विधेयक सं ख्या :

प्रदे श सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािलाई
कायाथन्ियन गनथ बनेको विधेयक

२०७७

प्रदे श सभा सचििालय

गण्डकी प्रदे श, पोखरा, नेपाल
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उद्देश्य र कारण
प्रदे श सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाथन्ियन गनथ केही राजस्ि, कर
र शुल्क लगाउन आिश्यक भएकोले प्रस्तुत विधेयक पेश गनुथ परे को हो।
प्रस्तुत विधेयकले राजस्ि, कर र शुल्कको ननधाथरण गनथ, त्यस्तो कर र शुल्कको
दर बढाउन, घटाउन र आंचशक िा पुरै छु ट ददन सक्ने व्यिस्र्ा गरे को छ।

वकरण गुरुङ
मन्री
आनर्थक मानमला तर्ा योजना मन्रालय
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प्रदे श सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाथन्ियन गनथ बनेको विधेयक
प्रस्तािनााः प्रदे श सरकारको आनर्थक िर्थ 207७/7८ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाथन्ियन
गनथ, कर लगाउन तर्ा राजस्ि सङ्कलन र राजस्ि प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यिस्र्ा गनथ
िाञ्छनीय भएकाले गण्डकी प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।
१.

संचिप्त नाम र प्रारम्भ:
(१) यस ऐनको नाम "आनर्थक ऐन, २०७७" रहे को छ।
(2) यो ऐन सम्बत् २०७७ साल साउन १ गते देचख प्रारम्भ हुनेछ।

२.

घरजग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्काः
(१) प्रदे शनभर घरजग्गा लगायतको रचजष्ट्रेशन गदाथ अनुसूिी-१ बमोचजम घरजग्गा
लगायतको रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिा शुल्क र रोक्का शुल्क लगाइने र असू ल उपर
गररनेछ।
(2) उपदफा (१) बमोचजम घर जग्गा लगायत रचजष्ट्रेशन शुल्क सं कलन सम्बचन्धत
गाउँपानलका िा नगरपानलकाले गनेछ।
तर, सम्बचन्धत गाउँपानलका िा नगरपानलकाबाट घरजग्गा लगायतको रचजष्ट्रेशन
शुल्क उठाउने कायथको व्यिस्र्ापन नभएसम्मका लानग साविक बमोचजम नै
मालपोत कायाथलयले उक्त शुल्कहरू सं कलन गरी बाँडफाँट गनेछन्।

३.

सिारी साधन कराः
(१) प्रदे शनभर सिारी साधन कर, सिारी साधन दताथ प्रमाण पर निीकरण दस्तुर, सिारी
जाँिपास प्रमाण पर दस्तुर, सिारी दताथ र सरुिा दस्तुर, सिारीको अस्र्ायी दताथ
दस्तुर, विदे शमा दताथ भएका सिारी िलाउने अनुमनत पर दस्तुर, सिारीको
नामसारी दस्तुर, सेिाको नाम पञ्जीकरण दस्तुर, प्रचशिण केन्र, कारखाना तर्ा
िकथसप, शोरुम तर्ा ररकचन्डसन हाउस सं िालन अनुमनत पर दस्तुर तर्ा
निीकरण, सिारी िालक आिेदन दस्तुर, सिारी िालक अनुमनत पर दस्तुर,
निीकरण दस्तुर, यातायात सेिा सं िालन गने अनुमनत परको निीकरण दस्तुर,
बाटो इजाजत पर दस्तुर तर्ा आिेदन शुल्कलाई अनुसूिी-२ बमोचजम लगाई
असूल उपर गररनेछ।
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(2) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भएतापनन टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र
विद्युतीय ररक्सा (इथ–ररक्सा) मा गाउँपानलका िा नगरपानलकाले सिारी साधन कर
लगाई असुल उपर गनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको कर, दस्तुर तर्ा शुल्कको प्रशासन प्रदे श सरकारबाट
हुनेछ।
४.

मनोरञ्जन कराः
(१) प्रदे शनभर सञ्िानलत िलचिर घर, व्यापाररक तर्ा व्यिसावयक प्रकृनतका मेलामहोत्सि र कन्सटथ मा अनुसूिी-३ बमोचजम मनोरञ्जन कर लगाइने र असूल उपर
गररनेछ।
(2)

उपदफा

(१)

बमोचजमको

करको

प्रशासन

र

बाँडफाँट

गाउँपानलका

िा

नगरपानलकाले प्रदे श कानून बमोचजम गनेछ।
५.

विज्ञापन कराः
प्रदे शनभर विज्ञापन सामाग्री राखे िापतको विज्ञापन कर सम्बचन्धत गाउँपानलका िा
नगरपानलकाले लगाउने, असूल उपर गने र प्रदे श कानून बमोचजम बाँडफाँट गनेछ।

६.

कृवर् आयमा कराः
(१) प्रदे शनभर कृवर् उपजको नबक्रीबाट प्राप्त हुने आयमा अनुसूिी-४ बमोचजम कर लगाई
असूल उपर गररनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको करको प्रशासन प्रदे श सरकारबाट हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको शुल्क भूनम व्यिस्र्ा, कृवर् तर्ा सहकारी मन्रालय
अन्तरगतको कृवर् ज्ञान केन्रले सङ्कलन गरी प्रदे श सचित कोर्मा दाचखल गनेछन्।

७.

पयथटन शुल्क:
(१) नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका र प्रदे श सरकारले तोकेका प्रदे श
अन्तगथतका 'िनिेर' नभर पने पयथटन स्र्ल, पयथटकीय पदमागथ, पयथटकीय हिाई
िाटथडथ उडान, तालतलैया, गुफा, धानमथक स्र्ल तर्ा प्रदे श नभरका पुराताचत्िक,
ऐनतहानसक, धानमथक तर्ा सांस्कृनतक स्र्ल, सं ग्रहालय, पाकथ, रक क्लाइचम्बङ,
्
बन्जी जचम्पङ, रयाचटटङ,
क्यानोननङ, जीप टलाएर, अल्रालाइट, प्यारा ग्लाइनडङ,
केबुलकार, वपकननक स्र्ल, भ्यू टािर, पयथटकीय होटल तर्ा रे ष्टुरा, साउना तर्ा
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स्पा, मसाज सेण्टर, चजमखाना, डान्स बार, क्यानसनो, रे वकङ्ग तर्ा राभल एजेन्सी,
क्यूररयो तर्ा पयथटकीय सामाग्री नबक्री वितरण गने व्यिसाय जस्ता पयथटकीय स्र्ल,
पयथटन व्यिसाय र पयथटकीय वक्रयाकलापमा अनुसूिी-५ बमोचजम पयथटन शुल्क
लगाई असूल उपर गररनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोचजमको पयथटन शुल्कको प्रशासन प्रदे श सरकारबाट हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजमको शुल्क उद्योग, पयथटन, िन तर्ा िातािरण मन्रालय
अन्तरगतको पयथटन कायाथलयले र पयथटन कायाथलय नभएका चजल्लामा नडनभजन िन
कायाथलयले सङ्कलन गरी प्रदे श सचित कोर्मा दाचखल गनेछन्।
८.

प्राकृनतक स्रोत शुल्काः
(१) प्रदे श अन्तगथतका 'िनिेर' का रोडा, गेग्रान, स्ले ट ढु ङ्गा, िट्टान ढु ङ्गा, नगटी ढु ङ्गा, कवटङ्ग
ढु ङ्गा, चिप्स, इट्टा पाने माटो, अन्य साधारण माटो, बालुिा, ि ुनढु ङ्गा, नदी तर्ा खोलाले
बगाएर ल्याएको काठ, कुकाठ र दाउरा-जराजुरी जस्ता दहत्तर-बहत्तरका सार्ै खानी
तर्ा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलनमा अनुसूिी-६ बमोचजम शुल्क लगाई
असूल उपर गररनेछ।
(२)

प्रदे शनभरका ननजी जग्गामा रहे का रोडा, गेग्रान, स्ले ट ढु ङ्गा, िट्टान ढु ङ्गा, नगटी ढु ङ्गा,
कवटङ्ग ढु ङ्गा, चिप्स, इट्टा पाने माटो, अन्य साधारण माटो, बालुिा, ि ुनढु ङ्गा जस्ता
खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र सं कलनमा अनुसूिी-६ बमोचजम शुल्क लगाई असूल
उपर गररनेछ।

(३)

उपदफा (१) र (२) बमोचजमको शुल्क उद्योग, पयथटन, िन तर्ा िातािरण
मन्रालय अन्तरगतका नडनभजन िन कायाथलयले सङ्कलन गरी प्रदे श सचित कोर्मा
दाचखल गनेछन्।

९.

