
  

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 4) सखेुत, अषाढ ३१ गते, 2078 साल (अततररक्ताङ्क ११ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय 
 

नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (1) बमोशजम प्रदेश 
मशन्त्रपररषद्को तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट जारी भएको तल लेशखए 
बमोशजमको अध्यादेश सिासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

सम्ित ्२०७८ सालको अध्यादेश नं. 0३ 
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कर्ााली प्रदेश सरकारको अथा सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाान्ियन 

गना बनेको अध्यादेश 

प्रस्तािना: कर्ााली प्रदेश सरकारको आतथाक िषा २०७८/०७९ को अथा 
सम्बन्धी प्रस्तािलाई कायाान्ियन गना राजस्ि सङ्कलन गने, कर घटाउने, 
बढाउने, छुट ददने तथा राजस्ि प्रशासन सम्बन्धी काया गनाका लातग तत्काल 
कानूनी व्यिस्था गना आिश्यक भएको र हाल कर्ााली प्रदेश सभाको 
अतधिेशन नभएकोले‚  

नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोशजम कर्ााली 
प्रदेश सरकार, मशन्त्रपररषद्को तसफाररसमा प्रदेश प्रमखुबाट यो अध्यादेश जारी 
भएको छ।  

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस अध्यादेशको नाम "कर्ााली प्रदेश 
आतथाक अध्यादेश, २०७८" रहेको छ।  

(२) यो अध्यादेश सम्ित ्२०७८ साल साउन १ गतेदेशख 
प्रारम्भ हनुेछ। 

2. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस अध्यादेशमा,-  

(क)  "घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क" भन्नाले रशजषे्ट्रशन दस्तरु, 
सेिा शलु्क र घरजग्गा रोक् का दस्तरु सम्झन ुपछा। 

(ख)  "मन्त्रालय" भन्नाले कर्ााली प्रदेश सरकार, आतथाक 
मातमला तथा योजना मन्त्रालय सम्झन ुपछा। 

(ग) "सिारी साधन" भन्नाले इन्धन िा ऊजाा प्रयोग गरी 
याशन्त्रक शशक्तबाट सडकमा चल्ने सिारी साधन सम्झन ु
पछा।  
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3. घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क: (१) कर्ााली प्रदेश िेत्रतभत्र घर, जग्गा िा 
घरजग्गा रशजषे्ट्रशन गदाा अनसूुची १ बमोशजम घरजग्गा रशजषे्ट्रशन 
शलु्क लगाइनेछ।  

(२) घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क रशजषे्ट्रशन गदााको बखत 
स्िातमत्ि प्राप्त गने व्यशक्तले बझुाउन ुपनेछ।  

(३) घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क प्रत्येक कारोबारको तलखतमा 
उल्लेख भएको रकम िा सो प्रयोजनको लातग तनधाारर् गररएको 
न्यूनतम ्रकम मध्ये जनु बढी हनु्छ सो रकममा लाग्नेछ।  

(४) घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क घर, जग्गा िा घरजग्गा रहेको 
गाउँपातलका िा नगरपातलकाले उठाउनेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजम उठाएको घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क 
स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी सो रकम मध्ये साठी प्रततशतले 
हनु आउने रकम सम्बशन्धत गाउँपातलका िा नगरपातलकाले स्थानीय 
सश चत कोषमा राखी बाँकी चालीस प्रततशतले हनु आउने रकम 
मातसक रुपमा प्रदेश सश चत कोषमा जम्मा गनुा पनेछ।  

(६) गाउँपातलका िा नगरपातलका िा मालपोत कायाालयले 
घरजग्गा रशजषे्ट्रशन पाररत गदााको अिस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको 
दरमा पुँजीगत लाभकर असलु गरी नेपाल सरकारले तोकेको राजस्ि 
खातामा जम्मा गनुा पनेछ।  

(७) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सरकारी तनकायलाई 
घर, जग्गा िा घरजग्गा रशजषे्ट्रशन गदाा कुनै शलु्क लाग्ने छैन।  

४. सिारी साधन कर: (१) प्रदेशले सिारी साधनमा अनसूुची-२ बमोशजम 
सिारी साधन कर लगाइा असलु उपर गनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजम सिारी साधन कर लगाउँदा सिारी 
साधनको प्रकृतत र िमताका आधारमा समान प्रकृततको सिारी 
साधनलाई समान दर कायम हनुे गरी लगाइनेछ।  

(३) सिारी साधन भएका व्यशक्तले आफ्नो स्थायी ठेगाना िा 
बसाई सराई गरेको स्थान िा रोजगार िा व्यिसायको तसलतसलामा 
तत्काल बसोबास गरेको स्थान िा कारोबार दताा रहेको स्थानमा रहेको 
प्रदेशको यातायात कायाालयमा कानून बमोशजम सिारी साधन दताा गरी 
सिारी साधन कर बझुाउन ुपनेछ। 

स्पष्टीकरर्: यस उपदफाको प्रयोजनको लातग "यातायात 
कायाालय" भन्नाले यातायात व्यिस्था कायाालय िा यातायात व्यिस्था 
सेिा कायाालय सम्झन ुपछा।   

(४) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र विद्यतुीय ररक्सामा सम्बशन्धत गाउँपातलका 
िा नगरपातलकाले सिारी साधन कर लगाउन र उठाउन सक्नछे।  

५. मनोर जन कर: (१) प्रदेशले चलशचत्र घर, तभतडयो घर, सांस्कृततक 
प्रदशान घर, कन्सटा जस्ता मनोर जन स्थलमा देखाइने मनोर जनका 
साधनमा अनसूुची-३ बमोशजम मनोर जन कर लगाइा असलु उपर 
गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कर मनोर जनको लातग एकमषु्ट 
तोवकएको अिस्थामा सोही बमोशजम र अन्यको हकमा मनोर जन 
स्थलको वटकटमा लाग्नेछ।  

(३) यस दफा बमोशजम प्रत्येक मवहना सङ्कलन गरेको रकम 
मवहना समाप्त भएको पच्चीस ददनतभत्र सम्बशन्धत गाउँपातलका िा 
नगरपातलकामा दाशखला गनुा पनेछ। 

(४) यस दफा बमोशजम सङ्कलन भएको कर रकम स्थानीय 
विभाज्य कोषमा राखी सो रकम मध्ये साठी प्रततशतले  हनु आउने 
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रकम सम्बशन्धत गाउँपातलका िा नगरपातलकाले आफ्नो सश चत 
कोषमा राखी बाँकी चालीस प्रततशतले हनु आउने रकम मातसक रुपमा 
प्रदेश सश चत कोषमा जम्मा गनुा पनेछ।  

(५) यस दफा बमोशजमको कर प्रशासनको शजम्मेिारी 
सम्बशन्धत गाउँपातलका िा नगरपातलकाको हनुेछ।  

६. विज्ञापन कर: (१) प्रदेशतभत्र विज्ञापन सामग्री राखे िापत सम्बशन्धत 
गाउँपातलका िा नगरपातलकाले विज्ञापन कर लगाइा असलु उपर 
गनेछ।  

स्पष्टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लातग "विज्ञापन सामग्री" 
भन्नाले होतडङ्ग बोडा, तनयोन, तडशजटल तडस््ले, तभते्त लेखन, तलु, खम्बा 
िा सिारी साधनमा राशखने सामग्री, पोष्टर, बेलनु जस्ता सामग्री तथा 
विद्यतुीय माध्यमबाट गररने विज्ञापन सम्झन ुपछा।  

