
 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ०5) पोखरा, असार 31 गते, २०७9 साल (अततररक्ताङ्क 9 

भाग 1 
गण्डकी प्रदेश सरकार 

 कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालयको सूचना 
नेपालको संविधान बमोशजम प्रदेश सभाले बनाएको देहाय बमोशजमको ऐन 
सिवसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ। 

 

संित ्2079 सालको ऐन नं. 06 

प्रदेश सरकारको अथव सम्बन्त्धी प्रस्तािलाई कायावन्त्ियन गनव बनकेो ऐन 

प्रस्तािनााः प्रदेश सरकारको आतथवक िर्व 207९/०८० को अथव सम्बन्त्धी प्रस्तािलाई 
कायावन्त्ियन गनव राजस्ि सङ्कलन गने, कर घटाउन,े कर बढाउने र कर छुट ददन े
सम्बन्त्धी प्रचतलत कानूनलाई संशोधन गनव िाञ्छनीय भएकाले, 

 गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "आतथवक ऐन, २०७९" रहेको छ।  

(2) यो ऐनको दफा २, ७ र ९ तरुुन्त्त प्रारम्भ हनुेछन ्र अन्त्य दफाहरु 
सम्ित ्२०७९ साल साउन १ गतेदेशख प्रारम्भ हनुेछन।्  
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2. घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्काः (१) प्रदेशतभत्र घरजग्गा लगायतको रशजषे्ट्रशन गदाव 
अनसूुची-१ बमोशजम घरजग्गा लगायतको रशजषे्ट्रशन शलु्क, सेिा शलु्क र रोक्का दस्तरु 
लगाइनेछ। 

(2) उपदफा (१)  बमोशजम घर जग्गा लगायत रशजषे्ट्रशन शलु्कको 
सङ्कलन गने कायव सम्बशन्त्धत गाउँपातलका िा नगरपातलकाले गनेछ।  

तर, सम्बशन्त्धत गाउँपातलका िा नगरपातलकाबाट घरजग्गा लगायतको 
रशजषे्ट्रशन शलु्क, सेिा शलु्क र रोक्का दस्तरु उठाउन ेकायवको व्यिस्थापन नभएसम्मका 
लातग मालपोत कायावलयले उक्त शलु्कहरू सङ्कलन गरी बाँडफाँट गनेछन।् 

3. सिारी साधन कराः (१) प्रदेशतभत्र अनसूुची- २(क) बमोशजम  सिारी साधन कर 
लगाइनेछ। 

(2) उपदफा (१) मा उल्लेशखत कर बाहेक अनसूुची- २(ख) बमोशजम 
सिारी दताव र सरुिा दस्तरु, सिारीको अस्थायी दताव दस्तरु, सिारी साधन दताव प्रमाण 
पत्र निीकरण दस्तरु, सिारी जाँचपास प्रमाण पत्र दस्तरु, विदेशमा दताव भएका सिारी 
चलाउन ेअनमुतत दस्तरु, सिारीको नामसारी तथा सनाखत दस्तरु, यातायात सेिाको 
नाम पञ्जीकरण दस्तरु, यातायात प्रशशिण केन्त्र दताव र निीकरण दस्तरु, कारखाना 
तथा िकव सप, शोरुम तथा ररकशन्त्डसन हाउस सञ्चालन अनमुतत  तथा निीकरण 
दस्तरु, सिारी चालक आिेदन दस्तरु, सिारी चालक अनमुतत पत्र दस्तरु, पनु 
प्रयोगात्मक परीिा दस्तरु, तलशखत तथा प्रयोगात्मक परीिाको पनुयोग दस्तरु, सिारी 
चालक अनमुतत पत्र निीकरण दस्तरु, यातायात सेिा सञ्चालन गने अनमुतत पत्रको 
निीकरण दस्तरु, बाटो इजाजत पत्र दस्तरु तथा आिेदन शलु्क लगाइनेछ। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन टाँगा, ररक्सा, 
अटोररक्सा र विद्यतुीय ररक्सा (इव–ररक्सा) मा गाउँपातलका िा नगरपातलकाले सिारी 
साधन कर लगाउनेछ। 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोशजमको कर, दस्तरु तथा शलु्कको प्रशासन 
प्रदेश सरकारबाट हनुेछ। उपदफा (१) बमोशजम सङ्कतलत रकममध्ये साठी प्रततशत 
प्रदेश सशञ्चत कोर्मा र चातलस प्रततशत स्थानीय सशञ्चत कोर्मा जम्मा हनुेगरी बाँडफाँट 
गनुवपनेछ ।  
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4. मनोरञ्जन कराः (१)  प्रदेशतभत्र सञ् चातलत चलशचत्र घर, व्यापाररक तथा व्यिसावयक 
प्रकृततका मेला-महोत्सि, सांस्कृततक कायवक्रम, प्रदशवनी, डान्त्स बार र कन्त्सटव जस्ता 
मनोरञ्जनका िेत्रमा अनसूुची-३ बमोशजम मनोरञ् जन कर लगाइनेछ। 

(2) उपदफा (१)  बमोशजमको करको प्रशासन र बाँडफाँट गाउँपातलका 
िा नगरपातलकाले प्रदेश कानून बमोशजम गनेछ। 

5. विज्ञापन कराः प्रदेशतभत्र विज्ञापन सामग्री राखे बापत विज्ञापन कर सम्बशन्त्धत 
गाउँपातलका िा नगरपातलकाले स्थानीय तहको कानून बमोशजम असूल गरी प्रदेश 
कानून बमोशजम बाँडफाटँ गनेछ। 

6. कृवर् आयमा कराः (१) प्रदेशतभत्र उत्पाददत कृवर् उपजको तबक्रीबाट प्राप्त हनु ेआयमा 
अनसूुची-४ बमोशजम कर लगाइनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको करको प्रशासन प्रदेश सरकारबाट 
हनुेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कर भतूम व्यिस्था, कृवर्, सहकारी तथा 
गररबी तनिारण मन्त्त्रालय अन्त्तरगतको कृवर् ज्ञान केन्त्रले सङ्कलन गरी प्रदेश सशञ्चत 
कोर्मा दाशखल गनेछ। 

7. पयवटन शलु्क: (१) नेपाल सरकारबाट हस्तान्त्तरण भई आएका र प्रदेश सरकारले 
तनमावण गरेका  पयवटन स्थल, पयवटकीय पदमागव, तालतलैया, गफुा, धातमवक स्थल तथा 
प्रदेश तभत्रका परुाताशत्िक, ऐततहातसक, धातमवक तथा सांस्कृततक स्थल, संग्रहालय, 
पाकव , रक क्लाइशम्बङ, बन्त्जी जशम्पङ, र ्याशटटङ, क्यानोतनङ, जीप टलाएर, 
अल्रालाइट, प्यारा ग्लाइतडङ, केबलुकार, वपकतनक स्थल, भ्यू टािर, पयवटकीय होटल 
तथा रेषु्टरा, रेवकङ्ग तथा राभल एजने्त्सी, क्यूररयो तथा पयवटकीय सामग्री तबक्री वितरण 
गने व्यिसाय जस्ता पयवटकीय स्थल, पयवटन व्यिसाय र पयवटकीय वक्रयाकलापमा 
अनसूुची-५ बमोशजम पयवटन शलु्क लगाइनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको पयवटन शलु्कको प्रशासन प्रदेश 
सरकारबाट हनुेछ। 
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(३) उपदफा (१) बमोशजमको शलु्क पयवटन, उद्योग, िाशणज्य तथा 
आपूततव मन्त्त्रालय अन्त्तगवतको पयवटन कायावलयले र पयवटन कायावलय नभएका शजल्लामा 
घरेल ुतथा साना उद्योग कायावलयले सङ्कलन गरी प्रदेश सशञ्चत कोर्मा दाशखल गनेछ। 

8. प्राकृततक स्रोत शलु्काः (१) प्रदेश अन्त्तगवतका िनिेत्र तथा तनजी जग्गामा रहेका रोडा, 
गेग्रान, स्लेट ढुङ्गा, चट्टान ढुङ्गा, तगटी ढुङ्गा, कवटङ्ग ढुङ्गा, शचप्स, इट्टा पाने माटो, अन्त्य 
साधारण माटो, बालिुा, चनुढुङ्गा, नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ, कुकाठ र 
दाउरा-जराजरुी लगायतका दहत्तर-बहत्तर जस्ता खानीजन्त्य पदाथवको उत्खनन र 
सङ्कलनमा अनसूुची-६ बमोशजम शलु्क लगाइनेछ। 

"दहत्तर, बहत्तर भन्नाले" नदी खोल्सा खोल्सी, िन िेत्र िा सािवजतनक 
िा तनजी जग्गाबाट उत्खनन िा सङ्कलन गररने बहमूुल्य पत्थर, ऐततहातसक र 
साँस्कृततक महत्त्िका शातलग्राम, शीला र अतत मूल्यिान िस्त ुबाहेकका नदीले बगाई 
ल्याएको िा तथतग्रएको ढुङ्गा, तगट्टी, बालिुा, माटो, चट्टान, काठ, कुकाठ, दाउरा, 
जराजरुी जस्ता नदीजन्त्य तथा खानीजन्त्य प्राकृततक स्रोतलाई सम्झन ुपछव। 

(२) उपदफा (१) बाहेकका प्रदेश अन्त्तगवतका रोडा, गेग्रान, स्लेट ढुङ्गा, 
चट्टान ढुङ्गा, तगटी ढुङ्गा, कवटङ्ग ढुङ्गा, शचप्स, इट्टा पाने माटो, अन्त्य साधारण माटो, बालिुा, 
चनुढुङ्गा, नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ, कुकाठ र दाउरा-जराजरुी जस्ता 
दहत्तर-बहत्तरका साथै खानी तथा नदीजन्त्य पदाथव उत्खनन र सङ्कलनमा अनसूुची-६ 
बमोशजम शलु्क लगाइनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको शलु्क िन, िातािरण तथा भ-ूसंरिण 
मन्त्त्रालय अन्त्तगवतका तडतभजन िन कायावलयले सङ्कलन गरी प्रदेश संशञ्चत कोर्मा 
दाशखल गनुवपनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोशजमको शलु्क स्थानीय तहले आटनो िेत्रतभत्र 
प्रारशम्भक िातािरणीय परीिण र प्रभाि मूल्याङ्कन अनसुार तोवकएको पररमाण 
तबक्रीबाट सङ्कतलत कुल राजस्ि रकमको ६० प्रततशत स्थानीय सशञ्चत कोर्मा र ४० 
प्रततशत रकम प्रदेश सशञ्चत कोर्मा जम्मा गनुवपनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजम सङ्कतलत रकम तै्रमातसक रुपमा बाँडफाटँ 
गरी सो को प्रततिेदन पन्त्र ददनतभत्र प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालय समि पेश 
गनुवपनेछ। 
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9. अन्त्य राजस्िाः सम्बशन्त्धत प्रदेश कानून तजुवमा नहुँदासम्म प्रदेश सरकारका मन्त्त्रालय 
िा तनकायले प्रदान गने सेिा बापत प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयको पिूव सहमतत तलई 
सेिाको प्रकृतत अनसुार कायववितध बनाई सेिा शलु्क लगाउन सक्नेछ। यसरी सङ्कतलत 
सेिा शलु्क सम्बशन्त्धत मन्त्त्रालय िा तनकायले प्रदेश सशञ्चत कोर्मा दाशखल गनुवपनेछ।  
 

