगरपार्लकाले गनेछ ।

3=

सिारी साधन करः (१) प्रदे शर्भत्र सिारी साधन दताथ गदाथ अनुसूिी –२ बिोचजि सिारी साधन कर
लगाई असूल उपर गररनेछ ।

(2) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापर्न टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र

विद्युतीय ररक्सा (इथ–ररक्सा) िा गाउँपार्लका िा नगरपार्लकाले सिारी साधन कर लगाई असुल उपर
गनेछ ।

4=

िनोरञ्जन करः (१) प्रदे शर्भत्र सञ्िार्लत िलचित्र घर, व्यापाररक तर्ा व्यिसावयक प्रकृर्तका िेलािहोत्सि र कन्सटथिा अनुसूिी –३ बिोचजि िनोरञ्जन कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।
(2) उपदफा (१) बिोचजिको करको प्रशासन गाउँपार्लका िा नगरपार्लकाले गनेछ।

5=

विज्ञापन करः प्रदे शिा विज्ञापन सािाग्री राखे िापतको विज्ञापन कर सम्बचन्धत गाउँपार्लका िा

6=

कृवर् आयिा करः प्रदे शर्भत्र कृवर् उपजको प्रारचम्भक र्बक्रीबाट प्राप्त हुने आयिा अनुसूिी–४

7=

पयथटन शुल्क: (१) प्रदे शर्भत्र अनुसूिी–५ बिोचजि पयथटन शुल्क लगाई असूल उपर गररनेछ ।

नगरपार्लकाले लगाई असूल उपर गनेछ ।
बिोचजि लगाई असूल उपर गररनेछ ।

(२) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापर्न गाउँपार्लका िा नगरपार्लकार्भत्र

रहेका उद्यान, पाकथ, सङ्ग्रहालय तर्ा नेपाल सरकारले प्रिेश शुल्क उठाउन अनुिर्त ददएका प्राचिन
स्िारक र पुराताचत्िक सम्पदािा प्रिेश गरे बापत सम्बचन्धत गाउँपार्लका िा नगरपार्लकाले पयथटन
शुल्क लगाई असूल उपर गनेछ ।

8=

दहत्तर बहत्तर शुल्क: (१) प्रदे शर्भत्र अनुसूिी–६ बिोचजि रोडा, ढु ङ्गा, र्गट्टी, चिप्स, िाटो, ि ुनढु ङ्गा,
बालुिा, दहत्तर-बहत्तरको सङ्कलनिा शुल्क लगाई असूल उपर गररनेछ ।

(2) उपदफा (१) बिोचजिको शुल्कको सङ्कलन सम्बचन्धत गाउँपार्लका िा नगरपार्लकाले

गनेछ ।

9=

दर बढाउन, घटाउन िा छु ट ददन सवकने: (१) प्रिर्लत कानूनिा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापर्न

प्रदे श सरकारले आिश्यकता अनुसार यो ऐन र अन्य कानून बिोचजि लगाइएका कर र शुल्कको

1

दर बढाउन, घटाउन िा त्यस्तो कर र शुल्क आंचशक िा पूर्थ रुपिा छु ट ददन सक्नेछ। त्यस्तो
दर बढाइएको, घटाइएको िा छु ट ददइएको सूिना प्रदे श राजपत्रिा प्रकाशन गनुथ पनेछ।

(२) उपदफा (१) बिोचजि करको दर बढाइएको, घटाइएको िा कुनै कर र शुल्क आंचशक

िा पूर्थ रुपिा छु ट ददइएको वििरर् प्रत्येक िर्थ आर्र्थक िार्िला तर्ा योजना िन्त्रालयले प्रदे श
सभािा पेश गनुथ पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बिोचजि ददइएको छु ट सुविधाको कसैले दुरुपयोग गरे िा िा कुनै खास

प्रयोजनको लार्ग छु ट सुविधािा प्राप्त गरे को िालिस्तु अन्य प्रयोजनिा प्रयोग गरे िा त्यसरी छु ट
10.

ददइएको कर र शुल्क रकि असूल उपर गरी सो रकि बराबर जररिाना गनेछ।

प्रवक्रया सरलीकरर् िा बाधा अड्काउ फुकुिा गनथ सक्ने: प्रिर्लत कर सम्बन्धी कानून तर्ा यस
ऐनको कायाथन्ियनको क्रििा सािथजर्नक शाचन्त र व्यिस्र्ािा गचम्भर खलल पुगक
े ो िा सािथजर्नक

आिागिनिा अिरोध भएको िा विपदको कारर्ले उचल्लचखत कानूनले प्रदान गरे को कुनै सुविधा
उपभोग गनथ नपाउने अिस्र्ा र्सजथना भएिा, कुनै जवटलता दे चखएिा िा उचल्लचखत कानून तर्ा यस
ऐनको कायाथन्ियनिा कुनै बाधा अड्काउ पनथ गएिा आर्र्थक िार्िला तर्ा योजना िन्त्रालयले

आिश्यकता अनुसार अिर्ध र्प गनथ, प्रवक्रया सरलीकरर् गनथ िा कायाथन्ियनिा दे चखएको बाधा
11.

अड्काउ फुकुिा गनथ सक्नेछ ।

साविकको व्यिस्र्ा कायि रहने: (१) यस ऐनिा व्यिस्र्ा भए बाहेकका र्बर्यिा साविकिा विर्भन्न
र्नकायबाट सेिा प्रदान गदाथ उठाइएका कर, गैरकर; सेिा शुल्क, दस्तुर अको कानूनी व्यिस्र्ा
नभएसम्ि प्रिर्लत कानून बिोचजि नै सार्बकिा रहेका दर यर्ाित कायि रहनेछन् ।

(२) प्रदे श सरकारका कर सङ्कलन गने तर्ा सेिा प्रदान गने सं रिना नबनेसम्ि हाल

उठाइरहेका र्नकायहरूबाट यस ऐन बिोचजि एिि् दफा ११ को उपदफा (१) बिोचजिको कर,
गैरकर, सेिा शुल्क, दस्तुर सङ्कलन गरी प्रदे श तर्ा स्र्ानीय सचञ्ित कोर्िा दाचखला गनुथ पनेछ
। राजस्ि दाचखला गने सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा आर्र्थक िार्िला तर्ा योजना िन्त्रालयबाट तोवकए
अनुसार हुनेछ।
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अनुसूिी– १

(दफा २ सँग सम्बचन्धत)

घर जग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिा शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क
क. घर जग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्क
रचजष्ट्रेशन शुल्कको दर अन्यर्ा उल्ले ख भएकोिा
नं

१

बाहेक र्ैली अङ्किा

र्लखतको प्रकार

र्स.

