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बाग १ 
प्रदेश सयकाय 

कानून, सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भामभरा भन्त्त्रारम 
नेऩारको सॊविधान फभोजजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोजजभको ऐन 

सिवसाधायणको जानकायीको रामग प्रकाशन गरयएको छ । 
 

सॊित ्२०७८ सारको ऐन नॊ. ०२ 
 

प्रदेश सयकायको अथव सम्फन्त्धी प्रस्तािराई कामावन्त्िमन गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तािना् प्रदेश सयकायको आमथवक िर्व 207८/०७९ को अथव सम्फन्त्धी प्रस्तािराई 
कामावन्त्िमन गनव, कय रगाउन तथा याजस्ि सङ्करन य याजस्ि प्रशासन सम्फन्त्धी कानूनी 
व्मिस्था गनव िाञ्छनीम बएकारे, 

गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 
१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "आमथवक ऐन, २०७८" यहेको छ।  

(2) मो ऐन सम्फत ्२०७८ सार साउन १ गतेदेजख प्रायम्ब हनुेछ। 

२. घयजग्गा यजजषे्डशन शलु्क् (१) प्रदेशमबत्र घयजग्गा रगामतको यजजषे्डशन गदाव 
अनसूुची-१ फभोजजभ घयजग्गा रगामतको यजजषे्डशन शलु्क, सेिा शलु्क य योक्का 
शलु्क रगाइन ेय असूर उऩय गरयनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ घय जग्गा रगामत यजजषे्डशन शलु्क सॊकरन 
सम्फजन्त्धत गाउॉऩामरका िा नगयऩामरकारे गनेछ।  

तय, सम्फजन्त्धत गाउॉऩामरका िा नगयऩामरकाफाट घयजग्गा रगामतको यजजषे्डशन 
शलु्क उठाउने कामवको व्मिस्थाऩन नबएसम्भका रामग साविक फभोजजभ नै भारऩोत 
कामावरमरे उक्त शलु्कहरू सॊकरन गयी फाॉडपाॉट गनेछन।् 

३. सिायी साधन कय् (१) प्रदेशमबत्र सिायी साधन कय, सिायी साधन दताव प्रभाण ऩत्र 
निीकयण दस्तयु, सिायी जाॉचऩास प्रभाण ऩत्र दस्तयु, सिायी दताव य सरुिा दस्तयु, 
सिायीको अस्थामी दताव दस्तयु, विदेशभा दताव बएका सिायी चराउने अनभुमत ऩत्र 
दस्तयु, सिायीको नाभसायी दस्तयु, सेिाको नाभ ऩञ्जीकयण दस्तयु, प्रजशऺण केन्त्र, 
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कायखाना तथा िकव सऩ, शोरुभ तथा रयकजन्त्डसन हाउस सॊचारन अनभुमत ऩत्र दस्तयु 
तथा निीकयण, सिायी चारक आिेदन दस्तयु, सिायी चारक अनभुमत ऩत्र दस्तयु, 
निीकयण दस्तयु, मातामात सेिा सॊचारन गने अनभुमत ऩत्रको निीकयण दस्तयु, फाटो 
इजाजत ऩत्र दस्तयु तथा आिेदन शलु्कराई अनसूुची-२ फभोजजभ रगाई असूर उऩय 
गरयनेछ। 

(2) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बएताऩमन टाॉगा, रयक्सा, 
अटोरयक्सा य विद्यतुीम रयक्सा (इव–रयक्सा) भा गाउॉऩामरका िा नगयऩामरकारे सिायी 
साधन कय रगाई असरु उऩय गनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभको कय, दस्तयु तथा शलु्कको प्रशासन प्रदेश 
सयकायफाट हनुेछ। 

४. भनोयञ्जन कय् (१) प्रदेशमबत्र सञ् चामरत चरजचत्र घय, व्माऩारयक तथा व्मिसावमक 
प्रकृमतका भेरा-भहोत्सि य कन्त्सटवभा अनसूुची-३ फभोजजभ भनोयञ् जन कय रगाइने य 
असूर उऩय गरयनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोजजभको कयको प्रशासन य फाॉडपाॉट गाउॉऩामरका िा 
नगयऩामरकारे प्रदेश कानून फभोजजभ गनेछ।  

५. विऻाऩन कय् प्रदेशमबत्र विऻाऩन साभाग्री याखे िाऩतको विऻाऩन कय सम्फजन्त्धत 
गाउॉऩामरका िा नगयऩामरकारे रगाउने, असूर उऩय गने य प्रदेश कानून फभोजजभ 
फाॉडपाॉट गनेछ। 

६. कृवर् आमभा कय् (१) प्रदेशमबत्र कृवर् उऩजको मफक्रीफाट प्राप्त हनु े आमभा 
अनसूुची-४ फभोजजभ कय रगाई असूर उऩय गरयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कयको प्रशासन प्रदेश सयकायफाट हनुछे। 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको शलु्क बमूभ व्मिस्था, कृवर् तथा सहकायी 
भन्त्त्रारम अन्त्तगवतको कृवर् ऻान केन्त्ररे सङ्करन गयी प्रदेश सजञ्चत कोर्भा दाजखर 
गनेछन।् 

७. ऩमवटन शलु्क: (१) नेऩार सयकायफाट हस्तान्त्तयण बई आएका य प्रदेश सयकायरे 
तोकेका प्रदेश अन्त्तगवतका 'िनऺेत्र' मबत्र ऩने ऩमवटन स्थर, ऩमवटकीम ऩदभागव, 
ऩमवटकीम हिाई चाटवडव उडान, तारतरैमा, गपुा, धामभवक स्थर तथा प्रदेश मबत्रका 
ऩयुाताजत्िक, ऐमतहामसक, धामभवक तथा साॊस्कृमतक स्थर, सॊग्रहारम, ऩाकव , यक 
क्राइजम्फङ, फन्त्जी जजम्ऩङ, य ्माजटटङ, क्मानोमनङ, जीऩ टराएय, अल्राराइट, प्माया 
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ग्राइमडङ, केफरुकाय, वऩकमनक स्थर, भ्मू टािय, ऩमवटकीम होटर तथा येषु्टयाॉ, 
साउना तथा स्ऩा, भसाज सेण्टय, जजभखाना, डान्त्स फाय, क्मामसनो, रेवकङ्ग तथा 
राबर एजेन्त्सी, क्मूरयमो तथा ऩमवटकीम साभाग्री मफक्री वितयण गने व्मिसाम जस्ता 
ऩमवटकीम स्थर, ऩमवटन व्मिसाम य ऩमवटकीम वक्रमाकराऩभा अनसूुची-५ फभोजजभ 
ऩमवटन शलु्क रगाई असूर उऩय गरयनेछ। 

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

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको शलु्क ऩमवटन, उद्योग, िाजणज्म तथा आऩूमतव 
भन्त्त्रारम अन्त्तगवतको ऩमवटन कामावरम िा तोवकएका अन्त्म कामावरम िा मनकामरे 
सङ्करन गयी प्रदेश सजञ्चत कोर्भा दाजखर गनेछन।् 

८. प्राकृमतक स्रोत शलु्क्(१) प्रदेश अन्त्तगवतका ‘िनऺेत्र’ तथा मनजी जग्गाभा यहेका 
योडा, गगे्रान, स्रेट ढुङ्गा, चट्टान ढुङ्गा, मगटी ढुङ्गा, कवटङ्ग ढुङ्गा, जचप्स, इट्टा ऩाने भाटो, 
अन्त्म साधायण भाटो, फारिुा, चनुढुङ्गा, नदी तथा खोरारे फगाएय ल्माएको काठ, 
कुकाठ य दाउया-जयाजयुी जस्ता दहत्तय-फहत्तयका साथै खानीजन्त्म ऩदाथवको उत्खनन 
य सॊकरनभा अनसूुची-६ फभोजजभ शलु्क रगाई असूर उऩय गरयनेछ। 

  (२) उऩदपा (१) फाहेकका प्रदेश अन्त्तगवतका योडा, गगे्रान, स्रेट ढुङ्गा, चट्टान 
ढुङ्गा, मगटी ढुङ्गा, कवटङ्ग ढुङ्गा, जचप्स, इट्टा ऩाने भाटो, अन्त्म साधायण भाटो, फारिुा, 
चनुढुङ्गा, नदी तथा खोरारे फगाएय ल्माएको काठ, कुकाठ य दाउया-जयाजयुी जस्ता 
दहत्तय-फहत्तयका साथै खानी तथा नदीजन्त्म ऩदाथव उत्खनन य सङ्करनभा अनसूुची-६ 
फभोजजभ शलु्क रगाई असूर उऩय गरयनेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोजजभको शलु्क िन, िाताियण तथा बसूॊयऺण भन्त्त्रारम 
अन्त्तगवतका मडमबजन िन कामावरमरे सङ्करन गयी प्रदेश सॊजञ्चत कोर्भा दाजखर 
गनुवऩनेछ।  

  (४) उऩदपा (२) फभोजजभको शलु्क स्थानीम तहरे आटनो ऺेत्रमबत्र 
िाताियणीम भूल्माॊङ्कन तथा प्रायजम्बक िाताियणीम ऩयीऺणफाट तोवकएको ऩरयभाण 
मफक्रीफाट सङ्कमरत कुर याजस्ि यकभको ६० प्रमतशत स्थानीम सजञ्चत कोर्भा य 
४० प्रमतशत यकभ प्रदेश सजञ्चत कोर्भा जम्भा गनुवऩनेछ।  

  (५) उऩदपा (४) फभोजजभ सॊकरन तथा फाॉडपाॉटको प्रमतिेदन प्रत्मेक 
फाॉडपाॉट ऩश्चात प्रदेश सयकाय, अथव भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुवऩनेछ।  
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९. दय घटाउन, फढाउन िा छुट ददन सवकन:े (१) प्रचमरत कानूनभा जनुसकैु कुया 
रेजखएको बएताऩमन प्रदेश सयकायरे आिश्मकता अनसुाय मो ऐन य अन्त्म कानून 
फभोजजभ रगाइएका दस्तयु, शलु्क, भहशरु य कयको दय घटाउन, फढाउन िा 
त्मस्तो दस्तयु, शलु्क, भहशरु य कय आॊजशक िा ऩूणव रूऩभा छुट ददन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ दस्तयु, शलु्क, भहशरु य कयको दय फढाइएको, 
घटाइएको िा कुनै कय य शलु्क आॊजशक िा ऩूणव रूऩभा छुट ददइएको विियण 
प्रत्मेक िर्व अथव भन्त्त्रारमरे प्रदेश सबाभा ऩेश गनुव ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ दय फढाइएको, घटाइएको िा छुट ददइएको सूचना 
प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन गनुव ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ ददइएको छुट सवुिधाको कसैरे दरुूऩमोग गयेभा 
िा कुनै खास प्रमोजनको रामग छुट सवुिधाभा प्राप्त गयेको भारिस्त ुअन्त्म प्रमोजनभा 
प्रमोग गयेभा त्मसयी छुट ददइएको दस्तयु, शलु्क, भहशरु य कय यकभ असूर गयी 
सो यकभ फयाफय जरयिाना गरयनेछ। 

