विधे यक सं खययाः

प्रदे श सरकयरको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तयिलयई
कयययथन्ियन गनथ बनेको विधेयक

२०७६

प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श नं. ३, हे टौंडय, मकियनपुर

उद्देश्य र कयरण
प्रदे श सरकयरको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तयिहरुलयई कयययथन्ियन गनथ केही कर, शुल्क र
दस्तुर लगयउन, लगयई रयखेकोलयई ियलु रयख्न, हे रफेर गनथ, छु ट ददन एिं रयजस्ि
प्रशयसन सम्बन्धी मौजुदय कयनूनलयई सं शोधन गनथ र रयजस्ि प्रशयसन सं ियलन गनथ
आिश्यक भएकोले प्रस्तुत विधे यक पेश गनुथ परे को हो।
प्रस्तुत विधेयकको व्यिस्र्यले रयजस्ि, कर तर्य शुल्क ननधयथरण गनथ, त्यस्तो कर/
शुल्क दर बढयउन घटयउन िय आंचशक िय पुणथ छु ट ददने व्यिस्र्यको अलयिय घर
जग्गय तर्य अन्य रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिय शुल्क र घरजग्गय रोक्कय दस्तुर, सियरी
सयधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञयपन कर, कृवि आयमय कर, पयथटन शुल्क लगययतकय
शुल्क, दस्तुर, कर सम्बन्धी व्यिस्र्यहरुको ननधयथरण गनथको अलयिय प्रदे श कर तर्य
गैरकर रयजस्ि सम्बन्धी ऐन, २०७५ मय आिश्यकतयनुसयर सं शोधन प्रस्तयि समेत
गररएको छ।
द्रष्टव्य : यो विधे यक अर्थ विधे यक हो।

कैलयश प्रसयद ढु ङ्गल
े
मयननीय आनर्थक मयनमलय तर्य
योजनय मन्री

प्रदे श सरकयरको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तयिलयई कयययथन्ियन गनथ बनेको विधेयक
प्रस्तयिनय:

प्रदे श नं.३, प्रदे श सरकयरको आनर्थक ििथ २०७६।७७ को अर्थ

सम्बन्धी प्रस्तयिलयई कयययथन्ियन गनथको नननमत्त रयजस्ि सं कलन गने, कर तर्य
शुल्कको दर घटयउने, बढयउने, कर लगयउने, कर छु ट ददने तर्य रयजस्ि प्रशयसन

सम्बन्धी कयनून तजूम
थ य गनथ तर्य मौजुदय कयनूनलयई समय अनुकुल सं शोधन गनथ
ियञ्छनीय भएकयले,
प्रदे श सभयले यो ऐन बनयएको छ।
१. सं चिप्त नयम र प्रयरम्भ : (१) यस ऐनको नयम "प्रदे श आनर्थक ऐन, २०७६"
रहे को छ।
(२) यस ऐन बमोचजमकय दफयहरु मध्ये दफय ६ बयहे ककय अन्य
दफयहरु सम्ित् २०७६ श्रयिण १ गतेदेचख लयगु हुनेछ।
(3) यस ऐनको दफय ६ प्रदे श सरकयरले तोकेको नमनतदे चख लयगू
हुनेछ।
२. घरजग्गय तर्य अन्य रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिय शुल्क र रोक्कय दस्तुर : (१) आनर्थक
ििथ 207६।7७ मय प्रदे श नं . 3 नभर अनुसूिी-१ बमोचजम घरजग्गय तर्य
अन्य रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिय शुल्क र रोक्कय दस्तुर लगयईने र असुल उपर
गररनेछ।
(२) उपदफय (१) बमोचजमको घरजग्गय तर्य अन्य रचजष्ट्रेशन शुल्क
रचजष्ट्रेशन गदयथकय िखत सम्बचन्धत स्र्यनीय तहले सं कलन गनुथ पनेछ।
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तर स्र्यनीय तहको सयधन, श्रोत, प्रविनध, जनशचि तर्य कयययथलय
व्यिस्र्यपन नभएसम्म नेपयल सरकयरको तोवकएको कयययथलयले उपदफय (१)
बमोचजमको दर अनुसयरको शुल्क सं कलन गरी बयाँडफयाँट गनुप
थ नेछ।
(३) उपदफय (2) बमोचजमको कयययथलयबयट सं कनलत घरजग्गय तर्य
अन्य रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिय शुल्क र रोक्कय दस्तुरको जम्मय रकमबयट अनुसूिी1 को विविध खण्डको क्र.सं .१३ बमोचजमको रकम कोि तर्य लेखय ननयन्रक
कयययथलयको नयममय रहे को ख-६ विविध खयतयमय रयचख बयाँकी रकम मध्येबयट
सयठी प्रनतशतले हुने रकम सम्बचन्धत स्र्यनीय तहको सचित कोिमय र ियलीस
प्रनतशतले हुन आउने रकम मयनसक रुपमय प्रदे श सचित कोिमय दयचखलय गनुथ
पनेछ।
(4) उपदफय (३) बमोचजमको रयजस्ि बयाँडफयाँटको वििरण प्रत्येक
मवहनय समयप्त भएको नमनतले पच्िीस ददननभर सम्बचन्धत स्र्यनीय तह र
आनर्थक मयनमलय तर्य योजनय मन्रयलयमय पठयउनु पनेछ।
३. सियरी सयधन कर : (१) आनर्थक ििथ 207६।7७ मय प्रदे श नं . 3 नभर
दतयथ भई प्रयोगमय रहे को सियरी सयधनमय अनुसूिी-२ बमोचजम सियरी सयधन
कर लगयईने र असुल उपर गररनेछ।
(२) उपदफय (१) बमोचजमको सियरी सयधन कर प्रदे श सरकयरले
सं कलन गनेछ।
(३) प्रदे श सरकयरले उपदफय (१) बमोचजमको दर अनुसयरको कर
सं कलन गरी प्रदे श विभयज्य कोिमय दयचखलय गनुथ पनेछ।
(४) उपदफय (३) बमोचजम प्रदे श विभयज्य कोिमय जम्मय भएको रकम
मध्ये सयठी प्रनतशत रकम प्रदे श सचित कोिमय र ियलीस प्रनतशत रकम तोवकए
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बमोचजम बयाँडफयाँट गरी सम्बचन्धत स्र्यनीय तहको सचित कोिमय दयचखलय
गनुप
थ नेछ।
४. मनोरञ्जन कर: : (१) आनर्थक ििथ 207६।7७ मय प्रदे श नं . 3 नभरको
िलचिर घर, नभनडयो घर, सयंस्कृनतक प्रदशथन हल, कन्सटथ , नर्यटर/नयटकघर,
फनपयकथ, ियटर गयडे न, बयल उद्ययन, दोहोरी सयाँझ, डयन्सबयर, क्ययनसनो,
फुट्सल, जुम्बय जस्तय मनोरन्जन स्र्लमय अनुसूिी-३ बमोचजमको मनोरञ्जन
कर लगयईने र असुल उपर गररनेछ।
(2) उपदफय (१) बमोचजमको मनोरञ्जन करको प्रशयसन स्र्यनीय तहले
गनेछ।
(3) अनुसूिी-3 को नस.नं . १ र २ मय उल्लेचखत करदयतयले
बुझयउनुपने कर मवहनय समयप्त भएको नमनतले २५ ददननभर सम्बचन्धत स्र्यनीय
तहमय बुझयउनुपनेछ।
(४) उपदफय (३) बमोचजमको अिनधनभर मनोरञ्जन कर रकम
निुझयउने करदयरतयलयई सम्बचन्धत स्र्यनीय तहले सो अिनध नयघेको तीन
मवहनयसम्मको लयनग उि कर रकमको दश प्रनतशत र सो अिनधनभर पनन
मनोरञ्जन कर नबुझयएमय बुझयउनुपने कर रकमको पन्र प्रनतशतकय दरले
ियविथक ब्ययज लगयई त्यस्तो रकम असुल उपर गनुप
थ नेछ।
(५) उपदफय (१) बमोचजम सं कनलत करको ियलीस प्रनतशत रकम
प्रदे श सचित कोिमय दयचखलय गनुथ पनेछ।
५. विज्ञयपन कर : (१) आनर्थक ििथ 207६।7७ मय प्रदे श नं . 3 नभर रयचखने
होनडथङ बोडथ, सयइन बोडथ, व्ययनर, ट्रयई नभजन बोडथ, ग्लो बोडथ, स्टल, नडचजटल
बोडथ, धयतुको फ्रेम िय कुनै स्र्यनमय लगयउने, लेख्ने िय विद्युतीय तरं ग प्रयोग
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गररएको प्रियरको लयनग रयचखने िस्तु िय सयमग्रीमय गररने विज्ञयपनमय विज्ञयपन
कर लगयईने र असुल उपर गररनेछ।
(२) उपदफय (१) अनुसयरको विज्ञयपन करको दर एिं कर उठयउने
प्रणयली स्र्यनीय तहले ननधयथरण गरे बमोचजम नै हुनेछ।
(३) उपदफय (१) बमोचजमको विज्ञयपन करको प्रशयसन स्र्यनीय तहले
गनेछ।
(४) उपदफय (३) बमोचजमको अिनधनभर विज्ञयपन कर रकम निुझयउने
करदयरतयलयई सम्बचन्धत स्र्यनीय तहले सो अिनध नयघेको तीन मवहनयसम्मको
लयनग उि कर रकमको दश प्रनतशत र सो अिनधनभर पनन विज्ञयपन कर
नबुझयएमय बुझयउनुपने कर रकमको पन्र प्रनतशतकय दरले ियविथक ब्ययज लगयई
त्यस्तो रकम असुल उपर गनुप
थ नेछ।
(5) उपदफय (१) बमोचजम सं कनलत करको ियलीस प्रनतशत रकम
प्रदे श सचित कोिमय दयचखलय गनुथ पनेछ।
६. कृवि आयमय कर : (१) आनर्थक ििथ २०७६।७७ मय स्ियं घोिणय गरी
आफ्नो कृवि आय प्रस्तुत गने कृिकहरुको लयनग कृवि आयमय कर लगयईने
र असुल उपर गररनेछ।
(२) उपदफय (१) बमोचजमको कृवि आयमय लयग्ने करको दर तर्य
सीमय अनुसूिी-४ बमोचजम हुनेछ।
(३) कृवि आयमय कर लगयउने कययथविनध प्रदे श सरकयरले ननधयथरण गरे
बमोचजम हुनेछ।
७. पयथटन शुल्क : आनर्थक ििथ २०७६।७७ मय प्रिनलत कयनून बमोचजम पयथटन
शुल्क लगयईने र असुल उपर गररनेछ।
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८. सियरी ियलक अनुमनत परको इजयजत दस्तुर, सियरीको दतयथ वकतयि (ब्लु
बुक) दस्तुर : सियरी ियलक अनुमनत परको इजयजत दस्तुर, सियरीको दतयथ
वकतयि (ब्लु बुक) दस्तुर सम्बन्धी व्यिस्र्य प्रदे श सियरी तर्य ययतयययत
सम्बन्धी कयनूनी व्यिस्र्य नभएसम्मको लयनग प्रिनलत कयनून बमोचजम हुनेछ।
९.

