प्रदे श राजपत्र
प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाशशत

खण्ड २) बुटवल, रूपन्दे ही, असार २६ गते, २०७५ साल (अततररक्ताङ्क ८

भाग १
प्रदे श सरकार

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना
नेपालको सं ववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदे श नं. ५ को प्रदे श सभाले

बनाएको तल ले शखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन
गररएको छ ।

सम्वत् २०७५ सालको ऐन नं. दो. अ. ०३

प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारको अथव सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायावन्वयन गनव बनेको
ऐन

खण्ड २) अततररक्ताङ्क ८ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७५।०३।२६

प्रस्तावना : प्रदे श नं. ५, प्रदे श सरकारको आतथवक वर्व 207५/7६ को अथव
सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायावन्वयन गनवको तनतमत्त कर र शुल्क लगाउने तथा राजश्व
सं कलन र राजश्व प्रशासन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गनव वान्छनीय भएकाले ,
प्रदे श नं ५, प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

1=

सं शिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम × प्रदे श नं.५, प्रदे श आतथवक
ऐन, २०७५" रहेको छ।

(2) यो ऐन २०७५ साल साउन १ गतेदेशख प्रारम्भ हुनेछ।

2=

घरजग्गा रशजष्ट्रेशन शुल्कः (१) प्रदे शतभत्र घरजग्गा रशजष्ट्रेशन गदाव
अनुसूची-१ बमोशजम घरजग्गा रशजष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का
शुल्क लगाईने र असूल उपर गररनेछ।

(2) उपदफा (१) बमोशजमको शुल्कको सं कलन घरजग्गा

रशजष्ट्रेशनका बखत सम्बशन्धत गाउँपातलका वा नगरपातलकाले गनेछ।

3=

सवारी साधन करः (१) प्रदे शतभत्र सवारी साधन दताव गदाव अनुसूची-२
बमोशजम सवारी साधन कर लगाई असूल उपर गररनेछ।

(2) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन टाँगा,

ररक्सा, अटोररक्सा र ववद्युतीय ररक्सा (र्व-ररक्सा) मा गाउँपातलका वा
नगरपातलकाले सवारी साधन कर लगाई असुल उपर गनेछ।

4=

मनोरञ्जन करः (१) प्रदे शतभत्र

सञ्चातलत मनोरञ्जन सेवामा अनुसूची-३

बमोशजम मनोरञ्जन कर लगाईने र असूल उपर गररनेछ ।
(2)

उपदफा

(१)

बमोशजमको

गाउँपातलका वा नगरपातलकाले गनेछ।

करको

प्रशासन सम्वशन्धत
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5=

ववज्ञापन करः प्रदे शमा ववज्ञापन सामाग्री राखे बापतको ववज्ञापन कर
सम्बशन्धत गाउँपातलका वा नगरपातलकाले लगाई असूल उपर गनेछ।

6=

कृवर् आयमा करः (1) प्रदे शतभत्र अनुसूची-४ बमोशजम कृवर् आयमा कर
लगाई असूल उपर गररनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम कर लगाउने कायवववतध प्रदे श

सरकारले तोकेबमोशजम हुनछ
े ।

7=

पयवटन शुल्क: (१) प्रदे शतभत्र अनुसूची-५ बमोशजम पयवटन शुल्क लगाई
असूल उपर गररनेछ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन प्रदे श

सरकारले

अन्यथा

व्यवस्था

गरे को

वाहेक

गाउँपातलका

वा

नगरपातलकातभत्र रहेका उद्यान, पाकव, सङ्ग्ग्रहालय तथा नेपाल सरकारले
प्रवेश शुल्क उठाउन अनुमतत ददएका प्राशचन स्मारक र पुराताशववक
सम्पदामा प्रवेश गरे बापत सम्बशन्धत गाउँपातलका वा नगरपातलकाले
पयवटन शुल्क लगाई असूल उपर गनेछ।