१०. प्रवक्रमा सयरीकयण िा फाधा अड्काउ पुकुिा गनव सक्ने: प्रचमरत कय सम्फन्त्धी 
कानून तथा मस ऐनको कामावन्त्िमनको क्रभभा सािवजमनक शाजन्त्त य सवु्मिस्थाभा 
गम्बीय खरर ऩगुभेा िा सािवजमनक आिागभनभा अियोध बएभा िा विऩद्को 
कायणरे उजल्रजखत कानूनरे प्रदान गयेको कुनै सवुिधा उऩबोग गनव नऩाउन ेअिस्था 
मसजवना बएभा, कुनै जवटरता देजखएभा िा उजल्रजखत कानून तथा मस ऐनको 
कामावन्त्िमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩनव गएभा अथव भन्त्त्रारमरे आिश्मकता अनसुाय 
अिमध थऩ गनव, प्रवक्रमा सयरीकयण गनव िा कामावन्त्िमनभा देजखएको फाधा अड्काउ 
पुकुिा गनव सक्नेछ। 

११.  प्रचमरत कानूनको व्मिस्था कामभ यहन:े (१) मस ऐनभा व्मिस्था बए फाहेकका 
विर्मभा प्रचमरत कानून फभोजजभ विमबन्न मनकामफाट सेिा प्रदान गदाव उठाइएका 
दस्तयु, शलु्क, भहशरु य कय अको कानूनी व्मिस्था नबएसम्भ प्रचमरत कानूनभा 
तोवकएको दयभा मथाित रुऩभा असूर गरयनेछ। 

(२) याजस्ि दाजखर गने सम्फन्त्धी अन्त्म व्मिस्था अथव भन्त्त्रारमफाट तोवकए 
फभोजजभ हनुेछ।  
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1२. कय तथा गैयकय याजस्ि सम्फन्त्धी ऐन, 2075 भा सॊशोधन: (१)  दपा 13 को 
उऩदपा (2) को सट्टा देहामको उऩदपा (२) याजखएको छ- 
कृवर् आमभा कय कृवर् उऩजको मफक्री गयेको िखत रगाइनेछ। 

(२) दपा 13 को उऩदपा (2) को स्ऩष्टीकयण को सट्टा देहामको स्ऩष्टीकयण 
याजखएको छ। 

मस दपाको प्रमोजनको रामग 'कृवर् उऩज' बन्नारे धान, गहुॉ, कोदो, पाऩय, भकै, 

परपूर, तयकायी, आर,ु अण्डा, भास,ु भाछा, दूध, दरहन, तेरहन, भसरा जस्ता खाद्य 
िस्त ुय प्रायजम्बक प्रशोधन तथा प्माकेजजङ बएको खाद्यिस्त ुसभेतराई सम्झन ुऩछव।  

(३) दपा 14 उऩदपा (1) को सट्टा देहामको उऩदपा याजखएको छ् 
 प्रदेश सयकायरे तोकेका ऩमवटकीम स्थर, ऩमवटन व्मिसाम य ऩमवटकीम 

वक्रमाकराऩभा सेिाको रागत सञ्चारन, व्मिस्थाऩन य सम्बाय खचवराई आधाय भानी 
ऩमवटन शलु्क रगाई उठाउन सक्नछे।  

(४) दपा 14 को उऩदपा (2) य (3) खायेज गरयएको छ। 
 
१३. कोमबड-१९ फाट प्रबावित कायोिायभा छुट सहमुरमत सम्फन्त्धी विशेर् व्मिस्था् (१) 

मनर्ेधाऻा अिमधमबत्र दपा ३ को सिायी साधन कय अन्त्तगवत उऩदपा (१) फभोजजभ 
राग्ने िा मतनुवऩने कय, दस्तयु तथा शलु्क मतनव नऩाएका कायण जरयिाना राग्न े
बएभा मनजी सिायीको हकभा मनर्ेधाऻा हटेको य सािवजमनक सिायीको हकभा 
सािवजमनक मातामात सेिा सचुारु बएको साठी ददनमबत्र मतनव आएभा कुनै ऩमन 
जरयिाना िा अमतरयक्त शलु्क राग्न ेछैन। 

(२) उऩदपा (१) भा उजल्रजखत छुट सहमुरमत िाहेक मनर्ेधाऻा अिमधमबत्र 
मस ऐन िभोजजभ राग्न े अन्त्म कुनै कय, दस्तयु य शलु्क मतनव नऩाएका कायण 
जरयिाना राग्न े बएभा मनर्ेधाऻा हटेको साठी ददनमबत्र मतनव आएभा कुनै ऩमन 
जरयिाना िा अमतरयक्त शलु्क राग्न ेछैन। 
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अनसूुची-१ 

(दपा २ सॉग सम्फजन्त्धत) 

घय जग्गा रगामतको यजजषे्डशन शलु्क, सेिा शलु्क य घयजग्गा योक्का शलु्क 

 
क. घय जग्गा रगामतका यजजषे्डशन शलु्क  य घयजग्गा योक्का शलु्क 

 

क्र.स 

 
 

मरखतको प्रकाय 

 

यजजषे्डशन शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख 
बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगयऩामरका गाउॉऩामरका 

१ याजीनाभा, सट्टाऩट्टा, सगोरनाभा य 
छोडऩत्रको मरखत्- 

   

(क) याजीनाभा, सट्टाऩट्टा, सगोरनाभा 
य छोडऩत्र  (हस्तान्त्तयण गरयने 
जग्गाको थैरी अॊकभा भात्र) 

 
 

५% 

 
 

४% 

 
 

२% 

ख) साभवुहक आिास मोजना 
अन्त्तगवत मनमभवत बिन आिास 
इकाईको भूल्मराई न्त्मूनतभ थैरी 
अॊकभा (प्रत्मेक आमथवक िर्व  स्थानीम 
तहरे वकटानी गने प्रमत िगव वपटको 
न्त्मूनतभ भूल्मराई न्त्मूनतभ थैरी 
अॊक कामभ गने)। 

४% २% १% 

(ग) साभवुहक आिास मोजना 
अन्त्तगवत मनमभवत बिन सवहतको घय 
जग्गाको मरखतको थैरी अङ्कभा 

५% ४% २% 

२. दतावपायी: दईु िा दईु जना बन्त्दा 
फढी सॊमकु्त दताविाराहरूका नाभभा 
सॊमकु्त दताव कामभ बएको जग्गा 
दतावपायी गदाव हक हस्तान्त्तयण हनुे 
बाग वहस्साको भात्र याजस्ि राग्नछे 

३% २% 

 

१.५% 
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क्र.स 

 
 

मरखतको प्रकाय 

 

यजजषे्डशन शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख 
बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगयऩामरका गाउॉऩामरका 

तय अजन्त्तभ ऩटक दतावपायी गदाव 
फाॉकी यहेको ऩयैु जग्गाको याजस्ि 
राग्नेछ। 

३. हारै देजखको फकसऩत्रको मरखतको 
थैरी अॊकभा- 

आभा, फाफ,ु आभा य फाफ ुदिैुऩवट्टका 
हजयुफिुा, हजयुआभा, ऩमत, ऩत्नी, 
दाज,ु बाउजू, बाइ, बाइफहुायी, दददी, 
फवहनी, छोया, छोयाफहुायी, छोयी, 
जेठाज,ु जेठानी, देिय, देउयानी, 
बमतजा, बमतजी, दिैुऩवट्टका नाती य 
नामतनी, नामतनीफहुायी, काका, काकी, 
फाफ ु तपव का ठूरोफिुा य ठूरीआभा, 
आभाज,ु नन्त्द, सौता-सौता य एकै 
दाज ुबाईको छोया, छोयी फीच । 

   

(अ) रू.१ राखसम्भको थैरी अङ्कभा १.५% १% ०.५% 

(आ) रू.१ राखबन्त्दा भामथ जमतसकैु 
थैरी अङ्कभा २.५% २% १% 
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क्र.स 

 
 

मरखतको प्रकाय 

 

यजजषे्डशन शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख 
बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगयऩामरका गाउॉऩामरका 

(ख) अन्त्म िकसऩत्र य  दानऩत्रको 
थैरी अङ्कभा 
स्ऩष्टीकयण् 
सयकायी विश्वविद्यारम, सयकायी 
क्माम्ऩस/करेज, साभदुावमक विद्यारम, 

साभदुावमक अस्ऩतार,  नऩेार सयकाय, 
प्रदेश सयकाय य स्थानीम तहका 
कामावरम,  तीन तहकै सयकायको 
नाभभा प्राप्त हनु े जनुसकैु प्रकायको 
मरखतभा कुनै शलु्क राग्न ेछैन। 

 
१५% 

 
१५% 

 
१०% 

४. अॊशिण्डा तथा अॊश बऩावईको मरखत 

अॊशिण्डा तथा अॊश बऩावईको 
मरखतभा 

   

(क) रू.३० राखसम्भको थैरी 
अङ्कभा 

०.२% ०.२% ०.२% 

(ख) रू.३० राख बन्त्दा िढी रू.२ 
कयोड सम्भको थैरी अङ्कभा 

०.५% ०.५% ०.५% 

(ग) रू.२ कयोड बन्त्दा भामथको 
थैरी अङ्कभा 

१% १% १% 

५. भानो छुवट्टएको य भानो जोमडएको 
मरखत 

   

(क) भानो छुवट्टएको प्रमत मरखत रू.15,०००/- रू.1०,०००/- रू.5,०००/- 

(ख) भानो जोमडएको प्रमत मरखत रू.30,०००/- रू.2०,०००/- रू.१०,०००/- 
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क्र.स 

 
 

मरखतको प्रकाय 

 

यजजषे्डशन शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख 
बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगयऩामरका गाउॉऩामरका 

६. 
शेर्ऩमछको िकसऩत्रको मरखत 

शेर्ऩमछको िकसऩत्र/ अष्टरोहको 
प्रमत मरखत 

   

(क) तीन ऩसु्तामबत्रको 
रू.७,०००/- रू.५,०००/- रू.२,०००/- 

(ख) तीन ऩसु्ताफावहयको रू.१२,०००/- रू.७,०००/- रू.४,०००/- 

७. फन्त्धकीको मरखत 

दृवष्टफन्त्धकी, बोगफन्त्धकी य 
रखफन्त्धकीको मरखतको थैरी 
अॊकभा 

 

१% 

 

१% 

 

१% 

8. अमधकायनाभा, भञ्जयुीनाभा, 
अज्तमायनाभा  य इच्छाऩत्रको मरखत 

अमधकायनाभा, भञ्जुयीनाभा, 
अज्तमायनाभा य इच्छाऩत्रको मरखत 

 
 

रू.२,०००/- 

 
 

रू.२,०००/- 

 
 

रू.२,०००/- 

9. कऩारी तभसकु य कयायनाभाको 
मरखत 

दाजखर खायेज नहनुे कऩारी तभसकु 
य कयायनाभाको प्रमत मरखत 

 
 
 

१% 

 
 
 

१% 

 
 
 

१% 

10. गठुी स्थाऩना (गठुी दताव) मरखत 

गठुी स्थाऩना (गठुी दताव) मरखत रू.1,500/- रू.1,000/- रू.500/- 

11. घयफहार मरखत 

घयफहार मरखत फाऩत ऩवहरो 
भवहनाको फहार यकभको 5% 4% २% 
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क्र.स 

 
 

मरखतको प्रकाय 

 

यजजषे्डशन शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख 
बएकोभा फाहेक थैरी अङ्कभा 
भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगयऩामरका गाउॉऩामरका 

12. परोऩबोग मरखत 

परोऩबोग (मजुफु्रक्टी) 
 

रू.1,000/- 
 

रू.700/- 
 

रू.500/- 
13. 
 