10. दर घटाउन, बढाउन िा छुट ददन सक्ने: (१) प्रदेश सरकारले आिश्यकता अनसुार 
यो ऐन र अन्त्य प्रचतलत कानून बमोशजम लगाइएका कर, दस्तरु, महशलु र शलु्कको 
दर घटाउन, बढाउन िा त्यस्तो कर, दस्तरु, महशलु र शलु्क आंशशक रूपमा छुट 
ददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम कर, दस्तरु, महशलु र शलु्कको दर 
बढाइएको, घटाइएको िा कुन ैकर, दस्तरु, महशलु र शलु्कको दर आंशशक रूपमा 
छुट ददइएको वििरण प्रत्येक िर्व प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयले प्रदेश सभामा पेश 
गनुव पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम कर, दस्तरु, महशलु र शलु्कको दर 
बढाइएको, घटाइएको िा छुट ददइएको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुव पनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोशजम ददइएको छुट सवुिधाको कसैले दरुूपयोग 
गरेमा िा कुनै खास प्रयोजनको लातग छुट सवुिधामा प्राप्त गरेको मालिस्त ुिा सेिा 
अन्त्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा त्यसरी छुट ददइएको कर, दस्तरु, महशलु र शलु्कको 
रकम असूल गरी सो बराबरको रकम जररबाना गररनेछ। 

11. प्रवक्रया सरलीकरण िा बाधा अड्काउ फुकुिा गनव सक्नेाः (१) प्रचतलत कर सम्बन्त्धी 
कानून तथा यस ऐनको कायावन्त्ियनको क्रममा सािवजतनक शाशन्त्त र सवु्यिस्थामा 
गम्भीर खलल पगेुमा िा सािवजतनक आिागमनमा अिरोध भएमा िा विपद्को कारणले 
उशल्लशखत कानूनले प्रदान गरेको कुनै सवुिधा उपभोग गनव नपाउने अिस्था तसजवना 
भएमा, कुन ैजवटलता देशखएमा िा उशल्लशखत कानून तथा यस ऐनको कायावन्त्ियनमा 
कुनै बाधा अड्काउ पनव गएमा प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयले आिश्यकता अनसुार 
अितध थप गनव, प्रवक्रया सरलीकरण गनव िा कायावन्त्ियनमा देशखएको बाधा अड्काउ 
फुकुिा गनव सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम बाधा अड्काउ फुकुिा गरेको सूचना प्रदेश 
राजपत्रमा प्रकाशन गनुवपनेछ। 

12. प्रचतलत कानूनको व्यिस्था कायम रहने: (१) यस ऐनमा व्यिस्था भए बाहेकका 
विर्यमा प्रचतलत कानून बमोशजम वितभन्न तनकायबाट सेिा प्रदान गदाव उठाइएका कर, 
दस्तरु, महशलु र शलु्क अको कानूनी व्यिस्था नभएसम्म प्रचतलत कानूनमा तोवकएको 
दर यथाित रुपमा लाग ुगररनेछ। 

(२) राजस्ि दाशखल गने सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्था प्रदेश सरकार, अथव 
मन्त्त्रालयबाट तोवकए बमोशजम हनुछे।  
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अनसूुची-१ 

(दफा २ सँग सम्बशन्त्धत) 

 

घर जग्गा लगायतको रशजषे्ट्रशन शलु्क, सेिा शलु्क र घरजग्गा रोक्का शलु्क 

क. घर जग्गा लगायतका रशजषे्ट्रशन शलु्क  र घरजग्गा रोक्का शलु्क 

क्र.सं. 

 

तलखतको प्रकार 

 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ उप-
महानगरपातल

का 

नगरपातलका गाउँपातलका 

1.  राजीनामा, सट्टापट्टा, र सगोलनामा र 
छोडपत्रको तलखताः 

   

(क) राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामा 
(हस्तान्त्तरण गररने जग्गाको थैली 
अङ्कमा मात्र) 

 

 

५% 

 

 

४% 

 

 

२% 

(ख) सामवुहक आिास योजना अन्त्तगवत 
तनतमवत भिन आिास इकाईको मूल्यलाई 
न्त्यूनतम थैली अङ्कमा (प्रत्येक आतथवक 
िर्व  स्थानीय तहले वकटानी गने प्रतत िगव 
वफटको न्त्यूनतम मूल्यलाई न्त्यूनतम थैली 
अङ्क कायम गने)। 

४% २% १% 

(ग) सामवुहक आिास योजना अन्त्तगवत 
तनतमवत भिन सवहतको घर जग्गाको 
तलखतको थैली अङ्कमा 

५% ४% २% 
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क्र.सं. 

 

तलखतको प्रकार 

 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ उप-
महानगरपातल

का 

नगरपातलका गाउँपातलका 

 (घ) छोडपत्र (आटनो हक वहस्सा 
बराबरको थैली अङ्कमा) 

 

तीन पसु्ता तभत्रको  बकसपत्र 

सरह 

बकसपत्र 
सरह 

बकसपत्र 
सरह 

तीन पसु्ता बावहरको ५% ४.५% ३% 

2.  दतावफारी: दईु िा दईु जना भन्त्दा बढी 
संयकु्त दताविालाहरूका नाममा संयकु्त 
दताव कायम भएको जग्गा दतावफारी 
गदाव हक हस्तान्त्तरण हनुे भाग 
वहस्साको मात्र राजस्ि लाग्नेछ तर 
अशन्त्तम पटक दतावफारी गदाव बाँकी 
रहेको परैु जग्गाको राजस्ि लाग्नेछ। 
पैतकृ सम्पशत्तको हकमा नामसारी भै 
आएको आएको अिस्थामा 
हकिालाहरुले एकैपटकमा तोवकएको 
राजस्ि ततरी दतावफारी गरी आ- आटनो  
हकवहस्सा तलन पाउनेछ। 

३% २% 

 

१.५% 
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क्र.सं. 

 

तलखतको प्रकार 

 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ उप-
महानगरपातल

का 

नगरपातलका गाउँपातलका 

3.  (क) हालै देशखको बकसपत्रको 
तलखतको थैली अङ्कमा- 

आमा, बाब,ु आमा र बाब ु दिैुपवट्टका 
हजरुबिुा , हजरुआमा, पतत, पत्नी, दाज,ु 
भाउजू, भाइ, भाइबहुारी, दददी, बवहनी, 
छोरा, छोराबहुारी, छोरी, जठेाज,ु 
जेठानी, देिर, देउरानी, भततजा, भततजी, 
दिैुपवट्टका नातत र नाततनी, नाततनीबहुारी, 
काका, काकी, बाबतुफव का ठूलोबिुा र 
ठूलीआमा, आमाज,ु नन्त्द, सौता-सौता र 
एकै दाज ु भाइको छोरा, छोरी, 
अवििावहत फुप,ु भततजा, भततजीबीच। 

   

(अ) रू.१ लाखसम्मको थैली अङ्कमा १.५% १% ०.५% 

(आ) रू.१ लाखभन्त्दा मातथ रू ५ 
लाखसम्मको थैली अङ्कमा 

२.५% २% १% 

(इ) रू. ५ लाखभन्त्दा मातथ जततसकैु 
थैली अङ्कमा 

३% २.५% १.५% 
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क्र.सं. 

 

तलखतको प्रकार 

 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ उप-
महानगरपातल

का 

नगरपातलका गाउँपातलका 

(ख) अन्त्य बकसपत्र र दानपत्रको थैली 
अङ्कमा 

स्पष्टतााः 
सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी 
क्याम्पस/कलेज, सामदुावयक विद्यालय, 

सामदुावयक अस्पताल, नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका 
कायावलय, तीन तहकै सरकारको नाममा 
प्राप्त हनुे जनुसकैु प्रकारको तलखतमा कुन ै
शलु्क लाग्न ेछैन। 

 

१५% 

 

१५% 

 

१०% 

4.  अंशिण्डा तथा अंश भपावईको तलखत 

अंशिण्डा तथा अंश भपावईको तलखतमा 
   

(क) रू.१० लाखसम्मको थैली अङ्कमा ०.२% ०.२% ०.२% 

(ख) रू. १० लाखदेशख रु.३० 
लाखसम्मको थैली अङ्कमा 

०.५% ०.५% ०.५% 

(ग) रू.३० लाख भन्त्दा िढी रू.२ 
करोड सम्मको थैली अङ्कमा 

०.७५% ०.७५% ०.७५% 
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क्र.सं. 

 

तलखतको प्रकार 

 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ उप-
महानगरपातल

का 

नगरपातलका गाउँपातलका 

(घ) रू.२ करोड भन्त्दा बढी ५ करोड 
सम्मको थैली अङ्कमा 

१% १% १% 

(ङ) रू.५ करोड भन्त्दा बढीको थैली 
अङ्कमा 

१.५% १.५% १.५% 

5.  मानो छुवट्टएको र मानो जोतडएको तलखत    

(क) मानो छुवट्टएको प्रतत तलखत 
रू.15,०००/- 

रू.1०,०००/
- 

रू.5,०००/- 

(ख) मानो जोतडएको प्रतत तलखत 
रू.30,०००/- रू.2०,०००/- 

रू.१०,०००/
- 

6.  शेर्पतछको बकसपत्रको तलखत 

शेर्पतछको बकसपत्र/ अष्टलोहको प्रतत 
तलखत    

(क) तीन पसु्तातभत्रको रू.१०,०००/- रू.७,०००/- रू.४,०००/ 

(ख) तीन पसु्ताबावहरको रू.१५,०००/- रू.१२,०००/- रू.७,०००/- 

7.  बन्त्धकीको तलखत  

१% 

 

१% 

 

१% 
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क्र.सं. 

