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देश सभा सिचवालय 
देश नं. 3, हेट डा 



उ े य र कारण 

 

देश सरकारको अथ स ब धी तावह लाई काया वयन गन कर, शु क र द तरु लगाउन, छुट दन 

एवं राज व शासन संचालन गन आव यक भएकोले ततु वधेयक पेश गन ुपरेको हो। 

ततु वधेयकको यव थाले राज व, कर तथा शु क नधारण गन य तो कर/शु क आिंशक वा पूरै 

छुट दने यव थाको अलावा घर ज गा रिज ेशन शु क एवं सेवा शु क, सवार  साधन कर, मनोर न 

कर, व ापन कर, कृ ष आयमा कर, पयटन शु क लगायतका शु क, द तरु, कर स ब धी 

यव थाह को नधारण गरेको छ। 

 

य : यो वधेयक अथ वधेयक हो।  

 

(कैलाश साद ढु ले) 

आ थक मा मला तथा योजना म ी 
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देश सरकारको अथ स ब धी तावलाई काया वयन गन बनकेो वधेयक 
 

तावना : देश सरकारको आ थक वष २०७५/०७६ को अथ स ब धी तावलाई काया वयन 
गनको न म  राज व संकलन गन, कर लगाउने, कर छुट दने तथा राज व शासन स ब धी कानून 
तजमूा गन बा छनीय भएकाले, 
 
 
 देश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

१. संि  नाम र ार भ : (१) यस ऐनको नाम " देश आथक ऐन, २०७५" रहेको छ। 

(२) यस ऐन बमोिजमका दफाह  म ये दफा ६ बाहेकका अ य दफाह  स वत ्२०७५ 

ावण १ गतेदेिख लाग ुहनेुछ। 

(3)  यस ऐनको दफा ६ देश सरकारले तोकेको म तदेिख लागू हनेुछ।  

२.  घरज गा रिज ेशन शु क, सेवा शु क र रो ा द तरु : (१) आ थक वष 2075/076 मा देश 

नं. 3 भ  अनसूुची-१ बमोिजम घरज गा रिज ेसन शु क, सेवा शु क र रो ा द तरु लगाईने र 

असलु उपर ग रनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको शु क घरज गा रिज ेशन गदाका वखत स बि धत 

गाउँपा लका तथा नगरपा लकाले संकलन गन ुपनछ। 

तर गाउँपा लका तथा नगरपा लकाको साधन, ोत, व ध, जनशि  तथा कायालय 

यव थापन नभएस म नेपाल सरकारको तो कएको कायालयले उपदफा (१) बमोिजमको दर 

अनसुारको शु क उठाई चाल स तशत रकम देश सि त कोषमा दािखला गन ुपनछ। 

३. सवार  साधन कर : (१) आ थक वष 2075/076 मा देश नं. 3 भ  दता भई योगमा 

रहेको सवार  साधनमा अनसूुची -२ बमोिजम सवार  साधन कर लगाईने र असलु उपर ग रनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सवार  साधन कर देश सरकारले संकलन गनछ। 

तर देश सरकारको साधन, ोत, व ध, जनशि  तथा कायालय यव थापन नभएस म 

नेपाल सरकारको तो कएको कायालयले उपदफा (१) बमोिजमको दर अनसुारको कर उठाई देश 

वभा य कोषमा दािखला गन ुपनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम देश वभा य कोषमा ज मा भएको रकम म ये साठ  

तशत रकम देश सि त कोषमा र चाल स तशत रकम थानीय तहलाई तो कए बमोिजम 

वाँडफाँट ग रनेछ।  



2 

४. मनोर न कर: (१) आ थक वष 2075/076 मा देश नं. 3 भ  चलिच  घर, भ डयो घर, 

सां कृ तक दशन हल, क सट, थयटर/नाटकघर, फनपाक, वाटर गाडन, बाल उ ान, दोहोर  

साँझ, डा सबार, ा सनो, फु सल, जु बा ज ता मनोर जन थलमा अनसूुची-३ बमोिजमको 

मनोर न कर लगाईने र असलु उपर ग रनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोिजमको मनोर न करको शासन गाउँपा लका वा नगरपा लकाले 

गनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम संक लत करको चाल स तशत रकम देश सि त कोषमा 

दािखला गन ुपनछ। 

५. व ापन कर : (१) आ थक वष 2075/076 मा देश नं. 3 भ  रािखन ेहो डङ बोड, साइन 

बोड, यानर, ाई भजन बोड, लो बोड, टल, डिजटल बोड, धातकुो े म वा कुनै थानमा 

लगाउने, ले  ेवा व तुीय तरंग योग ग रएको चारको ला ग रािखन ेव त ुवा सामा ीमा ग रने 

व ापनमा व ापन कर लगाईन ेर असलु उपर ग रनेछ। 

(२) उपदफा (१) अनसुारको व ापन करको दर एवं कर उठाउने णाल  थानीय 

तहले नधारण गरे बमोिजम नै हनेुछ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको व ापन करको शासन गाउँपा लका वा नगरपा लकाले 

गनछ। 

(४) उपदफा (१) बमोिजम सं कलत करको चाल स तशत रकम देश सि त कोषमा 

दािखला गन ुपनछ। 

६. कृ ष आयमा कर : (१) आ थक वष २०७५/०७६ मा वयं घोषणा गर  आ नो कृ ष आय 

ततु गन कृषकह को ला ग कृ ष आयमा कर लगाईन ेर असलु उपर ग रनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कृ ष आयमा ला ने करको दर तथा सीमा अनसूुची-४ 

बमोिजम हनेुछ। 

(३)  कृ ष आयमा कर लगाउने काय व ध देश सरकारले नधारण गरे बमोिजम हनेुछ। 

७. पयटन शु क : आ थक वष २०७५/०७६ मा च लत कानून बमोिजम पयटन शु क लगाईने र 

असलु उपर ग रनेछ। 

८. सवार  चालक अनमु त प को इजाजत द तरु, सवार को दता कताव ( ल ुबकु) द तरु : सवार  

चालक अनमु त प को इजाजत द तरु, सवार को दता कताव ( ल ुबकु) द तरु स ब धी यव था 

देश सवार  तथा यातायात स ब धी कानूनी यव था नभएस मको ला ग च लत कानून बमोिजम 

हनेुछ। 
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९.  दह र वह र शु क : (१) आ थक वष 2075/076 मा ढंुगा, चनुढंुगा, ग ी, बालवुा, दह र 