शेर्ऩमछको फकसऩत्र मरखत    
(क) शेर्ऩमछको फकसऩत्र 

शतव सॊशोधन गदाव रू.2,000/- रू.1,000/- रू.500/- 

(ख) शेर्ऩमछको फकसऩत्र मरखत 
िदय िा यद्ध गदाव रू.5,000/- रू.3,000/- रू.2,000/- 

1४. अन्त्म मरखत    
(क) यकभ खरेुकोभा ३ % २ % १ % 

(ख) यकभ नखरेुकोभा रू.7,000/- रू.५,000/- रू.3,000/- 

16. फेजजल्रा/फेइराका मरखत ऩारयत् 
याजीनाभा, शेर्ऩमछको फकसऩत्र, 
छोडऩत्र, हारैको फकसऩत्र सम्फजन्त्धत 
भारऩोत कामावरमफाट भोठ, योक्का, 
मबडेको मरजखत जानकायी आएऩमछ 
राग्न े दस्तयुभा थऩ दस्तयु मरई 
फेजजल्रा/फेइराका ऩारयत गने। 

 

20 % 

 

20 % 

 

20 % 

17. क्रभ सॊ्मा ४ को अॊशिण्डा तथा अॊश बऩावईको मरखत घय जग्गा बएको 
जजल्रा/इराकाको कुनै भारऩोत कामावरमफाट ऩारयत गनव सवकनेछ। 
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ख. सेिा शलु्क्  

 

क्र.
स विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक 
थैरी अङ्कभा 

भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगय ऩामरका गाउॉ ऩामरका 

१. मरखत यजजषे्डशनको रामग डोय 
भाग गने मनिेदनभा डोय शलु्क 

मरखत यजजषे्डशनको रामग डोय 
भाग गने (कायागायभा यहेका 
कैदीिन्त्दीको सभेत) मनिेदनभा 
डोय शलु्क्    

(क) तयाई ऺेत्रभा रू.२०,०००/- रू.१०,०००/- रू.५,०००/- 

(ख) अन्त्म ऺेत्रभा रू.२०,०००/- रू.१०,०००/- रू.५,०००/- 

२. वित्तीम मधतो् नेऩार याष्ड 
फैकफाट वित्तीम कायोफाय गनव 
स्िीकृमत प्राप्त फैक, वित्तीम तथा 
सहकायी सॊस्थाफाट ददन े
कजावको मधतोफन्त्धक िा 
दृवष्टफन्त्धक शलु्कको यमसद 
फैकको सेिा मरन े सेिाग्राहीको 
नाभभा हनुऩुने य मरखतभा 
देहाम फभोजजभ शलु्क राग्न ेय 
थऩ योक्काको हकभा राग्न े
शलु्कको थऩ २५ प्रमतशत फढी 
शलु्क राग्न े- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(क) रू.१ राखसम्भको  
मरखतको थैरी अङ्कभा 

रू. १,०००/- रू. १,०००/- रू.१,०००/- 
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क्र.
स विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक 
थैरी अङ्कभा 

भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगय ऩामरका गाउॉ ऩामरका 

(ख) रू.१ राखबन्त्दा फढी  
रू.५ राखसम्भको थैरी अङ्कभा 

रू.  

१,५००/- 

रू.  

१,५००/- 

रू. 

१,५००/- 

(ग) रू.५ राखबन्त्दा फढी   
रू.१० राखसम्भको थैरी 
अङ्कभा 

 

रू.  

२,५००/- 

 

रू. 

 २,५००/- 

 

रू. 

२,५००/- 

(घ) रू.१० राखबन्त्दा फढी 
रू.२० राखसम्भको थैरी 
अङ्कभा 

रू.  

३,०००/- 

रू. 

३,०००/- 

रू. 

३,०००/- 

(ङ) रू.२० राखबन्त्दा फढी 
रू.५० राखसम्भको थैरी 
अङ्कभा 

रू. 

१०,०००/- 
रू. 

१०,०००/- 
रू. 

१०,०००/- 

(च) रू. ५० राखबन्त्दा फढी 
रू.१ कयोडसम्भको थैरी 
अङ्कभा 

रू. 

३०,०००/- 
रू. 

३०,०००/- 
रू. 

३०,०००/- 

(छ) रू. १ कयोडबन्त्दा फढी  
रू.२ कयोडसम्भको थैरी 
अङ्कभा 

रू. 

४०,०००/- 

रू. 

४०,०००/- 

रू. 

४०,०००/- 

(ज) रू. २ कयोडबन्त्दा फढी  
रू.५ कयोडसम्भको थैरी 
अङ्कभा       

रू. 

८०,०००/- 

रू. 
८०,०००/- 

रू. 

८०,०००/- 

 (झ) रू. ५ कयोडबन्त्दा फढी 
रू. १५ कयोडसम्भको थैरी 
अङ्कभा 

रू. 
१,५०,०००/- 

रू.  
१,५०,०००/- 

रू. 
१,५०,०००/- 
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क्र.
स विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक 
थैरी अङ्कभा 

भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगय ऩामरका गाउॉ ऩामरका 

 (ञ) रू. १५ कयोडबन्त्दा फढी 
रू. ३० कयोडसम्भको थैरी 
अङ्कभा  

 

रू. 
१,७५,०००|- 

रू. 
१,७५,०००|- 

रू. 
१,७५,०००|- 

 (ट) रू. ३० कयोडबन्त्दा फढी 
रू. ५० कयोडसम्भको थैरी 
अङ्कभा  

रू. 
२,००,०००|- 

रू.  

२,००,०००|- 
रू. 
२,००,०००|- 

 (ठ) रू. ५० कयोडबन्त्दा फढी 
जमतसकैु थैरी अङ्कभा  

रू. 
२,२५,०००|- 

रू.  

२,२५,०००|- 

रू. 
२,२५,०००|- 

३. मरज 

सयकायी जग्गा मरजभा 
उऩरब्ध गयाउने 

सयकायी जग्गा दताव तथा मरजभा उऩरब्ध गयाउन े
सम्फन्त्धी कामवनीमत, २०७१ को अनसूुची-१ 
अनसुायको शलु्क राग्नेछ। 

४. जग्गा धनी दताव शे्रस्ताको 
प्रमतमरवऩको रामग जग्गाधनी 
(वटकट फाहेक) प्रमत ऩजुाव 

   

(क) तयाई ऺेत्र 
रू.१,०००/- रू. ५००/- रू. २००/- 

(ख) अन्त्म ऺेत्र रू.१,०००/- रू. ३००/- रू. १००/- 

नोट् जनुसकैु प्रमोजनको रामग प्रमतमरवऩ मरॉदा सभेत रागू हनुेछ 
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क्र.
स विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक 
थैरी अङ्कभा 

भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगय ऩामरका गाउॉ ऩामरका 

५. दाजखर खायेज शलु्क  
(क) कयाय अनसुाय मरखत 
ऩारयत गनव ठहर् माएको पैसरा 
िा मभराऩत्र अनसुायको दाजखर 
खायेज गदाव 

५% 

 

 

४% 

 

 

२% 

 

 

(ख) अॊश य अऩतुारीको 
पैसरा, मभराऩत्र तथा  अन्त्म 
पैसरा य मभराऩत्र फभोजजभ 
दाजखर खायेज गदाव राग्न े
शलु्क 

३% २% १% 

(ग) फैंक वित्तीम सॊस्था िा 
सहकायी सॊस्थाफाट कजाव प्रिाह 
गदाव मरएको मधतो मरराभ गदाव 
व्मजक्तरे सकाय गयी फैक तथा 
वित्तीम सॊस्थाको ऩत्रानसुाय 
व्मजक्तको नाभभा दाजखरा 
खायेज गदावको थैरी अङ्कभा 

५% ४% २% 
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क्र.
स विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक 
थैरी अङ्कभा 

भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगय ऩामरका गाउॉ ऩामरका 

(घ) फैंक वित्तीम सॊघ िा 
सहकायी सॊस्थाफाट कजाव प्रिाह 
गदाव मरएको मधतो मरराभ गदाव 
व्मजक्तरे सकाय नगयी ऋणीकै 
नाभफाट िैक वित्तीम सॊघ िा 
सहकायी सॊस्थारे आटनो 
नाभभा  दाजखर खायेज गदाव  
प्रमत मभमसर 

रू. ७,०००/- रू. ५,०००/- रू. २,०००/- 

(ङ) फैंक, वित्तीम सॊस्था  िा 
सहकायी सॊस्थारे कजाव प्रिाह 
गदाव मरएको मधतो  मरराभभा 
फैंक िा सॊस्था आपैरे सकाय 
गयेऩमछ सम्फजन्त्धत ऋणीराई नै  
वपताव   गदाव ऩारयत गने 
मरखतको थैरी अङ्कभा 

२.५% २% १% 
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क्र.
स विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक 
थैरी अङ्कभा 

भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगय ऩामरका गाउॉ ऩामरका 

(१) बमूभसधुाय/भारऩोत 
कामावरमफाट  जग्गा फाॉडपाॉट 
बई दाजखर खायेज हनु आउॉदा  
प्रमत मभमसर 