 

तलखतको प्रकार 

 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ उप-
महानगरपातल

का 

नगरपातलका गाउँपातलका 

दृवष्टबन्त्धकी, भोगबन्त्धकी र 
लखबन्त्धकीको तलखतको थैली अङ्कमा 

8.  अतधकारनामा, मञ्जरुीनामा,  
अशततयारनामा  र इच्छापत्रको तलखत 

अतधकारनामा, मञ्जुरीनामा ,अशततयारनामा 
र इच्छापत्रको तलखत 

 

 

रू.५,०००/- 

 

 

रू.४,०००/- 

 

 

रू.३,०००/- 

9.  कपाली तमसकु र करारनामाको तलखत 

दाशखल खारेज नहनु ेकपाली तमसकु र 
करारनामाको प्रतत तलखत 

 

 

 

१% 

 

 

 

१% 

 

 

 

१% 

10.  गठुी स्थापना (गठुी दताव) तलखत 

गठुी स्थापना (गठुी दताव) तलखत 
रू.३,०00/- रू.२,000/- रू.१,०00/- 

11.  घरबहाल तलखत 

घरबहाल तलखत बापत पवहलो मवहनाको 
बहाल रकमको 

5% 4% २% 

12.  फलोपभोग तलखत    
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15. बेशजल्ला /बेइलाका पाररत सम्बन्त्धी व्यिस्था:  

(१) राजीनामा, सट्टापट्टा, सँगोलनामा, छोडपत्र, दतावफारी, हालैको 
बकसपत्र, मानो जोतडएको, मानो छुवट्टएको, शेर्पतछको बकस पत्र, अष्टलोह, 
बन्त्धकीको तलखत, कपाली तमसकु र करारनामाको बेशजल्ला बेइलाका तलखत 
पाररत गदाव अनसूुची-१ मा तोवकए बमोशजमको रशजषे्ट्रशन दस्तरु सम्बशन्त्धत जग्गा 
भएको मालपोत कायावलयको खातामा जम्मा गनुवपनेछ। यसका अततररक्त बेशजल्ला 
बेइलाका दस्तरु प्रदेश तभत्र भए थैली अङ्कमा थप तीन प्रततशत र प्रदेश बावहर भए 

क्र.सं. 

 

तलखतको प्रकार 

 

रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ उप-
महानगरपातल

का 

नगरपातलका गाउँपातलका 

फलोपभोग (यजुफु्रक्टी) रू.1,000/- रू.700/- रू.500/- 

13.  शेर्पतछको बकसपत्र तलखत    

(क) शेर्पतछको बकसपत्र 

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

(ख) शेर्पतछको बकसपत्र तलखत िदर 
िा रद्ध गदाव 

रू.5,000/- रू.3,000/- रू.2,000/- 

14.  अन्त्य तलखत    

(क) रकम खलेुकोमा ४ % ३ % २ % 

(ख) रकम नखलेुकोमा रू.१०,000/- रू.७,000/- रू.५,000/- 
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थैली अङ्कमा थप पाँच प्रततशतका दरले तलखत पाररत गने मालपोत कायावलयले 
प्रदेश सशञ्चत कोर्मा जम्मा गनुवपनेछ ।  

(२) अंशिण्डा तथा अंश भपावइको बेशजल्ला बेइलाका तलखत पाररत गदाव 
अनसूुची-१ बमोशजमको दस्तरु सम्बशन्त्धत जग्गा भएको मालपोत कायावलयको 
खातामा जम्मा गनुवपनेछ। 

 

ख. सेिा शलु्काः  

 

क्र.सं. 
वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा 
बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपा

तलका 

नगरपातलका गाउँपातलका 

1.  तलखत रशजषे्ट्रशनको लातग डोर माग 
गने तनिेदनमा डोर शलु्क 

तलखत रशजषे्ट्रशनको लातग डोर माग 
गने (कारागारमा रहेका 
कैदीिन्त्दीको समेत) तनिेदनमा डोर 
शलु्काः 

रू.२०,०००/
- 

रू.१०,०००/
- 

रू.५,०००
/- 

2.  

 

 

वित्तीय तधतोाः नेपाल राष्ट्र 
बैंकबाट वित्तीय कारोबार गनव 
स्िीकृतत प्राप्त बैंक, वित्तीय तथा 
सहकारी संस्थाबाट ददन ेकजावको 
तधतोबन्त्धक िा दृवष्टबन्त्धक 
शलु्कको रतसद बैंकको सेिा तलन े
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क्र.सं. 
वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा 
बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपा

तलका 

नगरपातलका गाउँपातलका 

सेिाग्राहीको नाममा हनुपुने र 
तलखतमा देहाय बमोशजम शलु्क 
लाग्न ेर थप तधतोको लातग लाग्न े
रोक्का शलु्कको सम्बन्त्धमा थप थैली 
अङ्क समेत जोडेर कायम हनु आउन े
थैली अङ्कको लाग्न े सेिा शलु्कमा 
२५ प्रततशत रोक्का शलु्क लाग्ने र 
बचत तथा ऋण सहकारीलाई समेत 
सोही बराबरको शलु्क लाग्नेछ। 

   

 

(क) रू.१ लाखसम्मको  तलखतको 
थैली अङ्कमा 

 

रू. १,०००/- 

 

रू. १,०००/- 

 

रू. 
१,०००/- 

(ख) रू.१ लाखभन्त्दा बढी  रू.५ 
लाखसम्मको थैली अङ्कमा 

 

रू. १,५००/- 

 

रू. १,५००/- 

 

रू. 
१,५००/- 

(ग) रू.५ लाखभन्त्दा बढी   रू.१० 
लाखसम्मको थैली अङ्कमा 

 

रू. २,५००/- 

 

रू. २,५००/- 

 

रू. 
२,५००/- 
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क्र.सं. 
वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा 
बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपा

तलका 

नगरपातलका गाउँपातलका 

(घ) रू.१० लाखभन्त्दा बढी रू.२० 
लाखसम्मको थैली अङ्कमा 

रू. ३,०००/- रू.३,०००/- 
रू.३,०००/

- 

(ङ) रू.२० लाखभन्त्दा बढी रू.५० 
लाखसम्मको थैली अङ्कमा 

रू.१०,०००/- रू.१०,०००/- 
रू.१०,०००

/- 

(च) रू. ५० लाखभन्त्दा बढी रू.१ 
करोडसम्मको थैली अङ्कमा रू.३०,०००/- रू. ३०,०००/- 

रू. 

३०,०००/
- 

(छ) रू. १ करोडभन्त्दा बढी  रू.२ 
करोडसम्मको थैली अङ्कमा 

रू. ४०,०००/- रू. ४०,०००/- 
रू. 

४०,०००/- 

(ज) रू. २ करोडभन्त्दा बढी  रू.५ 
करोडसम्मको थैली अङ्कमा       

रू. ८०,०००/- 
रू. 

८०,०००/- 
रू. 

८०,०००/- 

(झ) रू. ५ करोडभन्त्दा बढी रू. 
१५ करोडसम्मको थैली अङ्कमा रू.१,५०,०0०/- 

रू. 
१,५०,०००/- 

रू. 
१,५०,०००/

- 

(ञ) रू. १५ करोडभन्त्दा बढी रू. 
३० करोडसम्मको थैली अङ्कमा  रू. 

१,७५,०००/- 
रू. 

१,७५,०००/- 

 

रू. 

१,७५,०००/
- 
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क्र.सं. 
वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा 
बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपा

तलका 

नगरपातलका गाउँपातलका 

(ट) रू. ३० करोडभन्त्दा बढी रू. 
५० करोडसम्मको थैली अङ्कमा  

रू. 
२,००,०००/- 

रू. 
२,००,०००/- 

रू. 
२,००,०००/

- 

(ठ) रू. ५० करोडभन्त्दा बढी 
जततसकैु थैली अङ्कमा  

०.०५% ०.०५% ०.०५% 

3.  तलज 

सरकारी जग्गा तलजमा उपलव्ध 
गराउन े

सरकारी जग्गा दताव तथा तलजमा उपलब्ध गराउन े
सम्बन्त्धी कायवनीतत, २०७१ को अनसूुची-१ 
अनसुारको शलु्क लाग्नेछ। 

4.  जग्गा धनी दताव शे्रस्ताको 
प्रतततलवपको लातग जग्गाधनी 
(वटकट बाहेक) प्रतत पजुाव 

रू.१,०००/- रू. ५००/- रू. २००/- 

नोटाः यो व्यिस्था जनुसकैु प्रयोजनको लातग प्रतततलवप तलँदा लाग ुहनुछे 

5.  दाशखल खारेज शलु्क  

(क) करार अनसुार तलखत पाररत 
गनव ठहर् याएको फैसला िा तमलापत्र 
अनसुारको दाशखल खारेज गदाव थैली 
अङ्कको 

५% 

 

 

४% 

 

 

२% 
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क्र.सं. 
वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा 
बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपा

तलका 

नगरपातलका गाउँपातलका 

(ख) अंश र अपतुालीको फैसला, 
तमलापत्र तथा अन्त्य फैसला र 
तमलापत्र बमोशजम दाशखल खारेज 
गदाव लाग्ने शलु्क थैली अङ्कको 
(अंशको हकमा अदालतबाट अंश 
मदु्दामा तमलापत्र तथा फैसला 
बमोशजम दाशखला खारेज हुदँा लाग्न े
शलु्क अंशिण्डा सरह हनु े र 
अन्त्यको हकमा यथाित हनुे।) 

३% २% १% 

(ग) बैंक तथा वित्तीय संस्था िा 
सहकारी संस्थाबाट कजाव प्रिाह 
गदाव तलएको तधतो तललाम गदाव 
व्यशक्तले सकार गरी बैंक तथा 
वित्तीय संस्थाको पत्रानसुार 
व्यशक्तको नाममा दाशखल खारेज 
गदावको थैली अङ्कमा 

५% ४% २% 
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क्र.सं. 
वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा 
बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपा

तलका 

नगरपातलका गाउँपातलका 

(घ) बैंक तथा वित्तीय संस्था िा 
सहकारी संस्थाबाट कजाव प्रिाह 
गदाव तलएको तधतो तललाम गदाव 
व्यशक्तले सकार नगरी ऋणीकै 
नामबाट िैक वित्तीय संघ िा 
सहकारी संस्थाले आफ्नो नाउँमा  
दाशखल खारेज गदाव  प्रतत तमतसल 

रू.१५,०००/
- 

रू. 
१०,०००/- 

रू. 
५,०००/- 

(ङ) बैंक तथा वित्तीय संस्था िा 
सहकारी संस्थाले कजाव प्रिाह गदाव 
तलएको तधतो तललाममा बैंक तथा 
वित्तीय संस्था आफैले सकार 
गरेपतछ सम्बशन्त्धत ऋणीलाई न ै
वफताव गदाव पाररत गने तलखतको 
थैली अङ्कमा 

२.५% २% १% 

(अ) भतूमसधुार तथा मालपोत 
कायावलयबाट  जग्गा 
बाडँफाँट भई दाशखल खारेज 
हनु आउँदा  प्रतत तमतसल 

रू. ५००/- रू. ३००/- रू. २००/- 
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क्र.सं. 
वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा 
बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपा

तलका 

नगरपातलका गाउँपातलका 

(आ) अदालत िा न्त्यावयक 
तनकायको फैसला बमोशजम 
तललाम बढाबढ गरी दाशखल 
खारेज गदाव प्रतत तमतसल 

रू.५,०००/- रू. १,०००/- रू. ५००/- 

(च) शेर्पतछको बकसपत्रको 
दाशखल खारेज 

 

(अ)  तीनपसु्ता तभत्रको भए सबै िेत्रका लातग अंशबण्डा सरह 

(आ) तीनपसु्ता बावहरको भए सबै िेत्रका लातग राजीनामा सरह 

6.  नामसारी  

(क) तीनपसु्ता तभत्रको नामसारी 
रू.५,०००/- रू. ३,०००/- 

रू.१,५००
/- 

(ख) तीनपसु्ता भन्त्दा बावहरको 
नामसारी 

रू.१५,०००/
- 

रू. 
१०,०००/- 

रू. 
५,०००/- 

रष्टव्याः तीन पसु्तातभत्र िा बावहरको अचल सम्पशत्त ३५ ददनतभत्र मतृकका नामको 
घरजग्गा हकिालाले नामसारी गरी तलनपुनेछ र सो पश्चात नामसारी दाशखला खारेज 
माग गनव आएमा तलइने शलु्कमा रु १०० थप शलु्क तलई नामसारी गने 

7.  हाल साविकाः पनुाः नापजाँच पतछको 
शे्रस्ता हाल साविक तथा 

रू. १,०००/- रू. ५००/- रू. २००/- 
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क्र.सं. 
वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा 
बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपा

तलका 

नगरपातलका गाउँपातलका 

अद्याितधक गदाव तथा अदालत ,
मालपोत कायावलय िा कुनै 
आयोग समेतको फैसला िा तनणवय 
भई कायम हनु आउन े प्रतत 
जग्गा धनी शे्रस्ताको  प्रतत तमतसल 

8.  