िहानगरपार्लका
ँ ोलनािाको र्लखत
राजीनािा, सट्टापट्टा र सग

िेत्रको शुल्क

(क) राजीनािा, सट्टापट्टा, र सँगोलनािाको

नगरपार्लका

िेत्रको शुल्क

गाउँ पालिका

क्षेत्रको शुल्क

र्लखतको र्ैली अंकिा

५%

४%

२%

र्नर्िथत भिन आिास इकाईको

४%

२%

१%

५%

४%

२%

३%

२%

१.५%

१.५%

१%

०.५%

२.५%

२%

१%

१५%

१५%

१०%

(ख) सािुवहक आिास योजना अन्तगथत
र्लखतको र्ैली अंकिा

(ग) सािुवहक आिास योजना अन्तगथत

र्नर्िथत भिन सवहतको घर जग्गाको
र्लखतको र्ैली अङ्किा

२. छोडपत्र

ु दताथिालाबीिको)
दताथफारी (सं यक्त
र्लचखतको र्ैली अङ्किा

३.=

हालै दे चखको िकसपत्रको र्लखत

हालै देचखको िकसपत्रको र्लखतको र्ैली
अंकिा

(क) बाजे, बज्यै, आिा, बािु, पर्त, पत्नी, दाजु,
भाउजु, भाइ, भाइबुहारी दददी, बवहनी,

छोरा, छोराबुहारी, छोरी, जेठाजु, जेठानी,
दे िर, दे उरानी, भर्तजा, भर्तजी, नार्त,

नार्तनी, नार्तनी िुहारी, काका, काकी,

ठू लो–बुिा, ठू ली आिा (िािु तफथका)

आिाजु, नन्द, सौता–सौता र एकै दाजु
भाईको छोरा, छोरी बीि।

(अ) रू.१ लाखसम्िको र्ैली अङ्किा

(आ) रू.१ लाखभन्दा िार्र् जर्तसुकै र्ैली
अङ्किा

(ख) अन्य िकसपत्र र दानपत्रको र्ैली
अङ्किा
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स्पष्टीकरर्ः

सरकारी विश्व विद्यालय, सरकारी

क्याम्पस÷कले ज, सािुदावयक विद्यालय,

सािुदावयक अस्पताल, नेपाल नेपाल सरकार
प्रदे श सरकार र स्र्ानीय तहका कायाथलय,
तीनिटै सरकारको नाििा प्राप्त हुने

दानपत्रको र्लखतिा कुनै शुल्क लाग्ने छै न
।
४.

अंशिण्डा तर्ा अंश भपाथईको र्लखत
अंशिण्डा तर्ा अंश भपाथईको

र्लखतिा

(क) रू.३० लाखसम्िको र्ैली अङ्किा

(ख) रू.३० लाख भन्दा िढी रू.२ करोड
सम्िको र्ैली अङ्किा

०.२%

०.२%

०.२%

०.५%

०.५%

०.५%

१Ü

१Ü

१Ü

(ग) रू.२ करोड भन्दा िार्र्को र्ैली
अङ्किा
५.

िानो छु वट्टएको र िानो जोर्डएको र्लखत
(क) िानो छु वट्टएको प्रर्त र्लखत

(ख) िानो जोर्डएको प्रर्त र्लखत
६.

रू.1२०००।
रू.१५०००।

रू.१००००।

रू. ५०००।

रू.५०००।

रू. २०००।

रू.१००००।

रू. ५०००।

शेर्पर्छको िकसपत्रको र्लखत

शेर्पर्छको िकसपत्र÷ अष्टलोहको
प्रर्तर्लखत

(क) तीन पुस्तार्भत्रको

(ख) तीन पुस्ताबावहरको
७.=

रू. ७०००।

रू.१२०००।

दृवष्टबन्धकी, भोगबन्धकी र लखबन्धकीको

१%

१%

रू.1000।

रू.1000।

१%

ु , धिथपत्र
ु ीको र्लखत
धिथपत्र

ु , धिथपत्र
ु ीको प्रर्त र्लखतिा
धिथपत्र
(क) तीन पुस्तार्भत्रको नातािा

रू.7000।

(ख) तीन पुस्ता बावहरकोिा
9=

रू. ४०००।

बन्धकीको र्लखत

र्लखतको र्ैली अंकिा
८.

रू.७०००।

रू.5000।

रू.1000।
रू.4000।

अर्धकारनािा, िञ्जुरीनािा र
अचख्तयारनािाको र्लखत

अर्धकारनािा, िञ्जुरीनािा र
अचख्तयारनािाको र्लखत

रू.२०००।
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रू.२०००।

रू.२०००।

10
.

11
.

कपाली तिसुक र करारनािाको र्लखत
दाखील खारे ज नहुने कपाली तिसुक र

१%

करारनािाको प्रर्त र्लखत

१%

१%

र्स.नं. ४ को अंशिण्डा तर्ा अंश भपाथईको र्लखत घर जग्गा भएको कुनै गाउँपार्लका तर्ा
नगरपार्लकािा पाररत गनथ सवकनेछ र सो बाहेकका अन्य र्स.नं. १ दे चख ८ सम्िका घर जग्गा
रचजष्ट्रेशन शुल्क लाग्ने र्लखतहरू अको गाउँपार्लका तर्ा नगरपार्लकािा पाररत गनथ सवकने छै न ।

ख. सेिा शुल्कः
सेिा शुल्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोिा बाहेक र्ैली

र्स.नं
.