(२) विज्ञापन सामग्री राख् न चाहने व्यशक्तले सम्बशन्धत 
गाउँपातलका िा नगरपातलकामा तनिेदन ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम तनिेदन पना आएमा गाउँपातलका 
िा नगरपातलकाले सिासाधारर् जनताको अवहत हनुे नदेशखएमा विज्ञापन 
कर तलई विज्ञापन सामग्री राख् न अनमुतत ददन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम अनमुतत ददँदा विज्ञापन राख् न पाउने 
अितध, निीकरर् गनुापने समय, निीकरर् नगरेमा लाग्ने शलु्क, 
िातािरर्ीय स्िच्छता एिं सौन्दयाता, सािाजतनक यातायातमा पना सक्ने 
असर, सामग्रीको भावषक शदु्धता र शालीनता जस्ता विषयमा आिश्यक 
शता तोक्न सक्नेछ। 

(५) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह िा सरकारी 
संस्थाका जग्गा िा सम्पशत्त (पोल आदद) प्रयोग गरी राशखएका विज्ञापन 
सामग्रीमा विज्ञापन कर उठाउन ु अशघ सम्बशन्धत गाउँपातलका िा 
नगरपातलकाले सो तनकायको सहमतत तलन ुपनेछ।  
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(६) व्यापाररक िा व्यािसावयक प्रयोजनका लातग राशखएका 
विज्ञापनमा लागेको विज्ञापन कर छुट िा तमनाहा हनुे छैन।  

(७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहले राखेका 
विज्ञापनमा विज्ञापन कर लाग्ने छैन।  

(८) यस दफा बमोशजम विज्ञापन करबाट उठेको रकम 
स्थानीय विभाज्य कोषमा राखी सो रकम मध्ये साठी प्रततशतले हनु 
आउने रकम सम्बशन्धत गाउँपातलका िा नगरपातलकाको सश चत 
कोषमा राखी बाँकी चालीस प्रततशतले हनु आउने रकम मातसक रुपमा 
प्रदेश सश चत कोषमा जम्मा गनुा पनेछ।  

(९) विज्ञापन कर असलुी सम्बन्धी अन्य व्यिस्था गाउँपातलका 
िा नगरपातलकाको कानून बमोशजम हनुेछ।  

७. पयाटन शलु्क: (१) प्रदेशले पयाटन स्थल, व्यिसाय िा वियाकलापमा 
उपलब्ध गराउने सेिाको लागत, स चालन र सम्भार खचालाई आधार 
मानी पयाटन शलु्क लगाई उठाउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
आफ्नो िेत्रतभत्र पयाटक प्रिेश गरेको आधारमा मात्र प्रदेश सरकार िा 
स्थानीय तहले पयाटन शलु्क लगाउन पाउने छैन।  

८. दहत्तर बहत्तर शलु्क: (१) प्रचतलत कानूनमा अन्य व्यिस्था गरेकोमा 
बाहेक प्राकृततक स्रोतमध्ये प्रदेशले आफ्नो िेत्रतभत्र अनसूुची-४ 
बमोशजम ढुङ्गा, तगट्टी, बालिुा र दहत्तर बहत्तर सङ्कलन शलु्क 
लगाउनेछ र असलु उपर गनेछ।  

(२) गाउँपातलका िा नगरपातलकाले आफ्नो िेत्रतभत्र ढुङ्गा, 
तगट्टी, बालिुा र दहत्तर बहत्तरको सङ्कलन गनुा अशघ प्रचतलत संघीय 
कानून बमोशजम आिश्यक पने स्िीकृत िातािरर्ीय अध्ययन प्रततिेदन 
र काया योजना प्रदेश सरकार समि पेश गनुा पनेछ।  
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(३) उपदफा (२) बमोशजमको स्िीकृत िातािरर्ीय अध्ययन र 
कायायोजना प्राप्त भएमा प्रदेशले नेपाल सरकारको नीतत अनसुार 
िातािरर्मा प्रततकूल असर नपने र सिासाधारर् जनताको वहत हनुे 
देखेमा गाउँपातलका िा नगरपातलकालाई त्यस्तो िेत्रमा ढुङ्गा, तगट्टी, 
बालिुा र दहत्तर बहत्तर सङ्कलन गना गराउन शता सवहत स्िीकृतत ददन 
सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम स्िीकृतत प्राप्त भएमा गाउँपातलका 
िा नगरपातलकाले त्यस्तो िेत्रमा ढुङ्गा, तगट्टी, बालिुा र दहत्तर बहत्तर 
सङ्कलन गना गराउन सक्नेछ।  

(५) प्रदेश सरकारले गाउँपातलका िा नगरपातलकाबाट ढुङ्गा, 
तगट्टी, बालिुा र दहत्तर बहत्तर सङ्कलन गदाा अपनाउन ुपने कायावितध 
बनाई जारी गनुा पनेछ। त्यस्तो कायावितध गाउँपातलका िा 
नगरपातलकाले ढुङ्गा, तगट्टी, बालिुा र दहत्तर बहत्तर सङ्कलन गदाा िा 
गराउँदा पालना गनुा पनेछ।  

(६) ढुङ्गा, तगट्टी, बालिुा र दहत्तर बहत्तर सङ्कलनबाट उठेको 
शलु्क स्थानीय विभाज्य कोषमा राखी सो रकम मध्ये साठी प्रततशतले 
हनु आउने रकम सम्बशन्धत गाउँपातलका िा नगरपातलकाले आफ्नो 
सश चत कोषमा राखी चालीस प्रततशतले हनु आउने रकम मातसक 
रुपमा प्रदेश सश चत कोषमा जम्मा गनुा पनेछ।  

९. दर घटाउन, बढाउन िा छुट ददन सवकने: (१) प्रचतलत कानूनमा 
जनसुकैु कुरा लेशखएको भए तापतन प्रदेश सरकारले आिश्यकता 
अनसुार यो अध्यादेश र अन्य कानून बमोशजम लगाइएका शलु्क र 
करको दर घटाउन, बढाउन िा त्यस्तो शलु्क र कर आंशशक िा पूर्ा 
रुपमा छुट ददन सक्नेछ। त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको िा छुट 
ददइएको सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गनुा पनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजम करको दर घटाइएको, बढाइएको 
िा कुनै शलु्क र कर आंशशक िा पूर्ा रुपमा छुट ददइएको वििरर् 
प्रत्येक िषा मन्त्रालयले प्रदेश सभामा पेश गनुा पनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम ददइएको पूर्ा िा आंशशक कर छुट 
सवुिधाको कसैले दरुुपयोग गरेमा िा कुनै खास प्रयोजनको लातग छुट 
सवुिधामा प्राप्त गरेको मालिस्त ुअन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा त्यसरी 
छुट ददइएको शलु्क र कर रकम असलु उपर गरी सो रकम बराबर 
जररिाना गररनेछ। 

1०. घरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्कको अन्तररम प्रशासन: घरजग्गा रशजषे्ट्रशन 
शलु्क सङ्कलन गना गाउँपातलका िा नगरपातलकामा स्रोत, साधन, 
प्रवितध, जनशशक्त तथा कायाालय व्यिस्थापन भई नसकेको अिस्थामा 
नेपाल सरकारले तोकेका कायाालयहरुले यस अध्यादेशले तनधाारर् गरे 
बमोशजमको दर अनसुारको कर तथा शलु्क उठाई सम्बशन्धत विभाज्य 
कोष िा सश चत कोषमा दाशखला गनुा पनेछ। 

११. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्ने: यस अध्यादेशको कायाान्ियनमा कुनै 
बाधा अड्काउ परेमा मन्त्रालयले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन 
सक्नेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दफा ३ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

रशजषे्ट्रशन दस्तरु, सेिा शलु्क र घरजग्गा रोक् का दस्तरु 

क. घरजग्गा रशजषे्ट्रशन दस्तरु: 

तस नं. तलखतको प्रकार 

रशजषे्ट्रशन दस्तरुको दर अन्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा 

नगरपातलका िते्रको  
दस्तरु 

गाउँपातलका  िते्रको  
दस्तरु 

१.  राजीनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको 
तलखत  

    

(क) राजीनामा, सट्टापट्टा, र 
सगोलनामाको तलखतको थैली 
अङ्कमा 

४% २% 

(ख) सामूवहक आिास योजना 
अन्तगात तनतमात भिन आिास 
इकाईको  तलखतको थैली 
अङ्कमा 

२% १% 

(ग) सामूवहक आिास योजना 
अन्तगात तनतमात भिन 
सवहतको घरजग्गाको 
तलखतको थैली अङ्कमा 

४% २% 

२.  छोडपत्र     
दतााफारी (संयकु्त दताािाला 
िीचको) तलशखतको थैली अङ्कमा 

२% १% 

३.  हालै देशखको िकसपत्रको तलखत     
हालै देशखको िकसपत्रको तलखतको 
थैली अङ्कमा 

    

(क) बाज,े बज्यै, आमा, बाि,ु पतत,     
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तस नं. तलखतको प्रकार 

रशजषे्ट्रशन दस्तरुको दर अन्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा 

नगरपातलका िते्रको  
दस्तरु 

गाउँपातलका  िते्रको  
दस्तरु 

पत्नी, दाज,ु भाउजू, भाइ, 
भाइिहुारी, दददी, बवहनी, 
छोरा, छोराबहुारी, छोरी, 
छोरीज्िाईँ, सास-ुससरुा, 
जेठाज,ु जेठानी, देिर, 
देउरानी, भततजा, भततजी, 
नातत, नाततनी, नाततनीिहुारी, 
काका, काकी, मामा माइज,ू 
भाञ्जा भाञ्जी ठूलो-बिुा, ठूली 
आमा (िाि ु तफा का) आमाज,ू 
नन्द, सौता-सौता र एकै दाज ु
भाईको छोरा, छोरी, फूपू र 
भदा भदैनी  बीच। 
(अ) एक लाख रुपैयाँसम्मको 

थैली अङ्कमा 
१% ०.५% 

(आ) एक लाख रुपैयाँभन्दा 
मातथ जततसकैु  थैली 
अङ्कमा  

२% १% 

(ख) अन्य बकसपत्र र दानपत्रको 
थैली अङ्कमा 

१५% १०% 

स्पष्टीकरर्ः सरकारी विश्वविद्यालय, 
सरकारी क्याम्पस िा कलेज, 
सामदुावयक विद्यालय, सामदुावयक 
अस्पताल, नपेाल सरकारका 
कायाालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय 
तह तथा नेपाल सरकारको नाममा 
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तस नं. तलखतको प्रकार 

रशजषे्ट्रशन दस्तरुको दर अन्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा 

नगरपातलका िते्रको  
दस्तरु 

गाउँपातलका  िते्रको  
दस्तरु 

प्राप्त हनु े दानपत्रको तलखतमा कुन ै
दस्तरु लाग्न ेछैन। 

४.  अंशिण्डा तथा अंश भपााईको 
तलखत 

    

अंशिण्डा तथा अंश भपाईको 
तलखतमा 

    

(क)  तीस लाख रुपैयाँसम्मको थैली 
अङ्कमा 

०.२% ०.२% 

(ख) तीस लाख रुपैयाँभन्दा िढी 
दईु  करोड रुपैयाँसम्मको 
थैली अङ्कमा 

०.३% ०.३% 

(ग)  दईु करोड रुपैयाँभन्दा मातथको 
थैली  अङ्कमा 

०.५% 0.5% 

५.  मानो छुवट्टएको र मानो जोतडएको 
तलखत 

    

(क) मानो छुवट्टएको प्रतत तलखत  रु.१०,०००।÷ रु.५,०००।÷ 
(ख) मानो जोतडएको प्रतत तलखत  रु.१०,०००।÷ रु.५,०००।÷ 

६. शेषपतछको िकसपत्रको तलखत 
शेषपतछको िकसपत्र/अष्टलोहको 
प्रतत तलखत 

    

(क) तीन पसु्तातभत्रको रु.५,०००।÷ रु.२,०००।÷ 
(ख) तीन पसु्ताबावहरको रु.१०,०००।÷ रु.४,०००।÷ 

७.  बन्धकीको तलखत     
दृवष्टबन्धकी, भोगबन्धकी, र 
लखबन्धकीको तलखतको थैली 

१% १% 
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तस नं. तलखतको प्रकार 

रशजषे्ट्रशन दस्तरुको दर अन्यथा उल्लेख 
भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा 

नगरपातलका िते्रको  
दस्तरु 

गाउँपातलका  िते्रको  
दस्तरु 

अङ्कमा 
८.  धमापतु्र, धमापतु्रीको तलखत     

धमापतु्र, धमापतु्रीको प्रतत तलखतमा     
(क) तीनपसु्तातभत्रको नातामा रु.१,०००।÷ रु.१,०००।÷ 
(ख) तीनपसु्ताबावहरकोमा  रु.५,०००।÷ रु.४,०००।÷ 

९. अतधकारनामा, म जरुीनामा र 
अशख्तयारनामाको तलखत 

रु.२,०००।÷ रु.२,०००।÷ 

१०. कपाली तमसकु र करारनामाको 
तलखत 

    

 
दाशखल खारेज नहनु े कपाली 
तमसकु र करारनामाको प्रतत 
तलखत 

१% १% 

११. तस.नं. ४ को अंशिण्डा तथा अंश भपाईको तलखत घरजग्गा भएको कुनै इलाका 
िा शजल्लामा पाररत गना सवकनछे र सो बाहेकका अन्य तस.नं. १ देशख ८ 
सम्मका घरजग्गा रशजषे्ट्रशन दस्तरु लाग्न ेतलखतहरू अको इलाकामा पाररत गना 
सवकने छैन।    

ख. सेिा शलु्क: 

तस 
नं.  

वििरर्  

सेिा शलु्कको दर अन्यथा 
उल्लेख भएकोमा बाहेक थैली 

अङ्कमा 
नगरपातलका 
िते्रको दस्तरु 

गाउँपातलका 
िते्रको दस्तरु 

१. तलखत रशजषे्ट्रशनको लातग डोर माग गने तनिेदनमा 
डोर शलु्क तलखत रशजषे्ट्रशनको लातग डोर माग गने 
तनिेदनमा डोर दस्तरुः÷ 

रु.५,०००।÷ रु.२,०००।
÷ 
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तस 
नं.  