 

घर कायमाः शे्रस्ता पूजावमा घर 
जनाउन ेप्रतत तनिेदनमा 

रू.२,५००/- रू. २,०००/- रू. ५००/- 

9.  

 

घर पाताल: 

घर पाताल गदाव प्रतत तमतसल 

 

रू.१,०००/- 

 

रू.१,०००/- 

 

रू.१,०००
/- 

10.  

वकत्ता एवककृत:  

वकत्ता एवककृत गदाव प्रतत तमतसल 
रू.१,०००/- रू.१,०००/- 

रू.१,०००
/- 

11.  संशोधन शलु्काः मालपोत ऐन, 
२०३४ को दफा ७(३) 
अनसुारको वििरणमा संशोधन गनुव 
पदाव प्रतत तमतसल 

रू. ५००/- रू. ३००/- रू. २००/- 

12. रोक्का शलु्काः   
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क्र.सं. 
वििरण 

सेिा शलु्कको दर अन्त्यथा उल्लेख भएकोमा 
बाहेक थैली अङ्कमा 

महानगर/ 
उपमहानगरपा

तलका 

नगरपातलका गाउँपातलका 

(क) तलखत रशजषे्ट्रशन भएकोमा 
(थैली अङ्क जततसकैु  भएपतन) नलाग्न े नलाग्न े नलाग्न े

(ख) तलखत रशजषे्ट्रशन नहनुमेा  

 1. रू. ५ लाखसम्मको ऋण 
अङ्कमा-  

रू. ५००/- रू. ३००/- रू. २००/- 

 2.  रू. ५ लाखभन्त्दा बढी रु 
१५ लाखसम्मको ऋण 
अङ्कमा-  

रू. १०००/- रू. ७००/- रू. ५००/- 

 3. रू. १५ लाखभन्त्दा बढी रु 
५० लाखसम्मको ऋण 
अङ्कमा-  

रू. २०००/- रू. १५००/- रू.१२००/
- 

 4. रू. ५० लाखभन्त्दा बढी 
जततसकैु ऋण अङ्कमा- 

रू. ३०००/- रू. २५००/- रू. ५००/- 

 5. ऋण अङ्क नखलेुकोमा-  रू.१००००/- रू. ७०००/- रू.५०००/
- 
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ग. विविधाः  

1. अतधकारनामा र शेर्पतछको बकसपत्र तलखत बाहेक अन्त्य सबै प्रकारको तलखतमा 
थैली अङ् क  खलुाउन ुपनेछ।  

2. जलविद्यतु, उद्योग, शचया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पषु्प व्यिसाय, तरकारी 
खेती, पशपंुिीपालन, अलैंची खेती, अदिुा खेती, जतडबटुी खेती एिं फलफूल खेती 
उद्योगको नाममा खररद गने जग्गाको तलखत पाररत गदाव लाग्ने रशजषे्ट्रशन शलु्कमा 
५० प्रततशत छुट हनुेछ। सम्बशन्त्धत कायव गने उद्योग हो भनी सम्बशन्त्धत स्थानीय 
तहको राजस्ि परामशव सतमततको तसफाररसमा कायवपातलकाको बैठकले छुट ददन े
सम्बन्त्धी गरेको  तनणवयको प्रतततलपी पेश गनुवपने छ तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग 
उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा मालपोत कायावलयले छुट भएको रशजषे्ट्रशन शलु्क 
असूल गरी सोही रकम बराबर जररबाना गनुव पनेछ।   

3. सामवुहक खेती योजना अन्त्तगवत कृवर् उत्पादन बढाउन ेउदे्दश्यले व्यशक्तहरू तमली 
जग्गाको चक्ला तमलाई खेती गने उद्योग खोली त्यस्तो उद्योगको नाममा तलखत 
पाररत भएमा सो मा लाग्न ेरशजषे्ट्रशन दस्तरुमा ५० प्रततशत छुट हनुछे। तर त्यस्तो 
जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा मालपोत कायावलयले छुट भएको 
रशजषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी सोही रकम बराबर जररबाना गनुवपनेछ।   

4. प्रदेशतभत्र सूती, चरुोट, खैनी, गटु्खा, पानपराग, प्लावष्टक र मददराजन्त्य उद्योग बाहेकका 
उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गनव उद्योगको नाममा खररद 
गने जग्गाको तलखत पाररत गदाव लाग्ने रशजषे्ट्रशन शलु्कमा २५ प्रततशत छुट हनुेछ। 
तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा सम्बशन्त्धत मालपोत 
कायावलयले छुट भएको रशजषे्ट्रशन शलु्क असूल गरी सोही रकम बराबर जररबाना 
गनुवपनेछ।        

5. प्रदेशतभत्र कमवचारी सञ्चयकोर् तथा नागररक लगानी कोर्ले तनयतमत बचत जम्मा 
गने आटना सञ्चयकतावहरूलाई ऋण सवुिधा उपलव्ध गराउँदा तलन े तधतोको तधतो 
बन्त्धक तलखत पाररत गदाव सेिा शलु्क रू १०००/- मात्र लाग्नेछ। 

6. सहकारी ऐन, २०७४ िमोशजम दताव भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले 
आटना शेयर सदस्यहरूतबच ऋण लगानी प्रिाह गदाव एक आतथवक िर्वमा एकपटक 
एका घरपररिारतभत्रका कुन ै एक सेयर सदस्यलाई मात्र रू. ३० लाख 
रूपैयाँसम्मको थैली अङ् कमा रोक्का शलु्क िाहेक सेिा शलु्क छुट हनुछे। सो भन्त्दा 
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मातथको थैली अङ्कमा खण्ड (ख) सेिा शलु्क महलको क्रम संतया २ िमोशजमको 
सेिा शलु्क लाग्नेछ। तर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले भने यो छुट 
पाउनेछैनन।् सहकारी संस्थाले सदस्यलाई ऋण लगानी गदाव कायविेत्रभन्त्दा बावहरको 
घरजग्गा पतन तधतोको रूपमा राख्नसक्नेछ।  

7. जनयदु्ध, जनआन्त्दोलन र मधेश आन्त्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीद र बेपत्ता 
भएका योद्धाका आशश्रत पतत, पत्नी, छोरा र छोरी तथा माता–वपताको नाममा स्िातमत्ि 
प्राप्त हनु ेगरी पाररत हनु ेतलखतमा यस ऐन बमोशजम लाग्न ेसबै प्रकारको शलु्क पूणव 
रूपमा छुट हनुेछ। 

8. अपाङ्गता भएका व्यशक्त, दतलत एिम ्वपछतडएका जातत भनी स्थानीय तहबाट प्रमाशणत 
भएको तसफाररस िा आतधकाररक प्रमाणको आधारमा ततनीहरूको नाममा स्िातमत्ि 
प्राप्त हुँदा रू. ३० लाखसम्मको थैली अङ् कमा एक पटकको लातग यस ऐन िमोशजम 
असलु गररने घर जग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्कमा २५ प्रततशत छुट हनुेछ। 

9. मवहला, सत्तरी िर्वभन्त्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागररक र नाबालकको नाममा जनुसकैु 
प्रकारबाट स्िातमत्ि प्राप्त हनु ेगरी पाररत हनुे तलखतमा यस ऐन बमोशजम लगाइएको 
रशजषे्ट्रशन शलु्कमा २५ प्रततशत छुट हनुेछ। तर एकल मवहलाको हकमा भन े३५ 
प्रततशत छुट हनुेछ। देहायमा उशल्लशखत गाउँपातलकाको हकमा ५०% छुट हनुेछ 
:    

(अ)  मनाङ शजल्लाको नापाव भतूम, नासोँ, मनाङ वङस्याङ गाउँपातलका, 

(आ)  मसु्ताङ शजल्लाको थासाङ, लो घकेर दामोदरकुण्ड, लोमान्त्थाङ, 
िारागङु मशुक्तिेत्र गाउँपातलका,  

(इ)  गोरखा शजल्लाको चमुनबु्री गाउँपातलका, 

10.  हाल पतत िा पत्नीको नाममा कायम रहेको घर जग्गाको स्िातमत्ि पररितवन गरी 
पतत–पत्नी दिैुको संयकु्त स्िातमत्िको रूपमा तलखत गनव चाहेमा सो सगोलनामाको 
तलखतमा रू.१००/- मात्र रशजषे्ट्रशन शलु्क लाग्नेछ। 

11. ३०० जना भन्त्दा बढी व्यशक्तलाई प्रत्यि रोजगारी ददन ेउत्पादनमूलक उद्योग स्थापना 
गनव िा विस्तार गनवका लातग जग्गा खररद गदाव लाग्न ेरशजषे्ट्रशन शलु्कको तलखतमा 
पूणव छुट ददइनेछ। तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा 
मालपोत कायावलयले छुट भएको रशजषे्ट्रशन शलु्क असलु गरी सोही रकम बराबर 
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जररबाना गनुव पनेछ। यस सवुिधा प्राप्त गनवको लातग प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालय 
र पयवटन, उद्योग तथा िाशणज्य मन्त्त्रालयको तसफाररस र उद्योगको विस्ततृ योजना 
पेश गनुव पनेछ। 