दर घटाउन, बढाउन िा छु ट ददन सवकने:
(१) प्रिनलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले चखएको भएतापनन प्रदे श सरकारले आिश्यकता
अनुसार यो ऐन र अन्य कानून बमोचजम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महशुल र
करको दर घटाउन, बढाउन िा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महशुल र कर आंचशक िा
पूणथ रूपमा छु ट ददन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम दस्तुर, शुल्क, महशुल र करको दर बढाइएको, घटाइएको
िा कुनै कर र शुल्क आंचशक िा पूण थ रूपमा छु ट ददइएको वििरण प्रत्येक िर्थ
आनर्थक मानमला तर्ा योजना मन्रालयले प्रदे श सभामा पेश गनुथ पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोचजम दर बढाइएको, घटाइएको िा छु ट ददइएको सूिना प्रदे श
राजपरमा प्रकाशन गनुथ पनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोचजम ददइएको छु ट सुविधाको कसै ले दुरूपयोग गरे मा िा कुनै
खास प्रयोजनको लानग छु ट सुविधामा प्राप्त गरे को मालिस्तु अन्य प्रयोजनमा प्रयोग
गरे मा त्यसरी छु ट ददइएको दस्तुर, शुल्क, महशुल र कर रकम असूल गरी सो
रकम बराबर जररिाना गररनेछ।
१०.

प्रवक्रया सरलीकरण िा बाधा अड्काउ फुकुिा गनथ सक्ने:
प्रिनलत कर सम्बन्धी कानून तर्ा यस ऐनको कायाथन्ियनको क्रममा सािथजननक शाचन्त र
सुव्यिस्र्ामा गम्भीर खलल पुगेमा िा सािथजननक आिागमनमा अिरोध भएमा िा
विपद्को कारणले उचल्लचखत कानूनले प्रदान गरे को कुनै सुविधा उपभोग गनथ नपाउने
अिस्र्ा नसजथना भएमा, कुनै जवटलता दे चखएमा िा उचल्लचखत कानून तर्ा यस ऐनको
कायाथन्ियनमा कुनै बाधा अड्काउ पनथ गएमा आनर्थक मानमला तर्ा योजना मन्रालयले
आिश्यकता अनुसार अिनध र्प गनथ, प्रवक्रया सरलीकरण गनथ िा कायाथन्ियनमा दे चखएको
बाधा अड्काउ फुकुिा गनथ सक्नेछ।

११.

प्रिनलत कानूनको व्यिस्र्ा कायम रहने:
(१) यस ऐनमा व्यिस्र्ा भए बाहे कका विर्यमा प्रिनलत कानून बमोचजम विनभन्न
ननकायबाट सेिा प्रदान गदाथ उठाइएका दस्तुर, शुल्क, महशुल र कर अको कानूनी
व्यिस्र्ा नभएसम्म प्रिनलत कानूनमा तोवकएको दरमा यर्ाित रुपमा असूल
गररनेछ।
(२) राजस्ि दाचखल गने सम्बन्धी अन्य व्यिस्र्ा आनर्थक मानमला तर्ा योजना
मन्रालयबाट तोवकए बमोचजम हुनेछ।

12.

कर तर्ा गैरकर राजस्ि सम्बन्धी ऐन,2075 मा सं शोधन:
(१) दफा 13 को उपदफा (2) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राचखएको छकृवर् आयमा कर कृवर् उपजको नबक्री गरे को िखत लगाइनेछ।
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(२) दफा 13 को उपदफा (2) को स्पष्टीकरण को सट्टा दे हायको स्पष्टीकरण राचखएको
छ –
यस दफाको प्रयोजनको लानग 'कृवर् उपज' भन्नाले धान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै,
फलफूल, तरकारी, आलु, अण्डा, मासु, माछा, दूध, दलहन, ते लहन, मसला जस्ता खाद्य
िस्तु र प्रारचम्भक प्रशोधन तर्ा प्याकेचजङ भएको खाद्यिस्तु समेतलाई सम्झनु
पछथ।
(३) दफा 14 उपदफा (1) को सट्टा दे हायको उपदफा राचखएको छाःप्रदे श

सरकारले

तोकेका

पयथटकीय

स्र्ल,

पयथटन

व्यिसाय

र

पयथटकीय

वक्रयाकलापमा सेिाको लागत सिालन, व्यिस्र्ापन र सम्भार खिथलाई आधार मानी
पयथटन शुल्क लगाई उठाउन सक्नेछ।
(४) दफा 14 को उपदफा (2) र (3) खारे ज गररएको छ।
१३.

कोनभड-१९ बाट प्रभावित कारोिारमा छु ट सहुनलयत सम्बन्धी विशेर् व्यिस्र्ााः
(१) लकडाउनको अिनधनभर दफा ३ को सिारी साधन कर अन्तगथत उपदफा (१)
बमोचजम लाग्ने िा नतनुप
थ ने कर, दस्तुर तर्ा शुल्क नतनथ नपाएका कारण जररिाना
लाग्ने भएमा लकडाउन खुलेको ६० ददननभर नतनथ आएमा कुनै पनन जररिाना िा
अनतररक्त शुल्क लाग्ने छै न।
(२) उपदफा (१) मा उचल्लचखत छु ट सहुनलयत िाहे क लकडाउनको अिनधनभर यस ऐन
िमोचजम लाग्ने अन्य कुनै कर, दस्तुर र शुल्क नतनथ नपाएका कारण जररिाना
लाग्ने भएमा कायाथलय खुलेको ६० ददननभर नतनथ आएमा कुनै पनन जररिाना िा
अनतररक्त शुल्क लाग्ने छै न।
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अनुसूिी-१
(दफा २ सँग सम्बचन्धत)
घर जग्गा लगायतको रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिा शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क
क. घर जग्गा लगायतका रचजष्ट्रेशन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क
रचजष्ट्रेशन शुल्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा
बाहेक र्ैली अङ्कमा

नस.नं नलखतको प्रकार
१

नगर पानलका

गाउँ पानलका

५%

४%

२%

४%

२%

१%

५%

४%

२%

३%

२%

१.५%

महानगर

राजीनामा, सट्टापट्टा, सगोलनामा र

पानलका

छोडपरको नलखताः(क)

राजीनामा,

सगोलनामा

र

सट्टापट्टा,
छोडपर

(हस्तान्तरण गररने जग्गाको र्ैली
अंकमा मार)
(ख)

सामुवहक

अन्तगथत

नननमथत

आिास

योजना

भिन

आिास

इकाईको नलखतको र्ैली अंकमा
(ग)

सामुवहक

आिास

योजना

अन्तगथत नननमथत भिन सवहतको घर
जग्गाको नलखतको र्ैली अङ्कमा
२.

दताथफारीाः– दुई िा दुई जना भन्दा

ु दताथिालाहरूका नाममा
बढी सं यक्त
ु दताथ कायम भएको जग्गा
सं यक्त

दताथफारी गदाथ हक हस्तान्तरण हुने
भाग वहस्साको मार राजस्ि

लाग्नेछ तर अचन्तम पटक
दताथफारी गदाथ बाँकी रहेको पुरै
जग्गाको राजस्ि लाग्नेछ।
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रचजष्ट्रेशन शुल्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा
बाहेक र्ैली अङ्कमा

नस.नं नलखतको प्रकार

नगर पानलका

गाउँ पानलका

१.५%

१%

०.५%

२.५%

२%

१%

१५%

१५%

१०%

महानगर
पानलका

३.

हालै दे चखको िकसपरको नलखत
हालै देचखको िकसपरको नलखतको
र्ैली अंकमा

(क) बाजे, बज्यै, आमा, बािु, पनत,
पत्नी, दाजु, भाउजू, भाइ, भाइबुहारी
दददी, बवहनी, छोरा, छोराबुहारी,
छोरी, जेठाजु, जेठानी, दे िर, दे उरानी,
भनतजा, भनतजी, नानत, नानतनी, नानतनी
बुहारी, काका, काकी, ठू लो–बुिा,
ठू ली आमा (बािु तफथका) आमाजू,
नन्द, सौता–सौता

र

एकै

दाजु

लाखसम्मको

र्ैली

लाखभन्दा

मानर्

भाईको छोरा, छोरी बीि।
(अ)

रू.१

अङ्कमा
(आ)

रू.१

जनतसुकै र्ैली अङ्कमा
(ख) अन्य िकसपर र

दानपरको

र्ैली अङ्कमा
स्पष्टीकरणाः
सरकारी

विश्वविद्यालय,

क्याम्पस/कलेज,
विद्यालय,

सामुदावयक

सरकारी
सामुदावयक
अस्पताल,

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र
स्र्ानीय

तहका

कायाथलय,

तीन

तहकै सरकारको नाममा प्राप्त हुने
जुनसुकै

प्रकारको

नलखतमा कुनै

शुल्क लाग्ने छै न।
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रचजष्ट्रेशन शुल्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा
बाहेक र्ैली अङ्कमा

नस.नं नलखतको प्रकार

नगर पानलका

गाउँ पानलका

०.२%

०.२%

०.२%

०.५%

०.५%

०.५%

१%

१%

१%

महानगर
पानलका

४.

अंशिण्डा

तर्ा

अंश

भपाथईको

तर्ा

अंश

भपाथईको

नलखत
अंशिण्डा
नलखतमा
(क)

रू.३० लाखसम्मको

र्ैली

अङ्कमा
(ख) रू.३० लाख भन्दा िढी
रू.२ करोड सम्मको र्ैली अङ्कमा
(ग) रू.२ करोड भन्दा मानर्को
र्ैली अङ्कमा
५.

मानो छु वट्टएको र मानो जोनडएको
नलखत

६.