ढु ङ्गय, नगटी, बयलुिय, दहत्तर बहत्तर शुल्क: (१) आनर्थक ििथ 207६।7७ मय
ढुं गय, नगट्टी, बयलुिय, स्लेट, ि ुनढुं गय, ग्रयभेल, खररढु ङ्गय, अभ्रख र दहत्तर
िहत्तरको सं कलनमय अनुसूिी-5 बमोचजम शुल्क लगयईने र असुल उपर
गररनेछ।
(२) स्र्यनीय तहले प्रिनलत कयनूनमय तोवकएको दरमय नघट्ने गरी
उपदफय (१) बमोचजमको सयमग्रीमय विक्री मूल्य तोक्न सक्नेछ।
(3) उपदफय (१) बमोचजमको शुल्कको सं कलन सम्बचन्धत स्र्यनीय
तहले गनेछ।
(4) उपदफय (१) बमोचजम सं कनलत रकम तोवकए बमोचजम बयाँडफयाँट
हुनेछ।
(5) उपदफय (१) बमोचजम सं कनलत करको ियलीस प्रनतशत रकम
प्रदे श सचित कोिमय दयचखलय गनुथ पनेछ।
मयनर् जुनसुकै कुरय लेचखएको भएतयपनन अनुसूिी-५ को नस.नं . ७
बमोचजम नसमेन्ट कयरखयनयबयट सं कलन हुने प्रयकृनतक श्रोत शुल्क बमोचजमको
रयजस्ि मध्येबयट ियलीस प्रनतशतले हुने रकम सम्बचन्धत स्र्यनीय सचित कोिमय
र सयठी प्रनतशतले हुने रकम प्रदे श सचित कोिमय मयनसक रुपमय दयचखलय
गनुप
थ नेछ।
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10. जररियनय : (१) प्रदे श नभर कुनै व्यचि, सं स्र्य िय ननकययले प्रदे श कयनूनको
उल्लङ्घन गरे को पयइएमय प्रदे श सरकयरले दण्ड तर्य जररियनय गनथ सक्नेछ।
(२) उपदफय (१) बमोचजमको दण्ड जररियनयको दर प्रिनलत कयनून
बमोचजम हुनेछ।
१1. अन्य रयजस्ि : (१)प्रदे श सरकयरको विनभन्न मन्रयलय मयतहत रहे कय
कयययथलयहरुको कययथ-प्रकृनत अनुसयर बस्तु तर्य सेिय प्रियहको मयध्यमबयट
सं कलन हुने दतयथ शुल्क, नबक्री मुल्य िय शुल्क तर्य दस्तुर प्रदे श कयनूनमय
ननधयथरण नभईसकेको अिस्र्यमय प्रिनलत कयनूनमय उल्लेख भएको दरमय
सं कलन गनुप
थ ने छ।
(२) उपदफय (१) बमोचजम सं कलन भएको कर तर्य गैर कर
रयजस्ि रकम मयनसक रुपमय प्रदे श सं चित कोिमय दयचखलय गरी सो को वििरण
प्रदे श लेखय ननयन्रक कयययथलय, सम्बचन्धत मन्रयलय र आनर्थक मयनमलय तर्य
योजनय मन्रयलयमय पठयउनु पनेछ।
1२. दर घटयउन, बढयउन िय छु ट ददन सक्ने : (१) प्रिनलत कयनूनमय जुनसुकै
कुरय लेचखएको भए तयपनन प्रदे श सरकयरले आिश्यकतय अनुसयर यो ऐन र
अन्य कयनून बमोचजम लगयईने दस्तुर, शुल्क, महशुल र करको दर घटयउन,
बढयउन िय त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महशुल र कर आंचशक िय पूणथ रुपमय छु ट
ददन सक्नेछ। त्यस्तो दर घटयएको, बढयएको िय छु ट ददएको सूिनय प्रदे श
रयजपरमय प्रकयशन गनुथ पनेछ।
(२) उपदफय (१) बमोचजम करको दर घटयइएको, बढयइएको िय कुनै
दस्तुर, शुल्क, महशुल र कर आंचशक िय पूणथ रुपमय छु ट ददइएको वििरण
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प्रत्येक ििथ आनर्थक मयनमलय तर्य योजनय मन्रयलयले प्रदे श सभयमय पेश
गनुप
थ नेछ।
(३) उपदफय (१) बमोचजम ददइएको पूणथ िय आंचशक कर छु ट
सुविधयको कसै ले दुरुपयोग गरे मय त्यसरी छु ट ददइएको दस्तुर, शुल्क, महशुल
र कर रकम असुल उपर गरी सो रकम बरयबर जररियनय गररनेछ।
1३. प्रवक्रयय सरलीकरण िय बयधय अड्कयउ फुकिय गनथ सक्ने : प्रिनलत कर
सम्बन्धी कयनून तर्य यस ऐनको कयययथन्ियनको क्रममय सयिथजननक शयचन्त र
व्यिस्र्यमय गम्भीर खलल पुगेको िय सयिथजननक आियगमनमय अिरोध भएको
िय विपदको कयरणले उचल्लचखत कयनूनले प्रदयन गरे को कुनै सुविधय उपभोग
गनथ नपयउने अिस्र्य नसजथनय भएमय, कुनै जवटलतय दे चखएमय िय उचल्लचखत ऐन
तर्य यस ऐनको कयययथन्ियनमय कुनै ियधय अड्कयउ पनथ गएमय आनर्थक मयनमलय
तर्य योजनय मन्रयलयले आिश्यकतय अनुसयर अिनध र्प गनथ, प्रवक्रयय
सरलीकरण गनथ िय कयययथन्ियनमय दे चखएको बयधय अड्कयउ फुकुिय गनथ
सक्नेछ।
14. प्रदे श कर तर्य गैरकर रयजस्ि सम्बन्धी ऐन, 2075 मय सं शोधन :