12. भतूमहीन, मकु्त कमैया र मकु्त हतलया पररिारले सहतुलयतपूणव ऋण र अनदुान प्राप्त 
गरी खररद गरेको जग्गाको तलखत पाररत गदाव लाग्ने रशजषे्ट्रशन शलु्क, सेिा शलु्क र 
रोक्का शलु्क पूणव रूपमा छुट हनुेछ। 

13. बैंक तथा वित्तीय संस्था एिं सहकारी संस्था र अदालतबाट भएको तमलापत्र अनसुार 
दाशखल खारेज गदाव सेिा शलु्क असलु गने प्रयोजनको लातग मालपोत कायावलयले 
रशजषे्ट्रशन प्रयोजनको लातग तोकेको न्त्यूनतम मूल्य र तमलापत्र िा बैंक तथा वित्तीय 
संस्था एिं सहकारी संस्थाको पत्रमा उल्लेख भएको मूल्य मध्ये जनु बढी हनु्त्छ सोही 
मूल्यलाई कायम गनुव पनेछ। 

14. प्रदेशतभत्र यो ऐन लाग ुहुदँाका िखत प्रदेश िा स्थानीय तहबाट घोर्णा भएका िा 
यस पतछ घोर्णा हनु ेनगरपातलकाको हकमा त्यस्ता नगरपातलकाको नाम र िेत्र 
तनधावरण गरी प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहले राजपत्रमा सूचना प्रकाशशत गरेको 
तमततदेशख यस अनसूुची बमोशजमको घर जग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क र सेिा शलु्क 
लाग्नेछ। 

15. सहकारी ऐन, २०७४ अन्त्तगवत दताव भएका सहकारी संस्थाहरूलाई संस्थाको 
प्रयोजनको लातग मात्र पहाडी िेत्रमा २ रोपनी, तराई र तभत्री मधेशमा ३ कठ्ठासम्म 
जग्गा र भिन खररद गदाव प्रदेश अन्त्तगवतका सहकारी रशजष्ट्रारको कायावलय/दताव गने 
तनकायको तसफाररसमा लाग्न ेरशजषे्ट्रशन शलु्कमा ५० प्रततशत छुट हनुेछ। त्यस्ता 
सहकारी संस्थाले रशजषे्ट्रशन शलु्क छुट सवुिधामा खररद गरेको जग्गा तथा भिन 
संस्था गातभएको िा विघटन भएको अिस्थामा बाहेक तबक्री गरेमा पवहले छुट ददएको 
रशजषे्ट्रशन शलु्क असूल गररनेछ। तर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हकमा यो 
छुट लाग ुहनु ेछैन। 

16. क्रम संतया 7, ८, ९, १०, ११ र १२ बमोशजम छुट ददँदा एकै व्यशक्तलाई 
एकभन्त्दा बढी आधारमा छुट पाउने भएमा सबैभन्त्दा बढी कुन ैएकमात्र छुट ददइन े
छ। 

17. एउटै कारोबारबाट १० लाख रूपैयाँ िा सोभन्त्दा मातथको घर िा जग्गा खररद तबक्री 
गदाव के्रताले बैंकबाट भकु्तानीको लातग योग्य (गडु फर पेमने्त्ट) भतन छाप लागेको 
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चेकको फोटोकपी पेश गरेपतछ िा तबके्रताका नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम 
जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेश गरेपतछ मात्र मालपोत कायावलयले तलखत 
पाररत गनुव पनेछ। 

18. पतत पत्नीको संयकु्त नाममा पाररत हनुे तलखतमा मवहला सरह रशजषे्ट्रशन शलु्क छुट 
ददइनेछ। 

19. अंशबण्डा पश्चात तीन पसु्तातभत्र छोरा-छोरी र दबैुपवट्टका नाती-नाततनीहरूमा संयकु्त 
अपतुाली नामसारी भएको जग्गा दतावफारी गदाव अनसूुची- १ क(२) बमोशजम शलु्क 
लाग्न ेछ।  

20. नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार िा स्थानीय तह अन्त्तगवत कुन ैएक तनकायको नाममा 
रहेको जग्गा नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकार िा स्थानीय तह िा सो अन्त्तगवतको 
अन्त्य तनकायको नाममा रशजषे्ट्रशन िा दाशखल खारेज गनुवपदाव रशजषे्ट्रशन शलु्क तथा 
सेिा शलु्क लाग्न ेछैन। 

21. कुनै व्यशक्तको स्िातमत्िमा रहेको जग्गा नेपाल सरकार िा प्रदेश िा स्थानीय 
सरकारको कुनै तनकायलाई तन:शलु्क रूपमा प्राप्त भएमा िा नपेाल सरकार, प्रदेश 
सरकार र स्थानीय सरकार िा सरकारको कुन ैपतन तनकायले खररद गरी तलएमा 
सोमा रशजषे्ट्रशन शलु्क तथा सेिा शलु्क लाग्न ेछैन। 

22. मालपोत कायावलयले घरजग्गा रशजषे्ट्रशनबाट सङ्कलन गरेको राजस्ि मध्ये दईु 
प्रततशत रकम प्रदेश सशञ्चत कोर्मा जम्मा गरी बाँकी रहेको मध्ये ६० प्रततशत 
सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको सशञ्चत कोर्मा र ४० प्रततशत प्रदेश सशञ्चत कोर्मा 
दाशखला गनुवपनेछ र अन्त्य शीर्वक (पुजँीगत लाभ करबाहेक) बाट सङ्कलन गरेको 
परैु रकम प्रदेश सशञ्चत कोर्मा दाशखल गनुवपनेछ। उक्त दईु प्रततशत रकम मालपोत 
कायावलयको पूिावधार विकासका लातग प्रयोग गररनेछ।  

23. क्रम संतया २, ३ र ४ बमोशजमका तलखत पाररत गदाव राजस्ि छुट तलने प्रयोजनका 
लातग उद्योग/व्यिसाय/आयोजना दतावको प्रमाण पत्रका साथै कृवर् र पशपुालन 
उद्योग/व्यिसाय/आयोजना सम्बन्त्धीको हकमा सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको तसफाररश र 
अन्त्य उद्योग/व्यिसाय/आयोजनाको हकमा सेिा सञ्चालन गने सम्बशन्त्धत प्रदेश 
मन्त्त्रालयको सहमतत पेश गनुवपनेछ। 

24. अनसूुची १ (ग) बमोशजम छुट ददइएको वििरण सम्बशन्त्धत मालपोत कायावलयले 
मवहना समाप्त भएको पन्त्र ददनतभत्र प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 
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25. शेर्पतछको बकसपत्र रशजषे्ट्रशन गने व्यशक्तको मतृ्य ुपश्चात तलखत बमोशजम अचल 
सम्पशत्त शेर् पतछको बकस पाउन े व्यशक्तले छ मवहना तभत्र दाशखला खारेज गरी 
तलनपुनेछ। सो म्याद नघाई दाशखला खारेज गनव आएमा प्रत्येक िर्वको रु ५०० 
थप दस्तरु तलइनेछ। 

26. हालैको बकसपत्रको हकमा सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको िडा कायावलयबाट नाता 
प्रमाशणत गरेको प्रमाण पेश गनुवपनेछ।  

27. एउटै आतथवक िर्वतभत्र घर जग्गाको खररद गदाव रशजषे्ट्रशन तलखतमा कायम गररएको 
थैली अङ्कको रकमभन्त्दा बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाबाट वित्तीय तधतो कारोबारमा 
राशखन े थैली अङ्कको रकम बढी राखी वित्तीय कारोबार गररन े भएमा खररद गदाव  
रशजषे्ट्रशन तलशखतमा नपगु हनु ेथैली रकमको रशजषे्ट्रशन दस्तरु असलु गररनेछ। 
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अनसूुची – २ 

(दफा ३ सँग सम्बशन्त्धत) 

सिारी साधन कर, सिारीचालक अनमुततपत्र, बाटो इजाजत पत्र दस्तरु तथा आिेदन दस्तरु 

क. सिारी साधन कर 

1. तनजी सिारी साधनमा देहाय बमोशजम सिारी साधन कर लाग्नेछाः- 

सिारीको वकतसम  

(क) कार, जीप, भ्यान, माइक्रो बस  िावर्वक कर दर 
(रू.) 

(अ) १००० सी.सी. सम्म 2२,00०/– 

(आ) १००१ देशख १५०० सी.सी. सम्म २५,0००/– 

(इ) १५०१ सी.सी. देशख २००० सी.सी. सम्म 2७,000/– 

(ई) २००१ सी.सी. देशख २५०० सी.सी. सम्म ३७,०००/– 

(उ) २५०१ सी.सी. देशख ३००० सी.सी. सम्म ५०,०००/– 

(ऊ) ३००१ सी.सी. देशख ३५०० सी.सी. सम्म ६०,0००/– 

(ऋ) ३५०० सी.सी. देशख मातथ सबै ६५,०००/– 

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, के्रन जस्ता मेशशनरी उपकरण र तमनीवटपर 

(अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर,  के्रन जस्ता मेशशनरी उपकरण ४०,०००/– 

(आ) वरपर ४२,०००/– 

(इ) तमनीवरपर ३०,०००/– 
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(ग)  थ्री ह्वीलर, टेम्पो, रयाक्टर र पािर वटलर 

(अ) अटो ररक्सा,थ्री ह्वीलर र टेम्पो   ६,०००/– 

(आ) रयाक्टर ७,०००/– 

 (इ) पािर वटलर ४,५००/– 

(घ) तमतनरक/तमतनबस 2७,0००/– 

(ङ) रक र बस ३५,०००/– 

(च) तेल ट्ाकंर, ग्यासँ बलेुट   ३५,०00/- 

(छ) मोटर साइकल तथा स्कुटर    

(अ) १२५ सी.सी. सम्मको ३,०00/– 

(आ) १२५ सी.सी भन्त्दा मातथ १५० सी.सी. सम्म ५,०००/– 

(इ) १५० सी.सी भन्त्दा मातथ २२५ सी.सी. सम्म ६,५००/– 

(ई) २२५ सी.सी भन्त्दा मातथ ४०० सी.सी. सम्म ११,0००/– 

(उ) ४०० सी.सी भन्त्दा मातथ ६५० सी.सी. सम्म २०,0००/– 

(उ) ६५० सी.सी भन्त्दा मातथ सबै ३०,0००/– 

(ज) विद्यतुीय सिारी साधन  

(अ) मोटरसाईकल/स्कुटर  

(१) ३५० िाट देशख १००० िाट सम्म १०००। - 

(२) १००० िाट भन्त्दा मातथ देशख १५०० िाट सम्म १५००। - 
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(३) १५०० िाट भन्त्दा मातथ सबै  २,०००। - 