वह रको संकलनमा अनसूुची-5 बमोिजम शु क लगाईन े र असलु उपर ग रनेछ। साथै 

गाउँपा लका वा नगरपा लकाले च लत कानूनमा तो कएको दरमा नघ न ेगर  व  मू य तो न 

स नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको शु कको संकलन स बि धत गाउँपा लका वा 

नगरपा लकाले गनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम संक लत रकम तो कए बमोिजम बाँडफाँट हनेुछ। 

१०. द ड ज रवाना : (१) देश भ  कुनै यि , सं था वा नकायले देश काननुको उ ल न गरेको 

पाइएमा देश सरकारले द ड तथा ज रवाना गन स नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको द ड ज रवानाको दर च लत कानून बमोिजम हनेुछ। 

1१. दर घटाउन, बढाउन वा छुट दन स न े : (१) च लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 

ताप न देश सरकारले आव यकता अनसुार यो ऐन र अ य कानून बमोिजम लगाईने द तरु, 

शु क, महशलु र करको दर घटाउन, बढाउन वा य तो द तरु, शु क, महशलु, र कर आिंशक 

वा पूण पमा छुट दन स नेछ। य तो दर घटाएको, बढाएको वा छुट दएको सूचना देश 

राजप मा काशन गन ुपनछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै द तरु, शु क, 

महशलु र कर आिंशक वा पूण पमा छुट दइएको ववरण येक वष आ थक मा मला तथा 

योजना म ालयले देश सभाबाट पा रत गन ुपनछ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम दइएको पूण वा आिंशक कर छुट सु वधाको कसैले 

दु पयोग गरेमा यसर  छुट दइएको द तरु, शु क, महशलु र कर रकम असलु उपर गर  सो 

रकम बराबर ज रवाना ग रनेछ। 

1२. या सरल करण वा बाधा अ काउ फुकवा गन स न े: च लत कर स ब धी कानून तथा यस 

ऐनको काया वयनको ममा सावज नक शाि त र यव थामा ग भीर खलल पगुेको वा सावज नक 

आवागमनमा अवरोध भएको वा वपदको कारणले उि लिखत कानूनले दान गरेको कुनै सु वधा 

उपभोग गन नपाउन ेअव था सजना भएमा, कुनै ज टलता देिखएमा वा उि लिखत ऐन तथा यस 

ऐनको काया वयनमा कुनै वाधा अ काउ पन गएमा आ थक मा मला तथा योजना म ालयले 

आव यकता अनसुार अव ध थप गन, या सरल करण गन वा काया वयनमा देिखएको बाधा 

अ काउ फुकुवा गन स नेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दफा २ सगँ स बि धत) 

घर ज गा रिज ेशन शु क, सेवा शु क र घरज गा रो ा द तरु 

(क) घर ज गा रिज ेशन शु क 

स.नं. लखतको कार 

रिज ेशन शु कको दर अ यथा उ लेख भएकोमा बाहेक थैल  अ मा 
महानगरपा लका 

े  
उपमहानगरपा लका 

े  
नगरपा लका 

े  
गाउँ पलका 

े  

देश थानीय एकल 
कर  

देश थानीय एकल 
कर  

देश थानीय एकल 
कर  

देश थानीय एकल 
कर 

१. रािजनामा,स ाप ा र सगोलनामाको लखत             
 (क) रािजनामा, स ाप ा र सगोलनामाको लखतको थैल  अ मा 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% २% 
 (ख) सामु हक आवास योजना अ तगत न मत भवन आवास 

इकाईको लखतको थैल  अ मा 1.6% 2.4% 4% 1.2% 1.8% 3% 0.8% 1.2% २% 0.4% 0.6% १% 
 (ग) सामु हक आवास योजना अ तगत न मत भवन स हतको 

घर ज गाको लखतको थैल  अ मा 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% २% 
२. छोडप              
 दताफार  (संयु  दतावाला वीचको) लिखतको थैल  अ मा 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% २% 0.8% 1.2% २% 0.4% 0.6% १% 

३. हालैदेिखको वकसप को लखत 
हालैदेिखको वकसप को लखतको थैल  अ मा             

 (क) बाजे, ब यै, आमा, बाव ु,प त, प ी, दाज,ु भाउज ु,भाइ, 
भाईबहुार , दद , ब हनी, छोरा, छोरा-बहुार , छोर , छोर -
वाइँ, सास-ुससरुा, जेठाज,ु जेठानी, देवर, देउरानी, 

भ तजा,भ तजी, ना त, ना तनी, ना तनीबहुार , काका-काक , 
मामा-माइ य,ु भा जा-भा जी, ठूलोबवुा, ठूलआमा (बाव ु
तफका) आमाज,ु न द, सौता-सौता र एकै दाज-ुभाईको 
छोरा, छोर , फूपू र भदा-भदै बीच।             

 (अ) .१ लाखस मको थैल  अ मा 0.6% 0.9% 1.5% 0.4% 0.6% १% 0.4% 0.6% १% 0.2% 0.3% 0.5% 
 (आ) .१ लाखभ दा मा थ ज तसकैु थैल  अ मा 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% २% 0.8% 1.2% २% 0.4% 0.6% १% 
 (ख) अ य वकसप  र दानप को थैल  अ मा 6% 9% 15% 6% 9% 15% 6% 9% 15% ४% ६% 1०% 
 
 

प ीकरणः 
सरकार  व  व ालय, सरकार  ा पस/कलेज, सामदुा यक 
व ालय, सामदुा यक अ पताल, नेपाल सरकारका कायालय, 
देश सरकारका कायालय, थानीय तह तथा नेपाल सरकार र 
देश सरकारको नाममा ा  हनेु दानप को लखतमा कुनै 

शु क ला ने छैन।             
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स.नं. लखतको कार 