(क) मानो छु वट्टएको प्रनत नलखत

रू.15,०००।- रू.1०,०००।- रू.5,०००।-

(ख) मानो जोनडएको प्रनत नलखत

रू.30,०००।- रू.2०,०००।- रू.१०,०००।-

शेर्पनछको िकसपरको नलखत
शेर्पनछको िकसपर/ अष्टलोहको
प्रनत नलखत

७.

(क) तीन पुस्तानभरको

रू.७,०००।-

रू.५,०००।-

रू.२,०००।-

(ख) तीन पुस्ताबावहरको

रू.१२,०००।-

रू.७,०००।-

रू.४,०००।-

१%

१%

१%

रू.२,०००।-

रू.२,०००।-

बन्धकीको नलखत
दृवष्टबन्धकी,
लखबन्धकीको

भोगबन्धकी

र

नलखतको

र्ैली

अंकमा
8.

अनधकारनामा,

मञ्जुरीनामा

र

अचख्तयारनामाको नलखत
अनधकारनामा,

मञ्जुरीनामा

अचख्तयारनामाको नलखत
9.

र रू.२,०००।-

कपाली तमसुक र करारनामाको
नलखत
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रचजष्ट्रेशन शुल्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा
बाहेक र्ैली अङ्कमा

नस.नं नलखतको प्रकार

नगर पानलका

गाउँ पानलका

१%

१%

१%

रू.1,500।-

रू.1,000।-

रू.500।-

5%

4%

२%

रू.1,000।-

रू.700।-

रू.500।-

रू.2,000।-

रू.1,000।-

रू.500।-

रू.5,000।-

रू.3,000।-

रू.2,000।-

(क) रकम खुलेकोमा

३ %

२ %

१ %

(ख) रकम नखुलेकोमा

रू.7,000।-

रू.५,000।-

रू.3,000।-

20 %

20 %

20 %

महानगर
पानलका

दाचखल

खारे ज

तमसुक

र

नहुने

कपाली

करारनामाको

प्रनत

नलखत
10.

गुठी स्र्ापना (गुठी दताथ) नलखत
गुठी स्र्ापना (गुठी दताथ) नलखत

11.

घरबहाल नलखत
घरबहाल

नलखत

बापत

पवहलो

मवहनाको बहाल रकमको
12.
13.

फलोपभोग नलखत
फलोपभोग (युजफ्रुक्टी)

शेर्पनछको बकसपर नलखत
(क) शेर्पनछको बकसपर
शतथ सं शोधन गदाथ
(ख)शेर्पनछको

बकसपर

नलखत

िदर िा रद्ध गदाथ
1४.

16.

अन्य नलखत

बेचजल्ला/बेइलाका नलखत पाररताः
राजीनामा,

शेर्पनछको

बकसपर,

छोडपर,

हालै को

बकसपर

मालपोत

कायाथलयबाट

सम्बचन्धत
मोठ,

रोक्का,

नभडेको

नलचखत

जानकारी आएपनछ लाग्ने दस्तुरमा
र्प दस्तुर नलई बेचजल्ला/बेइलाका
पाररत गने।
17.

नस.नं. ४ को अंशिण्डा तर्ा अंश भपाथईको नलखत घर जग्गा भएको चजल्ला/इलाकाको
कुनै मालपोत कायाथलयबाट पाररत गनथ सवकनेछ।
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ख. सेिा शुल्काः
सेिा शुल्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक र्ैली

नस.नं

अङ्कमा

वििरण
महानगर पानलका

१.

नलखत

रचजष्ट्रेशनको

नगर पानलका

गाउँ पानलका

लानग

डोर माग गने ननिेदनमा डोर
शुल्क
नलखत

रचजष्ट्रेशनको

लानग

डोर माग गने ननिेदनमा डोर
शुल्काः

२.

(क) तराई िेरमा

रू.२०,०००।-

रू.१०,०००।-

रू. ५,०००।-

(ख) अन्य िेरमा

रू.२०,०००।-

रू.१०,०००।-

रू. ५,०००।-

रू. १,०००।-

रू. १,०००।-

रू. १,०००।-

रू. १,५००।-

रू. १,५००।-

रू. १,५००।-

रू. २,५००।-

रू. २,५००।-

रू. २,५००।-

रू. ३,०००।-

रू.३,०००।-

रू.३,०००।-

वित्तीय नधतो
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय
कारोिार गनथ स्िीकृनत प्राप्त
बैंक, वित्तीय तर्ा सहकारी
सं स्र्ाबाट

ददने

नधतोबन्धक

िा

कजाथको
दृवष्टबन्धक

नलखतमा
(क)

रू.१

लाखसम्मको

नलखतको र्ैली अङ्कमा
(ख) रू.१ लाखभन्दा बढी
रू.५

लाखसम्मको

र्ैली

अङ्कमा
(ग) रू.५ लाखभन्दा बढी
रू.१०

लाखसम्मको

र्ैली

अङ्कमा
(घ) रू.१० लाखभन्दा बढी
रू.२०

लाखसम्मको

र्ैली
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सेिा शुल्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक र्ैली

नस.नं

अङ्कमा

वििरण
महानगर पानलका

नगर पानलका

गाउँ पानलका

रू.१०,०००।-

रू.१०,०००।-

रू.१०,०००।-

रू.३०,०००।-

रू.३०,०००।-

रू.३०,०००।-

रू.४०,०००।-

रू.४०,०००।-

रू.४०,०००।-

रू. ८०,०००।-

रू.८०,०००।-

रू.१५०,०००।-

रू.१५०,०००।-

अङ्कमा
(ङ) रू.२० लाखभन्दा बढी
रू.५०

लाखसम्मको

र्ैली

अङ्कमा
(ि) रू.५० लाखभन्दा बढी
रू.१

करोडसम्मको

र्ैली

अङ्कमा
(छ) रू.१ करोडभन्दा बढी
रू.२

करोडसम्मको

र्ैली

अङ्कमा
(ज) रू.२ करोडभन्दा बढी
रू.५

करोडसम्मको

र्ैली रू. ८०,०००।-

अङ्कमा
(झ) रू.५ करोडभन्दा बढी
जनतसुकै र्ैली अङ्कमा
३.

नलज
सरकारी

सरकारी जग्गा दताथ तर्ा नलजमा उपलब्ध गराउने
जग्गा

नलजमा सम्बन्धी कायथनीनत, २०७१ को अनुसूिी-१ अनुसारको

उपलव्ध गराउने
४.

जग्गाधनी
प्रनतनलवपको

रू.१५०,०००।-

दताथ
लानग

शुल्क लाग्नेछ।
श्रे स्ताको
(वटकट

बाहेक) प्रनत पुजाथ
(क) तराई िेर

रू.१,०००।-

रू. ५००।-

रू. २००।-

(ख) अन्य िेर

रू.१,०००।-

रू. ३००।-

रू. १००।-

नोटाः जुनसुकै प्रयोजनको लानग प्रनतनलवप नलँदा समेत लागू हुनेछ
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सेिा शुल्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक र्ैली

नस.नं

अङ्कमा

वििरण
महानगर पानलका

५.

नगर पानलका

गाउँ पानलका

दाचखल खारे ज शुल्क
(क) करार अनुसार नलखत
पाररत गनथ ठहर्याएको फैसला
िा

नमलापर

५%

४%

२%

३%

२%

१%

५%

४%

२%

रू.७,०००।-

रू. ५,०००।-

रू. २,०००।-

अनुसारको

दाचखल खारे ज गदाथ
(ख) अंश र अपुतालीको
फैसला िा नमलापर बमोचजम
दाचखल खारे ज गदाथ शुल्क
नलाग्ने, अन्य फैसला र
नमलापर बमोचजम दाचखल
खारे ज गदाथ शुल्क लाग्ने
(ग) बैंक वित्तीय सं स्र्ा िा
सहकारी
प्रिाह

सं स्र्ाबाट
गदाथ

कजाथ

नलएको

नधतो

नललाम गदाथ व्यचक्तले सकार
गरी

बैक

तर्ा

वित्तीय

सं स्र्ाको परानुसार व्यचक्तको
नाउमा दा.खा. गदाथको र्ैली
अङ्कमा
(घ) बैंक वित्तीय सं घ िा
सहकारी
प्रिाह

सं स्र्ाबाट
गदाथ

कजाथ

नलएको

नधतो

नललाम गदाथ व्यचक्तले सकार
नगरी ऋणीकै नामबाट िैक
वित्तीय

सं स्र्ाले

सं घ

िा

आफ्नो

दाचखल खारे ज गदाथ

सहकारी

नाउँमा
प्रनत

नमनसल
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सेिा शुल्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक र्ैली

नस.नं

अङ्कमा

वििरण
महानगर पानलका
(ङ) बैंक, वित्तीय सं स्र्ा

नगर पानलका

गाउँ पानलका

िा

सहकारी सं स्र्ाले कजाथ प्रिाह
गदाथ

नलएको

नललाममा

बैंक

आफैले

सकार

सम्बचन्धत
वफताथ

नधतो
िा

सं स्र्ा
गरे पनछ

ऋणीलाई

२.५%

२%

१%

रू. ५००।-

रू. ३००।-

रू. २००।-

रू.५,०००।-

रू. १,०००।-

रू. ५००।-

नै

गदाथ पाररत गने

नलखतको र्ैली अङ्कमा
(१) भूनमसुधार कायाथलयबाट
जग्गा बाँडफाँट भई दाचखल
खारे ज हुन आउँदा

प्रनत

नमनसल
(२) अदालत िा न्यावयक
ननकायको फैसला बमोचजम
नललाम बढाबढ गरी दाचखल
खारे ज गदाथ प्रनत नमनसल
(ि) शेर्पनछको बकसपरको
दाचखल खारे ज
(अ) तीनपुस्ता नभरको भए

सबै िेरका लानग अंशबण्डा सरह

(आ) तीनपुस्ता बावहरको भए सबै िेरका लानग राजीनामा सरह
6.