(आ) कार जीप भ्यान माइक्रोबस र बस  

(१) ५० वकलोिाट भन्त्दा मातथ १२५ वकलोिाट सम्म १०,०००।- 

(२) १२५ वकलोिाट भन्त्दा मातथ २०० वकलोिाट सम्म  १५,०००. - 

(३) २०० वकलोिाट भन्त्दा मातथ सबै २०,०००।- 

२. भाडामा दताव भएका सिारी साधनमा देहाय बमोशजम सिारी साधन कर लाग्नेछाः 

सिारीको वकतसम 

(क) कार, शजप, भ्यान, माइक्रो बस िावर्वक कर 
दर (रू) 

(अ) १००० तस.तस.सम्म   ११,०००।- 

(आ) १००० तस.तस. भन्त्दा मातथ १५०० तस.तस.सम्म १२,५००।- 

(इ) १५०० तस.तस. भन्त्दा मातथ २००० तस.तस.सम्म     १३,५००।- 

(ई) २००० तस.तस. भन्त्दा मातथ २५०० तस.तस.सम्म  १४,५००।- 

(उ) २५०० तस.तस. भन्त्दा मातथ ३००० तस.तस.सम्म     १६,५००।- 

(ऊ) ३००० तस.तस. भन्त्दा मातथ ३५००  तस.तस.सम्म १७,५००।- 

(ऋ) ३५०० तस.तस. भन्त्दा मातथ ४००० तस.तस.सम्म  १९,०००।- 

(ए)  ४००० तस.तस. भन्त्दा मातथ सबै २२,०००।- 

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर, तमनी वरपर, के्रन जस्ता मेशशनरी 
उपकरण   

२१,०00/- 
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(ग) थ्री ह्वीलर र टेम्पो ६,०00/- 

(घ) रयाक्टर    ६,०00/- 

(ङ) पािर वटलर ४,५00/- 

(च) तमनीरक, तमनीबस 1५,०00/- 

(छ) रक, बस र पानी ट्ांकर  २०,०00/- 

(झ) तेल ट्ांकर, ग्याँस बलेुट   २२,०00/- 

३. सिारी साधन दताव सरुिा सहमततका लातग लाग्न ेदस्तरु  

(क) दईु पाङ्ग्र ेसिारी साधन   १,०००/- 

(ख) साना सिारी साधन (कार ,जीप, भ्यान) ३,०००/- 

(ख) ठूला सिारी साधन (बस रक र अन्त्य) ५,०००/- 

 

3. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका नाममा दताव भएका सिारी 
साधनहरूलाई भाडामा दताव भएका सिारी साधनमा लाग्न ेसरह कर तथा जाँचपास 
शलु्क लाग्नेछ। तर  सामदुावयक विद्यालयको नाममा दताव भएको सिारी साधनमा 
भाडामा दताव भएका सिारी साधन करमा लाग्न ेकरमा पचास प्रततशत छुट हनुेछ। 

4. सरुू पैठारी तमततले एक िर्वभन्त्दा कम अितध भएमा दामासाहीले सिारी साधन कर 
कट्टा गररनेछ। तर व्यापार मौज्दातमा रहेका सिारी साधनमा यस्तो कर लाग्न े
छैन।  

5. सिारी साधन तबग्रकेो िा अन्त्य कुनै कारणबाट सो सिारी साधन चलाउन नपाएको 
भनी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ठहर् याएको कुनै व्यशक्त िा संस्थाको नाममा दताव 
भएको सिारी साधनलाई सिारी साधन सञ्चालन नगरेको अितधको सिारी साधन कर 
लाग्न ेछैन। 
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6. भाडाका बस, तमनीबस तथा माइक्रोबसका सिारी साधनले विद्याथीलाई सहतुलयतको 
रूपमा भाडामा छुट ददए बापत त्यस्ता सिारी साधनका धनीले ततनुव पने सिारी साधन 
करमा तेशत्तस प्रततशत छुट पाउनेछन।् 

7. जनुसकैु सिारी साधनका धनीले लाग्न ेसिारी साधन कर प्रचतलत दरका आधारमा 
एकमषु्ठ रूपमा २ िर्वसम्मका लातग एकैपटक भकु्तानी गरी निीकरण गराउन 
सक्नेछन।् यसरी अतग्रम रूपमा २ िर्वको सिारी साधन कर एकमषु्ट बझुाई निीकरण 
गराएमा लाग्ने सिारी साधन करमा १५ प्रततशत छुट हनुेछ। 

8. अन्त्य प्रदेशमा दताव भएका सिारी साधन धनीले यस प्रदेशबाट निीकरण गनव चाहेमा 
यस ऐन बमोशजम तनधावरण गरेको शलु्क बझुाई निीकरण गनव सक्नछे। 

9. सािवजतनक संग्रहालयमा प्रदशवनीका लातग राशखएका २० िर्वभन्त्दा परुाना सिारी 
साधनलाई िावर्वक ततनुवपने सिारी साधन कर लाग्न ेछैन। 

10. क्रमसंतया १ र २ मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन दमकल, एम्बलेुन्त्स तथा 
शि िाहनलाई सिारी साधन कर लाग्ने छैन। 

11. दश लाख रूपैयाँ भन्त्दा बढीको सिारी साधन खररद गदाव सम्बशन्त्धत सिारी साधन 
के्रताले एकाउन्त्ट पेयी चेकबाट मात्र तबके्रतालाई रकम भकु्तानी गनुव पनेछ। 

12. अपाङ्गता भएका व्यशक्तले प्रयोग गनव तमल्न ेगरी बनाईका १५० सी.सी. सम्मका 
स्कुटरमा सिारी साधन कर लाग्न ेछैन। 

13. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा अन्त्तगवतका तनकायहरुले जफत गरी तललाम तबक्री 
गरेको सिारी साधनको हकमा तललाम प्रवक्रया समाप्त नभएसम्मको तमतत भन्त्दा 
अगातडको सिारी साधन कर लाग्न ेछैन। 

14. प्रदेश सरकार मातहतका कायावलयहरुमा कम्तीमा बीस िर्व भन्त्दा बढी परुाना र 
तबग्ररे काम नलाग्न ेभएका तथा ममवत संभार गरेर सञ्चालन गनव उपयकु्त नदेशखएका 
सरकारी सिारी साधनहरु तललाम गरी हटाउन े प्रयोजनका लातग सम्बशन्त्धत 
कायावलयबाट तसफाररस भई आएमा यातायात व्यिस्था कायावलयमा लगत कट्टा गदाव 
प्रदेश सरकार, अथव मन्त्त्रालयले बीस िर्व पछातडको अितधको कर, दस्तरु र जररबाना 
छुट ददन सक्नेछ। 

15. गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्त्य प्रदेशमा दताव निीकरण भएका सिारी साधन सम्ित ्
२०८० असार मसान्त्तसम्म गण्डकी प्रदेशमा स्थानान्त्तरण गनव चाहेमा दताव शलु्कमा 
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७५ प्रततशत र पवहलो िर्वको सिारी साधन कर र निीकरण शलु्कमा ५० प्रततशत 
छुट ददइनेछ। 

16. कुन ैएक प्रयोजनको लातग दताव भएको सिारी साधन अको प्रयोजनका लातग प्रयोग 
भएमा प्रदेश सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, २०७६ बमोशजम जररबाना गरी 
असलु गररनेछ। 

17. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जफत गरी तललाम तबक्री गरेको 
सिारी साधनमा सो तमतत भन्त्दा अगातडको अितधको यस्तो कर लाग्न ेछैन। 

18. यस ऐन बमोशजम छुट सवुिधा उपलब्ध गराउदा दईु िा सो भन्त्दा बढी छुट सवुिधा 
पाउन ेअिस्था भएमा जनु शीर्वकमा सबैभन्त्दा बढी छुट सवुिधा उल्लेख भएको छ 
सो मात्र छुट हनुेछ। 

19. यातायात व्यिस्था कायावलय रहेको स्थान िा सदरमकुाम भन्त्दा टाढा िा दगुवम 
स्थानमा रहेका डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, वरपर र के्रन जस्ता मेशशनरी 
उपकरणहरुको प्रावितधक परीिण/जाँचपासका लातग आिश्यकता तथा मागका 
आधारमा डोर खटाएर सेिा ददन सक्नेछ। यसरी डोर सेिा प्रदान गरेबापत खण्ड 
ख (५) बमोशजम थप शलु्क लाग्नछे। 

20. आतथवक िर्व २०६५/०६६ देशख २०७६/०७७ सम्म तनयमानसुार सिारी साधन 
कर नबझुाएका र निीकरण नगरेका सिारी साधनको सम्ित ् २०७९ फागनु 
मसान्त्तसम्म सिारी साधन कर बझुाउन आएमा लाग्ने जररबानामा छुट हनुेछ । 

21. प्रचतलत कानून विपरीत रावफक तनयम उल्लङ् घन गरे बापत रावफक प्रहरीले सिारी 
धनीसँग असलु गने दण्ड जररबाना बापतको रकम गण्डकी प्रदेश तभत्रका रावफक 
प्रहरी कायावलयले प्रदेशको सशञ्चत कोर्मा जम्मा गनुवपनेछ। 

22. गण्डकी प्रदेशमा दताव भएका सिारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको 
शलु्क प्रदेश सशञ्चत कोर्मा जम्मा गनुवपनेछ। 

23. सिारी साधन धनीले सिारी साधन कर बझुाएको तमततमा न ैनिीकरण दस्तरु समेत 
बझुाई एक िर्वको लातग निीकरण गनुवपनेछ। 

 

ख. सिारी चालक आिेदन दस्तरु, अनमुततपत्र र निीकरण दस्तरुाः 

1. सिारी चालक आिेदन दस्तरु, अनमुततपत्र र निीकरण दस्तरु  
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एउटै दरखास्तबाट इजाजतको लातग एकभन्त्दा बढी वकतसमका सिारी चलाउन दरखास्त ददन 
चाहेको हकमा जतत वकतसमको सिारी चलाउने इजाजतको लातग दरखास्त ददएको हो सोको 
छुट्टाछुटै्ट दस्तरु लाग्नेछ।  

सिारीको वकतसम /िगव 
आिेदन 
दस्तरु (रू.) 

सिारी चालक 

अनमुततपत्र दस्तरु 
(रू.) 

निीकरण 
दस्तरु (रू.) 

मोटर साईकल/स्कुटर/ मोपेड ५००/- १,५००/- १,५००/- 

कार, जीप , पािर रेलर र डेतलभरी 
भेन 

५००/- २,०००/- २,०००/- 

टेक्टर ५००/- २,५००/- २,५००/- 

तमनीबस/रक   ५००/- ५००/- २,५००/- 

रक/बस,लहरी   ५००/- १,०००/- ३,०००/- 

H1,H2,H3,I1,I2,I3, J1,J2,J3,J4,J5 ५००/- ३,०००/- ३,०००/- 

H1,H2,H3,I1,I2,I3, J1,J2,J3,J4,J5   ५००/- १,०००/- ३,०००/- 

प्रमाणीकरण १,५००/-   

2. 2.तोवकएको तनशश् चत बाटो (रूट) िा िते्रतभत्र सञ्चालनाथव लाग्ने िावर्वक बाटो (रुट) इजाजत 
दस्तरु: 



खण्ड ०5) अरर 9,  प्रदेश राजपत्र भाग 1 तमतत २०७9।03।31 

35 
 

 

 

 

क्र. 
स  .  