रिज ेशन शु कको दर अ यथा उ लेख भएकोमा बाहेक थैल  अ मा 
महानगरपा लका 

े  
उपमहानगरपा लका 

े  
नगरपा लका 

े  
गाउँ पलका 

े  
देश थानीय एकल 

कर  
देश थानीय एकल 

कर  
देश थानीय एकल 

कर  
देश थानीय एकल 

कर 

४. अंशव डा तथा अंश भपाईको लखत 
अंशव डा तथा अंश भपाईको लखतमा             

 (क) .३० लाखस मको थैल  अ मा 0.08% 0.12% 0.2% 0.08% 0.12% 0.2% 0.08% 0.12% 0.2% 0.08% 0.12% 0.2% 
 (ख) .३० लाखभ दा बढ  .२ करोडस मको थैल  अ मा 0.12% 0.18% 0.3% 0.12% 0.18% 0.3% 0.12% 0.18% 0.3% 0.12% 0.18% 0.3% 
 (ग) .२ करोडभ दा मा थको थैल  अ मा 0.2% 0.3% 0.5% 0.2% 0.3% 0.5% 0.2% 0.3% 0.5% 0.2% 0.3% 0.5% 

५. मानो छु एको र मानो जो डएको लखत             
 (क) मानो छु एको त लखत 4800 7200 12000 4400 6600 11000 4000 6000 10000 2000 3000 5000 
 (ख) मानो जो डएको त लखत 6000 9000 15000 4800 7200 12000 4000 6000 10000 2000 3000 5000 

६. शेषप छको बकसप को लखत 
शेषप छको बकसप /अ लोहको त लखत              

 (क) तीन पु ता भ को 
 2800 4200 7000 2400 3600 6000 2000 3000 5000 800 1200 

2000 
 

 (ख) तीन पु ताबा हरको 4800 7200 12000 4400 6600 11000 4000 6000 10000 1600 2400 4000 
७. व धक को लखत 

ीव धक , भोगव धक  र लखव धक को लखतको थैल  
अंकमा  0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 

८. धमपु , धमपु ीको लखत 
धमपु , धमपु ीको त लखतमा             

 (क) तीन पु ता भ को नातामा 400 600 1000 400 600 1000 400 600 1000 400 600 1000 
 (ख) तीन पु ताबा हरकोमा 2800 4200 7000 2400 3600 6000 2000 3000 5000 1600 2400 4000 

९. अ धकारनामा, म ुर नामा र अि तयारनामाको लखत 
अ धकारनामा, म ुर नामा र अि तयारनामाको लखत  800 1200 2000 800 1200 2000 800 1200 2000 800 1200 2000 

१०. कपाल  तमसकु र करारनामाको लखत 
दािखल खारेज नहनेु कपाल  तमसकु र करारनामाको त 
लखत 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 

११. स.नं.४ को अंशब डा तथा अंश भपाइको लखत घर ज गा 
भएको कुनै इलाका वा िज लामा पा रत गन स कनेछ र सो 
बाहेकका अ य स.नं.१ देिख ८ स मका घर ज गा रिज ेशन 
शु क ला ने लखतह  अक  इलाकामा पा रत गन स कने 
छैन।             

12. गठु  थापना गरेको लखत ( त लखत) 800 1200 2000 600 900 1500 400 600 1000 200 300 500 
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स.नं. लखतको कार 

रिज ेशन शु कको दर अ यथा उ लेख भएकोमा बाहेक थैल  अ मा 
महानगरपा लका 

े  
उपमहानगरपा लका 

े  
नगरपा लका 

े  
गाउँ पलका 

े  
देश थानीय एकल 

कर  
देश थानीय एकल 

कर  
देश थानीय एकल 

कर  
देश थानीय एकल 

कर 

१३. मा सक एकलाख भ दा बढ  घरबहाल लन ु दन ुगरेको लखत 
( त लखत) थैल  अंकमा 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 0.4% 0.6% 1% 

१४. अचल स पि  फलोपभोग भएको लखत ( त लखत) थैल  
अंकमा 0.10% 0.1५% 0.२५% 0.10% 0.1५% 0.२५% 0.10% 0.1५% 0.२५% 0.10% 0.1५% 0.२५% 

 
(ख) सेवा शु कः 

स.नं. ववरण 

सेवा शु कको दर अ यथा उ लेख भएकोमा बाहेक थेल  अ मा 
महानगरपा लका े  उपमहानगरपा लका े  नगरपा लका े  गाउँ पलका े  

देश थानीय एकल कर  देश थानीय एकल कर  देश थानीय एकल कर देश थानीय एकल कर 

१. लखत रिज ेशनको ला ग डोर माग गन 
नवदेनमा डोर शु कः             

 लखत रिज ेशनको ला ग डोर माग गन 
नवदेनमा डोर द तरुः             

 (क) काठमाड  उप यका े मा 6000/ 9000/ 15000/ 4800/ 7200/ 12000/ 4000/ 6000/ 10000/ 2800/ 4200/ 7000/- 
 (ख) तराई े मा 6000/ 9000/ 15000/ 4000/ 6000/ 10000/ 2800/ 4200/ 7000/- 1200/- 1800/- 3000/- 
 (ग) अ य े मा 6000/ 9000/ 15000/ 2800/ 4200/ 7000/- 2000/ 3000/ 5000/ 800/- 1200/- 2000/- 

२. व ीय धतोः             
 नेपाल रा  बकबाट वि य कारोबार गन 

वीकृ त ा  बक, वि य तथा सहकार  
सं थाबाट दने कजाको धतोब धक वा 

ब धक लखतमा             
 (क) .१००,०००/- स मको लखतको थैल  

अ मा 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 
 (ख) .१००,०००/- भ दा बढ  

.५००,०००/- स मको थैल  अ मा 600/- 900/- 1500/- 600/- 900/- 1500/- 600/- 900/- 1500/- 600/- 900/- 1500/- 
 (ग) .५००,०००/- भ दा बढ  

.१,०००,०००/- थैल  अ मा 1000/- 1500/- 2500/- 1000/- 1500/- 2500/- 1000/- 1500/- 2500/- 1000/- 1500/- 2500/- 
 (घ) .१०,००,०००/- भ दा बढ  