वििरर्  

सेिा शलु्कको दर अन्यथा 
उल्लेख भएकोमा बाहेक थैली 

अङ्कमा 
नगरपातलका 
िते्रको दस्तरु 

गाउँपातलका 
िते्रको दस्तरु 

२.  वित्तीय तधतो     
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोिार गना स्िीकृतत 
प्राप्त बैंक, वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट ददन े
कजााको तधतोबन्धक िा दृवष्टबन्धक तलखतमा 

    

(क) एक लाख रुपैयाँसम्मको  तलखतको थैली 
अङ्कमा 

रु.१०००।÷ रु.१०००।
÷ 

(ख) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पाँच लाख 
रुपैयाँसम्मको थैली अङ्कमा 

रु.१५००।÷ रु.१५००।
÷ 

(ग) पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी  दस लाख 
रुपैयाँसम्मको थैली अङ्कमा 

रु.२५००।÷ रु.२५००।
÷ 

(घ) दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीस लाख 
रुपैयाँसम्मको थैली अङ्कमा  

रु.३,०००।÷ रु.३,०००।
÷ 

(ङ) बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी  पचास लाख 
रुपैयाँसम्मको थैली अङ्कमा 

रु.५,०००।÷ रु.५,०००।
÷ 

(च) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड 
रुपैयाँ सम्मको थैली अङ्कमा 

रु.२०,०००।
÷ 

रु.२०,०००
।÷ 

(छ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी  दईु करोड 
रुपैयाँसम्मको थैली अङ्कमा 

रु.३०,०००।
÷ 

रु.३०,०००
।÷ 

(ज) दईु करोड रुपैयाँभन्दा बढी  पाँच करोड 
रुपैयाँसम्मको थैलीमा अङ्कमा       

रु.६५,०००।
÷ 

रु.६५,०००
।÷ 

(झ) पाँच करोड रुपैयाँभन्दा िढी जततसकैु थैली 
अङ्कमा 

रु.१०००००
।÷ 

रु.१०००००
।÷ 

३.  तलज सरकारी जग्गा दताा तथा 
तलजमा उपलव्ध गराउन ेसरकारी जग्गा तलजमा उपलव्ध गराउने  
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तस 
नं.  

वििरर्  

सेिा शलु्कको दर अन्यथा 
उल्लेख भएकोमा बाहेक थैली 

अङ्कमा 
नगरपातलका 
िते्रको दस्तरु 

गाउँपातलका 
िते्रको दस्तरु 

सम्बन्धी कायानीतत,  २०७१ 
को अनसूुची- १ अनसुारको 
दस्तरु लाग्नेछ। 

४.  जग्गाधनी दताा शे्रस्ताको प्रतततलवपको लातग (वटकट 
बाहेक) प्रतत पजुाा 

रु.३००।÷ रु.१००।÷ 

नोटः जनुसकैु प्रयोजनको लातग प्रतततलवप तलँदा 
समेत लागू हनुेछ  

    

५.  दाशखल खारेज शलु्क     
(क) करार अनसुार तलखत पाररत गना ठहर् याएको 

फैसला िा तमलापत्र अनसुारको दाशखल खारेज 
गदाा 

४% २% 

(ख) अन्य तमलापत्र (अंश र अपतुाली बाहेक) को 
दाशखल खाररज गदाा 

२% १% 

(ग) बैंक वित्तीय संस्था िा सहकारी संस्थाबाट 
कजाा प्रिाह गदाा तलएको तधतो तललाम गदाा 
व्यशक्तले सकार गरी बैक तथा वित्तीय 
संस्थाको पत्रानसुार व्यशक्तको नाउमा दा.खा. 
गदााको थैली अङ्कमा 

४% २% 

(घ) बैंक िा वित्तीय संस्था िा सहकारी संस्थाबाट 
कजाा प्रिाह गदाा तलएको तधतो तललाम गदाा 
व्यशक्तले सकार नगरी ऋर्ीकै नामबाट बैंक 
वित्तीय संघा िा सहकारी संस्थाले आफ्नो 
नाँउमा दाशखल खारेज गदाा प्रतत तमतसल  

रु.५०००।÷ रु.२०००।
÷ 

(ङ) बैंक, वित्तीय संस्था िा सहकारी संस्थाले कजाा २% १% 
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तस 
नं.  

वििरर्  

सेिा शलु्कको दर अन्यथा 
उल्लेख भएकोमा बाहेक थैली 

अङ्कमा 
नगरपातलका 
िते्रको दस्तरु 

गाउँपातलका 
िते्रको दस्तरु 

प्रिाह गदाा तलएको तधतो तललाममा बैंक िा 
संस्था आफैले सकार गरेपतछ सम्बशन्धत 
ऋर्ीलाई नै  वफताा गदाा पाररत गने तलखतको 
थैली अङ्कमा 
(अ) भतूमसधुार कायाालयबाट जग्गा बाँडफाँट 

भई दा.खा. हनु आउँदा  प्रतत तमतसल 
रु.३0०।÷ रु.२००।÷ 

(आ) अदालत िा न्यावयक तनकायको फैसला 
बमोशजम तललाम बढाबढ गरी दाशखल 
खारेज गदाा प्रतत तमतसल 

रु.१०००।÷ रु.५००।÷ 

  (च) शेषपतछको िकसपत्रको दाशखल खारेज      
 (अ) तीनपसु्ता तभत्रको भए  सबै िेत्रका लातग अंशबण्डा 

सरह 
(आ) तीनपसु्ता बावहरको भए थैली अङ्कमा सबै िेत्रका लातग राजीनामा 

सरह 
६.  नामसारी  नामसारी 

  

(क) तीन पसु्ता तभत्रको  नामसारी गदाा रु १,०००।÷ रु.५००।÷ 
(ख) तीन पसु्ताभन्दा बावहरको नामसारी 

गदाा 
रु ३,०००।÷ रु.१५००।

÷ 
७. हाल 

साविक 
पनुः नापजाँच पतछको शे्रस्ता हाल 
साविक तथा अद्याितधक गदाा प्रतत 
तमतसल 

रु.२००।÷ रु.१००। 

८. घर 
कायम 

शे्रस्ता पूजाामा घर जनाउन ेप्रतत 
तनिेदनमा 

रु.२,०००।÷ रु.५००।÷ 

९. संशोधन मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को रु.१००।÷ रु.५०।÷ 
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तस 
नं.  

वििरर्  

सेिा शलु्कको दर अन्यथा 
उल्लेख भएकोमा बाहेक थैली 

अङ्कमा 
नगरपातलका 
िते्रको दस्तरु 

गाउँपातलका 
िते्रको दस्तरु 

दस्तरु उपदफा (३) बमोशजमको वििरर्मा 
संशोधन गनुा पदाा प्रतत तमतसल 

१०  रोक् का 
दस्तरुः   

(क) तलखत रशजषे्ट्रशन भएकोमा (थैली 
अङ्क जततसकैु भए पतन) 

नलाग्न े नलाग्न े

(ख)  तलखत रशजषे्ट्रशन नहनुेमा  
  

(अ) एक लाख रुपैयाँसम्मको ऋर् 
अङ्कमा    

रु.३००।÷ रु.२००।÷ 

(आ) एक लाख रुपैयाँभन्दा िढी 
पाँच लाख रुपैयाँसम्म 

रु.५००।÷ रु.३००।÷ 

(इ) पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी 
जततसकैु   ऋर् अङ्कमा 

रु.७००।÷ रु.५००।÷ 

(ई) ऋर् अङ्क नखलेुकोमा   रु.३०००।÷ रु.२०००।
÷ 

ग. विविध: 
१. धमापतु्र, अतधकारनामा र शेषपतछको बकसपत्र तलखत बाहेक अन्य सबै प्रकारको 