नामसारी
(क)

तीनपुस्ता

नभरको

नामसारी
(ख)तीनपुस्ता भन्दा बावहरको
नामसारी

रू.१,५००।-

रू. १,०००।-

रू. ५००।-

रू.३,५००।-

रू. ३,०००।-

रू. १,५००।-
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सेिा शुल्कको दर अन्यर्ा उल्लेख भएकोमा बाहेक र्ैली

नस.नं

अङ्कमा

वििरण
महानगर पानलका

7.

नगर पानलका

गाउँ पानलका

हाल साविकाः पुनाः नापजाँि
पनछको श्रे स्ता हाल साविक
तर्ा अध्यािनधक गदाथ प्रनत

रू. ४००।-

रू. २००।-

रू. १००।-

रू.२,५००।-

रू. २,०००।-

रू. ५००।-

रू. ३००।-

रू. १००।-

रू. ५०।-

नलाग्ने

नलाग्ने

नलाग्ने

रू. ५००।-

रू. ३००।-

रू. २००।-

रू. ८००।-

रू. 5००।-

रू. 3००।-

रू.१,०००।-

रू.700।-

रू.500।-

रू.५,०००।-

रू. 3,000।-

रू.2,000।-

नमनसल
8.
9.

घर कायमाः श्रे स्ता पूजाथमा
घर जनाउने प्रनत ननिेदनमा
संशोधन शुल्काः मालपोत ऐन,
२०३४ को दफा ७(३)
अनुसारको वििरणमा
सं शोधन गनुथ पदाथ प्रनत
नमनसल

१०.

रोक्का शुल्क
(क) नलखत रचजष्ट्रेशन
भएकोमा (र्ैली अङ्क
जनतसुकै

भएपनन)

(ख) नलखत रचजष्ट्रेशन
नहुनेमा
(अ) रू.१ लाखसम्मको
ऋण अङ्कमा
(आ) रू.१ लाखभन्दा बढी
रू.५ लाखसम्मको ऋण
अङ्कमा
(इ) रू.५ लाखभन्दा बढी
जनतसुकै ऋण अंकमा
(ई) ऋण अङ्क नखुलेकोमा
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ग. विविधाः

1.

अनधकारनामा र शेर्पनछको बकसपर नलखत बाहेक अन्य सबै प्रकारको नलखतमा र्ैली
अङ्क अननिायथ खुलाउनु पनेछ।

2.

जलविद्युत उद्योग, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यिसाय, तरकारी खेती,
पशुपंिीपालन, अलैं िी खेती, अदुिा खेती, जनडबुटी खेती एिं फलफूल खेती उद्योगको नाममा
खरीद गने जग्गाको नलखत पाररत गदाथ लाग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्कमा ७५ प्रनतशत छु ट हुनेछ।
सम्बचन्धत कायथ गने उद्योग हो भनी सम्बचन्धत स्र्ानीय तहको नसफाररश पर पेश गनुप
थ ने
छ तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा मालपोत कायाथलयले छु ट
भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असूल गरी सोही रकम बराबर जररिाना गनुथ पनेछ।

3.

सामुवहक खेती योजना अन्तगथत कृवर् उत्पादन बढाउने उद्देश्यले व्यचक्तहरू नमली जग्गाको
िक्ला नमलाई खेती गने उद्योग खोली त्यस्तो उद्योगको नाममा नलखत पाररत भएमा सो मा
लाग्ने रचजष्ट्रेशन दस्तुरमा ७५ प्रनतशत छु ट हुनछ
े । तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य
विपररत भएको पाइएमा मालपोत कायाथलयले छु ट भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असू ल गरी सोही
रकम बराबर जररिाना गनुप
थ नेछ।

4. प्रदे शनभर सूती, ि ुरोट, खैनी, गुट्खा, पानपराग, प्लावष्टक र मददराजन्य उद्योग बाहेकका
उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्र्ापना तर्ा सिालन गनथ उद्योगको नाममा खरीद गने
जग्गाको नलखत पाररत गदाथ लाग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्क २५ प्रनतशत छु ट हुनेछ। तर त्यस्तो
जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा सम्बचन्धत गाउँपानलका िा नगरपानलका िा
महानगरपानलकाले छु ट भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असूल गरी सोही रकम बराबर जररिाना
गनुप
थ नेछ।

5. (क) प्रदे शनभर बीमा सं स्र्ान, बीमा सनमनतबाट स्िीकृनत प्राप्त बीमा कम्पनी, विश्वविद्यालय,
नेपाल नबद्युत प्रानधकरण, नेपाल दुरसं िार प्रानधकरण, बैक तर्ा वित्तीय सं स्र्ाहरूले
आटना बहालिाला कमथिारीहरूलाई सेिा शतथ बमोचजम ददने ऋण सुविधाको नधतो
बन्धक नलखत पाररत गदाथ बहालिाला कमथिारीलाई सेिा शुल्क छु ट हुनेछ।
(ख) प्रदे शनभर कमथिारी सियकोर् तर्ा नागररक लगानी कोर्ले ननयनमत बित जम्मा गने
आटना सियकताथहरूलाई ऋण सुविधा उपलव्ध गराउँदा नलने नधतोको नधतो बन्धक
नलखत पाररत गदाथ सेिा शुल्क छु ट हुनेछ।

6.

सहकारी ऐन, २०७४ िमोचजम दताथ भई सिालनमा रहे का सहकारी सं स्र्ाहरूले आटना
शेयर सदस्यहरूबीि ऋण लगानी प्रिाह गदाथ ३० लाख रूपैयाँसम्मको र्ैली अङ्कमा रोक्का
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शुल्क िाहेक सेिा शुल्क छु ट हुनेछ। सो भन्दा मानर्को र्ैली अंकमा खण्ड ख. सेिा
शुल्क महलको नस.नं. २ िमोचजमको सेिा शुल्क लाग्नेछ।

7. जनआन्दोलन पवहलो र दोश्रो, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलमा सहादत प्राप्त गरे का शवहदका
आचश्रत पनत, पत्नी, छोरा र छोरी तर्ा माता–वपताको नाममा स्िानमत्ि प्राप्त हुने गरी पाररत
हुने नलखतमा यस ऐन बमोचजम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूण थ रूपमा छु ट हुनछ
े ।

8. अपाङ्गता भएका व्यचक्त, दनलत एिम् वपछनडएका जानत भनी स्र्ानीय तहबाट प्रमाचणत भएको
नसफाररस िा अनधकाररक प्रमाणको आधारमा नतनीहरूको नाममा स्िानमत्ि प्राप्त हुँदा ३०
लाखसम्मको र्ैली अङ्कमा यस ऐन िमोचजम असुल गररने घर जग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्कमा
२५ प्रनतशत छु ट हुनेछ।

9. (क) मवहला, सत्तरी िर्थभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागररक र नाबालकको नाममा जुनसुकै
प्रकारबाट स्िानमत्ि प्राप्त हुने गरी पाररत हुने नलखतमा यस ऐन बमोचजम लगाइएको
रचजष्ट्रेशन शुल्कमा २५ प्रनतशत छु ट हुनेछ। तर एकल मवहलाको हकमा भने ३५
प्रनतशत छु ट हुनेछ। दे हायमा उचल्लचखत वहमाली िेरका चजल्लाका सदरमुकाम
बाहे कका गाउँपानलकाको हकमा ५०% छु ट हुनेछ।
(अ)

मनाङ र मुस्ताङ चजल्लाका सदरमुकाम रहे का गाउँपानलका बाहे क

(आ)

गोरखा चजल्लाको ि ुमनुब्री गाउँपानलका

(ख) हाल पनत िा पत्नीको नाममा कायम रहे को घर जग्गाको स्िानमत्ि पररितथन गरी
ु
पनत–पत्नी दुबैको सं यक्त
स्िानमत्िको रूपमा नलखत गनथ िाहे मा सो सगोलनामाको
नलखतमा रू.१००।- मार रचजष्ट्रेशन शुल्क लाग्नेछ।
(ग) ३०० जनाभन्दा बढी व्यचक्तलाई प्रत्यि रोजगारी ददने उत्पादनमूलक उद्योग स्र्ापना
गनथ िा विस्तार गनथका लानग जग्गा खरीद गदाथ लाग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्कको नलखतमा
५०% छु ट ददइनेछ। तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा
मालपोत कायाथलयले छु ट भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबर
जररिाना गनुथ पनेछ। यस सुविधा प्राप्त गनथको लानग नेपाल सरकार, उद्योग विभागको
नसफाररस र उद्योगको स्कीम अननिायथ रुपमा पेश गनुप
थ नेछ।

10. भूनमहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हनलया पररिारले सहुनलयत ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरीद
गरे को जग्गाको नलखत पाररत गदाथ लाग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिा शुल्क र रोक्का शुल्क पूण थ
रूपमा छु ट हुनेछ।

11. बैक, वित्तीय एिं सहकारी सं घ िा सं स्र्ा र अदालतबाट भई आएको नमलापर अनुसार
दाचखल खारे ज गनुप
थ दाथ सेिा शुल्क असुल गने प्रयोजनको लानग मालपोत कायाथलयले
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रचजष्ट्रेशन प्रयोजनको लानग तोकेको न्यू नतम मूल्य र नमलापर िा बैक, वित्तीय एिं सहकारी
सं घ सं स्र्ाको परमा उल्ले ख भएको मूल्य मध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीलाई कायम गनुथ
पनेछ।

12. प्रदे श सरकारले िाहेमा धानमथक तर्ा सामाचजक वहतका नननमत्त स्र्ावपत नेपालमा दताथ
भएका सं घ सं स्र्ा िा ननकायले आटनो नाउँमा ननाःशुल्क रूपमा प्राप्त गने जग्गाको नलखत
पाररत गदाथ ५० प्रनतशत रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट ददन सक्नेछ।

13. प्रदे शनभर यो ऐन लागू हुँदाका िखत प्रदे श िा स्र्ानीय तहबाट घोर्णा भएका िा यस पनछ
घोर्णा हुने नगरपानलकाको हकमा त्यस्ता नगरपानलकाको नाम र िेर ननधाथरण गरी प्रदे श
सरकार िा स्र्ानीय तहले राजपरमा सूिना प्रकाचशत गरे को नमनतदे चख यस अनुसूिी
बमोचजमको घर जग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्क र सेिा शुल्क लाग्नेछ।

14. सहकारी ऐन, २०७४ अन्तगथत दताथ भएका सहकारी सं स्र्ाहरूलाई सं स्र्ाको प्रयोजनको
लानग मार पहाडी िेरमा २ रोपनी, तराई र नभरी मधेशमा ३ कठ्ठासम्म जग्गा र भिन
खरीद गदाथ लाग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्क सहकारी विभागको नसफाररसमा लाग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्क
पूणथ रूपमा छु ट हुनेछ। त्यस्ता सहकारी सं स्र्ाले रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट सुविधामा खररद
गरे को जग्गा तर्ा भिन सं स्र्ा गानभएको िा विघटन भएको अिस्र्ामा बाहे क नबक्री गरे मा
पवहले छु ट ददएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असूल उपर गररनेछ। तर बित तर्ा ऋण सहकारी
सं स्र्ाहरूले भने यो छु ट पाउने छै नन्।

15. विविधको क्रमसं ख्या 7, ८, ९ र १० बमोचजम छु ट ददँदा एकै व्यचक्तलाई एकभन्दा बढी
आधारमा छु ट पाउने भएमा सबैभन्दा बढी कुनै एकमार छु ट ददइने छ।

16. एउटै कारोिारबाट १० लाख रूपैयाँ िा सोभन्दा मानर्को घर िा जग्गा खरीद नबक्री गदाथ
ु ानीको लानग योग्य (गुड फर पेमेन्ट) भनन छाप लागेको िेकको
क्रेताले बैंकबाट भक्त
फोटोकपी पेश गरे पनछ िा नबक्रेताका नाममा बैंकमा रहे को खातामा रकम जम्मा गरे को
बैंक भौिरको फोटोकपी पेश गरे पनछ मार मालपोत कायाथलयले नलखत पाररत गनुथ पनेछ।
ु
17. पनत पत्नीको सं यक्त
नाममा पाररत हुने नलखतमा मवहला सरह रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट
ददइनेछ।
ु
18. तीनपुस्तानभर छोरा-छोरी र दुबैपवट्टका नाती-नानतनीहरूमा सं यक्त
नामसारी भई दताथफारी
गदाथ क्रमसं ख्या २ मा उचल्लचखत दताथफारीको दररे टको आधा शुल्क लाग्नेछ।

19. नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार िा स्र्ानीय तह अन्तगथत कुनै एक ननकायको नाममा
रहेको जग्गा नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार िा स्र्ानीय तह िा सो अन्तगथतको अन्य
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ननकायको नाममा रचजष्ट्रेशन िा दाचखल खारे ज गनुप
थ दाथ रचजष्ट्रेशन शुल्क तर्ा सेिा शुल्क
लाग्ने छै न।

20. कुनै व्यचक्तको स्िानमत्िमा रहेको जग्गा नेपाल सरकार िा प्रदे श िा स्र्ानीय सरकारको
कुनै ननकायलाई ननाःशुल्क रूपमा प्राप्त भएमा िा नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्र्ानीय
सरकार िा सरकारको कुनै पनन ननकायले खरीद गरी नलएमा सोमा रचजष्ट्रेशन शुल्क तर्ा
सेिा शुल्क लाग्ने छै न।

21. महानगरपानलका र नगरपानलका िेरनभरको पाररत हुने नलखतमा घरजग्गा रचजष्ट्रेशन
शुल्कको नस.नं. १, २ र ३ मा उल्लेख गररएको रचजष्ट्रेशन नलखतको र्ैली अङ्कको ०.५
प्रनतशत र्प शुल्क असूल गररनेछ। यस्तो रकम नगरपानलकाहरूले छु ट्टै कोर् खडा गरी
ढल प्रशोधन, स्िच्छ खानेपानी, िृिरोपण र पयाथिरण सुधार लगायतका सहरी पूिाथधार र
सौन्दयथ विकासमा मार खिथ गनथ पनेछ।

22. मालपोत कायाथलयले सं कलन गरे को घरजग्गा रचजष्ट्रेशनबाट सं कलन गरे को राजस्ि मध्ये
६० प्रनतशत सम्बचन्धत स्र्ानीय तहको खातामा र ४० प्रनतशत प्रदे श सं चित कोर्मा
ँ ीगत लाभ कर र पूिाथधार विकास कोर् बाहेक अन्य शीर्थकबाट
दाचखल गनुप
थ नेछ। पुज
सं कलन भएको रकम प्रदे श सं चित कोर्मा दाचखल गनुप
थ नेछ।

23. विविध खण्ड (ग) नस नं २, ३, ४ बमोचजमका नलखत पाररत गदाथ राजस्ि छु ट नलने
प्रयोजनका लानग उद्योग/व्यिसाय/आयोजना दताथको प्रमाण परका सार्ै कृवर् र पशुपालन
उद्योग/व्यिसाय/आयोजना सम्बन्धीको हकमा सम्बचन्धत स्र्ानीय तहको नसफाररश

र अन्य

उद्योग/व्यिसाय/आयोजनाको हकमा सेिा सं िालन गने सम्बचन्धत प्रदे श मन्रालयको
सहमनत

पेश

गनुप
थ नेछ।

नस.नं.

९

(ग)

अन्तगथतको

नलखत

पाररत

गदाथ

उद्योग/व्यिसाय/आयोजना दताथको प्रमाण पर, सम्बचन्धत स्र्ानीय तहको नसफाररश र
कायथयोजनाका आधारमा छु ट ददइनेछ।
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अनुसूिी – २
(दफा ३ सँग सम्बचन्धत)
सिारी साधन कर, सिारीिालक अनुमनतपर, बाटो इजाजत पर दस्तुर तर्ा आिेदन दस्तुर
क. सिारी साधन कर
1. ननजी सिारी साधनमा दे हाय बमोचजम सिारी साधन कर लाग्नेछाःसिारीको वकनसम
िावर्थक कर दर (रू.)

(क) कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बस
(अ) १००० सी.सी. सम्म

20,00०/–

(आ) १००१ दे चख १५०० सी.सी. सम्म

२2,0००/–

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

24,000/–

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

३3,5००/–

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

39,0००/–

(ऊ) २९०१ सी.सी. दे चख मानर् सबै

५5,5००/–

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, क्रेन जस्ता मेचशनरी उपकरण र नमनीवटपर
(अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, क्रेन जस्ता मेचशनरी 36,५००/–
उपकरण
(आ) नमनीवटपर

२6,५००/–

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

५,2००/–

(आ) रे क्टर

४,2००/–

(ई) पािर वटलर

३,2००/–

(घ) नमननरक/नमननबस

23,0००/–

(ङ) रक र बस

३3,5००/–

(ि) मोटर साइकल तर्ा स्कुटर
(अ) १२५ सी.सी. सम्मको

२,600/–

(आ) १२६ दे चख २५० सी.सी. सम्म

४,2००/–

(इ) २५१ दे चख ४०० सी.सी. सम्म

८,4००/–

(ई) ४०१ सी.सी. र सो दे चख मानर्

१६,0००/–
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२. भाडामा दताथ भएका सिारी साधनमा दे हाय बमोचजम सिारी साधन कर लाग्नेछाः–
सिारीको वकनसम
िावर्थक कर दर (रू)

(क) कार, चजप, भ्यान, माइक्रो बस
(अ) १३०० सी.सी.सम्म

८,4००।-

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

9,500।-

(इ) २००१ सी.सी.दे चख २९०० सी.सी.सम्म

11,500।-

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

13,500।-

(उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्दा मानर् सबै

15,800।-

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, क्रेन जस्ता मेचशनरी उपकरण

17,800।-

(ग), थ्री ह्वीलर र टे म्पो

4,200।-

(घ) रे क्टर

2,600।-

(ङ) पािर वटलर

2,100।-

(ि) नमनीरक, नमनीबस

12,600।-

(छ) नमनी वरपर

14,700।-

(ज) रक, बस

१6,800।-

(झ) तेल ट्ांकर, ग्याँस बुलेट

12,600।-

3.