8=

प्राकृततक स्रोत शुल्क: (१) प्रदे शतभत्र अनुसूची-६ बमोशजम ढु ङ्गा, तगटी,

बालुवा, माटो र दहत्तर बहत्तरको सं कलनमा शुल्क लगाई असूल उपर
गररनेछ।

(2) उपदफा (१) बमोशजमको शुल्कको सं कलन सम्बशन्धत

गाउँपातलका वा नगरपातलकाले गनेछ।

9=

सवारी साधन प्रवेश शुल्कः (१) प्रदे श तभत्र तसमा नाकाबाट प्रवेश गने

ु ी-७ बमोशजम प्रवेश शुल्क
भारतीय नम्बर प्ले टका सवारी साधनमा अनुसच
लगार् असुल उपर गररने छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको शुल्कको सं कलन सवारी साधन
प्रवेश गने नाका रहेको सम्वशन्धत गाउँपातलका वा नगरपातलकाले गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम सं कतलत शुल्कको ६० प्रततशत
रकम वयस्तो कर सं कलन गने स्थानीय तहले आफ्नो सं शचत कोर्मा
जम्मा गरी बाँकी रकम प्रदे श सशञ्चत कोर्मा जम्मा गनुव पनेछ ।

10=

दर घटाउन, बढाउन वा छु ट ददन सवकने: (१) प्रचतलत कानूनमा जुनसुकै
कुरा ले शखएको भए तापतन प्रदे श सरकारले आवश्यकता अनुसार यो ऐन

र अन्य कानूनबमोशजम लगार्एका शुल्क र करको दर घटाउन, बढाउन
वा वयस्तो शुल्क र कर आंशशक वा पूणव रुपमा छु ट ददन सक्नेछ।

वयस्तो दर घटार्एको, बढार्एको वा छु ट ददर्एको सूचना प्रदे श
राजपत्रमा प्रकाशन गनुव पनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम करको दर घटार्एको, बढार्एको

वा कुनै शुल्क र कर आंशशक वा पूणव रुपमा छु ट ददर्एको वववरण
प्रवयेक वर्व आतथवक मातमला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदे श सभामा पेश
गनुव पनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोशजम ददर्एको छु ट सुववधाको कसैले
दुरुपयोग गरे मा वा कुनै खास प्रयोजनको लातग छु ट सुववधामा प्राप्त
गरे को मालवस्तु अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरे मा वयसरी छु ट ददर्एको
शुल्क र कर रकम असूल उपर गरी सो रकम बराबर जररवाना गनेछ।

11=

प्रविया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनव सक्ने: प्रचतलत कर
सम्बन्धी कानून तथा यस ऐनको कायावन्वयनको िममा साववजतनक शाशन्त

र व्यवस्थामा गशम्भर खलल पुगेको वा साववजतनक आवागमनमा अवरोध
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भएको वा ववपद्को कारणले उशल्लशखत कानूनले प्रदान गरे को कुनै

सुववधा उपभोग गनव नपाउने अवस्था तसजवना भएमा, कुनै जवटलता
दे शखएमा वा उशल्लशखत कानून तथा यस ऐनको कायावन्वयनमा कुनै बाधा
अड्काउ

पनव

गएमा

आतथवक

मातमला

तथा

योजना

मन्त्रालयले

आवश्यकता अनुसार अवतध थप गनव, प्रविया सरलीकरण गनव वा
कायावन्वयनमा दे शखएको बाधा अड्काउ फुकुवा गनव सक्नेछ ।
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अनुसूची-१
(दफा २ सँग सम्बशन्धत)
रशजष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क
क. घर जग्गा रशजष्ट्रेशन शुल्कः
रशजष्ट्रेशन शुल्कको दर अन्यथा उल्ले ख भएकोमा बाहे क थै ली अङ्कमा
तस.न.

१.

तलखतको प्रकार

म.न.पा. िेत्रको

उ.म.न.पा.