तलखतमा थैली अङ्क अतनिाया खलुाउन ुपनेछ। 
२. जलविद्यतु उद्योग, शचया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पषु्प व्यिसाय, तरकारी 

खेती, पशपंुिीपालन, अलैंची खेती, जतडबटुी खेती एिं फलफूल उद्योगको नाममा 
खररद गने जग्गाको तलखत पाररत गदाा लाग्ने रशजषे्ट्रशन दस्तरुमा पचहत्तर प्रततशत 
छुट हनुेछ।  
      तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा मालपोत 
कायाालयले छुट भएको रशजषे्ट्रशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बराबर जररिाना 
गनुा पनेछ। 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ११ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 207८/0३/३१ 

 

 

 
17 

 

३. सामूवहक खेती योजना अन्तगात कृवष उत्पादन बढाउने उदे्दश्यले व्यशक्तहरू तमली 
जग्गाको चक्ला तमलाई खेती गने उद्योग खोली त्यस्तो उद्योगको नाममा तलखत 
पाररत भएमा सो मा लाग्न ेरशजषे्ट्रशन दस्तरुमा पचहत्तर प्रततशत छुट हनुेछ।  
     तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाईएमा मालपोत 
कायाालयले छुट भएको रशजषे्ट्रशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बराबर जररिाना 
गनुा पनेछ। 

४. सूती, गडु्खा, पानपराग र मददराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले 
उद्योग स्थापना तथा स चालन गना उद्योगको नाममा खरीद गने जग्गाको तलखत 
पाररत गदाा लाग्ने रशजषे्ट्रशन दस्तरुमा पचास प्रततशत छुट हनुेछ।  
    तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाईएमा मालपोत 
कायाालयले छुट भएको रशजषे्ट्रशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बराबर जररिाना 
गनुा पनेछ। 

५  (क) कृवष ऋर्, बीमा संस्थान, बीमा सतमततबाट स्िीकृतत प्राप्त बीमा कम्पनी, 
विश्वविद्यालय, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना बहालिाला कमाचारीलाई 
सेिा शता बमोशजम ददन े ऋर् सवुिधाको तधतोबन्धक तलखत पाररत गदाा 
रशजषे्ट्रशन दस्तरु छुट हनुेछ।  

        तर सेिा शलु्क एक हजार रुपैयाँ लाग्नेछ। 
(ख) कमाचारी सञ्चयकोष तथा नागररक लगानी कोषले तनयतमत बचत जम्मा गने 

आफ्ना सञ्चयकतााहरूलाई ऋर् सवुिधा उपलव्ध गराउँदा तलन े तधतोको तधतो 
बन्धक तलखत पाररत गदाा रशजषे्ट्रशन दस्तरु छुट हनुेछ।                                           
ििितर सेिा शलु्क पाँच सय रुपयैाँ लाग्नेछ। 

६  (क) सहकारी ऐन, २०७४ िमोशजम दताा भै संचालनमा रहेका सहकारी 
संस्थाहरूले आफ्ना शेयर सदस्यहरु विच ऋर् लगानी/प्रिाह गदाा पाँच लाख 
रुपैयाँ सम्मको थैली अङ्कमा रोक् का दस्तरु िाहेक सेिा शलु्क छुट हनुेछ। सो 
भन्दा मातथको थैली अङ्कमा खण्ड ख. सेिा शलु्क महलको तस.नं. २ 
बमोशजमको सेिा शलु्क लाग्नेछ।   

(ख) बैंवकङ्ग तथा वित्तीय व्यिसाय र विमा व्यिासाय गने एकै प्रकृततका तनकायहरू 
एक आपसमा गातभन चाहेमा गातभने संस्थाहरूले सो प्रयोजनका लातग 
घरजग्गाको एकतत्रत गदाा संशोधन दस्तरु बाहेक अन्य दस्तरु लाग्न ेछैन। 
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७ जनआन्दोलन पवहलो, दोश्रो र प्रदेश प्रातप्तको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका 
शवहदका आशश्रत पतत, पशत्न, छोरा र छोरी तथा माता-वपताको नाममा स्िातमत्ि 
प्राप्त हनुे गरी पाररत हनुे तलखतमा यस अध्यादेश बमोशजम लाग्न े सबै प्रकारको 
दस्तरु र शलु्क परू्ा रूपमा छुट हनुेछ। 

८. अपाङ्गता भएका व्यशक्त, दतलत एि वपछतडएका जातत भनी स्थानीय तहबाट प्रमाशर्त 
भएको तसफाररस िा आतधकाररक प्रमार्को आधारमा ततनीहरूको नाममा स्िातमत्ि 
प्राप्त हुदँा यस अध्यादेश िमोशजम असलु गररने घरजग्गा रशजषे्ट्रशन दस्तरुमा पच्चीस 
प्रततशत छुट हनुेछ। 

९. (क) मवहला, सत्तरी िषा भन्दा बढी उमरेका ज्येष्ठ नागररक र नािालकको नाममा 
जनुसकैु प्रकारबाट स्िातमत्ि प्राप्त हनुे गरी पाररत हनुे तलखतमा यस अध्यादेश 
बमोशजम लगाइएको रशजषे्ट्रशन दस्तरुमा पच्चीस प्रततशत छुट हनुेछ।  

           तर एकल मवहलाको हकमा पैंतीस प्रततशत छुट हनुेछ। हमु्ला, 
जमु्ला, मगु,ु कातलकोट र डोल्पा शजल्लाका सदरमकुाम बाहेकका 
गाउँपातलकाको हकमा पचास प्रततशत छुट हनुेछ।    

(ख) हाल पतत िा पत्नीको नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्िातमत्ि पररितान 
गरी पतत-पत्नी दिैुको संयकु्त स्िातमत्िको रुपमा तलखत गना चाहेमा सो 
संगोलनामाको तलखतमा एक सय रुपैयाँ रशजषे्ट्रशन दस्तरु लाग्नेछ। 

(ग) तीन सय जनाभन्दा बढी व्यशक्तलाई प्रत्यि रोजगारी ददने उत्पादनमूलक 
उद्योग स्थापना गना िा विस्तार गनाका लातग जग्गा खरीद गदाा लाग्न े
रशजषे्ट्रशन दस्तरुको तलखतमा पचास प्रततशत छुट ददइनेछ।  

         तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पाइएमा मालपोत 
कायाालयले छुट भएको रशजषे्ट्रशन दस्तरु असलु गरी सोही रकम बराबर 
जररिाना गनुा पनेछ। 

१० भतूमवहन मकु्त कमैया र मूक्त हतलया पररिारले सहतुलयत ऋर् र अनदुान प्राप्त गरी 
खरीद गरेको जग्गाको तलखत पाररत गदाा लाग्न ेरशजषे्ट्रशन दस्तरु, सेिा शलु्क र 
रोक् का दस्तरु परू्ा रूपमा छुट हनुछे। 

११. बैक, वित्तीय एिं सहकारी संघ िा संस्था र अदालतबाट भई आएको तमलापत्र 
अनसुार दाशखल खारेज गनुापदाा सेिा दस्तरु असलु गने प्रयोजनको लातग मालपोत 
कायाालयले रशजषे्ट्रशन प्रयोजनको लातग तोकेको न्यूनतम मूल्य र तमलापत्र िा बैक, 
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वित्तीय एिं सहकारी संघ-संस्थाको पत्रमा उल्लेख भएको मूल्य मध्ये जनु बढी 
हनु्छ सोहीलाई कायम गनुापनेछ। 