(1)

दफय १० को उपदफय ५ को शब्दहरुको सट्टयमय “उपदफय (१) बमोचजमको
सियरी सयधन कर प्रदे श सरकयरले सं कलन गरी प्रदे श विभयज्य कोिमय दयचखलय
गनुथ पनेछ।“ शब्दहरु रयचखएको छ।
(2) दफय १५ को दहत्तर बहत्तर शुल्क शब्दको सट्टयमय “ढु ङ्गय, नगटी,
बयलुिय, खररढु ङ्गय, दहत्तर बहत्तर शुल्क” शब्द रयचखएको छ।
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(3)

दफय १५ को उपदफय 1,2,3,4,5 र ६ को “ढु ङ्गय, नगटी,

बयलुिय, दहत्तर र िहत्तर” शब्दहरुको सट्टयमय “ढुं गय, नगट्टी, बयलुिय, स्लेट,
ि ुनढुं गय, ग्रयभेल, खररढु ङ्गय, अभ्रख र दहत्तर िहत्तर” शब्द रयचखएको छ।
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अनुसूिी-१

दफय २ साँग सम्बचन्धत
(घरजग्गय तर्य अन्य रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिय शुल्क र रोक्कय दस्तुर)
(क) घर जग्गय तर्य अन्य रचजष्ट्रेशन शुल्क
नस.नं. नलखतको प्रकयर

रचजष्ट्रेशन शुल्कको दर अन्यर्य उल्लेख भएकोमय
बयहेक र्ैली अङ्कमय
म.न.पय.
िेरको दस्तुर

१

उ.न.पय.
िेरको दस्तुर

न.पय.

गय.पय.

िेरको दस्तुर िेरको दस्तुर

रयचजनयमय, सट्टयपट्टय, सगोलनयमय
र छोडपरको नलखत
(क) रयचजनयमय, सट्टयपट्टय र
सगोलनयमयको नलखतको
र्ैली अङ्कमय
(ख) सयमुवहक आियस योजनय

5%

४.5%

४%

२%

4%

३%

२%

१%

५%

४.५%

४%

२%

५%

४.५%

४%

२%

2.5%

2%

2%

१%

अन्तगथत नननमथत भिन
आियस इकयईको नलखतको
र्ैली अङ्कमय
(ग) सयमुवहक आियस योजनय
अन्तगथत नननमथत भिन
सवहतको घर जग्गयको
नलखतको र्ै ली अङ्कमय
(घ)

छोडपर(आफ्नो हक

वहस्सय बरयबरको र्ैली
अं कमय)
२

ु दतयथियलय
दतयथफयरी (सं यि
िीिको) नलखतको र्ै ली अङ्कमय
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3

हयलैदेचखको िकसपरको नलखत
हयलैदेचखको िकसपरको
नलखतको र्ै ली अङ्कमय
(क)

बयजे, बज्यै, आमय, बयबु,

पनत, पत्नी, दयजु, भयउजु ,भयइ,
भयइबुहयरी, दददी, बवहनी, छोरय,
छोरय-बुहयरी, छोरी, छोरी-ज्ियाँइ,
सयसु-ससुरय, जेठयजु, जेठयनी,
दे िर, दे उरयनी, भनतजय, भनतजी,
नयनत, नयनतनी, नयनतनीबुहयरी,
कयकय-कयकी, मयमय-मयइज्यु,
भयन्जय-भयन्जी, ठू लोबुिय,
ठू लीआमय (बयिु तफथकय),
आमयजु, नन्द, सौतय-सौतय र एकै
दयजु-भयईको छोरय, छोरी, फूपू र
भदय-भदै बीि।
(अ) रु.१ लयखसम्मको र्ैली
अङ्कमय
(आ) रु.१ लयखभन्दय मयनर्
जनतसुकै र्ैली अङ्कमय

1.5%

1%

१%

०.5%

2.5%

2%

2%

१%

15%

15%

15%

1०%

(ख) अन्य िकसपर र
दयनपरको र्ै ली अङ्कमय
स्पष्टीकरणाः

सरकयरी विश्व विद्ययलय, सरकयरी क्ययम्पस/कलेज, सयमुदयवयक विद्ययलय, सयमुदयवयक
अस्पतयल, नेपयल सरकयरकय कयययथलय, प्रदे श सरकयरकय कयययथलय, स्र्यनीय तह तर्य नेपयल
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सरकयर र प्रदे श सरकयरको नयममय प्रयप्त हुने दयनपरको नलखतमय कुनै शुल्क लयग्ने
छै न।

४

अं शिण्डय तर्य अं श भपयथईको
नलखत
अं शिण्डय तर्य अं श भपयथईको
नलखतमय
(क)

रु.३० लयखसम्मको

०.2%

०.२%

०.2%

०.2%

०.३%

०.३%

०.३%

०.३%

०.५%

०.५%

०.५%

०.५%

12000।-

11000।- 10000।-

5000।-

15000।-

12000।- 10000।-

5000।-

र्ैली अङ्कमय
(ख)

रु.३० लयखभन्दय बढी
रु.२ करोडसम्मको र्ै ली
अङ्कमय

(ग)

रु.२ करोडभन्दय
मयनर्को र्ैली अङ्कमय

५

मयनो छु वट्टएको र मयनो
जोनडएको नलखत
(क) मयनो छु वट्टएको प्रनत
नलखत
(ख) मयनो जोनडएको प्रनत
नलखत

६

शेिपनछको बकसपरको नलखत
शेिपनछको
बकसपर/अष्टलोहको प्रनतनलखत
(क)

तीन पुस्तयनभरको

(ख) तीन पुस्तयबयवहरको

7000।- 6000।-

5000।-

12000।- 11000।- 10000।-
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2000।4000।-

७

शेिपनछको बकसपर सं शोधन
िय रद्द गदयथ
(क) शतथ सं शोधन
(ख) बकसपर रद्द

८

1200।-

1000।-

900।-

600।-

1500।-

1400।-

1200।-

1000।-

४%

3%

2%

1%

7000।-

6000।-

4000।-

2000।-

१%

१%

१%

1%

2000।-

2000।-

2000।-

2000।-

अन्य नलखत
(क) रकम खुलेकोमय
(ख) रकम नखुलेकोमय

९

िन्धकीको नलखत
दृष्टीिन्धकी, भोगिन्धकी र लख
िन्धकीको नलखतको र्ै ली

१०

अनधकयरनयमय,अं कमय
मञ्जुरीनयमय र
अचखतययरनयमयको
नलखत
अनधकयरनयमय, मञ्जुरीनयमय र
अचखतययरनयमयको नलखत
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कपयली तमसुक र
११

करयरनयमयको नलखत
दयचखल खयरे ज नहुने कपयली
तमसुक र करयरनयमयको प्रनत

१२

१%

नलखत

१%

१%

1%

नस.नं .४ को अं शबण्डय तर्य अं श भपयथइको नलखत घर जग्गय भएको कुनै इलयकय िय
चजल्लयमय पयररत गनथ सवकनेछ र सो बयहे ककय अन्य नस.नं .१ दे चख ७ सम्मकय घर
जग्गय रचजष्ट्रेशन शुल्क लयग्ने नलखतहरु अको इलयकयमय पयररत गनथ सवकने छै न।

१३

गुठी स्र्यपनय गरे को नलखत
(प्रनत नलखत)

१४

2000।-

1500।-

1000।-

500।-

१%

1%

0.२५%

0.२५%

मयनसक एकलयख भन्दय बढी
घरबहयल नलनु ददनु गरे को
नलखत (प्रनत नलखत) र्ैली

१% १%

अं कमय
१५

अिल सम्पचत्त फलोपभोग
भएको नलखत (प्रनत नलखत)
र्ैली अं कमय

०.२५%

13

0.२५%

(ख) सेिय शुल्क
नस.नं.