.२०,००,०००/- स मको थैल  अ मा 1200/- 1800/- 3000/- 1200/- 1800/- 3000/- 1200/- 1800/- 3000/- 1200/- 1800/- 3000/- 
 (ङ) .२०,००,०००/- भ दा बढ  2000/- 3000/- 5000/- 2000/- 3000/- 5000/- 2000/- 3000/- 5000/- 2000/- 3000/- 5000/- 
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स.नं. ववरण 

सेवा शु कको दर अ यथा उ लेख भएकोमा बाहेक थेल  अ मा 
महानगरपा लका े  उपमहानगरपा लका े  नगरपा लका े  गाउँ पलका े  

देश थानीय एकल कर  देश थानीय एकल कर  देश थानीय एकल कर देश थानीय एकल कर 

.५०,००,०००/- स मको थैल  अ मा 
 (च) .५०,००,०००/- भ दा बढ  

.१,००,००,०००/- स मको थैल  
अ मा 8000/- 12000/- 20000/- 8000/- 12000/- 20000/- 8000/- 12000/- 20000/- 8000/- 12000/- 20000/- 

 (छ) .१,००,००,०००/- भ दा बढ  
.२,००,००,०००/- स मको थैल  

अ मा 12000/- 18000/- 30000/- 12000/- 18000/- 30000/- 12000/- 18000/- 30000/- 12000/- 18000/- 30000/- 
 (ज) .२,००,००,०००/- भ दा बढ  

.५,००,००,०००/- स म थैल  अ मा 26000/- 39000/- 65000/- 26000/- 39000/- 65000/- 26000/- 39000/- 65000/- 26000/- 39000/- 65000/- 
 (झ) .५,००,००,०००/- भ दा बढ  ज त 

सकैु थैल  अ मा 40000/- 60000/- 100000/- 40000/- 60000/- 100000/- 40000/- 60000/- 100000/- 40000/- 60000/- 100000/- 
 

३. 
 
ल ज 

सरकार  ज गा लजमा उपल ध गराउने 

 
सरकार  
ज गा दता 
तथा लजमा 
उपल ध 
गराउने 
स ब धी 
कायनीत, 
२०७१ को 
अनसूुची-१ 
अनसुारको 
शु क 

ला नेछ।             
              

४. ज गाध न दता े ताको त लपीको ला ग 
( टकट बाहेक) त पूजा             

 (क) काठमाड  उप यका भ  400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 
 (ख) तराई े  400/- 600/- 1000/- 280/- 420/- 700/- 200/- 300/- 500/- 80/- 120/- 200/- 
 (ग) अ य े  400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 120/- 180/- 300/- 40/- 60/- 100/- 
 नोटः जनुसकैु योजनको ला ग त लपी लदँा 

समेत लाग ुहनेुछ।             
५. दािखल खारेज शु क             
 (क) करार अनसुार लखत पा रत गन 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% 2% 
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स.नं. ववरण 

सेवा शु कको दर अ यथा उ लेख भएकोमा बाहेक थेल  अ मा 
महानगरपा लका े  उपमहानगरपा लका े  नगरपा लका े  गाउँ पलका े  

देश थानीय एकल कर  देश थानीय एकल कर  देश थानीय एकल कर देश थानीय एकल कर 

ठह  याएको फैसला वा मलाप  अनसुारको 
दािखला खारेज गदा 

 (ख) अ य मलाप  (अंश र अपतुाल  बाहेक) 
को दािखला खारेज गदा 1.2% 1.8% 3% 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% 2% 0.4% 0.6% 1% 

 (ग) बक वि य सं था वा सहकार  सं थाबाट 
कजा वाह गदा लएको धतो ललाम गदा 
यि ले सकार गर  बक तथा वि य 
सं थाको प ानसुार यि को नाममा 
दा.खा.गदाको थैल  अ मा 2% 3% 5% 1.8% 2.7% 4.5% 1.6% 2.4% 4% 0.8% 1.2% 2% 

 (घ) बक वि य संघ वा सहकार  सं थाबाट 
कजा वाह गदा लएको धतो ललाम गदा 
यि ले सकार नगर  ऋणीकै नामबाट 
बक वि य संघ वा सहकार  सं थाले 
आ नो नाममा दािखला खारेज गदा त 
म सल 2800/- 4200/- 7000/- 2400/- 3600/- 6000/- 2000/- 3000/- 5000/- 800/- 1200/- 2000/- 

 (ङ) बक वि य सं था वा सहकार  सं थाले 
कजा वाह गदा लएको धतो ललाममा 
बक वा सं था आफैले सकार गरेप छ 
स बि धत ऋणीलाई नै फता गदा पा रत 
गन लखतको थैल  अ मा 1% 1.5% 2.5% 0.8% 1.2% 2% 0.8% 1.2% 2% 0.4% 0.6% 1% 

 (अ) भू मसधुार कायालयबाट ज गा 
बाँडफाँट भई दा.खा. हनु आउँदा त 
म सल 200/- 300/- 500/- 160/- 240/- 400/- 120/- 180/- 300/- 80/- 120/- 200/- 

 (आ) अदालत वा यायीक नकायको फैसला 
बमोिजम ललाम बढाबढ गर  दािखला 
खारेज गदा त म सल 2000/- 3000/- 5000/- 1200/- 1800/- 3000/- 400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 

 (च) शेषप छको बकसप को दािखल खारेज              
 (अ) तीनपु ता भ को भए सबै े का लाग अंशब डा सरह  
  

(आ) तीनपु ता बा हरको भए (थैल  अ )मा सबै े का लाग रािजनामा सरह 
६. नामसार              
 (क) तीन पु ता भ को नामसार  गदा 600/- 900/- 1500/- 480/- 720/- 1200/- 400/- 600/- 1000/- 200/- 300/- 500/- 
 (ख) तीन पु ताभ दा बा हरको नामसार  गदा 1400/- 2100/- 3500/- 1200/- 1800/- 3000/- 1200/- 1800/- 3000/- 600/- 900/- 1500/- 

७. हाल सा वक             
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स.नं. ववरण 