१२ प्रदेश सरकारले चाहेमा धातमाक तथा सामाशजक वहतका तनतमत्त स्थावपत नेपालमा 
दताा भएका संघ संस्था िा तनकायले आफ्नो नाउँमा तनशलु्क  रुपमा प्राप्त गने 
जग्गाको तलखत पाररत गदाा पचास प्रततशत रशजषे्ट्रशन दस्तरु छुट ददन सक्नेछ। 

१३ प्रचतलत सहकारी सम्बन्धी कानून अन्तगात दताा भएका सहकारी संस्थाहरूले 
संस्थाको प्रयोजनको लातग मात्र पहाडी िेत्रमा दईु रोपनी,  तभत्री मधेशमा तीन 
कठ्ठासम्म जग्गा र भिन खररद गदाा लाग्न े रशजषे्ट्रशन दस्तरु सहकारी विभागको 
तसफाररसमा लाग्न े रशजषे्ट्रशन दस्तरु पूर्ा रुपमा छुट हनुेछ, तर त्यस्ता सहकारी 
संस्थाले रशजषे्ट्रशन दस्तरु छुट सवुिधामा खरीद गरेको जग्गा तथा भिन संस्था 
गातभएको िा विघटन भएको अिस्थामा बाहेक विवि गरेमा पवहले छुट ददएको 
रशजषे्ट्रशन दस्तरु असूल उपर गररनेछ। 

१४ विविधको िमसंख्या ७, ८, ९ र १० बमोशजम छुट दददा एकै व्यशक्तलाई 
एकभन्दा बढी आधारमा छुट पाउने भएमा सिैभन्दा बढी कुन ै एकमात्र छुट 
ददइनेछ। 

१५ एउटै कारोिारबाट पचास लाख रुपैयाँ िा सोभन्दा मातथको घर िा जग्गा खररद 
वििी गदाा िेताले बैंकबाट भकु्तानीको लातग योग्य (गडु फर पमेेन्ट) भनी छाप 
लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपतछ िा वििेताका नाममा बैंकमा रहेको 
खातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेश गरेपतछ मात्र मालपोत 
कायाालयले तलखत पाररत गनेछ। 

१६ पतत पत्नीको संयकु्त नाममा पाररत हनुे तलखतमा मवहला सरह रशजषे्ट्रशन दस्तरु छुट 
ददइनेछ। 

१७ तीनपसु्तातभत्र छोरी िा नाततनीहरूमा संयकु्त नामसारी भई दतााफारी गदाा िमसंख्या 
१ मा उशल्लशखत छोडपत्रको दररेटको आधा शलु्क लाग्नेछ।  

१८ संघीय सरकार अन्तगात कुनै एक तनकायको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकार 
िा प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहको अको कुनै तनकायको नाममा  रशजषे्ट्रशन िा 
दाशखल खारेज गनुा पदाा रशजषे्ट्रशन दस्तरु तथा सेिा शलु्क लाग्न े छैन। प्रदेश 
सरकार िा स्थानीय तह अन्तगात कुनै एक तनकायको नाममा रहेको जग्गा संघीय 
सरकार िा स्थानीय तहको अको कुनै तनकायको नाममा रशजषे्ट्रशन िा दाशखल 
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खारेज गनुा पदाा रशजषे्ट्रशन दस्तरु तथा सेिा शलु्क लाग्न ेछैन। 
१९ कुन ै व्यशक्तको स्िातमत्िमा रहेको जग्गा नपेाल सरकार िा प्रदेश सरकार िा 

स्थानीय तहको कुन ैतनकायलाइ तनःशलु्क रूपमा प्राप्त भएमा िा नपेाल सरकार िा 
प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहको कुनै पतन तनकायले खरीद गरी तलएमा रशजषे्ट्रशन 
दस्तरु तथा सेिा शलु्क लाग्न ेछैन।  

२० िैदेशशक रोजगारीिाट बैंवकङ्ग प्रर्ाली माफा त रेतमट् यान्स प्राप्त भएको बैंकको 
प्रमाशर्त कागजातको आधारमा त्यस्तो रेतमट् यान्सबाट खरीद हनु ेजग्गाको तलखतमा 
पच्चीस प्रततशत रशजषे्ट्रशन दस्तरु छुट ददइनेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



खण्ड ४) अततररक्ताङ्क ११ कर्ााली प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत 207८/0३/३१ 

 

 

 
21 

 

अनसूुची-२ 
(दफा ४ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

सिारी साधन कर 
१. तनजी सिारी साधनमा देहाय बमोशजम सिारी साधन कर लाग्नेछः÷ 

सिारीको वकतसम 
(क) कार, शजप, भ्यान, माइिो बस िावषाक कर दर 

(अ) १००० सी.सी सम्म रू.19,०००।- 
(आ) १००१ देशख १५०० सी.सी सम्म रू.२1,०००।- 
(इ) १५०१ सी.सी. देशख २००० सी.सी. सम्म रू.२3,०००।- 
(ई) २००१ सी.सी. देशख २५०० सी.सी. सम्म रू.३2,०००।- 
(उ) २५०१ सी.सी. देशख २९०० सी.सी. सम्म रू.३7,०००।- 
(ऊ) २९०१ सी.सी. देशख मातथ सबै रू.५3,०००।- 

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर,  रोलर, विपर, िेन जस्ता मेशशनरी उपकरर् र तमनीवटपर 
(अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, िेन 

जस्ता मेशशनरी उपकरर् 
रू.३5,०००।÷ 

(आ) तमनीवटपर रू.२5,०००।- 
(ग) थ्री ह्वीलर, टेम्पो, िेक्टर र पािर वटलर 

(अ) थ्री ह्वीलर र टेम्पो   रू.५,०००।- 
(आ) िेक्टर रू.4,०००।- 
(इ) पािर वटलर रू.३,०००।- 

(घ) तमतनिक/तमतनबस रू.२2,०००।- 
(ङ) िक/बस रू.३0,०००।- 
(च) मोटर साइकल 

(अ) १२५ सी.सी. सम्मको रु.२,५००।- 
(आ) १२६ देशख २५० सी.सी. सम्म रु.४,0००।- 
(इ) २५१ देशख ४०० सी.सी. सम्म रु.8,०००।- 
(ई) ४०१ सी.सी. र सो देशख मातथ रु.१5,०००।- 
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२. भाडामा दताा भएका सिारी साधनमा देहाय बमोशजम सिारी साधन कर लाग्नेछः÷ 
सिारीको वकतसम 

(क) कार, शजप, भ्यान, माइिो बस िावषाक कर दर 
(अ) १३०० सी.सी.सम्म   रू.8,०००।-  
(आ) १३०१ सी.सी. देशख २००० सी.सी. सम्म     रू.9,०००।- 
(इ) २००१ सी.सी.देशख २९०० सी.सी.सम्म  रू.१1,०००।- 
(ई) २९०१ सी. सी. देशख ४००० सी.सी. सम्म     रू.१3,०००।- 
(उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्दा मातथ सबै   रू.१5,०००।- 

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, विपर, िेन जस्ता 
मेशशनरी उपकरर्   

रू.17,०००।- 

(ग) थ्री ह्वीलर र टेम्पो रू.४,०००।- 
(घ) ट्याक्टर    रू.2,5००।- 
(ङ) पािर वटलर रू.२,०००।- 
(च) तमनीिक, तमनीबस रू.१2,०००।- 
(छ) तमनी विपर रू.१4,०००।- 
(ज) िक, बस    रू.१6,०००।- 
 
३. बाटो इजाजतपत्र दस्तरु (निीकरर् समेत) 

तस. 
नं. 