नलखतको प्रकयर

सेिय शुल्कको दर अन्यर्य उल्लेख भएकोमय बयहेक र्ैली
अंकमय
म.न.पय.

उ.म.न.पय.

न.पय.

गय.पय.

िेरको दस्तुर िेरको दस्तुर िेरको दस्तुर िेरको दस्तुर

१

नलखत रचजष्ट्रेशनको लयनग डोर
मयग गने ननिेदनमय डोर
शुल्क/दस्तुर :
(क) कयठमयण्डौ उपत्यकय

१५०००।-

१२०००।-

७०००।-

-

िेरमय

२

१००००।

(ख)

तरयई िेरमय

(ग)

अन्य िेरमय

१००००।-

७०००।-

३०००।-

१५०००।-

७०००।-

५०००।-

२०००।-

1000।-

1000।-

1000।- 1000।-

1500।-

1500।-

1500।-

१५०००।-

वित्तीय नधतो:
नेपयल रयष्ट्र बैंकबयट वित्तीय
कयरोबयर गनथ स्िीकृत प्रयप्त
बैंक, वित्तीय तर्य सहकयरी
सं स्र्यबयट ददने कजयथको
नधतोबन्धक िय दृवष्ट बन्धक
नलखतमय
(क)

रु.१,००,०००।-

सम्मको नलखतको र्ै ली
अं कमय
(ख)

रु.१,००,०००।-

भन्दय बढी रु.५,००,०००
सम्मको नलखतको र्ै ली
अं कमय

14

1500।-

(ग)

रु.५,००,०००।–

भन्दय बढी
रु.१०,००,००० सम्मको
नलखतको र्ै ली अं कमय
(घ)

2500।-

2500।-

2500।-

2500।-

3000।-

3000।-

3000।-

3000।-

5000।-

5000।-

5000।-

5000।-

रु.१०,००,०००।-

भन्दय बढी
रु.२०,००,००० सम्मको
नलखतको र्ै ली अं कमय
(ङ)

रु.२०,००,०००।-

भन्दय बढी
रु.५०,००,००० सम्मको
नलखतको र्ै ली अं कमय
(ि)

रु.५०,००,०००।-

भन्दय बढी
रु.१,००,००,०००
सम्मको नलखतको र्ै ली

२००००।-

२००००। २००००
- ।-

अं कमय
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२००००।-

(छ)

रु.१,००,००,०००।-

भन्दय बढी
रु.२,००,००,००० सम्मको
नलखतको र्ै ली अं कमय

३००००।-

३००००।-

३००००।

३००००।-

-

(ज) रु.२,००,००,०००।–

भन्दय बढी
रु.५,००,००,०००
सम्मको नलखतको र्ै ली
अं कमय

६५०००।-

६५०००।-

100000।-

100000।-

(झ) रु.५,००,००,०००।–

भन्दय बढी जनत सुकै र्ैली
अं कमय
३

६५०००।
–

100000।-

६५०००।-

100000।-

लीज
सरकयरी जग्गय लीजमय उपलब्ध गरयउने
(सरकयरी जग्गय दतयथ तर्य नलजमय उपलब्ध गरयउने सम्बन्धी कययथनीनत, २०७१ को
अनुसूिी-१ अनुसयरको शुल्क लयग्नेछ)

४

जग्गय धनी दतयथ श्रे स्तयको
प्रनतनलपीको लयनग(वटकट
बयहे क) प्रनत पुजयथ :
(क)

कयठमयण्डौ

उपत्यकय िेरमय
(ख)
(ग)

तरयई िेरमय
अन्य िेरमय

१०००।-

१०००।-

१०००।-

७००।-

१०००।-

५००।-

१०००।
५००।३००।-

नोट: जुनसुकै प्रयोजनको लयनग प्रनतनलपी नलाँदय समेत लयगु हुनेछ ।
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५००।२००।१००।-

दयचखलय खयरे ज शुल्क
५

(क)

करयर अनुसयर

नलखत पयररत गनथ
ठहर्ययएको फैसलय िय
नमलयपर अनुसयरको
दयचखलय खयरे ज गदयथ
(ख)

५%

४.५%

४%

२%

5%

4.5%

4%

2%

५%

४.५%

४%

२%

अन्य

नमलयपर(अं श र
अपुतयली बयहे क) को
दयचखलय खयरे ज गदयथ
(ग)

बैंक तर्य

वित्तीय सं स्र्य िय
सहकयरी सं घ सं स्र्यबयट
कजयथ प्रियह गदयथ
नलएको नधतो नललयम
गदयथ व्यचिले सकयर
गरी बैंक तर्य वित्तीय
सं स्र्यको परयनुसयर
व्यचिको नयममय दय.खय.
गदयथको र्ैली अङ्कमय
(घ)

बैंक वित्तीय सं घ

सं स्र्य िय सहकयरी सं घ
सं स्र्यबयट कजयथ प्रियह
गदयथ नलएको नधतो
नललयम गदयथ व्यचिले
सकयर नगरी ऋणीकै
नयमबयट बैंक तर्य
वित्तीय सं घ सं स्र्य िय
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सहकयरी सं घ सं स्र्यले
आफ्नो नयममय दयचखलय

७०००।-

६०००।-

खयरे ज गदयथ प्रनत नमनसल
(ङ)

५०००।

२०००।-

-

बैंक वित्तीय

सं स्र्य िय सहकयरी सं घ
सं स्र्यले कजयथ प्रियह
गदयथ नलएको नधतो
नललयममय बैंक तर्य
सं घ सं स्र्य आफैले
सकयर गरे पनछ
सम्बचन्धत ऋणीलयई नै
वफतयथ गदयथ पयररत गने
नलखतको र्ै ली अङ्कमय
(अ)

२.५%

२%

२%

१%

५००।-

४००।-

३००।-

२००।-

५०००।-

३०००।-

१०००।

५००।-

भूनमसुधयर

कयययथलयबयट जग्गय
बयाँडफयाँट भई दय.खय.
हुन आउाँदय प्रनत
नमनसल
(आ) अदयलत िय
न्ययवयक ननकययको
फैसलय बमोचजम
नललयम बढयबढ गरी
दयचखलय खयरे ज गदयथ
प्रनत नमनसल

-

(ि) शेिपनछको बकसपरको
दयचखलय खयरे ज
(अ)

तीन पुस्तय

नभरको भए

अं शबण्डय
सरह
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अं शबण्डय
सरह

अं शबण्डय
सरह

अं शबण्डय
सरह

(आ)

तीन पुस्तय

बयवहरको भए(र्ै ली

रयचजनयमय
सरह

रयचजनयमय
सरह

रयचजनयमय

रयचजनयमय

सरह

सरह

अं कमय)
६

नयमसयरी
(क)

तीन पुस्तय

१५००।-

१२००।-

तीन पुस्तय

बयवहरको नयमसयरी गदयथ
७

५००।-

-

नभरको नयमसयरी गदयथ
(ख)

१०००।

३५००।-

३०००।-

३०००।

१५००।-

-

हयल सयविक
पुनाः नयपजयाँि पनछको श्रे स्तय
हयल सयविक तर्य अद्ययिनधक

४००।-

३००।-

२००।-

१००।-

२५००।-

२०००।-

२०००।

५००।-

गदयथ प्रनत नमनसल
८

घर कययम
श्रे स्तय पुजयथमय घर जनयउने प्रनत

-

ननिेदन
९

सं शोधन दस्तुर
मयलपोत ऐन, २०३४ को
दफय ७(३) अनुसयरको
वििरणमय सं शोधन गनुप
थ दयथ प्रनत