अङ्किा

वििरर्

िहानगरपार्लका
िेत्रको शुल्क

नगरपार्लका

िेत्रको शुल्क

गाउँपार्लका

िेत्रको शुल्क

१= र्लखत रचजष्टे «शनको लार्ग डोर िाग गने
र्निेदनिा डोर शुल्क

र्लखत रचजष्टे «शनको लार्ग डोर िाग गने
र्निेदनिा डोर दस्तुरः
(क) तराई िेत्रिा
(ख) अन्य िेत्रिा

रू.२००००।

रू.१००००।

रू. ५०००।

रू.२००००।

रू.१००००।

रू. ५०००।

२= वित्तीय र्धतो

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोिार गनथ
स्िीकृर्त प्राप्त बैंक, वित्तीय तर्ा सहकारी
सं स्र्ाबाट ददने कजाथको र्धतोबन्धक िा
दृवष्टबन्धक र्लखतिा

(क) रू.१ लाख सम्िको र्लखतको
र्ैली अङ्किा

(ख) रू.१ लाख भन्दा बढी रू.५ लाख
सम्िको र्ैली अङ्किा

(ग) रू.५ लाख भन्दा बढी

रू.१०

लाख सम्िको र्ैली अङ्किा

रू. १०००।

रू. १०००।

रू. १०००।

रू. १५००।

रू. १५००।

रू. १५००।

रू. २५००।

रू. २५००।

रू. २५००।

(घ) रू.१० लाख भन्दा बढी रू.२०
लाख सम्िको र्ैली अङ्किा

रू. ३०००।

रू.३०००।

रू.३०००।

(ङ) रू.२० लाख भन्दा बढी रू.५०
लाख सम्िको र्ैली अङ्किा

रू.१००००।
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रू.१००००।

रू.१००००।

(ि) रू.५० लाख भन्दा बढी रू.१ करोड
सम्िको र्ैली अङ्किा

रू.३००००।

रू.३००००। रू.३००००।

(छ) रू.१ करोड भन्दा बढी रू.२
करोड सम्िको र्ैली अङ्किा

रू.४०,०००।

रू.४०,०००।

रू.४०,०००।

(ज) रू.२ करोड भन्दा बढी रू.५
करोड सम्िको र्ैलीिा अङ्किा

(झ) रू.५ करोड भन्दा बढी जर्तसुकै
र्ैली अङ्किा

३=

४=

लीज

सरकारी जग्गा र्लजिा उपलव्ध गराउने

रू. ८०,०००।
रू.

१५०,०००।

रू. ८०,०००।
रू=

१५०,०००।

रू. ८०,०००।
रू.

१५०,०००।

सरकारी जग्गा दताथ तर्ा लीजिा उपलब्ध गराउने

सम्बन्धी कायथनीर्त, २०७१ को अनुसूिी-१ अनुसारको
शुल्क लाग्नेछ ।

जग्गाधनी दताथ श्रे स्ताको प्रर्तर्लवपको
लार्ग (वटकट बाहेक) प्रर्त पुजाथ
(क) तराई िेत्र
(ख) अन्य िेत्र

नोटः जुनसुकै प्रयोजनको लार्ग प्रर्तर्लवप

रू.१०००।

रू. ५००।

रू. २००।

५%

४%

२%

३%

२%

५%

४%

रू.१०००।

रू. ३००।

रू. १००।

र्लँदा सिेत लागू हुनेछ
५.= दाचखल खारे ज शुल्क

(क) करार अनुसार र्लखत पाररत गनथ
ठहर्याएको फैसला िा र्िलापत्र
अनुसारको दाचखल खारे ज गदाथ

(ख) अन्य र्िलापत्र (अंश र अपुताली
बाहेक) को दाचखल खाररज गदाथ

(ग) बैंक वित्तीय सं स्र्ा िा सहकारी

सं स्र्ाबाट कजाथ प्रिाह गदाथ र्लएको
र्धतो र्ललाि गदाथ व्यचक्तले सकार
गरी बैक तर्ा वित्तीय सं स्र्ाको

पत्रानुसार व्यचक्तको नाउिा दा.खा.

१%

२%

गदाथको र्ैली अङ्किा

(घ) बैंक वित्तीय सं घ िा सहकारी

सं स्र्ाबाट कजाथ प्रिाह गदाथ र्लएको
र्धतो र्ललाि गदाथ व्यचक्तले सकार

नगरी ऋर्ीकै नािबाट िैक वित्तीय
सं घ िा सहकारी सं स्र्ाले आप्mनो

नाउँिा दाचखल खारे ज गदाथ प्रर्त

रू.७०००।

र्िर्सल
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रू. ५०००।

रू. २०००।

(ङ) बैंक, वित्तीय सं स्र्ा िा सहकारी

सं स्र्ाले कजाथ प्रिाह गदाथ र्लएको
र्धतो र्ललाििा बैंक िा सं स्र्ा

आफैले सकार गरे पर्छ सम्बचन्धत
ऋर्ीलाई नै

वफताथ

गदाथ पाररत

गने र्लखतको र्ैली अङ्किा

(१) भूर्िसुधार कायाथलयबाट जग्गा

बाँडफाँट भई दा.खा. हुन आउँदा

२.५%

प्रर्त र्िर्सल

१%

२%

(२) अदालत िा न्यावयक र्नकायको

फैसला बिोचजि र्ललाि बढाबढ गरी
दाचखल खारे ज गदाथ प्रर्त र्िर्सल

रू. ५००।

रू. ३००।

रू.५०००।

रू. १०००।

(ि) शेर्पर्छको बकसपत्रको दाचखल

रू. २००।

रू. ५००।

सबै िेत्रका लार्ग अंशबण्डा सरह

खारे ज

(क) तीनपुस्ता र्भत्रको भए

सबै िेत्रका लार्ग राजीनाि सरह

(ख) तीनपुस्ता बावहरको भए (र्ैली अंक)
िा

6. ना

नािसारी

सा

गदाथ

ि

री

7. हा
ल

सा
वि

(क) तीनपुस्ता र्भत्रको नािसारी

रू.१५००।

रू. १०००।

रू. ५००।

(ख) तीनपुस्ता भन्दा बावहरको
नािसारी गदाथ

रू.३५००।

रू. ३०००। रू. १५००।

पुनः नापजाँि पर्छको श्रे स्ता हाल

साविक तर्ा अध्यािर्धक गदाथ प्रर्त
र्िर्सल

रू. ४००।

रू. २००।

रू. १००।

रू.२५००।

रू. २०००।

रू. ५००।

क
8. घर
का

यि

श्रे स्ता पूजाथिा घर जनाउने प्रर्त
र्निेदनिा
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9.= सं