सिारीको िगीकरण प्रदेश भर 
(रू.) 

एक शजल्ला 
भर (रू.) 

पोखरा उपत्यका 
भर (रू.) 

1 

१४ तसट िा सो भन्त्दा मतुनका 
(तमटरिाला बाहेक) हलकुा सिारी र 
एक टनसम्म िमता भएका ट्ाक्टर, 
पािरवटलर 

२,५००/- 

 

 

२,०००/- १,७००/- 

 

2 तमटर भएको ट्ाक्सी  २,०००/- १,७००/- १,५००/- 

3 तमटर भएको ट्ाम्पो  १,०००/- 

3. िावर्वक बाटो इजाजत पत्र दस्तरु र निीकरण (पाचँ तसटदेशख चौध तसटसम्म िमता 
भएको सािवजतनक सिारी साधनलाई मात्र लाग्ने) 

क्र .सं . बाटो दरुी (वक.मी.) बाटो इजाजत दस्तरु (रू.) 

1 १ देशख ५० वक.तम.सम्म १,४००/- 

2 ५१ देशख १०० वक.तम.सम्म १,७००/- 

3 १०१ देशख १५० वक.तम.सम्म २,०००/- 

4 १५१ देशख २५० वक.तम.सम्म २,४००/- 

5 २५१ देशख ३०० वक.तम.सम्म ३,०००/- 
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4. िावर्वक बाटो इजाजत पत्र दस्तरु र निीकरण (सािवजतनक सिारी साधनलाई मात्र 
लाग्ने) 

क्र.स. बाटो दरुी (वक .तम) 

सिारीको िगीकरण र दस्तरु 

ठूला र मझौला 
बस तमतनिस आदद 
(रू.) 

ठूला र मझौला 
रक तमतनरक आदद 
(रू.) 

1 १ देशख ५० वक.तम.सम्म १७००/- २०००/- 

2 ५१ देशख १०० वक.तम.सम्म २,०००/- २३००/- 

3 १०१ देशख १५० वक.तम.सम्म २,७००/- ३०००/- 

4 १५१ देशख २०० वक.तम.सम्म ३,०००/- ३३००/- 

5 २०१ देशख २५० वक.तम.सम्म ३,३००/- ३६००/- 

6 २५१ देशख ३०० वक.तम.सम्म ३,९००/- ४२००/- 

7 ३०१ देशख ३५० वक.तम.सम्म ४,२००/- ४५००/- 

8 ३५१ देशख ४०० वक.तम.सम्म ४,५००/- ४८००/- 

9 ४०१ देशख ४५० वक.तम.सम्म ५,०००/- ५३००/- 

10 ४५१ देशख ५०० वक.तम.सम्म ५,६००/- ५,९००/- 

11 ५०१ देशख ५५० वक.तम.सम्म ६,३००/- ६,६००/- 

12 ५५१ देशख ६०० वक.तम.सम्म ६,९००/- ७,२००/- 

13 ६०१ देशख ६५० वक.तम.सम्म ७,५००/- ७,८००/- 
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5. अधविावर्वक जाचँपास, प्रमाणपत्र तथा प्रदरु्ण स्टीकरको दस्तरु 

क्र सं सिारी िगीकरण दस्तरु रू.  

१ ठूला सिारी  ५००/- 

२ मझौला सिारी र साना सिारी   ४००/- 

३ प्रदरु्ण स्टीकर दस्तरु १००/- 

४ डोर मकुाम दस्तरु तराईमा रु. २०००/- पहाडमा रु. ३०००/- र वहमालमा 
रु. ६०००/- 

 

 

6. सिारी साधन दताव र सिारी सरुिा दताव दस्तरु 
क्र.सं. सिारी िगीकरण सिारीको वकतसम दस्तरु रु. 

१ 
 
२ 

ठूला सिारी  तनजी १,५००/- 
सािवजतनक २,५००/- 

मझौला सिारी तनजी १,०००/- 

सािवजतनक १,५००/- 

३ साना सिारी क. कार, जीप, भ्यान, वपकअप  , टेम्पो र पािरवटलर 
  तनजी १,०००/- 

  सािवजतनक १,५००/- 

 ख. मोटर साइकल/स्कुटर ५००/- 

 

14 ६५१ देशख ७०० वक.तम.सम्म ८,१००/- ८,४००/- 

15 
७०१ वक.तम.भन्त्दा मातथ 
जततसकैु 

९,३००/- ९,६००/- 
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7. सिारी साधन नामसारी सनाखत दस्तरु 

क्र.सं. सिारीको िगीकरण दस्तरु (रू) 
१ ठूला सिारी १५००/- 

२ मझौला सिारी  १०००/- 

३ साना सिारी  

कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो, पािरवटलर ८००/- 
मोटरसाइकल/स्कूटर ५००/- 

 

एक कायावलयबाट सनाखत गरी अको कायावलयबाट सेिा प्रदान हनु े भएमा 
उल्लेशखत दस्तरुमा ५० प्रततशत थप दस्तरु लाग्नेछ । 

स्पष्टीकरणाः सनाखतको अितध एक िर्वको लातग मान्त्य हनुेछ। सो अितध पश्चात ्
प्रथम तीन मवहनाको लातग १००० रुपैयाँ र सो अितध पतछ २००० रुपैयाँ जररबाना 
लाग्नेछ।  

8.  सिारी साधनको अस्थायी दताव दस्तरु 
क्र.सं. सिारी िगीकरण सिारीको वकतसम दस्तरु (रू.) 

१ ठूला सिारी  तनजी १,०००/- 
सािवजतनक १५००/- 

२ मझौला सिारी तनजी ८००/- 

सािवजतनक १२००/- 

३ साना सिारी 
क. कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो र पािरवटलर 

 तनजी ५००/- 

 सािवजतनक १,०००/- 

ख.  मोटर साइकल/स्कुटर 

 तनजी २००/- 

 सािवजतनक ३००/- 
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9.  विदेशमा दताव भएको सिारी साधन चलाउने अनमुतत पत्रको दस्तरु: 

क्र.सं. सिारी िगीकरण दस्तरु (रू.) 

१ ठूला सिारी र मझौला सिारी ३,०००/-   
२ साना सिारी   २,०००/-   

 

10. सिारी साधनको दताव प्रमाणपत्र निीकरण दस्तरु: 

क्र.सं. सिारी िगीकरण सिारीको वकतसम दस्तरु (रू.) 

१ ठूला सिारी  तनजी ६००/- 
सािवजतनक १०००/- 

२ मझौला सिारी तनजी ५००/- 

सािवजतनक ७००/- 

३ साना सिारी  

कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो र पािरवटलर 

 तनजी ४००/- 

 सािवजतनक ५००/- 

मोटर साइकल/स्कुटर ३००/- 

 

11. सिारी साधनको नामसारी दस्तरु: 

क्र.सं. सिारी िगीकरण सिारीको वकतसम दस्तरु (रू.) 

१ ठूला सिारी  तनजी १०००/- 
सािवजतनक २०००/- 

२ मझौला सिारी तनजी ८००/- 

सािवजतनक १५००/- 

३ साना सिारी   
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कार, जीप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो र पािरवटलर 

 तनजी ८००/- 

 सािवजतनक १,०००/- 

मोटरसाइकल/स्कुटर 

 तनजी ५००/- 

 सािवजतनक ८००/- 
 

12.  यातायात सेिाको नाम पशञ्जकरण दस्तरु: 

क्र.सं. पुजँी दस्तरु (रू.) 
१ रू. १५ लाखसम्म २,०००/- 

२ रू.१५ लाखदेशख रू. ५० लाखसम्म ५,०००/- 

३ रू. ५० लाखदेशख १ करोडसम्म १०,०००/- 

४ रु १ करोडभन्त्दा बढी जततसकैु १५,०००/- 

 

13.  यातायात सेिा सञ्चालन गने तनकायको निीकरण दस्तरु: 

क्र.सं. पुजँी दस्तरु 
१ रू १५ लाखभन्त्दा कमको लातग २,०००/- 
२ रू १५ लाखभन्त्दा बढी रू ५० लाखभन्त्दा कम ५,०००/- 
३ रू ५० लाखभन्त्दा बढी रू १ करोडभन्त्दा कम १०,०००/- 
४ रू १ करोडभन्त्दा बढी जततसकैु भएपतन १५,०००/- 

तर थप गनव प्रतत सिारी साधनाः- साना सिारी रू ८००|-, मझौला सिारी रू १२००|- र 
ठूला सिारी साधन रू १८००|- लाग्नेछ। 
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14.  यातायात सम्बन्त्धी प्रशशिण केन्त्र, कारखाना र िकव सप सञ्चालन अनमुतत 
पत्र दस्तरु र निीकरण दस्तरु: 

क्र.सं. पुजँी अनमुतत पत्र दस्तरु निीकरण दस्तरु 
१ रू २ लाखभन्त्दा कमको लातग १५००|- १०००|- 
२ रू २ लाखभन्त्दा बढी रू ५ लाखभन्त्दा कम २०००|- १५००|- 
३ रू ५ लाखभन्त्दा बढी रू १० लाखभन्त्दा कम ३०००|- २५००|- 
४ रू १० लाखभन्त्दा बढी जततसकैु भएपतन ४५००|- ४०००|- 

 

 

15. सिारी साधन तबक्री शोरुम र ररकशन्त्डशन हाउस सञ्चालन अनमुतत पत्र दस्तरु 
र निीकरण दस्तरु: 

 

 
16. विदेशमा दताव भएका सिारी साधनलाई गण्डकी प्रदेशमा प्रिेश गदाव लाग्न े

बाटो (रुट) इजाजत दस्तरुाः 
क्र.सं
. 

सिारीको वकतसम सात ददनसम्म  
प्रततददन लाग्न ेदस्तरु 
(रू.)  

सात ददन भन्त्दा बढी 
प्रतत ददन लाग्ने थप दस्तरु (रू.) 

१ साना सिारी साधन ५००/- १,०००/- 
२ मझौला सिारी साधन १,५००/- २,०००/- 
३ ठुला सिारी साधन ३,०००/- ३,५००/- 

17. पटके बाटो प्रतत ५० वक.तम.को लातग इजाजत दस्तरु रू. १००/-, सिारी दताव 
प्रमाणपत्रको प्रतततलपी दस्तरु रू. ५००/-, जाँचपास प्रमाणपत्रको प्रतततलपी दस्तरु 

क्र.

सं. 
शस्थर पुजँी अनमुतत पत्र दस्तरु 

(रू.) 

निीकरण दस्तरु 

(रू.) 