३००।-

नमनसल
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२००।-

१००।-

५०।-

१०

रोक्कय दस्तुर
(क)

नलखत

रचजष्ट्रेशन भएकोमय

नलयग्ने

नलयग्ने

नलयग्ने

नलयग्ने

४००।-

३००।-

२००।-

८००।-

७००।-

५००।-

३००।-

१०००।-

८००।-

७००।-

५००।-

५०००।-

४०००।-

३०००।

२०००।-

(र्ैली अं क जनतसुकै
भए पनन)
(ख)

नलखत रचजष्ट्रेशन

नहुनेमय
(अ)

रु.१,००,०००।

- सम्मको ऋण
अं कमय

५००।-

(आ) रु.१,००,०००।
– भन्दय बढी रु.
५,००,०००।–
सम्म
(इ)

रु.५,००,०००
।– मयनर्को
जनतसुकै ऋण
अं कमय

(ई)

ऋण अं क

नखुलेकोमय

(ग)
१

-

विविध
अनधकयरनयमय र शेिपनछको बकसपर नलखत बयहे क अन्य सबै प्रकयरको नलखतमय
र्ैली अं क अननिययथ खुलयउनु पनेछ।
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२

कयठमयडौं उपत्यकय नभरकय महयनगरपयनलकय, उपमहयनगरपयनलकय र नगरपयनलकय
िेरनभरको पयररत हुने नलखतमय घरजग्गय रचजष्ट्रेशन शुल्कको नस.नं . १, २ र ३ मय
उल्लेख गररएको रचजष्ट्रेशन नलखतको र्ै ली अं कको (०.५)शून्य दशमलि पयाँि प्रनतशत
शुल्क बयगमती सभ्यतय िेर सुधयर तर्य विकयस शुल्क असुल गररनेछ। उि रकम
कययथविनध बनयई खिथ गनुप
थ नेछ।

३

स्िदे शी लगयनीकय जलविद्युत उद्योग, चियय खेती, कफी खेती, कपयस खेती, पुष्प
व्यिसयय, तरकयरी खेती, पशुपंिीपयलन, अलैिी खेती, जडीिुटी खेती एिं फलफूल
उद्योगको नयममय खरीद गने जग्गयको नलखत पयररत गदयथ लयग्ने रचजष्ट्रेशन दस्तुरमय
पिहत्तर प्रनतशत छु ट हुनेछ।तर त्यस्तो जग्गयको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको
पयइएमय मयलपोत कयययथलयले छु ट भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकम
बरयबर जररियनय गनुथ पनेछ।

४

स्िदे शी लगयनीकय सयमूवहक खेती योजनय अन्तगथत कृवि उत्पयदन बढयउने उद्देश्यले
व्यचिहरु नमली जग्गयको िक्लय नमलयई खेती गने उद्योग खोली त्यस्तो उद्योगको
नयममय नलखत पयररत भएमय सो मय लयग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्कमय पिहत्तर प्रनतशत छु ट
हुनेछ। तर त्यस्तो जग्गयको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पयइएमय मयलपोत
कयययथलयले छु ट भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकम बरयबर जररियनय गनुथ
पनेछ।

५

स्िदे शी

लगयनीकय

सू ती,

गुड्खय,

पयनपरयग

र

मददरयजन्य

उद्योग

बयहे ककय

उत्पयदनमूलक उद्योगले उद्योग स्र्यपनय तर्य सियलन गने उद्योगको नयममय खरीद
गने जग्गयको नलखत पयररत गदयथ लयग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्कमय पियस प्रनतशत छु ट
हुनेछ।तर त्यस्तो जग्गयको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको पयइएमय मयलपोत कयययथलयले
छु ट भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकम बरयबर जररियनय गनुथ पनेछ।
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(क)
६

कृवि ऋण िीमय सं स्र्यन बीमय सनमनतबयट स्िीकृनत प्रयप्त बीमय कम्पनी

विश्वविद्ययलय बैक तर्य वित्तीय सं स्र्यहरुले आफ्नय बहयलियलय कमथियरीहरुलयई
सेिय शतथ बमोचजम ददने ऋण सुविधयको नधतो बन्धक नलखत पयररत गदयथ रचजष्ट्रेशन
शुल्क छु ट हुनेछ। तर सेिय शुल्क रु. 1000।- लयग्नेछ।
ाँ यको व्यिस्र्य बमोचजमको
उचल्लचखत सं घ सं स्र्यसाँग सम्बचन्धत एजेन्टलयई यस बुद
सुविधय प्रदयन गनथकय लयनग मयलपोत कयययथलय ियध्य हुने छै न ।
(ख) कमथियरी सियकोि तर्य नयगररक लगयनी कोिले ननयनमत िित जम्मय गने आफ्नय
सियकतयथहरुलयई ऋण सुविधय उपलव्ध गरयउाँदय नलने नधतोको दृवष्ट बन्धक नलखत
पयररत गदयथ रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट हुनेछ। तर से िय शुल्क रु. 500/- लयग्नेछ।
(क) सहकयरी ऐन २०74 बमोचजम दतयथ भै सं ियलनमय रहे कय सहकयरी सं स्र्यहरुले

७

आफ्नय शेयर सदस्यहरुबीि ऋण लगयनी/प्रियह गदयथ तीस लयख रुपैंययसम्मको र्ैली
अं कमय रोक्कय दस्तुर बयहे क सेिय शुल्क ियपत रु.२00।-लयग्नेछ। सो भन्दय मयनर्को
र्ैली अं कमय खण्ड ख सेिय शुल्क महलको नस.नं . २ बमोचजमको सेिय शुल्क लयग्ने
छ।
(ख) बैवकङ्ग तर्य वित्तीय व्यिसयय र िीमय व्यिसयय गने एकै प्रकृनतकय ननकययहरु
सयर्ै सहकयरी सं घ/सं स्र्यहरु एक आपसमय गयनभएमय सं स्र्यहरुले सो प्रयोजनकय लयनग
घर जग्गयको एकनरत गदयथ सं शोधन दस्तुर बयहे क अन्य दस्तुर/शुल्क लयग्ने छै न।

८

जनआन्दोलन पवहलो, दोश्रो, जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनमय सहयदत प्रयप्त गरे कय शवहदकय
आचश्रत पनत, पत्नी, छोरय र छोरी तर्य मयतय-वपतयको नयममय स्ियनमत्ि प्रयप्त हुने गरी
पयररत हुने नलखतमय यस ऐन बमोचजम लयग्ने सबै प्रकयरको दस्तुर र शुल्क पूणरु
थ पमय
छु ट हुनेछ।

९

अपयङ्गतय भएकय व्यचि, दनलत एिं वपछनडएकय तर्य अल्पसं खयक, नसमयन्तकृत जयनत
भनी स्र्यनीय तहबयट प्रमयचणत भएको नसफfररस िय आनधकयररक प्रमयणकय आधयरमय
नतननहरुको नयममय स्ियनमत्ि प्रयप्त हुाँदय यस ऐन बमोचजम असुल गररने घरजग्गय
रचजष्ट्रेशन शुल्कमय २५ प्रनतशत छु ट हुनेछ।
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(क) मवहलय, सत्तरी ििथ भन्दय बढी उमेरकय ज्येष्ठ नयगररक र नयबयलकको नयममय
१०