नेपाल

सरकार, प्रदे श

सरकार

र

स्र्ानीय

सरकारको

नाउँमा

दताथ

भएका

सिारी

साधनहरूलाई भाडामा दताथ भएका सिारी साधनमा लाग्ने सरह कर लाग्नेछ।

4. नबद्युतीय माध्यमद्वारा सिानलत सिारी साधनमा सिारी साधन कर लाग्ने छै न। पेरोनलयम
पदार्थ बाहे क अन्य इन्धनद्वारा सिालन हुने सिारी साधनमा मानर् दफा १ र २ बमोचजम
लाग्ने सिारी साधन करमा २० प्रनतशत छु ट हुनेछ।

5. सुरू पैठारी नमनतले एक िर्थभन्दा कम अिनध भएमा दामासाहीले सिारी साधन कर कट्टा
गररनेछ। तर व्यापार मौज्दातमा रहे का सिारी साधनमा यस्तो कर लाग्ने छै न।

6.

सिारी साधन नबग्रेको िा अन्य कुनै कारणबाट सो सिारी साधन िलाउन नपाएको भनी
सं घ, प्रदे श र स्र्ानीय सरकारले ठहर्याएको कुनै व्यचक्त िा सं स्र्ाको नाममा दताथ भएको
सिारी साधनलाई सिारी साधन कर लाग्ने छै न।
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7. भाडाका बस, नमनीबस तर्ा माइक्रोबसका सिारी साधनले विद्यार्ीलाई सहुनलयतको रूपमा
भाडामा छु ट ददए बापत त्यस्ता सिारी साधनका धनीले नतनुथ पने सिारी साधन करमा ६०
प्रनतशत छु ट पाउनेछन्।

8. जुनसुकै सिारी साधनका धनीले िाहेमा लाग्ने सिारी साधन कर प्रिनलत दरका आधारमा
एकमुष्ठ रूपमा ५ िर्थसम्मका लानग एकैपटक भ ुक्तानी गरी निीकरण गराउन सक्नेछन्।
यसरी अनग्रम रूपमा ५ बर्थको सिारी साधन कर एकमुष्ट बुझाई निीकरण गराएमा लाग्ने
सिारी साधन करमा १० प्रनतशत छु ट हुनेछ।

9. सािथजननक सं ग्रहालयमा प्रदशथनीका लानग राचखएका २० िर्थभन्दा पुराना सिारी साधनलाई
िावर्थक नतनुप
थ ने सिारी साधन कर लाग्ने छै न।

10. दफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापनन दमकल, एम्बुलेन्स तर्ा शि
िाहनलाई सिारी साधन कर लाग्ने छै न।

11. १० लाख रूपैयाँ भन्दा बढीको सिारी साधन खररद गदाथ सम्बचन्धत सिारी साधन क्रेताले
ु ानी गनुथ पनेछ।
एकाउन्ट पेयी िेकबाट मार नबक्रेतालाई रकम भक्त

12. यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा लेचखएको भए तापनन अपाङ्गता भएका व्यचक्तले प्रयोग गनथ
नमल्ने गरी बनाईका १५० सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सिारी साधन कर लाग्ने छै न।

13. नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकार िा स्र्ानीय सरकारले जफत गरी नललाम नबक्री गरे को
सिारी साधनमा सो नमनत भन्दा अगानडको अिनधको यस्तो कर लाग्ने छै न।

14. गण्डकी प्रदे श बाहेक अन्य प्रदे शमा दताथ निीकरण भएका सिारीसाधन २०७८ असार
मसान्तसम्म गण्डकी प्रदे शमा स्र्ानान्तरण गनथ िाहे मा दताथ शुल्कमा ७५ प्रनतशत र पवहलो
िर्थको निीकरण शुल्कमा ५० प्रनतशत छु ट ददइनेछ।
ख. सिारीिालक आिेदन दस्तुर, अनुमनतपर र निीकरण दस्तुराः
1. सिारी िालक आिेदन दस्तुर, अनुमनतपर र निीकरण दस्तुर
सिारी िालक

निीकरण

अनुमनतपर दस्तुर (रू.)

दस्तुर (रू.)

५००/-

१,५००/-

१,५००/-

कार,जीप पािर टे लर

५००/-

२,०००/-

२,०००/-

टे क्टर

५००/-

२,५००/-

२,५००/-

सिारीको वकनसम/िगथ

आिेदन दस्तुर (रू.)

मोटर साईकल/स्कुटर /
मोपेड
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नमनीिस/रक र्प

५००/-

५००/-

२,५००/-

रक/बस,लहरी र्प

५००/-

१,०००/-

३,०००/-

H1,H2,H3,I1,I2,I3,
J1,J2,J3,J4,J5
H1,H2,H3,I1,I2,I3,

५००/-

३,०००/-

३,०००/-

५००/-

१,०००/-

३,०००/-

J1,J2,J3,J4,J5 र्प

१,०००/-

प्रमाचणकरण

एउटै दरखास्तबाट एकभन्दा बढी वकनसमका सिारी िलाउन इजाजतको लानग दरखास्त ददन
िाहेको हकमा जनत वकनसमको सिारी िलाउने इजाजतको लानग दरखास्त ददएको हो सोको
छु ट्टाछु ट्टै दस्तुर लाग्नेछ।
2.बाटो इजाजत पर दस्तुर र निीकरण (सािथजननक सिारी साधनलाई मार लाग्ने)
सिारीको िगीकरण र दस्तुर
क्र. स.

बाटो दुरी (वक.नम)

ठू ला र मझौला बस

ठू ला र मझौला रक

नमननिस आदद (रू.)

नमननरक आदद (रू.)

८५०/-

१,०००/-

1

१ दे चख ५० वक.नम.सम्म

2

५१ दे चख १०० वक.नम.सम्म

१,०००/-

१,१५०/-

3

१०१ दे चख १५० वक.नम.सम्म

१,३५०/-

१,५००/-

4

१५१ दे चख २०० वक.नम.सम्म

१,५००/-

१,८००/-

5

२०१ दे चख २५० वक.नम.सम्म

१,६५०/-

१,९५०/-

6

२५१ दे चख ३०० वक.नम.सम्म

१,९५०/-

२,२५०/-

7

३०१ दे चख ३५० वक.नम.सम्म

२,१००/-

२,४००/-

8

३५१ दे चख ४०० वक.नम.सम्म

२,२५०/-

२,५५०/-

9

४०१ दे चख ४५० वक.नम.सम्म

२,५००/-

२,७००/-

10

४५१दे चख ५०० वक.नम.सम्म

२,८००/-

३,१५०/-

11

५०१दे चख ५५० वक.नम.सम्म

३,१५०/-

३,४५०/-

12

५५१दे चख ६०० वक.नम.सम्म

३,४५०/-

३,६००/-

13

६०१दे चख ६५० वक.नम.सम्म

३,७५०/-

३,९००/-

14

६५१दे चख ७०० वक.नम.सम्म

४,०५०/-

४,३५०/-
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3.

४,६५०/-

७०१ वक.नम.भन्दा मानर्

15

५,२५०/-

जनतसुकै

बाटो इजाजत पर दस्तुर र निीकरण (पाँि नसटदे चख िौध नसटसम्म िमता भएको

सािथजननक सिारी साधनलाई मार लाग्ने)
बाटो दुरी (वक.मी.)

क्र .सं.

बाटो इजाजत दस्तुर (रू.)

1

१ दे चख ५० वक.नम.सम्म

७००/-

2

५१ दे चख १०० वक.नम.सम्म

८५०/-

3

१०१ दे चख १५० वक.नम.सम्म

१,०००/-

4

१५१ दे चख २५० वक.नम.सम्म

१,१५०/-

5

२५१ दे चख ३०० वक.नम.सम्म

१,३००/-

४. तोवकएको ननचित बाटो (रूट) िा िेरनभर सिालनार्थ लाग्ने बाटो इजाजत दस्तुर:
क्र स

बाटो इजाजत दस्तुर (रू.)

सिारीको बगीकरण
१४ नसट िा सो भन्दा मुननका (मोटरिाला बाहेक)

1

हलुका सिारी र एक टनसम्म िमता भएका

८५०/-

ट्ाक्टर, पािलवटलर
2

नमटर भएको ट्ाक्सी

८५०/-

3

नमटर भएको ट्ाम्पो

७००/-

(५) जाँिपास प्रमाणपर दस्तुर
क्र सं सिारी िगीकरण

दस्तुर रू.

१

ठू ला सिारी

५००/-

२

मझौला सिारी र साना सिारी

४००/-

स्पष्टीकरण: पयथटक सिारी र सं स्र्ानको सिारी दस्तुर सािथजननक सरह लाग्नेछ।
(६) सिारी दताथ र सिारी सरुिा दताथ दस्तुर
क्र.सं .