 

 

रू. ५००/- 
 

 

 

 

रू. ३००/- 
 

 

 

 

रू. २००/- 
 

 

(२) अदारत िा न्त्मावमक 
मनकामको पैसरा फभोजजभ 
मरराभ फढाफढ गयी दाजखर 
खायेज गदाव प्रमत मभमसर 

रू.५,०००/- रू. १,०००/- रू. ५००/- 

(च) शेर्ऩमछको फकसऩत्रको 
दाजखर खायेज 

 

(अ) तीनऩसु्ता मबत्रको बए सफै ऺेत्रका रामग अॊशफण्डा सयह 

(आ) तीनऩसु्ता फावहयको बए सफै ऺेत्रका रामग याजीनाभा सयह 

6. नाभसायी    

(क) तीनऩसु्ता मबत्रको 
नाभसायी 

रू.१,५००/- 

 

रू. १,०००/- 
 

रू. ५००/- 
 

 (ख) तीनऩसु्ता बन्त्दा फावहयको 
नाभसायी 

 

रू.३,५००/- 

 

रू. ३,०००/- 
 

रू. १,५००/- 
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क्र.
स विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक 
थैरी अङ्कभा 

भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगय ऩामरका गाउॉ ऩामरका 

7. हार साविक् ऩनु् नाऩजाॉच 
ऩमछको शे्रस्ता हार साविक 
तथा अध्मािमधक गदाव तथा 
अदारत ,भारऩोत कामावरम िा 
कुनै आमोग सभेतको पैसरा 
िा मनणवम बई कामभ हनु 
आउन े प्रमत जग्गा धनी 
शे्रस्ताको  प्रमत मभमसर 

रू. ४००/- रू. २००/- रू. १००/- 

 

8. 
घय कामभ् शे्रस्ता ऩूजावभा घय 
जनाउन ेप्रमत मनिेदनभा 

रू.२,५००/- रू. २,०००/- रू. ५००/- 

9. सॊशोधन शलु्क् भारऩोत ऐन, 
२०३४ को दपा ७(३) 
अनसुायको विियणभा सॊशोधन 
गनुव ऩदाव प्रमत मभमसर 

रू. ३००/- रू. १००/- रू. ५०/- 

१
०. 

योक्का शलु्क    

(क) मरखत यजजषे्डशन बएकोभा 
(थैरी अङ्क जमतसकैु  बएऩमन) नराग्न े नराग्न े नराग्न े

(ख) मरखत यजजषे्डशन नहनुभेा    

 अ) रू. ५ राखसम्भको ऋण 
अङ्कभा-  

रू. ५००/- रू. ३००/- रू. २००/- 
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क्र.
स विियण 

सेिा शलु्कको दय अन्त्मथा उल्रेख बएकोभा फाहेक 
थैरी अङ्कभा 

भहानगय/ 
उऩभहानगय 
ऩामरका 

नगय ऩामरका गाउॉ ऩामरका 

 आ) रू. ५ राखबन्त्दा फढी रु 
१५ राखसम्भको ऋण अङ्कभा-  

रू. १०००/- रू. ७००/- रू. ५००/- 

 इ) रू. १५ राखबन्त्दा फढी रु 
५० राखसम्भको ऋण अङ्कभा-  

रू. २०००/- रू. १५००/- रू. १२००/- 

 ई) रू. ५० राखबन्त्दा फढी 
जमतसकैु ऋण अङ्कभा- 

रू. ३०००/- रू. २५००/- रू. १५००/- 

 उ) ऋण अङ्क नखरेुकोभा-  रू. 

१००००/- 
रू.  

७०००/- 
रू.  

५०००/- 
 
 
ग. विविध्  
1. अमधकायनाभा य शेर्ऩमछको फकसऩत्र मरखत फाहेक अन्त्म सफै प्रकायको मरखतभा 

थैरी अङ  क अमनिामव खरुाउन ुऩनेछ।  

2. जरविद्यतु उद्योग, जचमा खेती, कपी खेती, कऩास खेती, ऩषु्ऩ व्मिसाम, तयकायी 
खेती, ऩशऩुॊऺी ऩारन, अरैंची खेती, अदिुा खेती, जमडफटुी खेती एिॊ परपूर खेती 
उद्योगको नाभभा खयीद गने जग्गाको मरखत ऩारयत गदाव राग्ने यजजषे्डशन 
शलु्कभा ७५ प्रमतशत छुट हनुेछ। सम्फजन्त्धत कामव गने उद्योग हो बनी 
सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको कामवऩामरकाको फैठक/ याजस्ि ऩयाभशव समभमतको 
मनणवमको प्रमतमरऩी ऩेश गनुवऩने छ तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म विऩरयत 
बएको ऩाइएभा भारऩोत कामावरमरे छुट बएको यजजषे्डशन शलु्क असूर गयी 
सोही यकभ फयाफय जरयिाना गनुव ऩनेछ।   

3. साभवुहक खेती मोजना अन्त्तगवत कृवर् उत्ऩादन फढाउन ेउदे्दश्मरे व्मजक्तहरू मभरी 
जग्गाको चक्रा मभराई खेती गने उद्योग खोरी त्मस्तो उद्योगको नाभभा मरखत 
ऩारयत बएभा सो भा राग्ने यजजषे्डशन दस्तयुभा ७५ प्रमतशत छुट हनुेछ। तय 
त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म विऩरयत बएको ऩाइएभा भारऩोत कामावरमरे छुट 
बएको यजजषे्डशन शलु्क असूर गयी सोही यकभ फयाफय जरयिाना गनुवऩनेछ।   
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4. प्रदेशमबत्र सूती, चयुोट, खैनी, गटु्खा, ऩानऩयाग, प्रावष्टक य भददयाजन्त्म उद्योग 
फाहेकका उत्ऩादनभूरक उद्योगरे उद्योग स्थाऩना तथा सञ्चारन गनव उद्योगको 
नाभभा खयीद गने जग्गाको मरखत ऩारयत गदाव राग्ने यजजषे्डशन शलु्कभा २५ 
प्रमतशत छुट हनुेछ। तय त्मस्तो जग्गाको प्रमोग उद्देश्म विऩरयत बएको ऩाइएभा 
सम्फजन्त्धत गाउॉऩामरका िा नगयऩामरका िा भहानगयऩामरकारे छुट बएको 
यजजषे्डशन शलु्क असूर गयी सोही यकभ फयाफय जरयिाना गनेछ।        

5. प्रदेशमबत्र कभवचायी सञ्चमकोर् तथा नागरयक रगानी कोर्रे मनममभत फचत जम्भा 
गने आटना सञ्चमकतावहरूराई ऋण सवुिधा उऩरव्ध गयाउॉदा मरन ेमधतोको मधतो 
फन्त्धक मरखत ऩारयत गदाव सेिा शलु्क रु .१०००/- भात्र राग्नेछ। 

6. सहकायी ऐन, २०७४ िभोजजभ दताव बई सञ्चारनभा यहेका सहकायी सॊस्थाहरूरे 
आटना शेमय सदस्महरूफीच ऋण रगानी प्रिाह गदाव एक आमथवक िर्वभा 
एकऩटक एका ऩरयिायमबत्रका कुनै एक सेमय सदस्मराई भात्र रू. ३० राख 
रूऩैमाॉसम्भको थैरी अङ  कभा योक्का शलु्क िाहेक सेिा शलु्क छुट हनुेछ। सो 
बन्त्दा भामथको थैरी अॊकभा खण्ड (ख) सेिा शलु्क भहरको क्रभ सॊ्मा २ 
िभोजजभको सेिा शलु्क राग्नेछ। तय फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थाहरुरे बने 
मो छुट ऩाउन े छैनन।् सहकायी सॊस्थारे सदस्मराई ऋण रगानी गदाव 
कामवऺ ेत्रबन्त्दा फावहयको घयजग्गा ऩमन मधतोको रूऩभा याख्न सक्नेछ।  

7. जनआन्त्दोरन ऩवहरो य दोश्रो, जनमदु्ध य भधेश आन्त्दोरभा सहादत प्राप्त गयेका 
शवहदका आजश्रत ऩमत, ऩत्नी, छोया य छोयी तथा भाता–वऩताको नाभभा स्िामभत्ि 
प्राप्त हनु ेगयी ऩारयत हनु ेमरखतभा मस ऐन फभोजजभ राग्न ेसफै प्रकायको शलु्क 
ऩूणव रूऩभा छुट हनुेछ। 

8. अऩाङ्गता बएका व्मजक्त, दमरत एिभ ् वऩछमडएका जामत बनी स्थानीम तहफाट 
प्रभाजणत बएको मसपारयस िा आमधकारयक प्रभाणको आधायभा मतनीहरूको नाभभा 
स्िामभत्ि प्राप्त हुॉदा रू. ३० राखसम्भको थैरी अङ  कभा मस ऐन िभोजजभ असरु 
गरयन ेघय जग्गा यजजषे्डशन शलु्कभा २५ प्रमतशत छुट हनुेछ। 

9. (क) भवहरा, सत्तयी िर्वबन्त्दा फढी उभेयका ज्मेष्ठ नागरयक य नाफारकको नाभभा 
जनुसकैु प्रकायफाट स्िामभत्ि प्राप्त हनुे गयी ऩारयत हनु े मरखतभा मस ऐन 
फभोजजभ रगाइएको यजजषे्डशन शलु्कभा २५ प्रमतशत छुट हनुेछ। तय 
एकर भवहराको हकभा बने ३५ प्रमतशत छुट हनुेछ। देहामभा 
उजल्रजखत वहभारी ऺेत्रका जजल्राका सदयभकुाभ फाहेकका 
गाउॉऩामरकाको हकभा ५०% छुट हनुेछ।    

(अ)  भनाङ य भसु्ताङ जजल्राका सदयभकुाभ यहेका गाउॉऩामरका फाहेक 

(आ)  गोयखा जजल्राको चभुनबु्री गाउॉऩामरका 
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(ख) हार ऩमत िा ऩत्नीको नाभभा कामभ यहेको घय जग्गाको स्िामभत्ि 
ऩरयितवन गयी ऩमत–ऩत्नी दिैुको सॊमकु्त स्िामभत्िको रूऩभा मरखत गनव 
चाहेभा सो सगोरनाभाको मरखतभा रू.१००/- भात्र यजजषे्डशन शलु्क 
राग्नेछ। 

