
   

 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजऩत्र 
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड ६) हेटौँडा, नऩेाऱ, असार ३० गते, २०७९ साऱ (सङ्ख्या ९ 

भाग ४ 

बागमती प्रदेश सरकार 

आन्तररक माममऱा तथा कानून मन्त्राऱय 
बागमती प्रदेश, हेटौँडाको 
भऱू सधुारको सूचना 

खण्ड ६) अमतररक्ताङ्क ७, मममत २०७९।०३।२१ को प्रदेश राजऩत्र भाग 
१ मा यस मन्त्राऱयबाट प्रकाशशत प्रदेश आमथिक ऐन, २०७९ को 
अनसूुची-1 र अनसूुची-2 मा देहाय बमोशजम हनुऩुनेमा अन्यथा हनु 
गएकोऱे भऱूसधुार गररएको छः- 
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1. अनसूुची-१ को,- 
(क) खण्ड (क) मा रहेको घर, जग्गा तथा अन्य रशजषे्ट्रशन 

शलु्क अन्तगितको,- 
(१) मस.नॊ. ३. को,- 

(अ) क. को (अ) को रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर 
अन्तगितको दोस्रो महऱमा “१.५%” र (आ) 
को रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्तगितको दोस्रो 
र तेस्रो महऱमा क्रमश: “२%” र “१%”, 

(आ) ख. को रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्तगितको 
दोस्रो र तेस्रो महऱमा क्रमशः “१५%” र 
“१०%”। 

(२) मस.नॊ. ४. को,- 
(अ) क. को रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्तगितको 

ऩहहऱो, दोस्रो र तेस्रो महऱमा क्रमश 
“०.३%”, “०.३%” र “०.३%”,  

(आ) ख. को रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्तगितको 
ऩहहऱो, दोस्रो र तेस्रो महऱमा क्रमश: 
“०.४%”, “०.४%” र “०.४%”, 

(इ) ग. को रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्तगितको 
दोस्रो र तेस्रो महऱमा क्रमशः “०.५%” र 
“०.५%”। 

(३) मस.नॊ. ९. को रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्तगितको 
ऩहहऱो महऱमा “१%” ।   

(४) मस.नॊ. ११. को रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्तगितको 
ऩहहऱो महऱमा “१%” । 
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(५) मस.नॊ. १४. को रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्तगितको 
ऩहहऱो महऱमा “१%” । 

(६) मस.नॊ. १५. को रशजषे्ट्रशन शलु्कको दर अन्तगितको 
ऩहहऱो महऱमा “०.२५%” । 

(ख) खण्ड (ख) मा रहेको सेवा शलु्क अन्तगितको,- 
(१) मस.नॊ. १ मा “मऱखत रशजषे्ट्रशनको ऱामग डोर माग 

गने मनवेदनमा प्रमत मऱखत डोर शलु्क/ दस्तरु”,  
(२) मस.नॊ. ५. को ङ को सेवा शलु्कको दर अन्तगितको 

ऩहहऱो महऱमा “३.५%”। 
(ग) खण्ड (ग) हवहवध अन्तगित,-  

(१) मस.नॊ. ३. मा रहेका “शून्य दशमऱव ऩाॉच” भने्न 
शब्दहरु ऩमछ “(०.५) प्रमतशत”, 

(२) मस.नॊ. २७ मा "भमूमसधुार/माऱऩोत कायािऱय 
अन्तगितबाट प्रबाह हनुे सेवाहरू प्राप्त गनिका ऱामग 
कारागारमा रहेका कैदीबन्दी तथा थनुवुा समेतको 
मनवेदन प्राप्त हनु आएमा सम्बशन्धत कारागार प्रमखु 
वा तोहकएको कमिचारीऱे सो मनवेदन सम्बशन्धत 
भमूमसधुार/माऱऩोत कायािऱयमा ऩठाई तहाॉबाट प्राप्त 
अनरुोध सहहतको ऩत्र तथा कागजातमा कारागार 
रहेको ऺेत्रको भमूमसधुार/माऱऩोत कायािऱयका 
कमिचारीबाट सही सनाखत गराउन डोर खटाउन 
सहकनछे। यसरी सनाखत गराउॉदा कारागार प्रमखु 
वा मनजऱे तोकेको कमिचारीको रोहबरमा 
गनुिऩनेछ"। 

2. अनसूुची-२ को,- 
(क) क्र.सॊ. १ मा रहेको सवारी साधन कर अन्तगितको,- 
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(१) मस.नॊ. १ को घ. को सवारी साधनको वगीकरण 
अन्तगितको (अ) मा “१२५ मस.मस. सम्म”, (आ) 
मा "१२५ मस.मस. भन्दा मामथ १५० मस.मस. 
सम्म”, (इ) मा “१५० मस.मस. भन्दा मामथ २२५ 
मस.मस. सम्म”, (ई) मा "२२५ मस.मस. भन्दा मामथ 
४०० मस.मस. सम्म" र (उ) मा “४०० मस.मस. 
भन्दा मामथ ६५० मस.मस. सम्म” । 

(२) मस.नॊ. ३ को,- 
(अ) (क) को मोटरसाइकऱ/स्कूटर अन्तगितको 

(इ) मा “१५०० वाट भन्दा मामथ”, 
(आ) (ख) को कार, जीऩ, भ्यान, माइक्रो बस र 

बस अन्तगितको (आ) मा “५० 
हकऱोवाटभन्दा मामथ १२५ हकऱोवाटसम्म” 
र (इ) मा "१२५ हकऱोवाट भन्दा मामथ 
देशख २०० हकऱोवाट सम्म”, 

(इ) (ग) साविजमनक हवद्यतुीय सवारी साधन 
अन्तगितको (अ) मा “२० हकऱोवाट भन्दा 
मामथ ५० हकऱोवाटसम्म”, (आ) मा “५० 
हकऱोवाटभन्दा मामथ १२५ हकऱोवाटसम्म” 
र (इ) मा "१२५ हकऱोवाटभन्दा मामथ देशख 
२०० हकऱोवाट सम्म” । 

  

 

आन्तररक माममऱा तथा कानून मन्त्राऱय, बागमती प्रदेश, हेटौँडामा मदु्रित। 

मूल्य रु. ५।- 
 