न.पा. िेत्रको

गा.पा. िेत्रको

शुल्क

िेत्रको शुल्क

शुल्क

शुल्क

सगोलनामाको

५%

४.५%

४%

२%

सामुवहक आवास योजना अन्तगवत तनतमवत

४%

३%

२%

१%

५%

४.५%

४%

२%

२.५

२%

२%

१%

(अ) रु.१ लाखसम्मको थै ली अङ्कमा

१.५%

१%

१%

०.५%

(आ) रु.१

२.५%

२%

२%

१%

राशजनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको तलखत
(क) राशजनामा,

सट्टापट्टा,

र

तलखतको थै ली अं कमा
(ख)

भवन आवास र्काईको

तलखतको थै ली

अं कमा
(ग)

सामुवहक आवास योजना अन्तगवत तनतमवत
भवन

सवहतको

घरजग्गाको

तलखतको

थै ली अङ्कमा
२.

छोडपत्र
ु
दतावफारी (सं यक्त
दताववाला वीचको) तलशखतको
थै ली अङ्कमा

३.

हालै देशखको वकसपत्रको तलखत
हालै देशखको वकसपत्रको तलखतको थै ली अं कमा
(क) बाजे, बज्यै, आमा, बावु, पतत, पत्नी, दाजु,
भाउजु, भार्, भाईवुहारी दददी, बवहनी, छोरा,
छोराबुहारी, छोरी, छोरीज्वाईँ, सासु–ससुरा,
जेठाजु, जेठानी, दे वर, दे उरानी, भततजा,
भततजी, नातत, नाततनी, नाततनीवुहारी, काका,
काकी, मामा मार्ज्यू , भाञ्जा भाञ्जी ठू लो–
बुवा, ठू ली आमा (वावु तफवका) आमाजु,
नन्द, सौता–सौता र एकै दाजु भाईको
छोरा, छोरी, फूपू र भदा भदै बीच ।
लाखभन्दा

मातथ

जततसुकै
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थै ली अङ्कमा
(ख) अन्य वकसपत्र र दानपत्रको थै ली अङ्कमा

१५%

१५%

१५%

१०%

०.२१%

०.२%

०.२%

०.२%

०.३%

०.३%

०.३%

०.३%

०.५%

०.५%

०.५%

०.५%

रु.१२,०००।–

रु.११,०००।–

रु.१०,०००।–

रु.५,०००।–

रु.१५,०००।–

रु.१२,०००।–

रु.१०,०००।–

रु.५,०००।–

स्पष्टीकरणः
सरकारी

ववश्व

ववद्यालय,

क्याम्पस÷कले ज,
सामुदावयक

सरकारी

सामुदावयक

अस्पताल,

ववद्यालय,

नेपाल

सरकारका

कायावलय, प्रदे श तथा स्थानीय तह तथा ने पाल
सरकारको नाममा प्राप्त हुने दानपत्रको तलखतमा
कुनै शुल्क लाग्ने छै न ।
४.

अं शवण्डा तथा अं श भपाईको तलखत
अं शवण्डा तथा अं श भपाईको तलखतमा
(क) रु.३० लाखसम्मको थै ली अङ्कमा
(ख) रु.३०

लाख

भन्दा

वढी

रु.

२

करोडसम्मको थै ली अङ्कमा
(ग) रु. २ करोड भन्दा मातथको थै ली अङ्कमा
५.

मानो छु वट्टएको र मानो जोतडएको तलखत
(क) मानो छु वट्टएको प्रतत तलखत
(ख) मानो जोतडएको प्रतत तलखत

६.

शेर्पतछको वकसपत्रको तलखत
शेर्पतछको

वकसपत्र

÷

अष्टलोहको

प्रतततलखत

७.

(क) तीन पुस्तातभत्रको

रु.७,०००।–

रु.६,०००।–

रु.५,०००।–

रु.२,०००।–

(ख) तीन पुस्ताबावहरको

रु.१२,०००।–

रु.११,०००।–

रु.१०,०००।–

रु.४,०००।–

१%

१%

१%

१%

रु.१,०००।–

रु.१,०००।–

रु.१,०००।–

रु.१,०००।–

रु.७,०००।–

रु.६,०००।–

रु.५,०००।–

रु.४,०००।

रु.२,०००।–

रु.२,०००।–

रु.२,०००।–

रु.२,०००।–

१%

१%

१%

१%

बन्धकीको तलखत
दृवष्टबन्धकी,

भोगबन्धकी,

र

लखबन्धकीको

तलखतको थै ली अं कमा
८.