दरुी (वक.तम.) 
सिारीको िगीकरर् र दस्तरु 

ठुला र मझौला 
बस, तमतनबस आदद 

ठुला र मझौला िक, 
तमतनिक आदद 

१. १ वक.तम. देशख ५० वक.तम. सम्म रू.७००।÷ रू.८००।÷ 
२. ५१ वक.तम. देशख १०० वक.तम. सम्म रू.८००।÷ रू.९००।÷ 
३. १०१ वक.तम. देशख १५० वक.तम. सम्म रू.१०००।÷ रू.११००।÷ 
४. १५१ वक.तम देशख २०० वक.तम. सम्म रू.११००।÷ रू.१३००।÷ 
५. २०१ वक.तम. देशख २५० वक.तम. सम्म रू.१२००।÷ रू.१४००।÷ 
६. २५१ वक.तम. देशख ३०० वक.तम. सम्म रू.१४००।÷ रू.१५००।÷ 
७. ३०१ वक.तम. देशख ३५० वक.तम. सम्म रू.१५००।÷ रू.१७००।÷ 
८. ३५१ वक.तम. देशख ४०० वक.तम. सम्म रू.१६००।÷ रू.१८००।÷ 
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तस. 
नं. 

दरुी (वक.तम.) 
सिारीको िगीकरर् र दस्तरु 

ठुला र मझौला 
बस, तमतनबस आदद 

ठुला र मझौला िक, 
तमतनिक आदद 

९. ४०१ वक.तम. देशख ४५० वक.तम. सम्म रू.१७००।÷ रू.१९००।÷ 
१०. ४५१ वक.तम. देशख ५०० वक.तम. सम्म रू.२१००।÷ रू.२३००।÷ 
११. ५०१ वक.तम. देशख ५५० वक.तम. सम्म रू.२३००।÷ रू.२५००।÷ 
१२. ५५१ वक.तम. देशख ६०० वक.तम. सम्म रू.२५००।÷ रू.२७००।÷ 
१३. ६०१ वक.तम. देशख ६५० वक.तम सम्म रू.२७००। रू.३०००।÷ 
१४. ६५१ वक.तम. देशख ७०० वक.तम. सम्म रू.२९००।÷ रू.२६००।÷ 
१५. ७०१ वक.तम भन्दा मातथ  रू.३२००।÷ रू.३०००।÷  
 
४. बाटो इजाजत दस्तरु (निीकरर् समेत) 

(पाँच तसट भन्दा बढी चौध तसटसम्म िमता भएको सािाजतनक सिारीको लातग) 
दरुी (वक.तम.) दस्तरु 

१÷५० सम्म रू.५००।÷ 
५१÷१०० सम्म रू.६००।÷ 
१०१÷१५० सम्म रू.७००।÷ 
१५१÷२५० सम्म रू.८००।÷ 
२५१÷३०० सम्म रू.९००।÷ 

 
५. सिारी साधन दताा शलु्क 

वििरर् 
तनजी सिारी 
साधनको दर 

भाडाका सिारी 
साधनको दर 

(क) बस, िक रू.२५००।÷ रू.३५००।÷ 
(ख) तमतन िक, तमतन बस, ट्याक्टर रू.२०००।÷ रू.२५००।÷ 
(ग) कार, शजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो रू.१५००।÷ रू.२५००।÷ 
(घ) मोटरसाइकल, स्कुटर रू.५००।÷ ÷ 
(ङ) अटो टेम्पो रू.१०००।÷ रू.१५००।÷ 
(च) सरकारी मोटरसाइकल रू.८००।÷ ÷ 
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६. सिारी साधन नामसारी 

वििरर् 
तनजी सिारी  
साधनको दर 

भाडाका सिारी 
साधनको दर 

(क) बस, िक रू.१२००।÷ रू. २५००।÷ 
(ख) तमतन िक, तमतन बस, ट्याक्टर रू.१०००।÷ रू. १५००।÷ 
(ग) कार, शजप, भ्यान, वपकअप, टेम्पो रू. ८००।÷ रू. १५००।÷ 
(घ) मोटरसाइकल, स्कुटर रू. ५००।÷ ÷ 

 
७. सिारी साधन दताा वकताि (ब्ल ुबकु) निीकरर् शलु्क 

वििरर् शलु्क 
(क) भाडाका बस, ठुला वट्पर रू. १०००।÷ 
(ख) भाडाका तमतनबस, वट्पर रू. ८००।÷ 
(ग) तनजी बस, ठुला वट्पर रू. ५००।÷ 
(घ) तनजी बस, वट्पर रू. ५००।÷ 
(ङ) ट्याक्टर रू. ८००।÷ 
(च) एम्बलेुन्स रू. ५००।÷ 
(छ) मोटरसाईकल, स्कुटर रू. २००।÷ 
(ज) तनजीगाडी (शजप) (िगा÷क/च) रू. ५००।÷ 
(झ) सरकारी/भाडा शजप (िगा÷ज/झ) रू. ८००।÷ 
(ञ) पािरटेलर रू. ३००।÷ 
(ट) तनजी मेशशनरी औजार (डोजर, रोलर, एक्साभेटर) रू. ५००।÷ 
(ठ) भाडा टेम्पो रू. ५००।÷ 
(ड) तनजी टेम्पो रू. ५००।÷ 

 
८. दताा पररितान दस्तरु 

वििरर् तनजीमा पररितान 
गदाा 

सािाजतनकमा पररितान 
गदाा 

(क) ठुला सिारी बस/िक रू.१५००।÷ रू.२५००।÷ 
(ख) साना/मझौला रू.८००। रू.१०००।÷ 
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सिारी/तमतनिस/तमतन 
िक/शजप/कार/भ्यान 

९. सिारी साधन दताा/नामसारी रोक् का   
सिारी साधन कुन ै कारर्ले रोक् का राख् न ु पने भएमा पाँच सय रुपैयाँ दस्तरु 
लाग्नेछ। 

१० सिारी साधन दताा वकताब (ब्ल ुबकु) हराए िा नातसएमा प्रतततलवप तलँदा लाग्ने 
दस्तरु 
ठुला सिारी साधन बस, िक, तमतनिस, तमतन िक र मेशशनरी औजारको हकमा  
एक हजार रुपैयाँ र अन्य सिारी साधनको हकमा पाँच सय रुपैया ँदस्तरु लाग्नेछ। 

११ नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको नाउँमा दताा भएका सिारी साधनहरूलाई 
भाडामा दताा भएका सिारी साधनमा लाग्न ेसरह कर लाग्नेछ। 

१२ विद्यतुीय माध्यमद्वारा सञ्चातलत सिारी साधनमा सिारी साधन कर लाग्ने  
छैन। पेिोतलयम पदाथा बाहेक अन्य इन्धनद्वारा स चालन हनुे सिारी साधनमा मातथ 
दफा १ र २ बमोशजम लाग्ने सिारी साधन करमा बीस प्रततशत छुट हनुेछ। 