जुनसुकै प्रकयरबयट स्ियनमत्ि प्रयप्त हुने गरी पयररत हुने नलखतमय यस ऐन बमोचजम
लगयइएको रचजष्ट्रेशन शुल्कमय पच्िीस प्रनतशत छु ट हुनेछ। तर एकल मवहलयको
हकमय भने पैंतीस प्रनतशत छु ट हुनेछ।
(ख) गयउाँपयनलकयको िेरनभरको जग्गयमय मवहलयको नयममय जुनसुकै प्रकयरबयट
स्ियनमत्ि प्रयप्त हुने गरी पयररत हुने नलखतमय यस ऐन बमोचजम लगयइएको रचजष्ट्रेशन
शुल्कमय पैंतीस प्रनतशत छु ट हुनेछ।
(ग) दे हययको स्र्यनमय पियस प्रनतशत छु ट हुनेछ।
अ) रसुिय चजल्लयको सदरमुकयम बयहे क।
आ) दोलखय चजल्लयकय लयमयबगर, गौरीशं कर, आलम्पु, मयिु,थ स्ययमय, िगु, खयरे र
चिलं खय सयविकको गयउाँ विकयस सनमनतको हकमय।
(इ) धयददङ चजल्लयकय सेतङ
थ ु , नतप्लीङ, री, लप्पय, ओलयङ, सत्यदे िी, दयखयथ, िसेरी,
बुढयर्ुम, मूलपयनी, फूलखकथ, सल्ययनकोट र गुम्दीसयविकको गयउाँ विकयस सनमनतको
हकमय।
(ई) नसन्धुपयल्िोक चजल्लयको तयतोपयनी, गुम्िय, गोल्िे र फुल्पीङकट्टी सयविकको
गयउाँ विकयस सनमनतको हकमय
घ) हयल पनत िय पत्नीको नयममय कययम रहे को घर जग्गयको स्ियनमत्ि पररितथन गरी
ु स्ियनमत्िको रुपमय नलखत गनथ ियहे मय सयविकको र्ै ली अं क
पनत-पत्नी दुिैको सं यि
कययम गरी सो सं गोलनयमयको नलखतमय रु. 1००।- मयर रचजष्ट्रेशन दस्तुर लयग्नेछ।
ङ) ३०० जनय भन्दय बढी व्यचिलयई प्रत्यि रोजगयरी ददने उत्पयदनमूलक उद्योग
स्र्यपनय गनथ िय विस्तयर गनथकय लयनग जग्गय खररद गदयथ लयग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्कको
नलखतमय पियस प्रनतशत छु ट हुनेछ।तर त्यस्तो जग्गयको प्रयोग उद्देश्य विपररत भएको
पयइएमय मयलपोत कयययथलयले छु ट भएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकम
बरयबर जररियनय गनुथ पनेछ।
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११

भूनमहीन मुि कमैयय र मुि हनलयय पररियरले सहुनलयत ऋण र अनुदयन प्रयप्त गरी
खररद गरे को जग्गयको नलखत पयररत गदयथ लयग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्क, सेिय शुल्क र रोक्कय
दस्तुर पूणथ रुपमय छु ट हुनेछ।

१२

बैक, वित्तीय एिं सहकयरी सं घ िय सं स्र्य र अदयलतबयट भई आएको नमलयपर अनुसयर
दयचखलय खयरे ज गनुप
थ दयथ सेिय दस्तुर असुल गने प्रयोजनको लयनग मयलपोत कयययथलयले
रचजष्ट्रेशन प्रयोजनको लयनग तोकेको न्यूनतम मूल्य र नमलयपर िय बैंक, वित्तीय एिं
सहकयरी सं घ सं स्र्यको परमय उल्लेख भएको मूल्य मध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीलयई
कययम गनुथ पनेछ।

१३

रचजष्ट्रेशन शुल्क ियपत मयलपोत कयययथलयले उठयएको रचजष्ट्रेशन शुल्क मध्येबयट
२(दुई) प्रनतशत मयलपोत/भूनम सुधयर/नयपी कयययथलयहरुको सं स्र्यगत सुदृढीकरण,
भिन ननमयथण, ममथत, श्रे स्तय व्यिस्र्यपनमय खिथ गने गरी सम्बचन्धत मयलपोत
कयययथलयहरुमय उपलव्ध गरयइनेछ। यसरी उपलव्ध गरयएको रकम रु.छ लयख भन्दय
बढी भएमय सो भन्दय बढी भएको रकम भूनम व्यिस्र्य, कृवि तर्य सहकयरी मन्रयलयमय
एउटय कोि सियलन गरी छु ट्टै खयतयमय जम्मय गररनेछ। उपरोि बमोचजमको रकम
कययथविनध बमोचजम खिथ गनुप
थ नेछ।

१४

प्रदे श सरकयरले ियहे मय धयनमथक तर्य सयमयचजक वहतकय नननमत्त स्र्यवपत नेपयलमय दतयथ
भएकय सं घ सं स्र्यले आफ्नो नयउाँमय ननाःशुल्क रुपमय प्रयप्त गने जग्गयको नलखत पयररत
गदयथ पियस प्रनतशत रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट ददन सक्नेछ।
ाँ य बमोचजम छु ट ददं दय प्रदे श सरकयरको रयजस्िको अिस्र्य तर्य सम्बचन्धत
तर यस बुद
विियमय पययथप्त अध्ययन गरे र मयर छु ट ददनुपने छ। सबै सं घ सं स्र्य िय ननकययलयई
छु ट ददन प्रदे श सरकयर बयध्य हुने छै न।
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१५

सहकयरी ऐन बमोचजम दतयथ भएकय सहकयरी सं घ/सं स्र्यहरुले सं स्र्यको प्रयोजनकय
लयनग मयर कयठमयडौं उपत्यकयमय १ रोपनी, पहयडी िेरमय २ रोपनी र नभरी मधेशमय
३ कठ्ठयसम्म जग्गय र भिन खररद गदयथ लयग्ने रचजष्ट्रेशन शुल्क भूनम व्यिस्र्य, कृवि
तर्य सहकयरी मन्रयलयको नसफयररसमय पूणथ रुपमय छु ट हुनेछ।
कृवि व्यिसययमय आधयररत सहकयरी सं घ/सं स्र्यहरुले सहकयरी मयफथत उत्पयदन,
प्रशोधन र बजयरीकरण प्रयोजनको लयनग आिश्यक पने जग्गय खररद गदयथ लयग्ने
रचजष्ट्रेशन शुल्क सम्बचन्धत स्र्यनीय तह, सहकयरी विभयग र भूनम व्यिस्र्य, कृवि तर्य
सहकयरी मन्रयलयको नसफयररसमय प्रदे श सरकयरले छु ट ददन सक्नेछ।
तर त्यस्तय सहकयरी सं स्र्यले रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट सुविधयमय खररद गरे को जग्गय तर्य
भिन सं स्र्य गयनभएको िय विघटन भएको अिस्र्यमय बयहे क नबक्री गरे मय पवहले छु ट
ददएको रचजष्ट्रेशन शुल्क असुल उपर गररनेछ।

१६

विविधको क्रम सं खयय ८, ९, १० र ११ बमोचजम छु ट ददाँदय एकै व्यचिलयई एकभन्दय
बढी आधयरमय छु ट पयउने भएमय सबैभन्दय बढी कुनै एकमयर छु ट ददइने छ।

१७

एउटै कयरोबयरबयट ५० लयख रुपैंयय िय सो भन्दय मयनर्को घर िय जग्गय खररद विक्री
गदयथ क्रेतयले बैंकबयट भ ुियनीको लयनग योग्य (गुड फर पेमेन्ट) भनी छयप लयगेको
िेकको फोटोकपी पेश गरे पनछ िय नबक्रेतयकय नयममय बैकमय रहे को खयतयमय रकम
जम्मय गरे को बैंक भौिरको फोटोकपी पेश गरे पनछ मयर मयलपोत कयययथलयले नलखत
पयररत गनेछ।

१८

ु
पनत पत्नीको सं यि
नयममय पयररत हुने नलखतमय मवहलय सरह रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट
ददईनेछ।

१९

ु नयमसयरी भई दतयथफयरी गदयथ क्रम सं खयय
तीन पुस्तय नभर छोरी िय नयनतनीहरुमय सं यि
२ मय उल्लेचखत छोडपरको दररे टको आधय शुल्क लयग्नेछ।

२०

नेपयल सरकयर िय प्रदे श सरकयर िय स्र्यनीय तह अन्तगथत कुनै एक ननकययको नयममय
रहे को जग्गय नेपयल सरकयर िय प्रदे श सरकयर िय स्र्यनीय तहको अको कुनै ननकययको
नयममय रचजष्ट्रेशन िय दयचखल खयरे ज गनुप
थ दयथ रचजष्ट्रेशन शुल्क तर्य सेिय शुल्क लयग्ने
छै न।
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२१