ु , धमवपतु त्रको तलखत
धमवपत्र
ु , धमवपतु त्रको प्रतत तलखतमा
धमवपत्र
(क) तीनपुस्ता तभत्रको नातामा
(ख) तीनपुस्ता वावहरको नातामा

९.

अतधकारनामा, मञ्जुरीनामा र अशततयारनामाको
तलखत
अतधकारनामा, मं जरु ीनामा र अशततयारनामाको
तलखत
कपाली तमसुक र करारनामाको तलखत
दाखील

खारे ज

नहुने

कपाली

तमसुक

र
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१०.

करारनामाको प्रतत तलखत

११.

तस.नं . ४ को अं शवण्डा तथा अं श भपाईको तलखत घर जग्गा भएको कुनै गाउँ पातलका तथा नगरपातलकामा पाररत गनव
सवकनेछ र सो बाहे कका अन्य तस.नं . १ दे शख ८ सम्मका घर जग्गा रशजष्ट्रेशन शुल्क लाग्ने तलखतहरू अको

गाउँ पातलका

तथा नगरपातलकामा पाररत गनव सवकने छै न ।

ख. से वा शुल्कः
तस.
नं .

१.

से वा शुल्कको दर अन्यथा उल्ले ख भएकोमा बाहे क थै ली अङ्कमा

वववरण

तलखत रशजष्टे «शनको

म.न.पा. िेत्रको

उ.म.न.पा.

न.पा. िेत्रको

गा.पा. िेत्रको

शुल्क

िेत्रको शुल्क

शुल्क

शुल्क

रु.१५,०००।–

रु.१०,०००।–

रु.७,०००।–

रु.३,०००।–

रु.१५,०००।–

रु.७,०००।–

रु.५,०००।–

रु.२,०००।–

रु.१,०००।–

रु.१,०००।–

रु.१,०००।–

रु.१,०००।–

रु.१,५००।–

रु.१,५००।–

रु.१,५००।–

रु.१,५००।–

रु.२,५००।–

रु.२,५००।–

रु.२,५००।–

रु.२,५००।–

रु.३,०००।–

रु.३,०००।–

रु.३,०००।–

रु.३,०००।–

लातग डोर

माग गने तनवेदनमा डोर शुल्क
तलखत रशजष्टे «शनको

लातग डोर

माग गने तनवेदनमा डोर शुल्कः
(क) तराई िेत्रमा
(ख) अन्य िेत्रमा
२.

ववत्तीय तधतो
नेपाल

राष्ट्र

बैं कबाट

ववत्तीय

कारोवार गनव स्वीकृतत प्राप्त बैं क,
ववत्तीय तथा सहकारी सं स्थाबाट
ददने

कजावको

तधतोबन्धक

वा

दृवष्टबन्धक तलखतमा
(क) रु. १,००,०००।– सम्मको
तलखतको
(ख) रु.

१,००,०००।–

बढी

बढी

भन्दा

रु. ५,००,०००।–

सम्मको
(ग) रु.