(ग) ३०० जनाबन्त्दा फढी व्मजक्तराई प्रत्मऺ योजगायी ददन े उत्ऩादनभूरक 
उद्योग स्थाऩना गनव िा विस्ताय गनवका रामग जग्गा खयीद गदाव राग्न े
यजजषे्डशन शलु्कको मरखतभा ५०% छुट ददइनेछ। तय त्मस्तो जग्गाको 
प्रमोग उद्देश्म विऩरयत बएको ऩाइएभा भारऩोत कामावरमरे छुट बएको 
यजजषे्डशन शलु्क असरु गयी सोही यकभ फयाफय जरयिाना गनुव ऩनेछ। 
मस सवुिधा प्राप्त गनवको रामग नऩेार सयकाय, उद्योग विबागको मसपारयस 
य उद्योगको स्कीभ अमनिामव रुऩभा ऩेश गनुवऩनेछ। 

10. बमूभहीन, भकु्त कभैमा य भकु्त हमरमा ऩरयिायरे सहमुरमत ऩूणव ऋण य अनदुान 
प्राप्त गयी खयीद गयेको जग्गाको मरखत ऩारयत गदाव राग्ने यजजषे्डशन शलु्क, सेिा 
शलु्क य योक्का शलु्क ऩूणव रूऩभा छुट हनुेछ। 

11. फैक, वित्तीम एिॊ सहकायी सॊघ िा सॊस्था य अदारतफाट बई आएको मभराऩत्र 
अनसुाय दाजखर खायेज गनुवऩदाव सेिा शलु्क असरु गने प्रमोजनको रामग भारऩोत 
कामावरमरे यजजषे्डशन प्रमोजनको रामग तोकेको न्त्मूनतभ भूल्म य मभराऩत्र िा 
फैक, वित्तीम एिॊ सहकायी सॊघ सॊस्थाको ऩत्रभा उल्रेख बएको भूल्म भध्मे जनु 
फढी हनु्त्छ सोहीराई कामभ गनुव ऩनेछ। 

12. प्रदेशमबत्र मो ऐन रागू हुॉदाका िखत प्रदेश िा स्थानीम तहफाट घोर्णा बएका िा 
मस ऩमछ घोर्णा हनुे नगयऩामरकाको हकभा त्मस्ता नगयऩामरकाको नाभ य ऺेत्र 
मनधावयण गयी प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहरे याजऩत्रभा सूचना प्रकाजशत गयेको 
मभमतदेजख मस अनसूुची फभोजजभको घय जग्गा यजजषे्डशन शलु्क य सेिा शलु्क 
राग्नेछ। 

13. सहकायी ऐन, २०७४ अन्त्तगवत दताव बएका सहकायी सॊस्थाहरूराई सॊस्थाको 
प्रमोजनको रामग भात्र ऩहाडी ऺते्रभा २ योऩनी, तयाई य मबत्री भधेशभा ३ 
कठ्ठासम्भ जग्गा य बिन खयीद गदाव राग्ने यजजषे्डशन शलु्क प्रदेश अन्त्तगवतका 
सहकायी यजजष्डायको कामावरम िा दताव गने मनकामको मसपारयसभा राग्न े
यजजषे्डशन शलु्कभा ५० प्रमतशत छुट हनुेछ। त्मस्ता सहकायी सॊस्थारे यजजषे्डशन 
शलु्क छुट सवुिधाभा खरयद गयेको जग्गा तथा बिन सॊस्था गामबएको िा विघटन 
बएको अिस्थाभा फाहेक मफक्री गयेभा ऩवहरे छुट ददएको यजजषे्डशन शलु्क असूर 
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उऩय गरयनेछ। तय फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थाहरूरे बने मो छुट ऩाउन े
छैनन।् 

14. विविधको क्रभ सॊ्मा 7, ८, ९ य १० फभोजजभ छुट ददॉदा एकै व्मजक्तराई 
एकबन्त्दा फढी आधायभा छुट ऩाउने बएभा सफैबन्त्दा फढी छुट हनुे कुनै एकभात्र 
आधायभा छुट ददइने छ। 

15. एउटै कायोिायफाट १० राख रूऩैमाॉ िा सोबन्त्दा भामथको घय िा जग्गा खयीद 
मफक्री गदाव के्रतारे फैंकफाट बकु्तानीको रामग मोग्म (गडु पय ऩेभेन्त्ट) बमन छाऩ 
रागकेो चेकको पोटोकऩी ऩेश गयेऩमछ िा मफके्रताका नाभभा फैंकभा यहेको 
खाताभा यकभ जम्भा गयेको फैंक बौचयको पोटोकऩी ऩेश गयेऩमछ भात्र भारऩोत 
कामावरमरे मरखत ऩारयत गनुव ऩनेछ। 

16. ऩमत ऩत्नीको सॊमकु्त नाभभा ऩारयत हनुे मरखतभा भवहरा सयह यजजषे्डशन शलु्क 
छुट ददइनेछ। 

17. अॊशफण्डा ऩश्चात तीनऩसु्तामबत्र छोया-छोयी य दफैुऩवट्टका नाती-नामतनीहरूभा सॊमकु्त 
अऩतुारी नाभसायी बएको जग्गा दतावपायी गदाव अनसूुची १ क )२ (फभोजजभ 
शलु्क राग्न ेछ।  

18. नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तह अन्त्तगवत कुनै एक मनकामको 
नाभभा यहेको जग्गा नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तह िा सो 
अन्त्तगवतको अन्त्म मनकामको नाभभा यजजषे्डशन िा दाजखर खायेज गनुवऩदाव यजजषे्डशन 
शलु्क तथा सेिा शलु्क राग्न ेछैन। 

19. कुनै व्मजक्तको स्िामभत्िभा यहेको जग्गा नऩेार सयकाय िा प्रदेश िा स्थानीम 
सयकायको कुनै मनकामराई मन:शलु्क रूऩभा प्राप्त बएभा िा नऩेार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय य स्थानीम सयकाय िा सयकायको कुनै ऩमन मनकामरे खरयद गयी मरएभा 
सोभा यजजषे्डशन शलु्क तथा सेिा शलु्क राग्न ेछैन। 

20. भारऩोत कामावरमरे सॊकरन गयेको घयजग्गा यजजषे्डशनफाट सॊकरन गयेको 
याजस्ि भध्मे ६० प्रमतशत सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको सॊजचत कोर्भा य ४० 
प्रमतशत प्रदेश सॊजचत कोर्भा दाजखरा गनुवऩनेछ य ऩूॉजीगत राब कय फाहेक अन्त्म 
शीर्वकफाट सॊकरन बएको ऩयैु यकभ प्रदेश सॊजचत कोर्भा दाजखरा गनुवऩनेछ।  

21. विविध खण्ड (ग) क्रभ सॊ्मा २, ३, ४ फभोजजभका मरखत ऩारयत गदाव याजस्ि 
छुट मरने प्रमोजनका रामग उद्योग/व्मिसाम/आमोजना दतावको प्रभाण ऩत्रका साथै 
कृवर् य ऩशऩुारन उद्योग/व्मिसाम/आमोजनाको हकभा सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको 
मसपारयश य अन्त्म उद्योग/व्मिसाम/आमोजनाको हकभा सेिा सॊचारन गने 
सम्फजन्त्धत प्रदेश भन्त्त्रारमको सहभमत ऩेश गनुवऩनेछ। क्रभ सॊ्मा ९ (ग) 
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अन्त्तगवतको मरखत ऩारयत गदाव उद्योग/व्मिसाम/आमोजना दतावको प्रभाण ऩत्र, 
सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको मसपारयश य कामवमोजनाका आधायभा छुट ददइनेछ।       

22. भारऩोत कामावरमफाट अनसूुची १  ) ग (को २, ३, ४ अनसुाय छुट ददइएको 
विियण भवहना सभाप्त बएको ऩन्त्र ददनमबत्र अमनिामव रुऩभा प्रदेश अथव 
भन्त्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ।  

                   

 

 

 



खण्ड ०४) सङ्ख्मा १,  प्रदेश याजऩत्र बाग १ मभमत २०७८।०३।३१ 

34 
 

अनसूुची – २ 

(दपा ३ सॉग सम्फजन्त्धत) 

सिायी साधन कय, सिायी चारक अनभुमतऩत्र, फाटो इजाजत ऩत्र दस्तयु तथा आिेदन 
दस्तयु 

 

क. सिायी साधन कय 
१. मनजी सिायी साधनभा देहाम फभोजजभ सिायी साधन कय राग्नछे्- 

 

सिायीको वकमसभ  

(क) काय, जीऩ, भ्मान, भाइक्रो फस  िावर्वक कय दय (रू.) 
(अ) १००० सी.सी. सम्भ 20,00०/– 

(आ) १००१ देजख १५०० सी.सी. 
सम्भ 

२2,0००/– 

(इ) १५०१ सी.सी. देजख २००० 
सी.सी. सम्भ 

2५,000/– 

(ई) २००१ सी.सी. देजख २५०० 
सी.सी. सम्भ 

३४,०००/– 

(उ) २५०१ सी.सी. देजख २९०० 
सी.सी. सम्भ 

४०,0००/– 

(ऊ) २९०१ सी.सी. देजख भामथ सफै ५६,०००/– 

(ख) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, वरऩय, के्रन जस्ता भेजशनयी उऩकयण य 
मभनीवटऩय 

(अ) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, वरऩय, के्रन जस्ता भेजशनयी 
उऩकयण 

४०,०००/– 

(आ) मभनीवटऩय ३०,०००/– 

(ग)  थ्री ह्वीरय, टेम्ऩो, रमाक्टय य ऩािय वटरय 

(अ) थ्री ह्वीरय य टेम्ऩो   ५,2००/– 

(आ) रमाक्टय  
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कृवर् प्रमोजनभा  ४,०००/– 
गैय कृवर् प्रमोजनभा १५,०००/– 
 (ई) ऩािय वटरय ३,2००/– 

(घ) मभमनरक/मभमनफस 23,0००/– 

(ङ) रक य फस ३3,5००/– 

(च) भोटय साइकर तथा स्कुटय    

(अ) १२५ सी.सी. सम्भको २,600/– 

(आ) १२६ देजख २५० सी.सी. सम्भ ४,५००/– 

(इ) २५१ देजख ४०० सी.सी. सम्भ ९,५००/– 

(ई) ४०१ सी.सी. य सो देजख भामथ २०,0००/– 

 
२. बाडाभा दताव बएका सिायी साधनभा देहाम फभोजजभ सिायी साधन कय 

राग्नछे्– 

 

सिायीको वकमसभ 

(क) काय, जजऩ, भ्मान, भाइक्रो फस िावर्वक कय 
दय (रू) 