सेवा शु कको दर अ यथा उ लेख भएकोमा बाहेक थेल  अ मा 
महानगरपा लका े  उपमहानगरपा लका े  नगरपा लका े  गाउँ पलका े  

देश थानीय एकल कर  देश थानीय एकल कर  देश थानीय एकल कर देश थानीय एकल कर 

 पनुः नापजाँच प छको े ता हाल सा वक तथा 
अ ाव धक गदा त म सल 160/- 240/- 400/- 120/- 180/- 300/- 80/- 120/- 200/- 40/- 60/- 100/- 

८. घर कायम             
 े ता पूजामा घर जनाउने त नवदेन 1000/- 1500/- 2500/- 800/- 1200/- 2000/- 800/- 1200/- 2000/- 200/- 300/- 500/- 

९. संशोधन द तरु             
 मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) 

अनसुारको ववरणमा संशोधन गन ु पदा त 
म सल 120/- 180/- 300/- 80/- 120/- 200/- 40/- 60/- 100/- 20/- 30/- 50/- 

१०. रो ा द तरु             
 क) लखत रिज ेशन भएकोमा (थैल  अ  

ज तसकैु भए प न) - - नला ने - - नला ने - - नला ने - - नला ने 
 ख) लखत रिज ेशन नहनेुमा             
 (अ) .१०००००/- स मको ऋण अ मा 200/- 300/- 500/- 1६0/- 240/- 400/- 120/- 180/- 300/- 80/- 120/- 200/- 
 (आ) .१०००००/-भ दा बढ  

.५०००००/- स म 320/- 480/- 800/- 280/- 420/- 700/- 200/- 300/- 500/- 120/- 180/- 300/- 
 (इ) .५ लाख भ दा बढ  ज तसकैु ऋण 

अंकमा 400/- 600/- 1000/- 320/- 480/- 800/- 280/- 420/- 700/- 200/- 300/- 500/- 
 (ई) ऋण अंक नखलेुमा 2000/- 3000/- 5000/- 1600/- 2400/- 4000/- 1200/- 1800/- 3000/- 800/- 1200/- 2000/- 
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(ग) व वध 

१. धमपु , अ धकारनामा र शेषप छको बकसप  लखत बाहेक अ य सबै कारको लखतमा थैल  अंक 
अ नवाय खलुाउन ुपनछ। 

२. जल व तु उ ोग, िचया खेती, कफ  खेती, कपास खेती, प ु प यवसाय, तरकार  खेती, पशपंु ीपालन, अलैची 
खेती, जडीवटु  खेती एवं फलफूल उ ोगको नाममा खर द गन ज गाको लखत पा रत गदा ला ने रिज ेशन 
द तरुमा पचह र तशत छुट हनुछे।तर य तो ज गाको योग उ े य वप रत भएको पाइएमा मालपोत 
कायालयले छुट भएको रिज ेशन शु क असलु गर  सोह  रकम बराबर ज रवाना गन ुपनछ। 

३. सामू हत खेती योजना अ तगत कृ ष उ पादन बढाउने उ े यले यि ह  मल  ज गाको च ला मलाई खेती 
गन उ ोग खोल  य तो उ ोगको नाममा लखत पा रत भएमा सो मा ला ने रिज ेशन शु कमा पचह र 
तशत छुट हनुछे। तर य तो ज गाको योग उ े य वप रत भएको पाइएमा मालपोत कायालयले छुट 

भएको रिज ेशन शु क असलु गर  सोह  रकम बराबर ज रवाना गन ुपनछ। 

४. सूत  गु खा पानपराग र म दराज य उ ोग बाहेकका उ पादनमूलक उ ोगले उ ोग थापना तथा स ालन 
गन उ ोगको नाममा खर द गन ज गाको लखत पा रत गदा ला ने रिज ेशन शु कमा पचास तशत छुट 
हनुछे।तर य तो ज गाको योग उ े य वप रत भएको पाइएमा मालपोत कायालयले छुट भएको रिज ेशन 
शु क असलु गर  सोह  रकम बरारबर ज रवाना गन ुपनछ। 

५. (क) कृ ष ऋण वीमा सं थान बीमा स म तबाट वीकृ त ा  बीमा क पनी व व ालय बैक तथा वि य 
सं थाह ले आ ना बहालवाला कमचार ह लाई सेवा शत बमोिजम दने ऋण सु वधाको धतो ब धक लखत 
पा रत गदा रिज ेशन शु क छुट हनुछे।तर सेवा शु क . 1000/- ला नेछ। 
(ख) कमचार  स यकोष तथा नाग रक लगानी कोषले नय मत वचत ज मा गन आ ना स यकताह लाई 
ऋण सु वधा उपल ध गराउँदा लने धतोको धतो ब धक लखत पा रत गदा रिज ेशन शु क छुट हनुछे। 
तर सेवा शु क . 500/- ला नेछ। 

6. (क) सहकार  ऐन २०४८ बमोिजम दता भै संचालनमा रहेका सहकार  सं थाह ले आ ना शेयर सद यह  
वीच ऋण लगानी/ वाह गदा तीस लाख पयास मको थैल  अंकमा रो ा द तरु बाहेक सेवा शु क वापत 
.२००।-ला नेछ। सो भ दा मा थको थैल  अंकमा ख ड ख सेवा शु क महलको स.नं. २ बमोिजमको 

सेवा शु क ला ने छ। 

(ख) बै क  तथा वि य यवसाय र वमा यवसाय गन एकै कृ तका नकायह  एक आपसमा गा भन 
चाहेमा गा भने सं थाह ले सो योजनका ला ग घर ज गाको एक त गदा संशोधन द तरु बाहेक अ य 
द तरु/शु क ला ने छैन। 

७. जनआ दोलन प हलो, दो ो, जनयु  र मधेश आ दोलनमा सहादत ा  गरेका श हदका आि त प त, पि , 
छोरा र छोर  तथा माता- पताको नाममा वा म व ा  हनु ेगर  पा रत हनेु लखतमा यस ऐन बमोिजम ला ने 
सबै कारको द तरु र शु क पूण पमा छुट हनुछे। 