१३ सरुु पैठारी तमततले एक िषाभन्दा कम अितध भएमा दामासाहीले सिारी साधन कर 
कट्टा गररनेछ।  
   तर व्यापार मौज्दातमा रहेका सिारी साधनमा यस्तो कर लाग्ने छैन।  

१४ सिारी साधन तबग्रकेो िा अन्य कुनै कारर्बाट सो सिारी साधन चलाउन नपाएको 
भनी नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले ठहर् याएको कुनै व्यशक्त  
िा संस्थाको नाममा दताा भएको सिारी साधनलाई सिारी साधन कर लाग्ने छैन। 

१५ बागमती अ चलमा दताा भई उत्पादनका तमततले पन्र िषाभन्दा परुाना सिारी 
साधनहरूलाई लाग्न ेसिारी साधन करमा चौध िषाभन्दा बढीको प्रत्येक िषाका लातग 
पाँच प्रततशतका दरले थप गरी सिारी साधन कर लाग्नेछ। 
     तर यस्तो थप गररएको रकम सिारी साधनको लातग तोवकएको कर रकमभन्दा 
बढी हनुे छैन। 

१६ भाडाका बस, तमनीबस तथा माइिोबसका सिारी साधनले विद्याथी, ज्येष्ठ नागररक, 
अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यशक्तलाई सहतुलयतको रूपमा भाडामा छुट ददएबापत 
त्यस्ता सिारी साधनका धनीले ततनुा पने सिारी साधन करमा पचास प्रततशत छुट 
पाउनेछन।् 

१७ जनुसकैु सिारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्न े सिारी साधन कर प्रचतलत दरका 
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आधारमा एकमषु्ठ रुपमा पाँच िषासम्मका लातग एकैपटक भकु्तानी गरी निीकरर् 
गराउन सक्नेछन।् यसरी अतग्रम रूपमा पाँच बषाको सिारी साधन कर एकमषु्ट 
बझुाई निीकरर् गराएमा लाग्ने सिारी साधन करमा दस प्रततशत छुट हनुेछ। 

१८ सािाजतनक संग्रहालयमा प्रदशानीका लातग राशखएका बीस िषाभन्दा परुाना सिारी 
साधनलाई िावषाक ततनुापने सिारी साधन कर लाग्न ेछैन। 

१९ दफा १ र २ मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन दमकल, एम्बलेुन्स तथा शि 
िाहनलाई सिारी साधन कर लाग्न ेछैन। 

२० विद्यतु सोलार िा व्यािीबाट चल्न ेसिारी साधनमा सिारी तनमाार् तथा सम्भार दस्तरु 
पचास प्रततशत छुट हनुेछ। 

२१ बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सिारी साधन खररद गदाा सम्बशन्धत सिारी साधन 
िेताले एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र तबिेतालाई रकम भकु्तानी गनुा पनेछ। 

२२ यस अध्यादेशमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन अपाङ्गता भएका व्यशक्तले 
प्रयोग गना तमल्न ेगरी बनाइएका एक सय पचास सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सिारी 
साधन कर लाग्न ेछैन। 

२३ नेपालमा हाल स चालनमा रहेका परुाना िकलाई नेपालमा न ैबन्द कन्टेनरको रूपमा 
रूपान्तरर् गना तनिेदन ददन े सिारी साधनका धनीलाई तनजले बझुाउन ु पने सिारी 
साधन कर िापत  पचास हजार रुपैयाँ िा चार िषाको सिारी साधन कर िापत हनु 
आउने रकममध्ये जनु घटी हनु्छ सो बराबरको रकम छुट ददइनेछ।  
   तर यस्तो छुट सवुिधा दश िषा भन्दा परुाना िकहरूलाई ददइने छैन।   

२४ सािाजतनक यातायातका रूपमा स चालन गने गरी दताा भएका प्रा.तल. कम्पनीहरूले 
संचालन गने सािाजतनक बसहरूले ततने सिारी साधन करमा पच्चीस प्रततशत छुट 
ददइनेछ। 

२५ ढुिानी काया संचालन गने गरी दताा भएका प्रा.तल. कम्पनीहरूले स चालन गने दश 
टन भन्दा मातथका बन्द कन्टेनर र ठूला िकहरूले ततने सिारी साधन करमा पच्चीस 
प्रततशत छुट ददइनेछ।  

२६ नेपाल सरकारले जफत गरी तललाम तबिी गरेको सिारी साधनमा सो तमतत भन्दा 
अगातडको अितधको यस्तो कर लाग्ने छैन। 

२७ सरकारी, संस्थान, पयाटन सिारीको दस्तरु सािाजतनक भाडा सरह लाग्नेछ। 
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अनसूुची-३ 
(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

मनोर जन कर 

तस.नं. वििरर् 
मनोर जन 
करको दर 

१ चलशचत्र प्रदशान गदाा दशाकहरुबाट प्रतत वटकट ५% 
२ साँस्कृततक प्रदशान, दोहोरी साँझ, डान्सबार, कन्सटा, नाटकघर, 

तभतडयो घर, तथएटर, पाका    
५% 

३ र् याशफ्टङ्ग, बोवटङ्ग, ्याराग्लाइतडङ, रक क्लाइशम्बङ्ग, बन्जी 
जशम्पङ्ग, स्िीङ्ग, शजप फ्लायर प्रतत वटकट/विल 

२% 

४ मेला, महोत्सि तथा जाद ुसका स मलेा स चालन गराए िापत 
प्रतत वटकट 

५% 
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अनसूुची-४ 
(दफा ८ को उपदफा (१) सँग सम्बशन्धत) 

दहत्तर बहत्तर शलु्क 
तस.
नं. 

वििरर् इकाई दर प्रतत 

१ ढुङ्गा, तगट्टी, बालिुा, स्लेट, ग्राभेल र रोडा वििी एिम ्
घाटगड्डी (स्िीकृत खानी िेत्र बाहेक) 

प्रतत क्यूि 
वफट 

रू.२।- देशख 
३।- सम्म 

2 माटो वििी एिम ्घाटगड्डी (स्िीकृत खानी िेत्र बाहेक) प्रतत क्यूि 
वफट 

रू.१।- 

3 खानीजन्य उद्योगबाट तनकासी हनु ेिस्तमुा तनकासी कर मात्र लगाइनछे।  
4 खानीजन्य िस्तहुरुको उपयोग गरी तसमेन्ट उत्पादन गरी वििी वितरर् गने 

उद्योगबाट उत्पाददत तसमने्टको वििीमा वििी गदाा कै बखत वििी मूल्यको (मूल्य 
अतभबवृद्ध कर तथा अन्तःशलु्क बाहेक) शून्य दशमलि पाँच प्रततशतका दरले 
प्राकृततक स्रोत उपयोग िापत शलु्क लगाइने छ।  

5 खानीजन्य िस्तहुरुको उपयोग गरी शक्लङ्कर उत्पादन गरी वििी वितरर् गने 
उद्योगबाट उत्पाददत शक्लङ्करको वििीमा वििी गदाा कै बखत वििी मूल्यको (मूल्य 
अतभबवृद्ध कर बाहेक) शून्य दशमलि पाँच प्रततशतका दरले प्राकृततक स्रोत उपयोग 
िापत शलु्क लगाइने छ। 

 

प्रमार्ीकरर् तमततः२०७८/०३/३१ 

 

 

 

 
 
आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुित 

   आज्ञाले, 
(पणु्यवििम पौडेल) 

 प्रदेश सरकारको सशचि  