सिारी िगीकरण

सिारीको वकनसम

१

ठू ला सिारी

ननजी

१,५००/-

सािथजननक

२,५००/-

२
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दस्तुर रु.

मझौला सिारी
३

साना सिारी

ननजी

१,०००/-

सािथजननक

१,५००/-

क. कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टे म्पो र पािरवटलर
ननजी

८००/-

सािथजननक

१,४००//स्कुटर

ख. मोटर साइकल
ननजी

३००/-

सािथजननक

५००/-

स्पष्टीकरण :पयथटक सिारी र सं स्र्ानको सिारी दस्तुर सािथजननक सरह लाग्नेछ।
(७) सिारीको अस्र्ायी दताथ दस्तुर
क्र.सं .
१
२
३

सिारी िगीकरण
ठू ला सिारी
मझौला सिारी

सिारीको वकनसम

दस्तुर (रू.)

ननजी

८००/-

सािथजननक

१,५००/-

ननजी

६००/-

सािथजननक

१०००/-

साना सिारी
क. कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टे म्पो र पािरवटलर

ख. मोटर साइकल

ननजी

५००/-

सािथजननक

८००/-

/स्कुटर
ननजी

२००/-

सािथजननक

३००/-

स्पष्टीकरण: पयथटक सिारी र सं स्र्ानको सिारी दस्तुर सािथजननक सरह लाग्नेछ।
(८) विदे शमा दताथ भएको सिारी िलाउने अनुमनत परको दस्तुर:
क्र.सं .

सिारी िगीकरण

दस्तुर (रू.)

१

ठू ला सिारी र मझौला सिारी

१,५००/-

२

साना सिारी

५००/-
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(९) दताथ प्रमाणपर निीकरण दस्तुर:
क्र.सं .

सिारी िगीकरण

सिारीको वकनसम

दस्तुर (रू.)

१

ठू ला सिारी

ननजी

२००/-

सािथजननक

८००/-

ननजी

३००/-

सािथजननक

५००/-

२
३

मझौला सिारी
साना सिारी

कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टे म्पो र पािरवटलर

ख)मोटर साइकल

ननजी

२००/-

सािथजननक

३००/-

/स्कुटर
ननजी

१००/-

सािथजननक

२००/-

स्पष्टीकरण: पयथटक सिारी र सं स्र्ानको सिारी दस्तुर सािथजननक सरह लाग्नेछ।
(१०) सिारीको नामसारी र सिारी धनीको मृत्यु भएको सिारी नामसारी दस्तुर:
क्र.सं .

सिारी िगीकरण

सिारीको वकनसम

दस्तुर (रू.)

१

ठू ला सिारी

ननजी

८००/-

सािथजननक

१,५००/-

ननजी

६००/-

सािथजननक

१,०००/-

२
३

मझौला सिारी
साना सिारी

कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टे म्पो र पािरवटलर

ख) मोटर साइकल

ननजी

५००/-

सािथजननक

८००/-

/स्कुटर
ननजी

२००/-

सािथजननक

३००/-

स्पष्टीकरण: पयथटक सिारी र सं स्र्ानको सिारी दस्तुर सािथजननक सरह लाग्नेछ।
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(११) यातायात सेिाको नाम पचञ्जकरण दस्तुर:
ँ ी
क्र सं पूज

दस्तुर (रू.)

१

रू. १५ लाखसम्म

१,०००/-

२

रू.१५ लाखदे चख रू. ५० लाखसम्म

२,५००/-

३

रू. ५० लाखभन्दा बढी जनतसुकै

४,०००/-

(१२) यातायात सेिा संिालन गने निीकरण दस्तुर:
ँ ी
क्र सं पूज

दस्तुर (रू.)

१

रू. १५ लाखसम्म

१,०००/-

२

रू.१५ लाखदे चख रू. ५० लाखसम्म

३,०००/-

३

रू. ५० लाखभन्दा बढी जनतसुकै

५,०००/-

१३) सिारी साधन िालक प्रचशिण केन्र, कारखाना र िकथसप सिालन अनुमनत पर दस्तुर र
निीकरण दस्तुर:
क्र.सं.

सिारी िगीकरण

अनुमनत पर

निीकरण

दस्तुर (रू.)

दस्तुर (रू.)

१

मोटर साइकल, स्कुटर र मोपेड

५,०००/-

३,०००/-

२

तीन पाङ्ग्रे िा िार पाङ्ग्रे साना सिारी

७,०००/-

५,०००/-

९,०००/-

७,०००/-

११,०००/-

९,०००/-

(टे म्पो, कार, जीप तर्ा भ्यान),
३

ठू ला तर्ा मझौला सिारी
(रक तर्ा बस, नमननबस तर्ा नमननरक र
माइक्रोबस)

४

हे भी इक्िेप्मेन्ट
(रोलर, डोजर, एक्साभेटर, लोडर, क्रेन तर्ा
अन्य ननमाथण कायथमा प्रयोग हुने सिारी)

स्पष्टीकरण: एकभन्दा बढी िगीकरणका सिारी साधन सम्बन्धी प्रचशिण केन्र, कारखाना र
िकथसप सिालन गदाथको हकमा जुन बढी हुन आउँछ सोही िगीकरणमा परे को सिारी साधनको
दस्तुर लाग्नेछ।
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१४) सिारी साधन नबक्री शोरुम र ररकचन्डशन हाउस सिालन अनुमनत पर दस्तुर र निीकरण
दस्तुर:
क्र.सं.

ँ ी
चस्र्र पुज

अनुमनत पर दस्तुर (रू.)

निीकरण दस्तुर (रू.)

१

रू. ३ करोड सम्म (साना

७,०००/-

३,५००/-

१०,०००/-

५,०००/-

३०,०००/-

१५,०००/-

उद्योग)
२

रू. ३ करोडदे चख १०
करोडसम्म (मझौला उद्योग)

३

रू. १० करोडदे चख मानर् (ठू ला
उद्योग)

१५) विदे शमा दताथ भएका सिारी साधनलाई गण्डकी प्रदे शमा प्रिेश गदाथ लाग्ने बाटो (रुट)
इजाजत दस्तुराः
क्र.सं.

सिारीको वकनसम

सात ददनसम्म

सात ददन भन्दा बढी

प्रनतददन लाग्ने दस्तुर (रू.)

प्रनत मवहना लाग्ने र्प दस्तुर (रू.)

५००/-

१,५००/-

१

साना सिारी साधन

२

मझौला सिारी साधन

१,५००/-

२,५००/-

३

ठु ला सिारी साधन

३,०००/-

३,५००/-

१६) बाटो इजाजत परको म्याद समाप्त भएको नमनतले १५ ददनसम्म निीकरण दस्तुर मार नलइ
त्यसभन्दा पछानड ३० ददनसम्म अर्ाथत सुरु नमनतबाट ४५ ददनसम्म दोब्बर दस्तुर लगाई
निीकरण गनुप
थ नेछ। त्यसपनछ सुरुदे चख पवहलो ६ मवहनासम्म निीकरण फेल भएको
अिस्र्ामा बाटो इजाजत दस्तुरको ते ब्बर र जररिानािापत र्प रू. ३,०००/- (तीन
हजार) र त्यसपछानड प्रत्येक ६ मवहनाको लानग एकपटकमा लाग्ने बाटो इजाजत दस्तुर
र्प गरी बाटो इजाजत परको निीकरण गनुप
थ नेछ।
१७) पटके बाटो प्रनत ५० वक.नम.को लानग इजाजत दस्तुर रू. १००/-, सिारी दताथ
प्रमाणपरको प्रनतनलपी दस्तुर रू. ५००/-, जाँिपास प्रमाणपरको प्रनतनलपी दस्तुर रू.
५००/-, बाटो (रुट) प्रमाण परको प्रनतनलवप दस्तुर
दस्तुर रू. १००/-

रू. २००/-,

प्रदुर्ण चस्टकर

र नेपालमा कायम भएको बाटोमा सिालन गने ठू ला तर्ा मझौला,
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पयथटक सिारी, सं स्र्ानका सिारी र भाडाका रकमा राष्ट्रव्यापी बाटो इजाजत) National
Permit) दस्तुर रू. १०,०००/-लाग्नेछ।
१८) सिारी साधन कर सबै सिारीधनीले प्रत्येक आनर्थक िर्थको िै र मसान्त िा सिारी दताथ
वकताब निीकरण गने म्याद जुन अचघ हुन्छ सो म्याद समाप्त भएको नमनतले ९० ददन नभर
बुझाइसक्नुपनेछ। सो म्यादनभर सिारी साधन कर नबुझाउने सिारी धनीसँग म्याद नाघेको
पवहलो ३० ददनसम्मलाई सिारी साधन कर रकमको ५ प्रनतशतका दरले, त्यसपनछको
४५ ददनसम्मलाई कर रकमको १० प्रनतशतका दरले र त्यसपनछ आनर्थक िर्थको
अन्त्यसम्मलाई २० प्रनतशतका दरले जररिानासमेत नलई सिारी साधन कर दाचखला
ु ान भइसक्दापनन सिारी साधन कर दाचखला नगने सिारी
गराउनुपनेछ। आनर्थक बर्थ भक्त
धनीहरूसँग सिारी साधन करमा ३२ प्रनतशतका दरले जररिानासमेत नलई सिारी साधन
कर असुल गनुप
थ नेछ।
१९) गण्डकी प्रदे श अन्तगथत यातायात ब्यिस्र्ा कायाथलय र सेिा कायाथलय नभएका चजल्लाहरूमा
चजल्लाचस्र्त पुिाथधार विकास कायाथलयले अस्र्ायी पटके बाटो इजाजत (रुट परनमट) जारी
गनथ सक्नेछ। जारी गदाथ लाग्ने राजस्ि रकमको रे कडथ राखी जारी भएको ददनको भोनलपल्ट
अननिायथ रुपमा प्रदे श लेखा ननयन्रक कायाथलयले तोकेको िाचणज्य बैंकमा राजस्ि रकम
दाचखल गनुथ पनेछ।
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अनुसूिी– ३
(दफा ४ सँग सम्बचन्धत)
मनोरञ्जन कर
नस.नं.
१.
२