८. अपा ता भएका यि , द लत एवं पछ डएका तथा अ पसं यक, समा तकृत जाती भनी थानीय तहबाट 
मािणत भएको सफf रस वा आ धका रक माणका आधारमा त नह को नाममा वा म व ा  हुँदा यस ऐन 

बमोिजम असलु ग रने घरज गा रिज ेशन शु कमा २५ तशत छुट हनुछे। 
9. (क) म हला, स र  वष भ दा बढ  उमेरका ये  नाग रक र नावालकको नाममा जनुसकैु कारबाट 

वा म व ा  हनु ेगर  पा रत हनेु लखतमा यस ऐन बमोिजम लगाइएको रिज ेशन शु कमा प चीस तशत 
छुट हनुछे। तर एकल म हलाको हकमा भन ेप तस तशत छुट हनुछे। 

(ख) गाउँपा लकाको े भ को ज गामा म हलाको नाममा जनुसकैु कारबाट वा म व ा  हनु ेगर  पा रत 
हनु े लखतमा यस ऐन बमोिजम लगाइएको रिज ेशन शु कमा पतीस तशत छुट हनुछे।  
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(ग) देहायको थानमा पचास तशत छुट हनुछे। 
अ)  रसवुा िज लाको सदरमकुाम बाहेक। 

आ)  दोलखा िज लाका लामाबगर, गौर शंकर, आल प,ु माव,ु यामा, वग,ु खारे र िचलंखा सा वकको 
गाउँ वकास स म तको हकमा। 

(इ)  धा दङ िज लाका सेतङु, त ल ङ, र , ल पा, ओलाङ, स यदेवी, दाखा, वसेर , बढुाथमु, मूलपानी, 
फूलखक, स यानकोट र गु द सा वकको गाउँ वकास स म तको हकमा। 

(ई)  स धपुा चोक िज लाको तातोपानी, गु वा, गो चे र फु पीङक ी सा वकको गाउँ वकास 
स म तको हकमा 

घ) हाल प त वा प ीको नाममा कायम रहेको घर ज गाको वा म व प रवतन गर  प त-पि  दवैुको संयु  
वा म वको पमा लखत गन चाहेमा सा वकको थैल  अंक कायम गर  सो संगोलनामाको लखतमा . 
५००।–  मा  रिज ेशन द तरु ला नेछ। 
ङ) ३०० जना भ दा बढ  यि लाई य  रोजगार  दने उ पादनमूलक उ ोग थापना गन वा व तार 
गनका ला ग ज गा ख रद गदा ला ने रिज ेशन शु कको लखतमा पचास तशत छुट हनुछे।तर य तो 
ज गाको योग उ े य वप रत भएको पाइएमा मालपोत कायालयले छुट भएको रिज ेशन शु क असलु गर  
सोह  रकम बराबर ज रवाना गन ुपनछ। 

१०. भू म हन मु  कमैया र मु  ह लया प रवारले सहु लयत ऋण र अनदुान ा  गर  ख रद गरेको ज गाको 
लखत पा रत गदा ला ने रिज ेशन शु क, सेवा शु क र रो ा द तरु पूण पमा छुट हनुछे। 

११. बैक, वि य एवं सहकार  संघ वा सं था र अदालतबाट भई आएको मलाप  अनसुार दािखला खारेज 
गनपुदा सेवा द तरु असलु गन योजनको ला ग मालपोत कायालयले रिज ेशन योजनको ला ग तोकेको 
यूनतम मू य र मलाप  वा बक, वि य एवं सहकार  संघ सं थाको प मा उ लेख भएको मू य म ये जनु 
बढ  हु छ सोह लाई कायम गन ुपनछ। 

१२. रिज ेशन शु क वापत मालपोत कायालयले उठाएको रिज ेशन शु क म येबाट 0.25(शु य दशमलव दईु 
पाँच तशत) मालपोत/भमूी सधुार/नापी कायालयह को सं थागत सु ढकरण, भवन नमाण, ममत, े ता 
यव थापन तथा दै नक काय संचालनमा खच गन गर  स बि धत मालपोत कायालयह मा उपल ध 
गराइनछे। यसर  उपल ध गराएको रकम . छ लाख भ दा बढ  भएमा सो भ दा बढ  भएको रकम देश 
सि त कोषमा दािखला गनपुनछ।उपरो  बमोिजमको रकम काय व ध बनाई खच गनपुनछ। 

१३. देश सरकारले चाहेमा धा मक तथा सामािजक हतका न म  था पत नेपालमा दता भएका संघ सं था वा 
नकायले आ नो नाउँमा नशु क पमा ा  गन ज गाको लखत पा रत गदा पचास तशत रिज ेशन 
शु क छुट दन स नेछ। 

१४. सहकार  ऐनको दफा ५ अ तगत दता भएका सहकार  सं थाह ले सं थाको योजनका ला ग मा  काठमाड  
उप यकामा १ रोपनी, पहाडी े मा २ रोपनी र भ ी मधेशमा ३ क ास म ज गा र भवन ख रद गदा 
ला ने रिज ेशन शु क भू म यव था, कृ ष तथा सहकार  म ालयको सफा रसमा ला ने रिज ेशन शु क 
पूण पमा छुट हनुछे तर य ता सहकार  सं थाले रिज ेशन शु क छुट सु वधामा ख रद गरेको ज गा तथा 
भवन सं था गा भएको वा वघटन भएको अव थामा बाहेक ब  गरेमा प हले छुट दएको रिज ेशन शु क 
असलु उपर ग रनेछ। 

१५. व वधको म सं या ७, ८, ९ र १० बमोिजम छुट दंदा एकै यि लाई एकभ दा बढ  आधारमा छुट 
पाउन ेभएमा सबैभ दा बढ  कुनै एकमा  छुट दइने छ। 

१६. एउटै कारोबारबाट ५० लाख पया वा सो भ दा मा थको घर वा ज गा ख रद व  गदा े ताले बकबाट 
भ ु ानीको ला ग यो य (गडु फर पेमे ट) भनी छाप लागकेो चेकको फोटोकपी पेश गरेप छ वा व े ताका 
नाममा बैकमा रहेको खातामा रकम ज मा गरेको बक भौचरको फोटोकपी पेश गरेप छ मा  मालपोत 
कायालयले लखत पा रत गनछ। 
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१७. प त पि को संयु  नाममा पा रत हनु े लखतमा म हला सरह रिज ेशन शु क छुट दईनेछ। 
१८. तीन प ु ता भ  छोर  वा ना तनीह मा संयु  नामसार  भई दताफार  गदा म सं या २ मा उ लेिखत 