शो

धन
शु

िालपोत ऐन, २०३४ को दफा
७(३) अनुसारको वििरर्िा

सं शोधन गनुथ पदाथ प्रर्त र्िर्सल

रू. ३००।

रू. १००।

रू. ५०।

नलाग्ने

नलाग्ने

नलाग्ने

ल्क
10. रो

क्का
शु

(क) र्लखत रचजष्ट्रेशन भएकोिा

(र्ैली अङ्क जर्तसुकै भएपर्न)

(ख) र्लखत रचजष्ट्रेशन नहुनि
े ा

ल्क (अ) रू.१ लाख सम्िको
ऋर् अङ्किा

(आ) रू.१ लाख भन्दा िढी रू.५

लाखसम्िको ऋर् अङ्किा ।

(इ) रू.५ लाख भन्दा बढी
जर्तसुकै ऋर् अंकिा

रू. ५००।

रू. ३००।

रू. २००।

रू. ८००।

रू. ५००।

रू. ३००।

(ई) ऋर् अङ्क नखुलेकोिा

रू.१०००।
रू.५०००।

रू. ७००।
रू. ३०००।

रू. ५००।
रू. २०००।

ग. विविधः
१.

ु , अर्धकारनािा र शेर्पर्छको बकसपत्र र्लखत बाहेक अन्य सबै प्रकारको र्लखतिा र्ैली अङ्क
धिथपत्र

2.

जलविद्युत उद्योग, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यिसाय, तरकारी खेती, पशुपंिीपालन,

अर्निायथ खुलाउनु पनेछ ।

अलैं िी खेती, अदुिा खेती, जर्डबुटी खेती एिं फलफूल उद्योगको नाििा खरीद गने जग्गाको र्लखत
पाररत गदाथ लाग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्किा पिहत्तर प्रर्तशत छु ट हुनेछ । तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग

उद्देश्य विपररत भएको पाइएिा िालपोत कायाथलयले छु ट भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असूल गरी सोही
रकि बराबर जररिाना गनुथ पनेछ ।
3.

सािुवहक खेती योजना अन्तगथत कृवर् उत्पादन बढाउने उद्देश्यले व्यचक्तहरू र्िली जग्गाको िक्ला
र्िलाई खेती गने उद्योग खोली त्यस्तो उद्योगको नाििा र्लखत पाररत भएिा सो िा लाग्ने रचजष्ट्रेशन

दस्तुरिा पिहत्तर प्रर्तशत छु ट हुनेछ । तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएिा
िालपोत कायाथलयले छु ट भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असूल गरी सोही रकि बराबर जररिाना गनुप
थ नेछ।
4.

प्रदे शर्भत्र सूती, ि ुरोट, खै नी, गुट्खा, पानपराग, प्लावष्टक र िददराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनिूलक

उद्योगले उद्योग स्र्ापना तर्ा सञ्चालन गनथ उद्योगको नाििा खरीद गने जग्गाको र्लखत पाररत गदाथ

लाग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्क २५ प्रर्तशत छु ट हुनेछ । तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको
पाइएिा सम्बचन्धत गाउँपार्लका िा नगरपार्लका िा िहानगरपार्लकाले छु ट भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क
असूल गरी सोही रकि बराबर जररिाना गनुप
थ नेछ।
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5.

(क) प्रदे श र्भत्र कृवर् ऋर्, बीिा सं स्र्ान, बीिा सर्िर्तबाट स्िीकृर्त प्राप्त बीिा कम्पनी, विश्वविद्यालय,

बैक तर्ा वित्तीय सं स्र्ाहरूले आफ्ना बहालिाला किथिारीहरूलाई सेिा शतथ बिोचजि ददने ऋर्
सुविधाको र्धतो बन्धक र्लखत पाररत गदाथ रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट हुनेछ । तर सेिा शुल्क
रू.२०००।– लाग्नेछ ।

(ख) प्रदे श र्भत्र किथिारी सञ्चयकोर् तर्ा नागररक लगानी कोर्ले र्नयर्ित बित जम्िा गने आफ्ना

सञ्चयकताथहरूलाई ऋर् सुविधा उपलव्ध गराउँदा र्लने र्धतोको र्धतो बन्धक र्लखत पाररत गदाथ
रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट हुनेछ । तर सेिा शुल्क रू.१०००।– लाग्नेछ

6.

(क) सहकारी ऐन, २०७४ ििोचजि दताथ भई सञ्चालनिा रहेका सहकारी सं स्र्ाहरूले आफ्ना शेयर
सदस्यहरूबीि ऋर् लगानी प्रिाह गदाथ तीस लाख रुपैयाँ सम्िको र्ैली अङ्किा रोक्का शुल्क

िाहेक सेिा शुल्क छु ट हुनछ
े । सो भन्दा िार्र्को र्ैली अंकिा खण्ड ख. सेिा शुल्क िहलको
र्स.नं. २ ििोचजिको सेिा शुल्क लाग्ने छ ।
7.

जन आन्दोलन पवहलो र दोश्रो, जनयुद्ध र िधेश आन्दोलिा सहादत प्राप्त गरे का शवहदका आचश्रत पर्त,

पचत्न, छोरा र छोरी तर्ा िाता–वपताको नाििा स्िर्ित्ि प्राप्त हुने गरी पाररत हुने र्लखतिा यस ऐन
बिोचजि लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क र शुल्क पूर्थ रूपिा छु ट हुनेछ।

8.