(अ) १३०० सी.सी.सम्भ   ८,५००/- 
(आ) १३०१ सी.सी. देजख २००० सी.सी. सम्भ     १०,०00/- 
(इ) २००१ सी.सी. देजख २९०० सी.सी. सम्भ     १२,०00/- 
(ई) २९०१ सी.सी. देजख ४००० सी.सी. सम्भ     १४,०00/- 
(उ) ४००१ सी.सी. देजख भामथ सफै     १६,०00/- 
(ख) डोजय, एक्साबेटय, रोडय, योरय, वरऩय, के्रन जस्ता भेजशनयी 
उऩकयण   

२०,०00/- 

(ग)  थ्री ह्वीरय य टेम्ऩो 4,200/- 

(घ) रमाक्टय     

    कृवर् प्रमोजनभा  २,६००/– 
    गैय कृवर् प्रमोजनभा १०,०००/– 
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(ङ) ऩािय वटरय 2,100/- 

(च) मभनीरक, मभनीफस 12,600/- 

(छ) मभनी वरऩय 1५,०00/- 

(ज) रक, फस     

(अ) रक १७,०00/- 

(आ) फस १6,०00/- 

(झ) तेर ट्ाॊकय, ग्माॉस फरेुट   1३,०00/- 

३. सिायी साधन दताव सरुिा सहभमतका रामग राग्ने दस्तयु  

(क) दइु ऩाङ्खग्र ेसिायी साधन   ५००/- 

(ख) साना सिायी साधन (काय ,जीऩ, भ्मान) १०००/- 

(ख) ठूरा सिायी साधन (फस रक य अन्त्म) २०००/- 

 

3. नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम सयकायको नाभभा दताव बएका सिायी 
साधनहरूराई बाडाभा दताव बएका सिायी साधनभा राग्ने सयह कय राग्नेछ। 

4. मफद्यतुीम भाध्मभद्वाया सञ्चामरत सिायी साधनभा सिायी साधन कय राग्ने छैन। 
ऩेरोमरमभ ऩदाथव फाहेक अन्त्म इन्त्धनद्वाया सञ्चारन हनुे सिायी साधनभा भामथ दपा 
१ य २ फभोजजभ राग्ने सिायी साधन कयभा २० प्रमतशत छुट हनुेछ। 

5. सरुू ऩैठायी मभमतरे एक िर्वबन्त्दा कभ अिमध बएभा दाभासाहीरे सिायी साधन 
कय कट्टा गरयनेछ। तय व्माऩाय भौज्दातभा यहेका सिायी साधनभा मस्तो कय 
राग्न ेछैन।  

6. सिायी साधन मफग्रकेो िा अन्त्म कुनै कायणफाट सो सिायी साधन चराउन 
नऩाएको बनी सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयकायरे ठहय ् माई मसपारयश बई आएको 
कुनै व्मजक्त िा सॊस्थाको नाभभा दताव बएको सिायी साधनराई सिायी साधन कय 
राग्न ेछैन। 
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7. बाडाका फस, मभनीफस तथा भाइक्रोफसका सिायी साधनरे विद्याथीराई 
सहमुरमतको रूऩभा बाडाभा छुट ददए फाऩत त्मस्ता सिायी साधनका धनीरे मतनुव 
ऩने सिायी साधन कयभा ६० प्रमतशत छुट ऩाउनेछन।् 

8. जनुसकैु सिायी साधनका धनीरे चाहेभा राग्ने सिायी साधन कय प्रचमरत दयका 
आधायभा एकभषु्ठ रूऩभा ३ िर्वसम्भका रामग एकैऩटक बकु्तानी गयी निीकयण 
गयाउन सक्नेछन।् मसयी अमग्रभ रूऩभा ३ िर्वको सिायी साधन कय एकभषु्ट 
फझुाई निीकयण गयाएभा राग्ने सिायी साधन कयभा १० प्रमतशत छुट हनुेछ। 

9. सािवजमनक सॊग्रहारमभा प्रदशवनीका रामग याजखएका २० िर्वबन्त्दा ऩयुाना सिायी 
साधनराई िावर्वक मतनुवऩने सिायी साधन कय राग्न ेछैन। 

10. दपा १ य २ भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन दभकर, एम्फरेुन्त्स तथा शि 
िाहनराई सिायी साधन कय राग्न ेछैन। 

11. १० राख रूऩैमाॉ बन्त्दा फढीको सिायी साधन खरयद गदाव सम्फजन्त्धत सिायी साधन 
के्रतारे एकाउन्त्ट ऩेमी चेकफाट भात्र मफके्रताराई यकभ बकु्तानी गनुव ऩनेछ। 

12. मस ऐनभा अन्त्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन अऩाङ्गता बएका व्मजक्तरे 
प्रमोग गनव मभल्न ेगयी फनाईका १५० सी.सी. सम्भका स्कूटयभा सिायी साधन 
कय राग्ने छैन। 

13. नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकाय िा स्थानीम सयकायरे जपत गयी मरराभ मफक्री 
गयेको सिायी साधनभा सो मभमत बन्त्दा अगामडको अिमधको मस्तो कय राग्न े
छैन। 

14. गण्डकी प्रदेश फाहेक अन्त्म प्रदेशभा दताव निीकयण बएका सिायी साधन २०७९ 
असाय भसान्त्तसम्भ गण्डकी प्रदेशभा स्थानान्त्तयण गनव चाहेभा दताव शलु्कभा ७५ 
प्रमतशत य ऩवहरो िर्वको निीकयण शलु्कभा ५० प्रमतशत छुट ददइनेछ। 

15. बाडाभा दताव बएका सिायी साधनभध्मे कृवर् प्रमोजनका रमाक्टय अन्त्म प्रमोजनका 
रामग प्रमोगभा ल्माइएभा ऩवहरो ऩटक रु ५ हजाय, दोश्रो ऩटक १० हजाय,  
तेश्रो ऩटक २५ हजाय य त्मो बन्त्दा फढी बएभा शत प्रमतशत िदृ्धी गयी जयीिाना 
असरु गरयनेछ। 

16. मस ऐन फभोजजभ छुट सवुिधा उऩरब्ध गयाउदा दईु िा सो बन्त्दा फढी छुट 
सवुिधा ऩाउन ेअिस्था बएभा जनु शीर्वकभा सफैबन्त्दा फढी छुट सवुिधा उल्रेख 
बएको छ सो भात्र छुट हनुेछ। 

 

ख. सिायी चारक आिेदन दस्तयु, अनभुमतऩत्र य निीकयण दस्तयु् 

1. सिायी चारक आिेदन दस्तयु, अनभुमतऩत्र य निीकयण दस्तयु  
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एउटै दयखास्तफाट एकबन्त्दा फढी वकमसभका सिायी चराउन इजाजतको रामग दयखास्त 
ददन चाहेको हकभा जमत वकमसभको सिायी चराउन ेइजाजतको रामग दयखास्त ददएको 
हो सोको छुट्टाछुटै्ट दस्तयु राग्नेछ।  

सिायीको 
वकमसभ/िगव 

आिेदन दस्तयु 
(रू.) 

सिायी चारक 

अनभुमतऩत्र दस्तयु 
(रू.) 

निीकयण दस्तयु (रू.) 

भोटय 
साईकर/स्कुट
य / भोऩेड 

५००/- १,५००/- १,५००/- 

काय,जीऩ ऩािय 
टेरय 

५००/- २,०००/- २,०००/- 

टेक्टय ५००/- २,५००/- २,५००/- 

मभनीिस/रक 
थऩ 

५००/- ५००/- २,५००/- 

रक/फस,रहयी 
थऩ 

५००/- १,०००/- ३,०००/- 

H1,H2,H3,I1,I

2,I3, 
J1,J2,J3,J4,J5 

५००/- ३,०००/- ३,०००/- 

H1,H2,H3,I1,I

2,I3, 
J1,J2,J3,J4,J5 
थऩ 

५००/- १,०००/- ३,०००/- 

प्रभाणीकयण १,०००/-   

२.  तोवकएको मनजश्चत फाटो (रूट) िा ऺते्रमबत्र सञ्चारनाथव राग्न ेिावर्वक फाटो इजाजत 
दस्तयु: 
क्र स  सिायीको िगीकयण फाटो इजाजत दस्तयु (रू.) 
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1 

१४ मसट िा सो बन्त्दा भमुनका 
(भोटयिारा फाहेक) हरकुा सिायी य एक 
टनसम्भ ऺभता बएका ट्ाक्टय, 
ऩािरवटरय 

१,७००/- 
 

 

2 मभटय बएको ट्ाक्सी  १,७००/- 

3 मभटय बएको ट्ाम्ऩो  १,४००/- 

३. िावर्वक फाटो इजाजत ऩत्र दस्तयु य निीकयण (ऩाॉच मसटदेजख चौध मसटसम्भ ऺभता 
बएको सािवजमनक सिायी साधनराई भात्र राग्न)े 
क्र .सॊ. फाटो दयुी (वक.भी.) फाटो इजाजत दस्तयु (रू.) 

1 १ देजख ५० वक.मभ.सम्भ १,४००/- 

2 ५१ देजख १०० वक.मभ.सम्भ १,७००/- 

3 १०१ देजख १५० वक.मभ.सम्भ २,०००/- 

4 १५१ देजख २५० वक.मभ.सम्भ २,३००/- 

5 २५१ देजख ३०० वक.मभ.सम्भ २,६००/- 

४. िावर्वक फाटो इजाजत ऩत्र दस्तयु य निीकयण (सािवजमनक सिायी साधनराई भात्र 
राग्न)े 

क्र. स. फाटो दयुी (वक.मभ) 

सिायीको िगीकयण य दस्तयु 
ठूरा य 
भझौरा फस 
मभमनिस आदद 
(रू.) 

ठूरा य भझौरा 
रक मभमनरक 
आदद (रू.) 

1 १ देजख ५० वक.मभ.सम्भ १७००/- २,०००/- 

2 ५१ देजख १०० वक.मभ.सम्भ २,०००/- २,३००/- 
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3 १०१ देजख १५० वक.मभ.सम्भ २,७००/- ३,०००/- 

4 १५१ देजख २०० वक.मभ.सम्भ ३,०००/- ३,६००/- 

5 २०१ देजख २५० वक.मभ.सम्भ ३,३००/- ३,९००/- 

6 २५१ देजख ३०० वक.मभ.सम्भ ३,९००/- ४,५००/- 

7 ३०१ देजख ३५० वक.मभ.सम्भ ४,२००/- ४,८००/- 

8 ३५१ देजख ४०० वक.मभ.सम्भ ४,५००/- ५,१००/- 

9 ४०१ देजख ४५० वक.मभ.सम्भ ५,०००/- ५,४००/- 

10 ४५१ देजख ५०० वक.मभ.सम्भ ५,६००/- ६,३००/- 

11 ५०१ देजख ५५० वक.मभ.सम्भ ६,३००/- ६,९००/- 

12 ५५१ देजख ६०० वक.मभ.सम्भ ६,९००/- ७,२००/- 

13 ६०१ देजख ६५० वक.मभ.सम्भ ७,५००/- ७,८००/- 

14 ६५१ देजख ७०० वक.मभ.सम्भ ८,१००/- ८,७००/- 

51 ७०१ वक.मभ.बन्त्दा भामथ जमतसकैु ९,३००/- १०,५००/- 
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(५) िावर्वक जाॉचऩास प्रभाणऩत्र दस्तयु 

क्र सॊ सिायी िगीकयण दस्तयु रू.   
१ ठूरा सिायी  १,०००/- 
२ भझौरा सिायी य साना सिायी   ८००/- 

स्ऩष्टीकयण: ऩमवटक सिायी य सॊस्थानको सिायी दस्तयु सािवजमनक सयह राग्नेछ। 
 

 

(६)   सिायी दताव य सिायी सरुिा दताव दस्तयु 
क्र.सॊ. सिायी िगीकयण सिायीको वकमसभ दस्तयु रु. 