छोडप को दररेटको आधा शु क ला नेछ। 
१९. नेपाल सरकार वा देश सरकार अ तगत कुनै एक नकायको नाममा रहेको ज गा नेपाल सरकार वा देश 

सरकारको अक  कुनै नकायको नाममा रिज ेशन वा दािखल खारेज गनपुदा रिज ेशन शु क तथा सेवा 
शु क ला ने छैन। 

२०. कुनै यि को वा म वमा रहेको ज गा देश सरकारको कुनै नकायलाई नशु क पमा ा  भएमा वा 
नेपाल सरकार वा देश सरकारको वा कुनै प न नकायले ख रद गर  लएमा सो मा रिज ेशन शु क तथा 
सेवा शु क ला ने छैन।  

२१. वैदेिशक रोजगार बाट ब क  णाल  माफत रे म ा स ा  भएको बकको मािणत कागजातको आधारमा 
य तो रे म ा सबाट ख रद हनु ेज गाको लखतमा प चीस तशत रिज ेशन शु क छुट दइनेछ। 

२२. गठु  सं था दता गदा सेवा शु क वापत . १०००।- ला नेछ ।  
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अनसूुची-२ 

(दफा ३ सगँ स बि धत) 

सवार  साधन कर  

सवार को ववरण बा षक कर दर कै फयत 

देश सरकार थानीय तह एकल कर  
१. नजी सवार  साधनमा देहाय बमोिजम सवार  साधन कर 

ला नेछ:- 

    

(क) कार, िजप, यान, माइ ो बस     
(अ) १००० सी.सी स म 12,540/- 8,360/- . २०,९००/-  
(आ) १००१ देिख १५०० सी.सी स म 13,860/- 9,240/- . २३,१००/-  
(इ) १५०१ सी.सी. देिख २००० सी.सी. स म  15,180/- 10,120/- .२५,३००/-  
(ई) २००१ सी.सी देिख २५०० सी.सी स म 21,120/- 14,080/- . ३५,२००/-  
(उ) २५०१ सी.सी देिख २९०० सी.सी. स म  24,420/- 16,280/- .४०,७००/-  
(ऊ) २९०१ सी.सी. देिख मा थ सबै 34,980/- 23,320/- . ५८,३००/-  

(ख) डोजर,ए साभेटर,लोडर,रोलर, पर, े न ज ता मेिशनर  
उपकरण र मन टपर 

    

(अ) डोजर, ए साभेटर, लोडर, रोलर, पर, े न, 
ज ता, मेिशनर  उपकरण 

30,000/- 20,000/- 50,000/-  

(आ) मनी टपर 16500/- 11000/- . २७,५००/-  
(ग) े टर, पावर टलर     

(अ) े टर 3000/- 2000/- 5000/-  
(आ) पावर टलर 

(गैर कृ ष योजनका ला ग एकल कर शासन अ तगत 
बा षक कर दर . 15000/- हुन ेजसमा देश सरकारको 

९०००/- र था नयको ६०००/- रहने।) 

1980/- 1320/- 3300/-  

(घ) म न क/ म नबस 14,520/- 9,680/- . २४,२००/-  
(ङ) क/बस 19,800/- 13,200/- . ३३,०००/-  
(च) मोटर साइकल     

(अ) १२५ सी.सी. स म 1,650/- 1,100/- . २,७५०/-  
(आ) १२६ देिख २५० सी.सी. स म 2,640/- 1,760/- . ४,४००/-  
(इ) २५१ देिख ४०० सी.सी. स म 5280/- 3,520/- . ८,८००/-  
(ई) ४०१ सी.सी. र सो देिख मा थ 9900/- 6,600/- . १६,५००/-  

२. भाडामा दता भएका सवार  साधनमा देहाय बमोिजम सवार  
साधन कर ला नेछ:- 

    

(क) कार, िजप, यान, माइ ो बस     
(अ) १३०० सी.सी स म 5,280/- 3,520/- . ८,८००/-  
(आ) १३०१ सी.सी. देिख २००० सी.सी स म  5,940/- 3,960/- . ९,९००/-  
(इ) २००१ सी.सी. देिख २९०० सी.सी.स म 7,260/- 4,840/- . १२,१००/-  
(ई) २९०१ देिख ४००० सी.सी. स म 8,580/- 5,720/- . १४,३००/-  
(उ) ४००१ सी.सी. र सो भ दा मा थ सब ै 9,900/- 6,600/- . १६,५००/-  

(ख) डोजर, ए साभेटर, लोडर, रोलर, पर, े न ज ता 
मेिशनर  उपकरण  

30,000/- 20,000/- . ५०,०००/-  

(ग) े टर र पावर टलर     
(अ) े टर 3,000/- 2,000/- 5,000/-  
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(आ) पावर टलर 
  (गैर कृ ष योजनका ला ग एकल कर शासन अ तगत 

बा षक कर दर . 15000/- हनेु जसमा देश सरकारको 
९०००/- र था नयको ६०००/- रहने) 

1980/- 1320/- 3,300/-  

(घ) म न क, म नबस 7,920/- 5,280/- . १३,२००/-  
(ङ) मनी पर 9,240/- 6,160/- . १५,४००/-  
(च) क, बस 9,240/- 6,160/- .१५,४००/-  

 

3. तपसीलमा उ लेख भएका सवार  साधनह लाई भाडामा दता भएका सवार  साधनमा ला ने सरह कर ला ने 
छ:- 

(क) नेपाल सरकार र देश सरकारको नाउँमा दता भएका, 
(ख) गाउँपाल का, नगरपा लका र िज ला सम वय स म तको नाउँमा दता भएका। 