अपाङ्गता भएका व्यचक्त, दर्लत एिि् वपछर्डएका जाती भनी स्र्ानीय तहबाट प्रिाचर्त भएको र्सफाररस

िा अर्धकाररक प्रिार्को आधारिा र्तनीहरूको नाििा स्िार्ित्ि प्राप्त हुँदा तीस लाखसम्िको र्ैली
अङ्किा यस ऐन ििोचजि असुल गररने घर जग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्किा पच्िीस प्रर्तशत छु ट हुनछ
े ।

9.

क) िवहला, सत्तरी िर्थ भन्दा बढी उिेरका ज्येष्ठ नागररक र नाबालकको नाििा जुनसुकै प्रकारबाट

स्िार्ित्ि प्राप्त हुने गरी पाररत हुने र्लखतिा यस ऐन बिोचजि लगाइएको रचजष्ट्रेशन शुल्किा
पच्िीस प्रर्तशत छु ट हुनेछ ।

तर एकल िवहलाको हकिा भने पैर्तस प्रर्तशत छु ट हुनेछ ।

दे हायिा उचल्लचखत वहिाली िेत्रका चजल्लाका सदरिुकाि बाहेकका गाउँपार्लकाको हकिा

५०% छु ट हुनेछ ।

(अ) िनाङ र िुस्ताङ चजल्लाका सदरिुकाि रहेका गाउँपार्लका बाहेक
(आ) गोरखा चजल्लाको ि ुिनुब्री गाउँपार्लका

(ख) हाल पर्त िा पत्नीको नाििा कायि रहेको घर जग्गाको स्िार्ित्ि पररितथन गरी पर्त–पत्नी
ु
दुिैको सं यक्त
स्िार्ित्िको रुपिा र्लखत गनथ िाहेिा सो सं गोलनािाको र्लखतिा रू.१००।–
िात्र रचजष्ट्रेशन शुल्क लाग्नेछ .
(ग) ३०० जना भन्दा बढी व्यचक्तलाई प्रत्यि रोजगारी ददने उत्पादनिूलक उद्योग स्र्ापना गनथ िा

विस्तार गनथका लार्ग जग्गा खरीद गदाथ लाग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्कको र्लखतिा ५०% छु ट
ददइनेछ। तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएिा िालपोत कायाथलयले छु ट
भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकि बराबर जररिाना गनुथ पनेछ ।

10.

भूर्िवहन, िुक्त किैया र िुक्त हर्लया पररिारले सहुर्लयत ऋर् र अनुदान प्राप्त गरी खरीद गरे को

जग्गाको र्लखत पाररत गदाथ लाग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्थ रूपिा छु ट
हुनेछ।

१1.

बैक, वित्तीय एिं सहकारी सं घ िा सं स्र्ा र अदालतबाट भई आएको र्िलापत्र अनुसार दाचखल खारे ज

गनुप
थ दाथ सेिा शुल्क असुल गने प्रयोजनको लार्ग िालपोत कायाथलयले रचजष्ट्रेशन प्रयोजनको लार्ग
9

तोकेको न्यूनति िूल्य र र्िलापत्र िा बैक, वित्तीय एिं सहकारी सं घ सं स्र्ाको पत्रिा उल्लेख भएको
िूल्य िध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीलाई कायि गनुथ पनेछ ।
१2.

प्रदे श सरकारले िाहेिा धार्िथक तर्ा सािाचजक वहतका र्नर्ित्त स्र्ावपत नेपालिा दताथ भएका सं घ
सं स्र्ा िा र्नकायले आफ्नो नाउँिा र्नःशुल्क रुपिा प्राप्त गने जग्गाको र्लखत पाररत गदाथ ५० प्रर्तशत
रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट ददन सक्नेछ ।

१3.

प्रदे शर्भत्र यो ऐन लागू हुँदाका िखत प्रदे श िा स्र्ानीय तहबाट घोर्र्ा भएका िा यस पर्छ घोर्र्ा

हुने नगरपार्लकाको हकिा त्यस्ता नगरपार्लकाको नाि र िेत्र र्नधाथरर् गरी प्रदे श सरकार िा
स्र्ानीय तहले राजपत्रिा सूिना प्रकाचशत गरे को र्िर्तदे चख यस अनुसूिी ििोचजिको घर जग्गा
रचजष्ट्रेशन शुल्क र सेिा शुल्क लाग्नेछ ।

१4.

सहकारी ऐन, २०७४ अन्तगथत दताथ भएका बित तर्ा ऋर् सहकारी सं स्र्ाहरू बाहेक अन्य सहकारी
सं स्र्ाहरूले सं स्र्ाको प्रयोजनको लार्ग िात्र पहाडी िेत्रिा २ रोपनी, तराई र र्भत्री िधेशिा ३

कठ्ठासम्ि जग्गा र भिन खरीद गदाथ लाग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्क सहकारी विभागको र्सफाररसिा लाग्ने

रचजष्ट्रेशन शुल्क पूर्थ रुपिा छु ट हुनेछ, तर त्यस्ता सहकारी सं स्र्ाले रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट सुविधािा
खररद गरे को जग्गा तर्ा भिन सं स्र्ा गार्भएको िा विघटन भएको अिस्र्ािा िाहेक र्बक्री गरे िा
पवहले छु ट ददएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असूल उपर गररनेछ ।
१5

विविधको क्रिसं ख्या 7,८,९र१०बिोचजि छु ट ददँदा एकै व्यचक्तलाई एकभन्दा बढी आधारिा छु ट

१6

एउटै कारोिारबाट १० लाख रूपैयाँ िा सोभन्दा िार्र्को घर िा जग्गा खरीद र्बक्री गदाथ क्रेताले

पाउने भएिा सबैभन्दा बढी कुनै एकिात्र छु ट ददइने छ।

बैंकबाट भुक्तानीको लार्ग योग्य (गुड फर पेिेन्ट) भनी छाप लागेको िेकको फोटोकपी पेश गरे पर्छ