थै ली अङ्कमा

थै ली अङ्कमा

५,००,०००।–

भन्दा

रु.१०,००,०००।–

सम्मको थै ली अङ्कमा
(घ) रु.१०,००,०००।–

भन्दा

बढी
रु.२०,००,०००।– सम्मको
थै ली अङ्कमा
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(ङ) रु.२०,००,०००।–
बढी

भन्दा

रु.५,०००।–

रु.५,०००।–

रु.५,०००।–

रु.५,०००।–

रु.२०,०००।–

रु.२०,०००।–

रु.२०,०००।–

रु.२०,०००।–

रु.३०,०००।–

रु.३०,०००।–

रु.३०,०००।–

रु.३०,०००।–

रु.६५,०००।–

रु.६५,०००।–

रु.६५,०००।–

रु.६५,०००।–

रु.१,००,०००।–

रु.१,००,०००।–

रु.१,००,०००।–

रु.१,००,०००।–

रु.५०,००,०००।–

सम्मको थै ली अङ्कमा
(च) रु. ५०,००,०००।– भन्दा
बढी रु. १,००,००,०००।–
सम्मको थै लीअङ्कमा
(छ) रु १,००,००,०००।– भन्दा
बढी

रु.२,००,००,०००।–

सम्मको थै ली अङ्कमा
(ज) रु २,००,००,०००।– भन्दा
बढी

रु.५,००,००,०००।–

सम्मको थै लीमा अङ्कमा
(झ) रु.५,००,००,०००

भन्दा

वढी जततसुकै थै ली अङ्कमा
३.

लीज

सरकारी जग्गा दताव तथा तलजमा उपलव्ध गराउन प्रदे श सरकारले नीतत बनाई

सरकारी जग्गा तलजमा उपलव्ध

शुल्क तोक्न सवकनेछ ।

गराउने
४.

जग्गाधतन

दताव

श्रे स्ताको

प्रतततलवपको लातग (वटकट बाहे क)
प्रतत पुजाव
(ख) तराई िेत्र

रु.१,०००।–

रु.७००।–

रु.५००।–

रु.२००।–

(ग) अन्य िेत्र

रु.१,०००।–

रु.५००।–

रु.३००।–

रु.१००।–

नोटः जुनसुकै प्रयोजनको लातग
प्रतततलवप तलँदा समेत लागु हुनेछ
५.

दाशखल खारे ज शुल्क
(क) करार अनुसार तलखत पाररत

५%

४.५%

४%

२%

३%

२.५%

२%

१%

५%

४.५%

४%

२%

गनव ठहर्याएको फैसला वा
तमलापत्र अनुसारको दाशखल
खारे ज गदाव
(ख) अन्य

तमलापत्र

अपुताली

(अं श

बाहे क)

र
को

दाशखल खाररज गदाव
(ग) बैं क

ववशत्तय

सहकारी
प्रवाह

सं स्था

सं स्थाबाट

गदाव

तलएको

वा
कजाव
तधतो
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तललाम गदाव व्यशक्तले सकार
गरी

बै क

तथा

सं स्थाको

ववत्तीय
पत्रानुसार

व्यशक्तको

नाउमा

दा.खा.

गदावको थै ली अङ्कमा
(घ) बैं क

ववत्तीय

सं घ

वा

सहकारीसं स्थाबाट

कजाव

प्रवाह

तधतो

गदाव

तलएको

रू.७,०००।-

रू.६,०००।-

रू.५,०००।-

रू.२,०००।-

२.५%

२%

२%

१%

रू.५००।-

रू.४००।-

रू.३००।-

रू.२००।-

रू.५,०००।-

रू.३,०००।-

रू.१,०००।-

रू.५००।-

तललाम गदाव व्यशक्तले सकार
नगरी ऋणीकै नामबाट वैक
ववत्तीय सं स्था वा सहकारी
सं स्थाले

आफ्नो

नाँउमा

दाशखल खारे ज गदाव

प्रतत

तमतसल
(ङ) बैं क,

ववत्तीय

सहकारी
प्रवाह

सं स्था

वां

सं स्थाले

गदाव

तलएको

तललाममा

बैं क

आफैले

सकार

सम्बशन्धत
वफताव

कजाव
तधतो

वा

सं स्था
गरे पतछ

ऋणीलाई

नै

गदाव पाररत गने

तलखतको थै ली
(१) भूतमसुधार

अङ्कमा
कायावलयबाट

जग्गा वाडफाड भई दा.खा.
हुन आँउदा
(२) अदालत

प्रतत तमतसल
वा

तनकायको

न्यावयक

फैसलाबमोशजम

तललाम वढावढ गरी दाशखल
खारे ज गदाव प्रतत तमतसल
(च) शेर्पतछको

वकसपत्रको

दाशखल खारे ज
(क) तीनपुस्ता तभत्रको भए
(ख) तीनपुस्ता बावहरको भए
(थै ली

अं क) मा

सवै िेत्रका लातग अं शवण्डा सरह
सवै िेत्रका लातग राशजनामा सरह
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६.