कुनै व्यचिको स्ियनमत्िमय रहे को जग्गय नेपयल सरकयर िय प्रदे श सरकयर िय स्र्यनीय
तहको कुनै ननकययलयई ननाःशुल्क रुपमय प्रयप्त भएमय िय नेपयल सरकयर िय प्रदे श
सरकयर िय स्र्यनीय तहको कुनै पनन ननकययले खररद गरी नलएमय सोमय रचजष्ट्रेशन
शुल्क तर्य सेिय शुल्क लयग्ने छै न।

२२

िैदेचशक रोजगयरीबयट बैंवकङ्ग प्रणयली मयफथत रे नमट्ययन्स प्रयप्त भएको बैंकको प्रमयचणत
कयगजयतको आधयरमय त्यस्तो रे नमट्ययन्सबयट खररद हुने जग्गयको नलखतमय पच्िीस
प्रनतशत रचजष्ट्रेशन शुल्क छु ट ददइनेछ।
तर एकयसं गोल पररियरको नयममय बयहे क खररद हुने जग्गयको नलखतको हकमय यो
प्रयिधयन लयगु हुने छै न।

२३

गुठी सं स्र्य दतयथ गदयथ से िय शुल्क ियपत रु. १०००।- लयग्नेछ।

२४

अन्तर सरकयरी वित्त व्यिस्र्यपन ऐन, २०७४ को दफय ५ बमोचजम मयलपोत
कयययथलयबयट सं कनलत रचजष्ट्रेशन दस्तुर ियपतको रकम कोि तर्य लेखय ननयन्रक
कयययथलयको ख-६ विविध खयतयमय जम्मय गरी प्रत्येक मवहनय समयप्त भएपनछ सं कनलत
रकमको ियलीस प्रनतशत प्रदे शलयई र सयठी प्रनतशत सम्बचन्धत स्र्यनीय तहहरुलयई
बयाँडफयाँट गनुप
थ नेछ।

२५

विविधको नस.नं . ३, ४ र ५ को छु ट पयउने सं स्र्य िय ननकययले आफ्नो ननकययको
कययथप्रकृनत साँग सम्बचन्धत कयगजयतको सयर्ै सो प्रमयचणत हुने सम्बचन्धत स्र्यनीय
तहको नसफयररस पनन अननिययथ रुपमय पेश गनुप
थ नेछ र नस.नं . १०(ङ) को हकमय
सम्बचन्धत स्र्यनीय तहको अनतररि श्रम कयययथलयको नसफयररस समेत पेश गनुप
थ नेछ।
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अनुसूिी-२
दफय ३ साँग सम्बचन्धत
(सियरी सयधन कर)
नस.नं.
१

सियरी सयधनको वििरण

बयविथक कर

ननजी सियरी सयधनमय दे हयय बमोचजम सियरी सयधन
कर लयग्नेछ:(क) कयर, चजप, भ्ययन, मयइक्रो बस
(अ)

१००० नस.नस. सम्म

२०,९००।-

(आ)

१००१ दे चख १५०० नस.नस. सम्म

२३,१००।-

(इ)

१५०१ दे चख २००० नस.नस. सम्म

२५,३००।-

(ई)

२००१ दे चख २५०० नस.नस. सम्म

३५,२००।-

(उ)

२५०१ दे चख २९०० नस.नस. सम्म

४०,७००।-

(ऊ)

२९०१ दे चख मयनर् सिै

५८,३००।-

(ख) डोजर, एक्सयभेटर, लोडर, रोलर, वट्रपर,
क्रेन जस्तय मेचशनरी उपकरण र नमननवटपर
(अ)

डोजर, एक्सयभेटर, लोडर, रोलर,

वट्रपर, क्रेन जस्तय मेचशनरी उपकरण
(आ)
(ग)

नमननवटपर

27,500।-

ट्रेक्टर, पयिर वटलर

(अ)

ट्रेक्टर

(आ)

पयिर वटलर

38,500।-

5,000।–
3,300।–
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(गैर कृवि प्रयोजनमय लयनग बयविथक कर
दर रु.15000।– हुने)

(घ) नमननट्रक/नमननबस

24,200।–

(ङ) ट्रक/बस

33,000।–

(ि) मोटर सयइकल
(अ) 125 नस.नस. सम्म
(आ)

126 नस.नस. दे चख 250

नस.नस. सम्म
(इ) 251 नस.नस. दे चख 400 नस.नस.
सम्म
(ई) 401 नस.नस. दे चख 650 नस.नस.

2,750।4,400।8,800।16,500।-

सम्म
(उ) 651 नस.नस. दे चख मयनर्
२

25,100।-

भयडयमय दतयथ भएको सियरी सयधनमय दे हयय बमोचजम
सियरी सयधन कर लयग्नेछ:(क)

कयर, चजप, भ्ययन, मयइक्रो बस

(अ) 13०० नस.नस. सम्म
(आ)

१3०१ दे चख 20०० नस.नस.

8,800।9,900।-

सम्म
(इ) 20०१ दे चख २9०० नस.नस. सम्म

12,100।-

(ई) २9०१ दे चख 40०० नस.नस. सम्म

14,300।-

(उ) 40०१ दे चख मयनर् सिै

16,500।-
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(ख)

डोजर, एक्सयभेटर, लोडर, रोलर,

वट्रपर, क्रेन जस्तय मेचशनरी उपकरण
(ग)

18,700।-

ट्रेक्टर, पयिर वटलर

(अ)

ट्रेक्टर

(आ)

पयिर वटलर

5,000।3,300।-

(गैर कृवि प्रयोजनमय लयनग बयविथक कर
दर रु.15000।– हुने)

3

(घ)

नमननट्रक, नमननबस

13,200।-

(ङ)

नमननवटपर

15,400।-

(ि)

ट्रक, बस

17,600।-

तपनसलमय उल्लेख भएकय सियरी सयधनहरुलयई भयडयमय दतयथ भएकय सियरी
सयधनमय लयग्ने सरह कर लयग्ने छ-:
(क) नेपयल सरकयर र प्रदे श सरकयरको नयउाँमय दतयथ भएकय,
(ख) गयउाँपयनलकय, नगरपयनलकय र चजल्लय समन्िय सनमनतको नयउाँमय दतयथ
भएकय।

४

विद्युनतय मयध्यमबयट सियनलत सियरी सयधनमय सियरी सयधन कर लयग्ने छै न।
पेट्रोनलयम पदयर्थ बयहे क अन्य इन्धनद्धयरय सियलन हुने सियरी सयधनमय लयग्ने
सियरी सयधन करमय बीस प्रनतशत छु ट हुनेछ।

५

सुरु पैठयरी नमनतले एक बिथभन्दय कम अिनध भएमय दयमयसयहीले सियरी सयधन
कर कट्टय गररनेछ। तर व्ययपयर मौज्दयतमय रहे कय सियरी सयधनमय यस्तो कर
लयग्ने छै न।
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६

सियरी सयधन नबग्रेको िय अन्य कुनै कयरणबयट सो सियरी सयधन िलयउन
नपयएको भनी प्रदे श सरकयरले ठहर्ययएको कुनै व्यचि िय सं स्र्यको नयममय
दतयथ भएको सियरी सयधनलयई सियरी सयधन कर लयग्ने छै न।

७

सयविक बयगमती अिलमय दतयथ भई उत्पयदनकय नमनतले पन्र ििथभन्दय पुरयनय
२० ििथ नकटे कय सियरी सयधनहरुलयई लयग्ने सियरी सयधन करमय िौध
ििथभन्दय बढीको प्रत्येक ििथकय लयनग पयाँि प्रनतशतकय दरले र्प गरी सियरी
सयधन कर लयग्नेछ। तर यस्तो र्प गररएको रकम सियरी सयधनको लयनग
तोवकएको कर रकमभन्दय बढी हुने छै न।