१ 
 

ठूरा सिायी  मनजी १,५००/- 
सािवजमनक २,५००/- 

२ भझौरा सिायी मनजी १,०००/- 

सािवजमनक १,५००/- 

३ साना सिायी क. काय, जीऩ, भ्मान, वऩकअऩ  , टेम्ऩो य ऩाियवटरय 
  मनजी ८००/- 

  सािवजमनक १,४००/- 

ख. भोटय साइकर  /स्कुटय 
   मनजी ३००/- 

   सािवजमनक ५००/- 

स्ऩष्टीकयण :ऩमवटक सिायी  य सॊस्थानको सिायी दस्तयु सािवजमनक सयह राग्नेछ। 
 

(७) सिायीको अस्थामी दताव दस्तयु 
क्र.सॊ. सिायी िगीकयण सिायीको वकमसभ दस्तयु (रू.) 

१ ठूरा सिायी  मनजी ८००/- 
सािवजमनक १,५००/- 

२ भझौरा सिायी मनजी ६००/- 

सािवजमनक १०००/- 
३ साना सिायी   

क. काय, जीऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो य ऩाियवटरय 
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 मनजी ५००/- 

 सािवजमनक ८००/- 

ख.  भोटय साइकर  /स्कुटय 

 मनजी २००/- 

 सािवजमनक ३००/- 

स्ऩष्टीकयण: ऩमवटक सिायी य सॊस्थानको सिायी दस्तयु सािवजमनक सयह राग्नेछ। 
 

 

(८) विदेशभा दताव बएको सिायी चराउन ेअनभुमत ऩत्रको दस्तयु: 

क्र.सॊ. सिायी िगीकयण दस्तयु (रू.) 
१ ठूरा सिायी य भझौरा सिायी १,५००/-   
२ साना सिायी   ५००/- 

 

 

(९) दताव प्रभाणऩत्र निीकयण दस्तयु: 

क्र.सॊ. सिायी िगीकयण सिायीको वकमसभ दस्तयु (रू.) 

१ ठूरा सिायी  मनजी ४००/- 
सािवजमनक ८००/- 

२ भझौरा सिायी मनजी ३००/- 

सािवजमनक ५००/- 

३ साना सिायी   

काय, जीऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो य ऩाियवटरय 

 मनजी २००/- 

 सािवजमनक ३००/- 

ख) भोटय साइकर/स्कुटय  

 मनजी १००/- 

 सािवजमनक २००/- 

स्ऩष्टीकयण: ऩमवटक सिायी य सॊस्थानको सिायी दस्तयु सािवजमनक सयह राग्नेछ। 
 

(१०) सिायीको नाभसायी य सिायी धनीको भतृ्म ुबएको सिायी नाभसायी दस्तयु: 
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क्र.सॊ. सिायी िगीकयण सिायीको वकमसभ दस्तयु (रू.) 

१ ठूरा सिायी  मनजी ८००/- 
सािवजमनक १,५००/- 

२ भझौरा सिायी मनजी ६००/- 

सािवजमनक १,०००/- 

३ साना सिायी   

काय, जीऩ, भ्मान, वऩकअऩ, टेम्ऩो य ऩाियवटरय 

 मनजी ५००/- 

 सािवजमनक ८००/- 

ख)  भोटय साइकर/स्कुटय 

 मनजी २००/- 

 सािवजमनक ३००/- 

स्ऩष्टीकयण: ऩमवटक सिायी  य सॊस्थानको सिायी दस्तयु सािवजमनक सयह राग्नेछ। 
 

(११) मातामात सेिाको नाभ ऩजञ्जकयण दस्तयु: 

क्र सॊ ऩूॉजी दस्तयु (रू.) 
१ रू. १५ राखसम्भ १,०००/- 
२ रू.१५ राखदेजख रू. ५० राखसम्भ २,५००/- 
३ रू. ५० राखबन्त्दा फढी जमतसकैु ४,०००/- 

 
(१२) मातामात सेिा सॊचारन गने निीकयण दस्तयु: 

क्र सॊ ऩूॉजी दस्तयु (रू.) 
१ रू. १५ राखसम्भ १,०००/- 
२ रू.१५ राखदेजख रू. ५० राखसम्भ ३,०००/- 
३ रू. ५० राखबन्त्दा फढी जमतसकैु ५,०००/- 

 

(१३)  सिायी साधन चारक प्रजशऺण केन्त्र, कायखाना य िकव सऩ सञ्चारन अनभुमत ऩत्र 
दस्तयु य निीकयण  दस्तयु: 



खण्ड ०४) सङ्ख्मा १,  प्रदेश याजऩत्र बाग १ मभमत २०७८।०३।३१ 

44 
 

 

स्ऩष्टीकयण: एकबन्त्दा फढी िगीकयणका सिायी साधन सम्फन्त्धी प्रजशऺण केन्त्र, कायखाना 
य िकव सऩ सञ्चारन गदावको हकभा जनु फढी हनु आउॉछ सोही िगीकयणभा ऩयेको सिायी 
साधनको दस्तयु राग्नेछ। 
 
(१४)  सिायी साधन मफक्री शोरुभ य रयकजन्त्डशन हाउस सञ्चारन अनभुमत ऩत्र दस्तयु य 

निीकयण  दस्तयु: 

 

 
(१५) विदेशभा दताव बएका सिायी साधनराई गण्डकी प्रदेशभा प्रिेश गदाव राग्न े फाटो 
(रुट) इजाजत दस्तयु् 
क्र.सॊ. सिायीको वकमसभ सात ददनसम्भ  

प्रमतददन राग्न े
सात ददन बन्त्दा फढी 
प्रमत भवहना राग्न ेथऩ दस्तयु 

क्र.सॊ. सिायी िगीकयण अनभुमत ऩत्र 
दस्तयु (रू.) 

निीकयण 
दस्तयु (रू.) 

१ भोटय साइकर, स्कुटय  य  भोऩेड ५,०००/- ३,०००/- 
२ तीन ऩाङ्खग्र ेिा चाय ऩाङ्खग्र ेसाना सिायी  

(टेम्ऩो, काय, जीऩ तथा भ्मान), 
७,०००/- ५,०००/- 

३ ठूरा तथा भझौरा सिायी 
(रक तथा फस, मभमनफस तथा मभमनरक 
य भाइक्रोफस) 

९,०००/- ७,०००/- 

४ हेबी इक्िेप्भेन्त्ट 
(योरय, डोजय, एक्साबेटय, रोडय, के्रन 
तथा अन्त्म मनभावण कामवभा प्रमोग हनु े
सिायी)  

११,०००/- ९,०००/- 

क्र.सॊ. जस्थय ऩुॉजी अनभुमत ऩत्र 
दस्तयु (रू.) 

निीकयण 
दस्तयु (रू.) 

१ रू. ३ कयोड सम्भ (साना उद्योग) ७,०००/- ३,५००/- 
२ रू. ३ कयोडदेजख १० कयोडसम्भ 

(भझौरा उद्योग) 
१०,०००/- ५,०००/- 

३ रू. १० कयोडदेजख भामथ (ठूरा उद्योग)  ३०,०००/- १५,०००/
- 
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दस्तयु (रू.)  (रू.) 
१ साना सिायी साधन ५००/- १,५००/- 
२ भझौरा सिायी साधन १,५००/- २,५००/- 
३ ठुरा सिायी साधन ३,०००/- ३,५००/- 
 
(१६) फाटो इजाजत ऩत्रको म्माद सभाप्त बएको मभमतरे १५ ददनसम्भ निीकयण दस्तयु 

भात्र मरइ त्मसबन्त्दा ऩछामड ३० ददनसम्भ अथावत सरुु मभमतफाट ४५ ददनसम्भ 
दोब्फय दस्तयु रगाई निीकयण गनुवऩनेछ। त्मसऩमछ सरुुदेजख ऩवहरो ६ 
भवहनासम्भ निीकयण पेर बएको अिस्थाभा फाटो इजाजत दस्तयुको तेब्फय य 
जरयिानािाऩत थऩ रू. ३,०००/- (तीन हजाय) य त्मसऩछामड प्रत्मेक ६ 
भवहनाको रामग एकऩटकभा राग्न ेफाटो इजाजत दस्तयु थऩ गयी फाटो इजाजत 
ऩत्रको निीकयण गनुवऩनेछ। 

(१७) ऩटके फाटो प्रमत ५० वक.मभ.को रामग इजाजत दस्तयु रू. १००/-, सिायी दताव  
प्रभाणऩत्रको प्रमतमरऩी दस्तयु रू. ५००/-, जाॉचऩास प्रभाणऩत्रको प्रमतमरऩी दस्तयु 
रू. ५००/-, फाटो (रुट) प्रभाण ऩत्रको प्रमतमरवऩ दस्तयु  रू. २००/-, प्रदरु्ण 
जस्टकय दस्तयु रू. १००/- य नेऩारभा कामभ बएको फाटोभा सञ्चारन गने ठूरा 
तथा भझौरा, ऩमवटक सिायी, सॊस्थानका सिायी य बाडाका रकभा याष्डव्माऩी 
फाटो इजाजत (National Permit) दस्तयु िावर्वक रू. २०,०००/- राग्नेछ। 