शीर्थक
िलचिर घर
प्रिेश शुल्क नलई सिालन गररने
मेला-महोत्सि, सकथस, कन्सटथ,

सांस्कृनतक कायथक्रम, खेलकुद,

महानगरपानलका

नगरपानलका

गाउँपानलका

प्रिेश शुल्कमा

प्रिेश शुल्कमा

प्रिेश शुल्कमा

५%

५%

५%

प्रिेश शुल्कमा

प्रिेश शुल्कमा

प्रिेश शुल्कमा

५%

५%

५%

प्रदथशनी आदद।
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अनुसूिी–४
(दफा ६ सँग सम्बचन्धत)
कृवर् आयमा कर
प्राकृनतक व्यचक्तले प्रारचम्भक कृवर् उपजको उत्पादनबाट प्राप्त आयमा दे हाय बमोचजम कर
लाग्नेछाः

1.

िावर्थक १० लाख रूपैंयाँसम्मको आयमा कर लाग्ने छै न।

2.

त्यसपनछको २० लाख रूपैंयाँसम्मको आयमा १ प्रनतशतका दरले कर लाग्नेछ।

3.

२० लाखभन्दा मानर् जनतसुकै आय भए पनन २ प्रनतशतका दरले कर लाग्नेछ।

4. िावर्थक १० लाख रुपैंयाभन्दा बढीको प्रारचम्भक कृवर् उपजबाट आय आजथन गने प्राकृनतक
व्यचक्तले आनर्थक िर्थ समाप्त भएको ३ मवहनानभर सम्बचन्धत केन्रमा स्ियम् कर घोर्णा
गरी आय वििरण र सोमा लाग्ने कर सवहत पेश गनुप
थ नेछ। यसरी पेश हुन आएका
वििरण तर्ा कर दाचखला सम्बन्धी वििरण सम्बचन्धत केन्रले अको मवहनाको 30 गतेनभर
आनर्थक मानमला तर्ा योजना मन्रालयमा ददनुपनेछ।

5. तोवकएको समयभन्दा वढला वििरण पेश गरे मा लाग्ने करको िावर्थक १५ प्रनतशतका दरले
व्याज लाग्नेछ।
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अनुसूिी– ५
(दफा ७ सँग सम्बचन्धत)
पयथटन शुल्क
दे हायका पयथटकीय स्र्ल, पयथटन व्यिसाय र पयथटकीय वक्रयाकलापमा दे हाय अनुसार शुल्क
लाग्नेछाः
नस.नं.
१.

शीर्थक

दर

प्रािीन स्मारक तर्ा

विदे शी

तर्ा

स्िदे शी

पुराताचविक सम्पदा र

शुल्कको ५ प्रनतशत।

पयथटकलाई

लाग्ने

प्रिेश

सं ग्रहालय
२.

ु का पयथटकका लानग यु.एस. डलर ५
साकथ मुलक

पदमागथ

िा सो बराबर पररितीय नेपाली मुरा र अन्य
ु का पयथटकका लानग यु.एस. डलर १० िा सो
मुलक
बराबर पररितीय नेपाली मुरा।
३.

िन

िेर

तर्ा

तालतलै या, विदे शी तर्ा स्िदे शी पयथटकलाई प्रिेश शुल्कको ५

गुफा, पाकथ, वपकननक स्र्ल, प्रनतशत
भ्यू

टािर,

सं रिण

िेर,

चशकार आरि
४.

पयथटकीय हिाई िाटथडथ उडान, विदे शी तर्ा स्िदे शी पयथटकलाई लाग्ने शुल्कको ५
प्याराग्लाचण्डङ, अल्रालाइट,

प्रनतशत

बञ्जीजचम्प्, केबलकार,
जीपटलायर, रक क्लाइचम्बङ,
नौका विहार र क्यानोननङ
५.

पयथटक सेिा शुल्क

प्रदे श सरकारले पयथटक सेिा सूिना केन्र स्र्ापना
गरी उपलब्ध गराउने सेिामा विदे शी पयथटकको
हकमा प्रनत पयथटक १ हजार रूपैयाँ र स्िदे शी
पयथटकलाई २ सय रूपैयाँका दरले सेिा शुल्क
लाग्नेछ।
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अनुसूिी– ६

(दफा ८ सँग सम्बचन्धत)

रोडा, गेग्रान, स्लेट ढु ङ्गा, नगटी ढु ङ्गा, िट्टान ढु ङ्गा, कवटङ्ग ढु ङ्गा, चिप्स, इट्टा पाने माटो, अन्य
साधारण माटो, बालुिा, ि ुनढु ङ्गा, नदी, खोलाले बगाएर ल्याएको काठ, कुकाठ र दाउरा-जराजुरी

जस्ता दहत्तर-बहत्तर र खानी तर्ा नदीजन्य पदार्थमा दे हाय बमोचजमको शुल्क लगाई असूल
उपर गररनेछाः
नस.नं.

शीर्थक

इकाई

प्रनत क्यू. वफट

दर (रू.)

1.

रोडा, गेग्रान

2.

स्ले ट ढु ङ्गा

3.

नगटी ढु ङ्गा

4.

िट्टान ढु ङ्गा

प्रनत क्यू. वफट

5.

कवटङ्ग ढु ङ्गा

प्रनत क्यू . वफट

6.

चिप्स

7.

इट्टा पाने माटो

8.

अन्य साधारण माटो

9.

बालुिा

10.

ि ुनढु ङ्गा

11.

नदी तर्ा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ

प्रनत क्यू. वफट

३००

12.

नदी तर्ा खोलाले बगाएर ल्याएको कुकाठ

प्रनत क्यू . वफट

५०

13.

नदी तर्ा खोलाले बगाएर ल्याएको दाउरा जराजुरी

प्रनत वकलोग्राम

४

(अ)

प्रनत क्यू. वफट
प्रनत क्यू. वफट

प्रनत क्यू. वफट
प्रनत क्यू. वफट
प्रनत क्यू. वफट
प्रनत क्यू. वफट
प्रनत क्यू. वफट

७
७
७
७
७
७
३
२
७
१०

"दहत्तर, बहत्तर भन्नाले " नदी खोल्सा खोल्सी, िन िेर िा सािथजननक िा ननजी जग्गाबाट
उत्खनन िा सं कलन गररने बहुमूल्य पत्र्र, ऐनतहानसक र साँस्कृनतक महविका
शानलग्राम, शीला र अनत मूल्यिान िस्तु बाहे कका नदीले बगाई ल्याएको िा नर्नग्रएको

ढु ङ्गा, नगट्टी, बालुिा, माटो, िट्टान, काठ, कुकाठ, दाउरा, जराजुरी जस्ता नदीजन्य तर्ा
खानीजन्य प्राकृनतक स्रोतलाई सम्झनु पछथ।
(आ)

ढु ङ्गा, नगट्टी, बालुिा, क्रसर, इट्टा, स्ले ट तर्ा ि ुनढु ङ्गा उद्योग/व्यिसायहरू विनधपूिक
थ दताथ
र निीकरण गरी अननिायथ रुपमा मूल्य अनभिृवद्ध करमा समेत दताथ भई कारोिार गरे को
हुनपु नेछ। विनभन्न आयोजनाका नाममा खोनलएका यस्ता उद्योग/व्यिसायले सम्बचन्धत
आयोजनामा बाहे क अन्यर नबक्री वितरण गनथ पाउने छै न।

(इ)

क्यू . वफट बाहे क अन्य इकाईमा कारोिार भएमा कारोिार भएको इकाईलाई क्यू .
वफटमा पररितथन गरी गणना गनथ सवकनेछ।
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प्रदे श सभाको सम्ित् २०७७ साल असार १९ गते बसेको बैठकले नेपालको सं विधानको धारा १९९
बमोचजम यो विधेयक पाररत गरे को ब्यहोरा सं विधानको धारा २०१ बमोचजम प्रमाचणत गदथछु ।
नेरनार् अनधकारी
सभामुख

प्रदे श

गण्डकी प्रदे श

सभाका

सभामुखबाट

प्रमाचणत

यो

विधे यक नेपालको सं विधानको धारा २०१ को

नमनताः २०७७।३।२१

उपधारा (२) बमोचजम प्रमाणीकरण गदथछु ।
अमिक शेरचन
प्रदे श प्रिख
ु
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