८

भयडयकय बस, नमनीबस तर्य मयइक्रोबसकय सियरी सयधनले विद्ययर्ी, ज्येष्ठ
नयगररक, अपयङ्गतय भएकय व्यचिलयई सहुनलयतको रुपमय भयडयकय छु ट
ददएबयपत त्यस्तय सियरी सयधनकय धनीले नतनुप
थ ने सियरी सयधन करमय सयठी
प्रनतशत छु ट पयउनेछन्।

९

जुनसुकै सियरी सयधनकय धनीले ियहे मय लयग्ने सियरी सयधन कर प्रिनलत
ु यनी गरी
दरकय आधयरमय एकमुष्ट रुपमय पयाँि ििथसम्मकय लयनग एकैपटक भि
निीकरण गरयउन सक्नेछन। यसरी अनग्रम रुपमय पयाँि ििथको सियरी सयधन
कर एकमुष्ट बुझयई निीकरण गरयएमय लयग्ने सियरी सयधन करमय दस प्रनतशत
छु ट हुनेछ।

10

सयिथजननक सं ग्रहयलयमय प्रदशथनीकय लयनग रयचखएकय बीस ििथभन्दय पुरयनय
सियरी सयधनलयई ियविथक नतनुप
थ ने सियरी सयधन कर लयग्ने छै न।

11

यस ऐनमय अन्य जुनसुकै कुरय लेचखएको भए तयपनन दमकल, एम्बुलेन्स तर्य
शि ियहनलयई सियरी सयधन कर लयग्ने छै न।

12

दश लयख रुपैंयय भन्दय बढीको सियरी सयधन खररद गदयथ सम्बचन्धत सियरी
ु यनी
सयधन क्रेतयले एकयउन्ट पेयी िेकबयट मयर नबक्रेतयलयई रकम भि
गनुप
थ नेछ।
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13

यस ऐनमय अन्यर जुनसुकै कुरय लेचखएको भए तयपनन अपयङ्गतय भएकय व्यचिले
प्रयोग गनथ नमल्ने गरी बनयइएकय १5० सी.सी सम्मकय स्कुटरमय सियरी सयधन
कर लयग्ने छै न।

14

नेपयलमय हयल सियलनमय रहे कय पुरयनय ट्रकलयई नेपयलमय नै बन्द कन्टे नरको
रुपमय रुपयन्तरण गनथ ननिेदन ददने सियरी सयधनकय धनीलयई ननजले बुझयउनुपने
सियरी सयधन कर बयपत पियस हजयर रुपैंयय िय ियर ििथको सियरी सयधन
कर ियपत हुन आउने रकममध्ये जुन घटी हुन्छ सो बरयबरको रकम छु ट
ददइनेछ।
तर यस्तो छु ट सुविधय दश ििथ भन्दय पुरयनय ट्रकहरुलयई ददइने छै न।

15

प्रदे श सरकयरले जफत गरी नललयम नबक्री गरे को सियरी सयधनको हकमय उि
सियरी सयधन जफत गरे देचख नललयम प्रवक्रयय समयप्त भएसम्मको अिनधको कर
लयग्ने छै न।
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अनुसूिी-३

दफय ४ साँग सम्बचन्धत
(मनोरञ्जन कर)
नस.नं .

वििरण

करको दर

१

िलचिर घरमय िलचिर प्रदशथन गदयथ दशथकहरुबयट प्रनत वटकट

५%

२.

नभनडयो घर, सयंस्कृनतक प्रदशथन हल, कन्सटथ , नर्यटर/नयटकघर,

५%

फनपयकथ, ियटर गयडे न, बयल उद्ययन, दोहोरी सयाँझ, डयन्सबयर,
क्ययनसनो, फुट्सल, जुम्बय लगययतकयमय प्रनत वटकट/ विल

३.

तीन मवहनयसम्म जयदु सकथस मेलय सियलन गरयए बयपत

रु.१00।-

प्रनतददन
४.

तीन मवहनय भन्दय बढी जयदु सकथस मेलय िय मनोरञ्जन प्रदययक
कययथक्रम सियलन

गरयए बयपत मयनसक
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रु. ५०००।-

अनुसूिी-४

दफय ६ साँग सम्बचन्धत
(कृवि आयमय कर)

नस.नं.

आयको िनगथकरण

करको दर

(क)

कूल आय रु. 5,00,000 सम्म

(ख)

कूल आय रु. 5,00,001 दे चख 50,00,000

शुन्य दर
1.5%

सम्म
(ग)
(घ)

कूल आय रु. 50,00,001 दे चख 1,00,00,000
सम्म

कूल आय रु. एक करोडभन्दय मयनर्
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1.75%
2%

अनुसूिी-५

दफय ९ साँग सम्बचन्धत
(ढु ङ्गय, नगटी, बयलुिय, दहत्तर बहत्तर शुल्क)
नस.न.
1

2
३

वििरण

इकयई

दर (रुपैययंमय)

मयटो(स्िीकृत खयनी िेर बयहे कमय)

प्रनत घन वफट

2।50

ढु ङ्गय, ि ुनढु ङ्गय, खररढु ङ्गय, नगट्टी, ग्रयभेल,

प्रनत घन वफट

९।-

प्रनत िगथ वफट

९।-

रोडय, बयलुिय (स्िीकृत खयनी िेर

बयहे कमय)
स्लेट(स्िीकृत खयनी िेर बयहे कमय)

४

दहत्तर िहत्तर सयमयग्रीको नबक्री मुल्यमय दश प्रनतशत शुल्क लयग्नेछ ।

५

नस.नं . १ को मयटो घयटगद्दी एिं नबक्री (स्िीकृत खयनी िेर बयहे क) को शुल्क
रु 2।50 प्रनत क्युवफट दर तोवकएकोमय धेरै मयरयमय मयटो प्रयोग हुने उद्योग
(जस्तो इट्टय उद्योग) हरुलयई उद्योगको िमतयको आधयरमय सम्बचन्धत स्र्यनीय
तहले बयविथक रुपमय शुल्क ननधयथरण गनथ सक्नेछ। यसरी बयविथक शुल्क ननधयथरण
गदयथ जोनडएकय स्र्यनीय तहहरुसाँग समेत आिश्यक समन्िय गनुप
थ नेछ।

६

व्यचिको ननजी जग्गयबयट मयटो नबक्री गदयथ जग्गय धनीले नै कनत घनवफट मयटो
नबक्री गने हो यवकन गरी सम्बचन्धत स्र्यनीय तहमय ननिेदन गनुप
थ नेछ। सो
सम्बन्धमय सम्बचन्धत स्र्यनीय तहको कययथपयनलकयले ननणथय गरी ियविथक रुपमय
एकमुष्ट शुल्क नलने गरी व्यिस्र्य नमलयउनु पने छ।
सयिथजननक जग्गय तर्य स्र्यन बयहे क व्यचिको स्ियनमत्िमय रहे को ननजी
जग्गयको मयटो उत्खनन् गदयथ ननम्न कुरयमय विियर गरे र मयर स्र्यनीय तहले
स्िीकृत ददनुपनेछाः
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▪ सयाँध नसमयनयमय पने जग्गय धनीको नलचखत स्िीकृनत भएको हुनपु ने छ,

▪ मयटो उत्खननबयट प्रयकृनतक श्रोतको दुरुपयोग, भौगोनलक सं रिनय, मयनिीय
बयसस्र्यन, सयिथजननक तर्य व्यचिगत भिन लगययतको सं रिनय, सडक, कुलो
नहर, सयाँध नसमयनयमय रहे को नछमेकीको जग्गयको सं रिनय आददमय कुनै
वकनसमको असर नपने हुनपु नेछ,
७

प्रदे श नभर उत्पयदन हुने नसमेन्टको हकमय कयरखयनय मूल्यको 0.२5 प्रनतशतकय
दरले प्रयकृनतक श्रोत शुल्क लगयइने छ। (सं घीय कयनून बमोचजम ि ुनढु ङ्गय
खयनीको अनुमनत नलई सञ्ियलनमय रहे कय नसमेन्ट उद्योगलयई नस. नं . 2 मय
उचल्लचखत ि ुनढु ङ्गयमय शुल्क नलयग्ने)
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