१ तीन करोड रुपैयासम्म (साना उद्योग) ७,०००/- ३,५००/- 
२ तीन करोडदेशख दश करोड रुपैयासम्म  

(मझौला उद्योग) 
१०,०००/- ५,०००/- 

३ दश करोड रुपैयादेशख मातथ (ठूला उद्योग)  ३०,०००/- १५,०००/- 
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रू. ५००/-, बाटो (रुट) प्रमाण पत्रको प्रतततलवप दस्तरु  रू. २००/-, प्रदरु्ण 
शस्टकर दस्तरु रू. १००/- र नेपालमा कायम भएको बाटोमा सञ्चालन गने ठूला 
तथा मझौला, पयवटक सिारी, संस्थानका सिारी र भाडाका रकमा राष्ट्रव्यापी बाटो 
इजाजत (National Permit) दस्तरु िावर्वक रू. २०,०००/-लाग्नेछ। 

18. गण्डकी प्रदेश अन्त्तगवत यातायात व्यिस्था कायावलय र सेिा कायावलय नभएका 
शजल्लाहरुमा शजल्लाशस्थत पूिावधार विकास कायावलय िा प्रदेश सरकारले तोकेका 
अन्त्य प्रदेश कायावलयहरुले तनयमानसुार दस्तरु तलई अस्थायी पटके बाटो इजाजत 
(रुट परतमट) प्रदान गनव सक्नेछन।् यसरी सङ्कलन गररएको राजस्ि रकम उक्त 
कायावलयहरुले अतभलेख राखी रकम सङ्कलन भएको अको ददनतभत्र प्रदेश लेखा 
तनयन्त्त्रक कायावलयले तोकेको िाशणज्य बैंकमा राजस्ि रकम दाशखल गनुवपनेछ। 

19. प्रदेश सिारी तथा यातायात व्यिस्था ऐन, २०७६ दफा १०१ बमोशजम सिारी 
साधन जाँचपास प्रमाणपत्रको मान्त्यता छ मवहनासम्मको लातग हनु ेव्यिस्था रहेकाले 
िावर्वक रुपमा बाटो इजाजत पत्र (रुट पतमवट) निीकरण गने समयमा अतनिायव रुपमा 
उक्त िर्वका दिैु पटकका जाँचपास प्रमाणपत्र पेश गनुवपनेछ। 

20. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहद्वारा सञ्चातलत विद्यतुीय सिारी साधन र 
भाडामा दताव भएका विद्यतुीय सिारी साधनमा सिारी साधन कर लाग्ने छैन। 
पेरोतलयम पदाथव बाहेक अन्त्य इन्त्धनद्वारा सञ्चालन हनु े सिारी साधनमा प्रचतलत 
कानून बमोशजम लाग्ने सिारी साधन करमा बीस प्रततशत छुट हनुेछ। 

21. सिारी साधनको भार िहन िमता र सडकको िमताभन्त्दा अतधक भार बोकेमा 
मालिाहक सिारीका सम्बन्त्धमा सतु्र (“अतधक  भार जररबाना = Over weight (ton) 

x Distance (km) x per km Rate”.) का आधारमा तराईमा प्रतत वक. तम. रू.  ५ र 
पहाडमा प्रतत वक.तम. रू. १० ले हनु आउने रकम वहसाब गरी जररबाना गररनेछ।  
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अनसूुची-३ 

(दफा ४ सँग सम्बशन्त्धत) 

 

मनोरञ् जन कर 

क्र.सं. शीर्वक महानगरपातल
का 

नगरपातल
का 

गाउँपातलका 

१. चलशचत्र घर (वटकट मूल्य) ५ प्रततशत ५ प्रततशत ५ प्रततशत 

२ प्रिेश शलु्क तलई सञ्चालन गररन े
मेला-महोत्सि, डान्त्सबार, क्यातसनो, 
पयवटवकय होटल तथा रेषु्टरा, साउना 
तथा स्पा, मसाज सेन्त्टर, शजमखाना, 
सकव स, कन्त्सटव, सांस्कृततक कायवक्रम, 
खेलकुद, प्रदशवनी आदद। 

५ प्रततशत ५ प्रततशत ५ प्रततशत 
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अनसूुची–४ 

(दफा ६ सँग सम्बशन्त्धत) 

 

कृवर् आयमा कर 

 

1. िावर्वक १० लाख रूपैंयाँसम्मको आयमा कर लाग्न ेछैन।  

2. त्यसपतछको १० लाखदेशख २० लाख रूपैंयाँसम्मको आयमा १ प्रततशतका दरले 
कर लाग्नेछ। 

3. २० लाखभन्त्दा मातथ जततसकैु आय भए पतन २ प्रततशतका दरले कर लाग्नेछ। 

4. िावर्वक १० लाख रुपैयाँभन्त्दा बढीको प्रारशम्भक कृवर् उपजबाट आय आजवन गनेले 
आतथवक िर्व समाप्त भएको ३ मवहनातभत्र सम्बशन्त्धत केन्त्रमा स्ियम ्कर घोर्णा गरी 
आय वििरण र सोमा लाग्न ेकर सवहत पेश गनुवपनेछ। यसरी पशे हनु आएका 
वििरण तथा कर दाशखला सम्बन्त्धी वििरण सम्बशन्त्धत केन्त्रले अको मवहनाको 30 
गतेतभत्र प्रदेश सरकार अथव मन्त्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ।  
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अनसूुची–५ 

(दफा ७ सँग सम्बशन्त्धत) 

 

पयवटन शलु्क 

क्र.सं. शीर्वक दर 

1.  प्राशचन स्मारक तथा परुाताशत्त्िक 
सम्पदा र संग्रहालय 

विदेशी तथा स्िदेशी पयवटकलाई लाग्ने प्रिेश 
शलु्कको ५ प्रततशत। 

2.  पदमागव साकव  मलुकुका पयवटकका लातग य.ुएस. 
डलर ५  िा सो बराबर पररितीय नेपाली 
मरुा र अन्त्य मलुकुका पयवटकका लातग 
य.ुएस. डलर १० िा सो बराबर पररितीय 
नेपाली मरुा।(पदमागव बापतको शलु्क सरुु 
मागवको स्थानीय तहबाट सङ्कलन गररनेछ ) 

3.  िन िेत्र तथा तालतलैया, गफुा, पाकव , 
वपकतनक स्थल, भ्यू टािर, संरिण िेत्र, 
शशकार  आरि 

विदेशी तथा स्िदेशी पयवटकलाई प्रिेश 
शलु्कको ५ प्रततशत 

4.  पयवटकीय हिाई चाटवडव उडान, 
प्याराग्लाशण्डङ, अल्रालाइट,  
बञ् जीजशम्पङ्, केबलकार, जीपटलायर, 
रक क्लाइशम्बङ,  नौका विहार र 
क्यानोतनङ 

विदेशी तथा स्िदेशी पयवटकलाई लाग्न े
शलु्कको ५ प्रततशत 

5.  पयवटक सेिा शलु्क प्रदेश सरकारले पयवटक सेिा सूचना केन्त्र 
स्थापना गरी उपलब्ध गराउने सेिामा विदेशी 
पयवटकको हकमा प्रतत पयवटक १ हजार 
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क्र.सं. शीर्वक दर 

रूपैयाँ र स्िदेशी पयवटकलाई २ सय 
रूपैयाँका दरले सेिा शलु्क लाग्नेछ।  

 

विविधाः 

6. प्रचतलत कानून बमोशजम दताव भई गण्डकी प्रदेशतभत्र सञ्चालनमा रहेका राभल तथा 
रेवकङ एजेन्त्सीले निीकरण गनुवपने म्याद समाप्त भएको तमततले पैततस ददनतभत्र 
तोवकएको दस्तरु ततरी आटनो इजाजतपत्र निीकरण गरेमा थप दस्तरु लाग्नेछैन। 

7. कोतभड १९ लगायत विविध कारणले म्याद समाप्त भएको छ मवहनातभत्र आटनो 
इजाजत पत्र निीकरण गराउन नसकी इजाजत पत्र स्िताः रद्द भएको भए इजाजत 
पत्र प्राप्त राभल तथा रेवकङ एजेन्त्सीले सम्ित २०७९ साल काततवक मसान्त्ततभत्र सो 
इजाजत पत्र निीकरण गराउन तनिेदन ददएमा प्रचतलत कानून बमोशजम लाग्न े
निीकरण शलु्क र सो शलु्कको शत प्रततशत जररबाना तलई एक पटकको लातग 
निीकरण गनव सवकनेछ। यसरी निीकरण गररने एजेन्त्सीको हकमा अवितछन्न िा 
तनरन्त्तर बैंक ग्यारेन्त्टी आिश्यक नपने तर निीकरण गदावको बखत आगामी पाँच 
बर्वको लातग बैंक ग्यारेन्त्टी पेश गनुवपनेछ। 
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अनसूुची– ६ 

(दफा ८ सँग सम्बशन्त्धत) 

प्राकृततक स्रोत शलु्क 

क्र.सं.. शीर्वक इकाई दर (रू.) 
1.  स्लेट ढुङ्गा, तगटी ढुङ्गा, चट्टान ढुङ्गा, कवटङ्ग ढुङ्गा, 

शचप्स,  
प्रतत क्यू. वफट १० 

2.  रोडा, गेग्रान, बालिुा प्रतत क्यू. वफट ७ 

3.  इट्टा पाने माटो  प्रतत क्यू. वफट ३ 

4.  अन्त्य साधारण माटो प्रतत क्यू. वफट २ 

5.  चनुढुङ्गा प्रतत क्यू. वफट १२ 

6.  नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको काठ  प्रतत क्यू. वफट ३०० 

7.  नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको कुकाठ प्रतत क्यू. वफट
  

५० 

8.  नदी तथा खोलाले बगाएर ल्याएको दाउरा जराजरुी प्रतत वकलोग्राम ४ 
 

(अ) ढुङ्गा, तगट्टी, बालिुा, क्रसर, इट्टा, स्लेट तथा चनुढुङ्गा उद्योग/व्यिसायहरू वितधपूिवक 
दताव र निीकरण गरी अतनिायव रुपमा मूल्य अतभिृवद्ध करमा समते दताव भई 
कारोिार गरेको हनुपुनेछ। वितभन्न आयोजनाका नाममा खोतलएका यस्ता 
उद्योग/व्यिसायले सम्बशन्त्धत आयोजनामा बाहेक अन्त्यत्र तबक्री वितरण गनव पाउन े
छैन। 

(आ) क्यू. वफट बाहेक अन्त्य इकाईमा कारोिार भएमा कारोिार भएको इकाईलाई क्यू. 
वफटमा पररितवन गरी गणना गनव सवकनेछ। 

  प्रमाणीकरण तमतत:-2079।03।31 

 
 
 
 
 
 
 
 

मरुकाः गण्डकी  प्रदेश सरकार, कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मातमला मन्त्त्रालय।मूल्य रु.50।- 

आज्ञाले, 
शम्भ ुराज रेग्मी 

प्रदेश सरकारको सशचि 