(१८) सिायी साधन कय सफै सिायीधनीरे प्रत्मेक आमथवक िर्वको चैत्र भसान्त्त िा सिायी 
दताव वकताफ निीकयण गने म्माद जनु अजघ हनु्त्छ सो म्माद सभाप्त बएको मभमतरे 
९० ददन मबत्र फझुाइसक्नऩुनेछ। सो म्मादमबत्र सिायी साधन कय नफझुाउन े
सिायी धनीसॉग म्माद नाघेको ऩवहरो ३० ददनसम्भराई सिायी साधन कय 
यकभको ५ प्रमतशतका दयरे, त्मसऩमछको ४५ ददनसम्भराई कय यकभको १० 
प्रमतशतका दयरे य त्मसऩमछ आमथवक िर्वको अन्त्त्मसम्भराई २० प्रमतशतका दयरे 
जरयिानासभेत मरई सिायी साधन कय दाजखरा गयाउनऩुनेछ। आमथवक फर्व बकु्तान 
बइसक्दाऩमन सिायी साधन कय दाजखरा नगने सिायी धनीहरूसॉग सिायी साधन 
कयभा ३२ प्रमतशतका दयरे जरयिानासभेत मरई सिायी साधन कय असरु गनुवऩने 
छ। 
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(१९) गण्डकी प्रदेश अन्त्तगवत मातामात ब्मिस्था कामावरम य सेिा कामावरम नबएका 
जजल्राहरूभा जजल्राजस्थत ऩिुावधाय विकास कामावरमरे अस्थामी ऩटके फाटो 
इजाजत (रुट ऩयमभट) जायी गनव सक्नेछ। जायी गदाव राग्ने याजस्ि यकभको 
येकडव याखी जायी बएको ददनको बोमरऩल्ट अमनिामव रुऩभा प्रदेश रेखा मनमन्त्त्रक 
कामावरमरे तोकेको िाजणज्म फैंकभा याजस्ि यकभ दाजखर गनुवऩने छ।  

(२०) सिायी साधन जाॉचऩास प्रभाणऩत्र दस्तयु तथा फाटो इजाजत ऩत्र (रुट ऩमभवट) 
नविकयण दस्तयु िावर्वक रुऩभा मरई नविकयण गनुवऩनेछ। तय कुनै सािवजमनक 
सिायी साधनको तोवकएको आम ुएक िर्वबन्त्दा कभ बएभा फाॉकी यहने अिमधका 
रामग दाभासाहीरे निीकयण दस्तयु मरई नविकयण गनुवऩनेछ।  
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अनसूुची– ३ 

(दपा ४ सॉग सम्फजन्त्धत) 

भनोयञ् जन कय 

 

क्र.सॊ.. शीर्वक भहानगयऩामरका नगयऩामरका गाउॉऩामरका 

१. चरजचत्र घय 

 

प्रिेश शलु्कभा ५% प्रिेश शलु्कभा 
५% 

प्रिेश 
शलु्कभा 
५% 

२ प्रिेश शलु्क मरई 
सञ्चारन गरयन े
भेरा-भहोत्सि, 
सकव स, कन्त्सटव, 
साॊस्कृमतक 
कामवक्रभ, 
खेरकुद, प्रदवशनी 
आदद। 

प्रिेश शलु्कभा ५% प्रिेश शलु्कभा 
५% 

प्रिेश 
शलु्कभा 
५% 
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अनसूुची–४ 

(दपा ६ सॉग सम्फजन्त्धत) 

कृवर् आमभा कय 

 

प्राकृमतक व्मजक्तरे प्रायजम्बक कृवर् उऩजको उत्ऩादनफाट प्राप्त आमभा देहाम फभोजजभ कय 
राग्नेछ्  

 

1. िावर्वक १० राख रूऩैंमाॉसम्भको आमभा कय राग्न ेछैन।  

2. त्मसऩमछको २० राख रूऩैंमाॉसम्भको आमभा १ प्रमतशतका दयरे कय राग्नेछ। 

3. २० राखबन्त्दा भामथ जमतसकैु आम बए ऩमन २ प्रमतशतका दयरे कय राग्नेछ। 

4. िावर्वक १० राख रुऩैंमाबन्त्दा फढीको प्रायजम्बक कृवर् उऩजफाट आम आजवन गने 
प्राकृमतक व्मजक्तरे आमथवक िर्व सभाप्त बएको ३ भवहनामबत्र सम्फजन्त्धत केन्त्रभा 
स्िमभ ्कय घोर्णा गयी आम विियण य सोभा राग्न ेकय सवहत ऩशे गनुवऩनेछ। 
मसयी ऩेश हनु आएका विियण तथा कय दाजखरा सम्फन्त्धी विियण सम्फजन्त्धत 
केन्त्ररे अको भवहनाको 30 गतेमबत्र अथव भन्त्त्रारमभा ददनऩुनेछ।  

5. तोवकएको सभमबन्त्दा वढरा विियण ऩेश गयेभा राग्ने कयको िावर्वक १५ 
प्रमतशतका दयरे व्माज राग्नेछ।  
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अनसूुची– ५ 

(दपा ७ सॉग सम्फजन्त्धत) 

ऩमवटन शलु्क 

 

देहामका ऩमवटकीम स्थर, ऩमवटन व्मिसाम य ऩमवटकीम वक्रमाकराऩभा देहाम अनसुाय 
शलु्क राग्नेछ् 
 

क्र.सॊ.. शीर्वक दय 
१. प्राचीन स्भायक तथा 

ऩयुाताजविक सम्ऩदा य 
सॊग्रहारम 

विदेशी तथा स्िदेशी ऩमवटकराई राग्ने प्रिेश 
शलु्कको ५ प्रमतशत। 

२. ऩदभागव साकव  भरुकुका ऩमवटकका रामग म.ुएस. 
डरय ५  िा सो फयाफय ऩरयितीम नेऩारी 
भरुा य अन्त्म भरुकुका ऩमवटकका रामग 
म.ुएस. डरय १० िा सो फयाफय ऩरयितीम 
नेऩारी भरुा। 

३. िन ऺेत्र तथा तारतरैमा, 
गपुा, ऩाकव , वऩकमनक स्थर, 
भ्मू टािय, सॊयऺण ऺेत्र, 
जशकाय  आयऺ 

विदेशी तथा स्िदेशी ऩमवटकराई प्रिेश 
शलु्कको ५ प्रमतशत 

४. ऩमवटकीम हिाई चाटवडव 
उडान, प्मायाग्राजण्डङ, 
अल्राराइट,  फञ् जीजजम्ऩङ, 
केफरकाय, जीऩटरामय, यक 
क्राइजम्फङ,  नौका विहाय य 
क्मानोमनङ 

विदेशी तथा स्िदेशी ऩमवटकराई राग्न े
शलु्कको ५ प्रमतशत 

५. ऩमवटक सेिा शलु्क प्रदेश सयकायरे ऩमवटक सेिा सूचना केन्त्र 
स्थाऩना गयी उऩरब्ध गयाउने सेिाभा 
विदेशी ऩमवटकको हकभा प्रमत ऩमवटक १ 
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क्र.सॊ.. शीर्वक दय 
हजाय रूऩैमाॉ य स्िदेशी ऩमवटकराई २ सम 
रूऩैमाॉका दयरे सेिा शलु्क राग्नेछ।  
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अनसूुची– ६ 

(दपा ८ सॉग सम्फजन्त्धत) 

योडा, गगे्रान, स्रेट ढुङ्गा, मगटी ढुङ्गा, चट्टान ढुङ्गा, कवटङ्ग ढुङ्गा, जचप्स, इट्टा ऩाने भाटो, 
अन्त्म साधायण भाटो, फारिुा, चनुढुङ्गा, नदी, खोरारे फगाएय ल्माएको काठ, कुकाठ य 
दाउया-जयाजयुी जस्ता दहत्तय-फहत्तय य खानी तथा नदीजन्त्म ऩदाथवभा देहाम फभोजजभको 
शलु्क रगाई असूर उऩय गरयनेछ् 

क्र.सॊ.. शीर्वक इकाई दय (रू.) 
1.  योडा, गगे्रान प्रमत क्मू. वपट ७ 

2.  स्रेट ढुङ्गा  प्रमत क्मू. वपट ७ 

3.  मगटी ढुङ्गा प्रमत क्मू. वपट ७ 
4.  चट्टान ढुङ्गा प्रमत क्मू. वपट ७ 
5.  कवटङ्ग ढुङ्गा प्रमत क्मू. वपट ७ 
6.  जचप्स प्रमत क्मू. वपट ७ 
7.  इट्टा ऩाने भाटो  प्रमत क्मू. वपट ३ 

8.  अन्त्म साधायण भाटो प्रमत क्मू. वपट २ 

9.  फारिुा प्रमत क्मू. वपट ७ 

10.  चनुढुङ्गा प्रमत क्मू. वपट १० 

11.  नदी तथा खोरारे 
फगाएय ल्माएको काठ  

प्रमत क्मू. वपट ३०० 

12.  नदी तथा खोरारे 
फगाएय ल्माएको 
कुकाठ 

प्रमत क्मू. वपट  ५० 

13.  नदी तथा खोरारे 
फगाएय ल्माएको दाउया 
जयाजयुी 

प्रमत वकरोग्राभ ४ 

 

(अ) "दहत्तय, फहत्तय बन्नारे" नदी खोल्सा खोल्सी, िन ऺेत्र िा सािवजमनक िा मनजी 
जग्गाफाट उत्खनन िा सॊकरन गरयने फहभूुल्म ऩत्थय, ऐमतहामसक य साॉस्कृमतक 
भहविका शामरग्राभ, शीरा य अमत भूल्मिान िस्त ु फाहेकका नदीरे फगाई 
ल्माएको िा मथमग्रएको ढुङ्गा, मगट्टी, फारिुा, भाटो, चट्टान, काठ, कुकाठ, दाउया, 
जयाजयुी जस्ता नदीजन्त्म तथा खानीजन्त्म प्राकृमतक स्रोतराई सम्झन ुऩछव।  
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(आ) ढुङ्गा, मगट्टी, फारिुा, क्रसय, इट्टा, स्रेट तथा चनुढुङ्गा उद्योग/व्मिसामहरू 
विमधऩूिवक दताव य निीकयण गयी अमनिामव रुऩभा भूल्म अमबिवृद्ध कयभा सभेत 
दताव बई कायोिाय गयेको हनुऩुनेछ। विमबन्न आमोजनाका नाभभा खोमरएका 
मस्ता उद्योग/व्मिसामरे सम्फजन्त्धत आमोजनाभा फाहेक अन्त्मत्र मफक्री वितयण 
गनव ऩाउने छैन। 

(इ) क्मू. वपट फाहेक अन्त्म इकाईभा कायोिाय बएभा कायोिाय बएको इकाईराई 
क्मू. वपटभा ऩरयितवन गयी गणना गनव सवकनेछ। 
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भरुक् कानून, सञ्चाय तथा प्रदेश सबा भामभरा भन्त्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश।भूल्म रु 
१००।- 

आऻारे¸ 

केदायनाथ शभाव 
प्रदेश सयकायको सजचि 