िा र्बक्रेताका नाििा बैंकिा रहेको खातािा रकि जम्िा गरे को बैंक भौिरको फोटोकपी पेश गरे पर्छ
िात्र िालपोत कायाथलयले र्लखत पाररत गनुथ पनेछ ।
१7

ु नाििा पाररत हुने र्लखतिा िवहला सरह रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट ददइनेछ ।
पर्त पत्नीको सं यक्त

१8

ु नािसारी भई दताथफारी गदाथ क्रिसं ख्या 2 िा उचल्लचखत
तीनपुस्ता र्भत्र छोरी िा नार्तनीहरूिा सं यक्त

१9

नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार िा स्र्ानीय तह अन्तगथत कुनै एक र्नकायको नाििा रहेको जग्गा

छोडपत्रको दररे टको आधा शुल्क लाग्नेछ ।

नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार िा स्र्ानीय तह िा सो अन्तगथतको अन्य र्नकायको नाििा रचजष्ट्रेशन
िा दाचखल खारे ज गनुप
थ दाथ रचजष्ट्रेशन शुल्क तर्ा सेिा शुल्क लाग्ने छै न ।
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कुनै व्यचक्तको स्िार्ित्ििा रहेको जग्गा नेपाल सरकार िा प्रदे श िा स्र्ानीय सरकारको कुनै

र्नकायलाई र्नःशुल्क रूपिा प्राप्त भएिा िा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्र्ानीय सरकार िा

सरकारको कुनै पर्न र्नकायले खरीद गरी र्लएिा सोिा रचजष्ट्रेशन शुल्क तर्ा सेिा शुल्क लाग्ने
छै न।
२1

िहानगरपार्लका र नगरपार्लका िेत्रर्भत्रको पाररत हुने र्लखतिा घरजग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्कको र्स.नं.

१, २ र ३ िा उल्ले ख गररएको रचजष्ट्रेशन र्लखतको र्ैली अङ्कको शुन्य दशिलि पाँि प्रर्तशत र्प
शुल्क असूल गररनेछ । यस्तो रकि नगरपार्लकाहरूले छु ट्टै कोर् खडा गरी ढल प्रशोधन, स्िच्छ

खानेपानी, िृिारोपर् र पयाथिरर् सुधार लगायतका सहरी पूिाथधार र सौन्दयथ विकासिा िात्र खिथ गनथ
पनेछ ।
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अनुसूिी– २

(दफा ३ सँग सम्बचन्धत)
सिारी साधन कर

सिारी साधन कर
1. र्नजी सिारी साधनिा दे हाय बिोचजि सिारी साधन कर लाग्नेछःसिारीको वकर्सि
(क) कार, चजप, भ्यान, िाइक्रो बस

िावर्थक कर दर

(अ) १००० सी.सी. सम्ि

रु. १९,०००.–

(आ) १००१ दे चख १५०० सी.सी. सम्ि

रु. २१,०००.–

(इ) १५०१ सी.सी. दे चख २००० सी.सी. सम्ि

रु. २३,०००.–

(ई) २००१ सी.सी. दे चख २५०० सी.सी. सम्ि

रु. ३२,०००.–

(उ) २५०१ सी.सी. दे चख २९०० सी.सी. सम्ि

रु. ३७,०००.–

(ऊ) २९०१ सी.सी. दे चख िार्र् सबै

रु. = ५३,०००.–

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, क्रेन जस्ता िेचशनरी उपकरर् र र्िनीवटपर
(अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, क्रेन जस्ता

रु. ३५,०००.–

(आ) र्िनीवटपर

रु. २५,०००.–

िेचशनरी उपकरर्

(ग) थ्री ह्वीलर, टे म्पो, िे क्टर र पािर वटलर
(अ) थ्री ह्वीलर र टे म्पो

रु. =५,०००.–

(आ) िे क्टर

रु. =४,०००.–

(ई) पािर वटलर

रु. ३,०००.–

(घ) र्िर्निक÷र्िर्नबस

रु =२२,०००.–

(ङ) िक / बस

रु.=३२,०००.–

(ि) िोटर साइकल तर्ा स्कुटर
(अ) १२५ सी.सी. सम्िको

रु. =२५००.–

(आ) १२६ दे चख २५० सी.सी. सम्ि

रु. =४,०००.–

(इ) २५१ दे चख ४०० सी.सी. सम्ि

रु. ८,०००.–
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(ई) ४०१ सी.सी. र सो दे चख िार्र्

रु. १५,०००.–

२. भाडािा दताथ भएका सिारी साधनिा दे हाय बिोचजि सिारी साधन कर लाग्नेछः–
सिारीको वकर्सि
(क) कार, चजप, भ्यान, िाइक्रो बस

िावर्थक कर दर

(अ) १३०० सी.सी.सम्ि

रु.८,०००।

(आ) १३०१ सी.सी. दे चख २००० सी.सी. सम्ि

रु. ९,०००।

(इ) २००१ सी.सी.दे चख २९०० सी.सी.सम्ि

रु. ११,०००।

(ई) २९०१ सी. सी. दे चख ४००० सी.सी. सम्ि

रु. १३,०००।

(उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्दा िार्र् सबै

रु. १५,०००।

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, क्रेन जस्ता
िेचशनरी उपकरर्

रु. १७,०००।

(ग), थ्री ह्वीलर र टे म्पो

रु. =४,०००।

(घ) िे क्टर

रु. =२,५००।

(ङ) पािर वटलर

रु. =२,०००।

(ि) र्िनीिक, र्िनीबस

रु. =१२,०००।

(छ) र्िनी विपर

रु. १४,०००।

(ज) िक, बस

रु. =१६,०००।

(झ) तेल ट्ांकर, ग्याँस बुलेट, विपर

रू.१२,०००।

३.

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्र्ानीय सरकारको नाउँिा दताथ भएका सिारी

४.