नामसारी

नामसारी
(क) तीन

पुस्ता

तभत्रको

रु.१,५००।–

रु.१,२००।–

रु.१,०००।–

रु.५००।–

रु.३,५००।–

रु.३,०००।–

रु.३,०००।–

रु.१,५००।–

रु.४००।–

रु.३००।–

रु.२००।–

रु.१००।–

रु.२,५००।–

रु.२,०००।–

रु.२,०००।–

रु.५००।–

रु.३००।–

रु.२००।–

रु.१००।–

रु.५०।–

नलाग्ने

नलाग्ने

नलाग्ने

रु. ५००।–

रु.४००।–

रु.३००।–

रु.२००।–

रु.८००।–

रु.७००।–

रु.५००।–

रु.१,०००।–

रु.८००।–

रु.७००।–

नामसारी गदाव
(ख) तीन

पुस्ताभन्दा

बावहरको
नामसारी गदाव
७.

हाल

पुनः नापजाँच पतछको

साववक

श्रे स्ता

हाल

साववक

तथा अद्यावतधक गदाव
प्रतत तमतसल
८.

घर

श्रे स्ता

पूजावमा

कायम

जनाउने

घर
प्रतत

तनवेदनमा
९.

सं शोधन

मालपोत ऐन, २०३४

शुल्क

को

दफा

७

अनुसारको
सं शोधन

(३)

वववरणमा
गनुव

पदाव

प्रतत तमतसल
१०.

रोक्का

(क)

तलखत

शुल्कः

रशजष्ट्रेशन

भएकोमा

(थै ली अङ्क

जततसुकै

नलाग्ने

भएपतन)
(ख)

तलखत

रशजष्ट्रेशन नहुनेमा
(अ)
रु.१००,०००।
सम्मको
ऋण अङ्कमा
(आ)

रु.

रु.३००।–

१,०००००। भन्दा
वढी
रु.५,००,०००।
सम्म
(र्) रु. ५ लाख
भन्दा बढी

रु.५००।–
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जततसुकै
ऋण अं कमा
(ई)

ऋण

अङ्क

रु.५,०००।–

रु.४,०००।–

रु.३,०००।–

रु.२,०००।–

नखुलेकोमा

ग. ववववधः
१

जलववद्युत उद्योग, शचया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय,
तरकारी खेती, पशुपंिीपालन, अलैं ची खेती, जतडबुटी खेती एवं फलफूल
उद्योगको नाममा खरीद गने जग्गाको तलखत पाररत गदाव लाग्ने रशजष्ट्रेशन
शुल्कमा पचहत्तर प्रततशत छु ट हुनेछ । तर वयस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य
ववपररत भएको पार्एमा सम्बशन्धत गाउँपातलका वा नगरपातलकाले छु ट
भएको रशजष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुव पनेछ
।

२

ु , अतधकार नामा र शेखपतछको वकसपत्र तलखत वाहेक अन्य सवै
धमवपत्र
प्रकारको तलखतमा थैली अङ्क अतनवायव रुपमा खुलाउनु पनेछ ।

३

सामुवहक खेती योजना अन्तगवत कृवर् उवपादन बढाउने उद्देश्यले व्यशक्तहरू
तमली जग्गाको चक्ला तमलाई खेती गने उद्योग खोली वयस्तो उद्योगको
नाममा तलखत पाररत भएमा सो मा लाग्ने रशजष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर
प्रततशत छु ट हुनेछ । तर वयस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको
पाईएमा गाउँपातलका वा नगरपातलकाले छु ट भएको रशजष्ट्रेशन शुल्क असुल
गरी सोही रकम बराबर जररवाना गनुव पनेछ ।