4. बधु तय मा यामबाट स ा लत सवार  साधनमा सवार  साधन कर ला ने छैन।पे ो लयम पदाथ बाहेक अ य 
इ धन ारा स ालन हनु ेसवार  साधनमा ला ने सवार  साधन करमा बीस तशत छुट हनुछे। 

5. सु  पैठार  म तले एक बषभ दा कम अव ध भएमा दामासाह ले सवार  साधन कर क ा ग रनेछ। तर यापार 
मौ दातमा रहेका सवार  साधनमा य तो कर ला ने छैन। 

6. सवार  साधन ब केो वा अ य कुनै कारणबाट सो सवार  साधन चलाउन नपाएको भनी देश सरकारले 
ठ ाएको कुनै यि  वा सं थाको नाममा दता भएको सवार  साधनलाई सवार  साधन कर ला ने छैन। 

7. बागमती अ लमा दता भई उ पादनका म तले प  वषभ दा परुाना २० वष नकटेका सवार  साधनह लाई 
ला ने सवार  साधन करमा चौध वषभ दा बढ को येक वषका ला ग पाँच तशतका दरले थप गर  सवार  
साधन कर ला नेछ। तर य तो थप ग रएको रकम सवार  साधनको ला ग तो कएको कर रकमभ दा बढ  हनु े
छैन। 

8. भाडाका बस, मनीबस तथा माइ ोबसका सवार  साधनले व ाथ लाई सहुलयतको पमा भाडाका छुट 
दएबापत य ता सवार  साधनका धनीले तनपुन सवार  साधन करमा साठ  तशत छुट पाउनछेन।् 

9. जनुसकैु सवार  साधनका धनीले चाहेमा ला ने सवार  साधन कर च लत दरका आधारमा एकमु  पमा पाँच 
बषस मका ला ग एकैपटक भ ु ानी गर  नवीकरण गराउन स नेछन। यसर  अ म पमा पाँच वषको सवार  
साधन कर एकमु  बझुाई नवीकरण गराएमा ला ने सवार  साधन करमा दस तशत छुट हनुेछ। 

10. सावज नक सं हालयमा दशनीका ला ग रािखएका बीस वषभ दा परुाना सवार  साधनलाई वा षक तनपुन 
सवार  साधन कर ला ने छैन। 

11. यस ऐनमा अ य जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न दमकल, ए बलेु स तथा शव वाहनलाई सवार  साधन कर 
ला ने छैन। 

१2. बीस लाख पयाभ दा बढ को सवार  साधन ख रद गदा स बि धत सवार  साधन े ताले एकाउ ट पेयी 
चेकबाट मा  ब े तालाई रकम भ ु ानी गनपुनछ। 

१3. यस ऐनमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न अपा गता भएका यि ले योग गन म ने गर  
बनाईका १५० सी.सी. स मका कुटरमा सवार  साधन कर ला ने छैन। 

१4. नेपालमा हाल स ालनमा रहेका परुाना कलाई नेपालमा नै ब द क टेनरको पमा पा तरण गन नवेदन 
दने सवार  साधनका धनीलाई नजले बझुाउनपुन सवार  साधन कर वापत पचास हजार पया वा चार वषको 
सवार  साधन कर वापत हनु आउने रकमम ये जनु घट  हु छ सो बराबरको रकम छुट दइनेछ। 
तर य तो छुट सु वधा दश वष भ दा परुाना कह लाई दइने छैन। 
 

१5. देश सरकारले जफत गर  ललाम ब  गरेको सवार  साधनमा सो म त भ दा अगा डको अव धको कर 
ला ने छैन। 
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अनसूुची-३ 

(दफा ४ सगँ स बि धत) 

मनोर न कर 

स.नं. ववरण मनोर न करको दर   

  था नय देश एकल कर 

१ चलिच  घरमा चलिच  दशन गदा 
दशकह बाट त टकट 

3% 2% ५% 

२. भ डयो घर, सां कृ तक दशन हल,  
क सट, थयटर/नाटकघर, फनपाक, 
वाटर गाडन, वाल उ ान, दोहोर  

साँझ, डा सबार, ा सनो, फु सल, 
जु वा लगायतकामा त टकट/ वल 

3% 2% ५% 

३. तीन म हनास म जाद ु सकस मेला 
स ालन गराए वापत त दन 

.40/- .60/- .१00/- 

४. तीन म हना भ दा बढ  जाद ु सकस 
मेला वा मनोर न दायक काय म 
स ालन  गराए वापत मा सक  

२000/- 3000/- . ५०००।- 
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अनसूुची - ४ 

(दफा ६ सगँ स बि धत) 

                                    कृ ष आयमा कर 

स.नं. आयको व गकरण करको दर 

(क) कूल आय . 5,00,000 स म शू य दर 

दद ददरमाकर (ख) कूल आय . 5,00,001 देिख 50,00,000 स म 1.5% 

(ग) कूल आय . 50,00,001 देिख 1,00,00,000 स म 1.75% 

(घ) कूल आय . एक करोडभ दा मा थ 2% 
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अनसूुची - ५ 

(दफा 8 सगँ स बि धत) 

दह र बह र शु क 
 

स.नं. ववरण इकाई दर (संकलन 
शु क) 

दर ( िनकासी 

शु ) 

१. ढंुगा, चनुढंुगा, ग ी, बालवुा, लेट, ाभेल र रोडा 
आ त रक व  एवं घाटग  ( वीकृत खानी े  
बाहेक) 

त ूव 
फट 

.2/- .4/-  

२. ढंुगा, चनुढंुगा, ग ी, बालवुा, लेट, ाभेल र रोडा 
िज ला वा हर नकासी कर 

त ूव 
फट 

.3/- .6/-  

३. माटो आ त रक व  एवं घाटग  ( वीकृत 
खानी े  बाहेक) 

त ूव 
फट 

पचास पैसा .2/- 

४. माटो िज ला वा हर नकासी कर त ूव 
फट 

.1/- .4/- 

५. खानीज य उ ोगबाट नकासी हनु ेव तमुा नकासी कर मा  लगाइनेछ। 
६. िज लामा उ पादन भई नकासी हनु े समे टको हकमा व  मू यको 0.5 तशतका दरले ाकृ तक 

ोत कर लगाइने छ। 
 

 