र्बद्युतीय िाध्यिद्वारा सञ्चार्लत सिारी साधनिा सिारी साधन कर लाग्ने छै न ।

साधनहरूलाई भाडािा दताथ भएका सिारी साधनिा लाग्ने सरह कर लाग्नेछ ।

पेिोर्लयि पदार्थ बाहेक अन्य इन्धनद्वारा सञ्चालन हुने सिारी साधनिा िार्र् दफा १ र
२ बिोचजि लाग्ने सिारी साधन करिा बीस प्रर्तशत छु ट हुनेछ ।

५.

सुरु पैठारी र्िर्तले एक िर्थभन्दा कि अिर्ध भएिा दािासाहीले सिारी साधन कर

६.

सिारी साधन र्बग्रेको िा अन्य कुनै कारर्बाट सो सिारी साधन िलाउन नपाएको भनी

कट्टा गररनेछ । तर व्यापार िौज्दातिा रहेका सिारी साधनिा यस्तो कर लाग्ने छै न।

सं घ, प्रदे श र स्र्ानीय सरकारले ठहर्याएको कुनै व्यचक्त िा सं स्र्ाको नाििा दताथ
भएको सिारी साधनलाई सिारी साधन कर लाग्ने छै न ।

7.

भाडाका बस, र्िनीबस तर्ा िाइक्रोबसका सिारी साधनले विद्यार्ीलाई सहुर्लयतको
रूपिा भाडािा छु ट ददए बापत त्यस्ता सिारी साधनका धनीले र्तनुथ पने सिारी साधन
12

करिा साठी प्रर्तशत छु ट पाउनेछन् ।
8.

जुनसुकै सिारी साधनका धनीले िाहेिा लाग्ने सिारी साधन कर प्रिर्लत दरका

आधारिा एकिुष्ठ रुपिा पाँि िर्थसम्िका लार्ग एकैपटक भुक्तानी गरी निीकरर्
गराउन सक्नेछन् । यसरी अर्ग्रि रूपिा पाँि बर्थको सिारी साधन कर एकिुष्ट बुझाई
निीकरर् गराएिा लाग्ने सिारी साधन करिा दस प्रर्तशत छु ट हुनेछ ।

9.

सािथजर्नक सं ग्रहालयिा प्रदशथनीका लार्ग राचखएका बीस िर्थभन्दा पुराना सिारी
साधनलाई िावर्थक र्तनुप
थ ने सिारी साधन कर लाग्ने छै न ।

१0. दफा १ र २ िा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापर्न दिकल, एम्बुलेन्स तर्ा शि
िाहनलाई सिारी साधन कर लाग्ने छै न ।

१1. दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सिारी साधन खररद गदाथ सम्बचन्धत सिारी साधन
क्रेताले एकाउन्ट पेयी िेकबाट िात्र र्बक्रेतालाई रकि भुक्तानी गनुथ पनेछ ।

१2. यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापर्न अपाङ्गता भएका व्यचक्तले प्रयोग
गनथ र्िल्ने गरी बनाईका १५० सी.सी. सम्िका स्कूटरिा सिारी साधन कर लाग्ने
छै न।

१३. नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार िा स्र्ानीय सरकारले जफत गरी र्ललाि र्बक्री
गरे को सिारी साधनिा सो र्िर्त भन्दा अगार्डको अिर्धको यस्तो कर लाग्ने छै न ।
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अनुसूिी– ३

(दफा ४ सँग सम्बचन्धत)\]
िनोरञ्जन कर

र्स.नं.
१.

शीर्थक
िलचित्र घर

िहानगरपार्लका

नगरपार्लका

गाउँपार्लका

प्रिेश शुल्किा

प्रिेश शुल्किा

प्रिेश शुल्किा

१०%

५%

१५%
२.

व्यापाररक तर्ा व्यिसावयक

प्रयोजनको लार्ग सञ्िालन गररने

20 हजार

10 हजार

५ हजार

तीन हजार

दुई हजार

एक हजार

िेला-िहोत्सि
३.

व्यापाररक तर्ा व्यिसावयक

प्रयोजनको लार्ग सञ्िालन गररने
कन्सटथ

४. िार्र् र्स.नं. 2 िा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापर्न सात ददन भन्दा बढी सियसम्ि व्यापाररक तर्ा
व्यिसावयक प्रयोजनको लार्ग सञ्िालन गररने िेला-िहोत्सििा उचल्लचखत करको दरिा शत प्रर्तशत र्प
कर लाग्नेछ ।

5. िार्र् र्स.नं. 3 िा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापर्न एक ददन भन्दा बढी सियसम्ि व्यापाररक तर्ा
व्यिसावयक प्रयोजनको लार्ग सञ्िालन गररने कन्सटथिा उचल्लचखत करको दरिा शत प्रर्तशत र्प कर
लाग्नेछ ।
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अनुसूिी–४

(दफा ६ सँग सम्बचन्धत)
कृवर् आयिा कर

प्राकृर्तक व्यचक्तले प्रारचम्भक कृवर् उपजको उत्पादनबाट प्राप्त आयिा दे हाय बिोचजि कर लाग्नेछः
१. िावर्थक दश लाख रुपैंयाँसम्िको आयिा कर लाग्ने छै न।
२.
३.
४.

त्यसपर्छको र्बस लाख रुपैंयाँसम्िको आयिा एक प्रर्तशतका दरले कर लाग्नेछ।
र्बस लाखभन्दा िार्र् जर्तसुकै आय भए पर्न दुई प्रर्तशतका दरले कर लाग्नेछ।

प्रदे शको कर सं कलन गने सं रिना तयार नभएसम्ि कृवर् आयको कर सं कलन गने स्र्ानीय

तहलाई अर्धकार प्रत्यायोजन गनथ सवकनेछ ।

५. िावर्थक दश लाख रुपैंयाँभन्दा बढीको प्रारचम्भक कृवर् उपजबाट आय आजथन गने प्राकृर्तक व्यचक्तले

आर्र्थक िर्थ सिाप्त भएको तीन िवहनार्भत्र सम्बचन्धत स्र्ानीय तहिा स्ियि् कर घोर्र्ा गरी आय