४

प्रदे शतभत्र

सूती,

गुड्खा,पानपराग

र

मददराजन्य

उद्योग

बाहेकका

उवपादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गनव उद्योगको नाममा
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खरीद गने जग्गाको तलखत पाररत गदाव लाग्ने रशजष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर
प्रततशत छु ट हुनेछ । तर वयस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको
पाईएमा सम्बशन्धत गाउँपातलका वा नगरपातलकाले वा महानगरपातलका वा
उपमहानगरपातलकाले छु ट भएको रशजष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकम
बराबर जररवाना गनुव पनेछ ।
५

(क) प्रदे शतभत्र कृवर् ऋण, बीमा सं स्थान, बीमा सतमततबाट स्वीकृतत प्राप्त
बीमा कम्पनी, ववश्वववद्यालय, बैक तथा ववत्तीय सं स्थाहरूले आफ्ना
बहालवाला कमवचारीहरूलाई सेवा सतवबमोशजम ददने ऋण सुववधाको
तधतो बन्धक तलखत पाररत गदाव रशजष्ट्रेशन शुल्क छु ट हुनेछ । तर
सेवा शुल्क रु. १०००।– लाग्नेछ ।
(ख) प्रदे शतभत्र कमवचारी सञ्चयकोर् तथा नागररक लगानी कोर्ले तनयतमत
बचत जम्मा गने आफ्ना सञ्चयकतावहरूलाई ऋण सुववधा उपलव्ध
गराउँदा तलने तधतोको तधतो बन्धक तलखत पाररत गदाव रशजष्ट्रेशन
शुल्क छु ट हुनेछ । तर सेवा शुल्क रु. ५००।– लाग्नेछ ।

६

(क) सहकारी ऐन, २०७४ वमोशजम दताव भै सं चालनमा रहेका सहकारी
सं स्थाहरूले आफ्ना शेयर सदस्यहरु ववच ऋण लगानी/प्रवाह गदाव
तीस लाख रुपैयाँ सम्मको थैली अंकमा रोक्का शुल्क वाहेक सेवा
शुल्क छु ट हुनछ
े । सो भन्दा मातथको थैली अंकमा खण्ड ख. सेवा
शुल्क महलको तस.नं. २ वमोशजमको सेवा शुल्क लाग्ने छ ।
(ख) प्रदे शतभत्र बैंवकङ्ग तथा ववशत्तय व्यवसाय र ववमा व्यवासाय गने एकै
प्रकृततका तनकायहरू एक आपसमा गातभन चाहेमा गातभने सं स्थाहरूले
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सो प्रयोजनका लातग घरजग्गाको एकतत्रत गदाव सं शोधन शुल्क वाहेक
अन्य शुल्क लाग्ने छै न ।
७

जनआन्दोलन पवहलो, दोश्रो र मधेश आन्दोलमा सहादत प्राप्त गरे का
शवहदका आशश्रत पतत, पशत्न, छोरा र छोरी तथा माता–वपताको नाममा
स्वतमवव प्राप्त हुने गरी पारीत हुने तलखतमा यस ऐन बमोशजम लाग्ने सबै
प्रकारको शुल्क पूणव रूपमा छु ट हुनेछ ।

८

पूणव अपाङ्गता भएका व्यशक्त, दतलत एंव वपछतडएका जाती भनी स्थानीय
तनकायवाट प्रमाशणत भएको तसफाररस वा अतधकारीक प्रमाणको आधारमा
ततनीहरूको नाममा स्वातमवव प्राप्त हुँदा यस ऐन वमोशजम असुल गररने घर
जग्गा रशजष्ट्रेशन शुल्कमा पचास प्रततशत छु ट हुनछ
े ।