वििरर् र सोिा लाग्ने कर सवहत पेश गनुथ पनेछ । यसरी पेश हुन आएका वििरर् तर्ा कर दाचखला
सम्बन्धी वििरर् स्र्ानीय तहले अको िवहनाको ३० गतेर्भत्र आर्र्थक िार्िला तर्ा योजना िन्त्रालयिा
ददनु पनेछ ।

६. स्र्ानीय तहले सङ्कलन गरे को करको दुई प्रर्तशत कर सङकलन सेिा शुल्क िापत कट्टा गरी बाँकी
रकि अको िवहनाको ३० गतेर्भत्र प्रदे श सचञ्ित कोर्िा दाचखला गनुथ पनेछ।

७. तोवकएको सियभन्दा वढला वििरर् पेश गरे िा लाग्ने करको िावर्थक पन्र प्रर्तशतका दरले व्याज लाग्नेछ
।
।

तर कृवर् आयिा लाग्ने कर सम्बत् २०७५ सालको साउन िवहनादे चखको कृवर् आयिा िात्र लाग्नेछ
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अनुसूिी– ५

(दफा ७ सँग सम्बचन्धत)
पयथटन शुल्क

नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरर् भई आएका र प्रदे शले आफै र्निाथर् गरे का पयथटकीय स्र्ल, पयथटन व्यिसाय
र पयथटकीय वक्रयाकलापिा दे हाय अनुसार शुल्क लाग्नेछः
र्स.नं.

शीर्थक

दर

१.

प्राचिन स्िारक र

प्रर्त वटकट िूल्यको पाँि प्रर्तशत

२.

सं ग्रहालय

प्रर्त वटकट िूल्यको पाँि प्रर्तशत

3.

पदिागथ

ु का पयथटकका लार्ग यु.एस. डलर
प्रर्त पयथटक साकथ िुलक

४.

गुफा

प्रर्त वटकट िूल्यको पाँि प्रर्तशत

५.

पाकथ, सं रिर् िेत्र,

प्रर्त वटकट िूल्यको तीन प्रर्तशत

पुराताचविक सम्पदा

चशकार आरि र वपकर्नक

पाँि

ु का पयथटकका लार्ग यु.एस. डलर दश
र अन्य िुलक

स्पट
६.

प्याराग्लाचण्डङ,

अल्िालाइट, बञ्जीजचम्प

िावर्थक एक लाख

र जीपफ्लायर
७.

रक क्लाइचम्बङ र

िावर्थक र्बस हजार

८.

भ्यू टािर

प्रर्त वटकट िूल्यको तीन प्रर्तशत

९.

पयथटक सेिा शुल्क

प्रदे श सरकारले पयथटक सेिा सूिना केन्र स्र्ापना गरी

क्यानोर्नङ

उपलब्ध गराउने सेिािा विदे शी पयथटकको हकिा प्रर्त

पयथटक एक हजार रुपैयाँ र स्िदे शी पयथटकलाई दुई सय
रुपैयाँका दरले सेिा शुल्क लाग्नेछ ।
(अ)

िार्र् जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापर्न विद्यार्ी, अपाङ्गता भएका व्यचक्त र सत्तरी िर्थ भन्दा िार्र्का

(आ)

िार्र् र्स.नं. ६ र ७ िा उचल्लचखत शुल्क आर्र्थक िर्थ शुरु भएको तीन िवहनार्भत्र सम्बचन्धत स्र्ानीय

जेष्ठ नागररकलाई लाग्ने शुल्किा पिास प्रर्तशत छु ट सहुर्लयत उपलब्ध हुनछ
े ।
तहिा

बुझाउनु पनेछ । उक्त शुल्क तोवकएको सियिा दाचखला नगरे िा िावर्थक पन्र प्रर्तशतका

दरले र्प शुल्क लाग्नेछ ।
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अनुसूिी– ६

(दफा ८ सँग सम्बचन्धत)
दहत्तर बहत्तर (रोडा, ढु ङ्गा, र्गट्टी, चिप्स, िाटो, बालुिा, ि ुनढु ङ्गा र काठ दाउरािा) िा दे हाय बिोचजिको शुल्क
लगाई असूल उपर गररनेछः
र्स.नं.

शीर्थक

दर (प्रर्त क्युविक वफट)

१.

रोडा, र्गट्टी, गेग्रान

िार रुपैंयाँ

२.

ढु ङ्गा, िट्टान, स्ले ट

िार रुपैंयाँ

३.

चिप्स

तीन रुपैंयाँ

४.

िाटो

दुई रुपैंयाँ

५.

बालुिा

तीन रुपैंयाँ

६.

ि ुनढु ङ्गा

छ रुपैंयाँ

७.

नदी तर्ा खोलाले

बगाएर

ल्याएको काठ दाउरा आदद

प्रर्त वकलो दुई रुपैयाँ

(अ) "ढु ङ्गा, र्गट्टी, बालुिा, िाटो, िट्टान, दहत्तर, बहत्तर भन्नाले" भन्नाले नदी खोल्सा खोल्सी िन िेत्र िा

सािथजर्नक िा र्नजी जग्गाबाट उत्खनन िा सं कलन गररने बहुिूल्य पत्र्र, ऐर्तहार्सक र साँस्कृर्तक
िहविका शार्लग्राि, शीला र अर्त िूल्यिान िस्तु बाहेकका ढु ङ्गा, र्गट्टी, बालुिा, रोडा, गेग्रान, िट्टान,

िाटो, ि ुनढु ङ्गा, स्ले ट, जस्ता नदीले बगाई ल्याएको िा र्र्ग्रीएको नदी तर्ा खानीजन्य प्राकृर्तक
स्रोतलाई सम्झनु पछथ ।

प्रदे श सभाको सम्ित् २०७५ साल असार ५ गते बसेको बैठकले नेपालको सं विधानको धारा १९९
बिोचजि यो विधेयक पाररत गरे को ब्यहोरा सं विधानको धारा २०१ बिोचजि प्रिाचर्त गदथछु ।

श्रृजना शिाथ

कायथिाहक सभािुख
प्रदे श नं ४
र्िर्त :२०७५।३।१४
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