९

(क) मवहला, सत्तरी वर्व भन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागररक र नावालकको
नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वातमवव प्राप्त हुने गरर पाररत हुने
तलखतमा यस ऐन बमोशजम लगार्एको रशजष्ट्रेशन शुल्कमा पच्चीस
प्रततशत छु ट

हुनछ
। तर एकल मवहलाको हकमा भने पैततस
े

प्रततशत छु ट हुनछ
े ।
(ख) हाल पतत वा पत्नीको नाममा कायम रहेको घर जग्गाको स्वातमवव
ु स्वातमववको रुपमा तलखत गनव
पररवतवन गरी पतत–पत्नी दुवैको सं यक्त
चाहेमा सो सं गोलनामाको तलखतमा रु.१००।– मात्र

रशजष्ट्रेशन

शुल्क लाग्नेछ ।
(ग) ३०० जना भन्दा बढी व्यशक्तलाई प्रवयि रोजगारी ददने उवपादनमूलक
उद्योग स्थापना गनव वा ववस्तार गनवका लातग जग्गा खरीद गदाव लाग्ने
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रशजष्ट्रेशन शुल्कको तलखतमा पचहत्तर प्रततशत छु ट ददर्नेछ । तर
वयस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य ववपररत भएको पार्एमा सम्बशन्धत
गाउँपातलका

वा

नगरपातलकाले

वा

महानगरपातलका

वा

उपमहानगरपातलकाले छु ट भएको रशजष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही
रकम बराबर जररवाना गनुव पनेछ ।
१० भूतमवहन मुक्त कमैया र मूक्त हतलया पररवारले सहुतलयत ऋण र अनुदान
प्राप्त गरी खरीद गरे को जग्गाको तलखत पाररत गदाव लाग्ने रशजष्ट्रेशन शुल्क,
सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूणव रूपमा छु ट हुनेछ ।
११ बैक, ववशत्तय एवं सहकारी सं घ वा सं स्था र अदालतबाट भई आएको
तमलापत्र अनुसार दाशखल खारे ज गनुप
व दाव सेवा शुल्क असुल गने प्रयोजनको
लातग सम्बशन्धत गाउँपातलका वा नगरपातलकाले वा महानगरपातलका वा
उपमहानगरपातलकाले रशजष्ट्रेशन प्रयोजनको लातग तोकेको न्यूनतम मूल्य र
तमलापत्र वा बैक, ववशत्तय एवं सहकारी सं घ सं स्थाको पत्रमा उल्ले ख भएको
मूल्य मध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीलाई कायम गनुप
व नेछ ।
१२

धातमवक तथा सामाशजक वहतका तनतमत्त स्थावपत नेपालमा दताव भएका सं घ
सं स्था वा तनकायले आफ्नो नाउमा तनशुल्क

रुपमा प्राप्त गने जग्गाको

तलखत पाररत गदाव पचास प्रततशत रशजष्ट्रेशन शुल्क छु ट ददन सक्नेछ ।
ँ ाका वखत नेपाल सरकारवाट घोर्णा भएका वा
१३ प्रदे शतभत्र यो ऐन लागू हुद
यस पतछ घाोर्णा हुने नगरपातलकाको हकमा वयस्ता नगरपातलकाको नाम
र िेत्र तनधावरण गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशशत
गरे को तमतत दे शख यस अनुसूची वमोशजमको घर जग्गा रशजष्ट्रेशन शुल्क र
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सेवा शुल्क लाग्नेछ ।
१४ सहकारी ऐन, २०७४ अन्तगवत दताव भएका सहकारी सं स्थाहरूले सं स्थाको
प्रयोजनको लातग मात्र पहाडी िेत्रमा २ रोपनी , तरार् र तभत्री मधेशमा ३
कठ्ठासम्म जग्गा र भवन खरीद गदाव लाग्ने रशजष्ट्रेशन शुल्क सहकारी
ववभागको तसफाररसमा लाग्ने रशजष्ट्रेशन शुल्क पूणव रुपमा छु ट हुनछ
े , तर
वयस्ता सहकारी सं स्थाले रशजष्ट्रेशन शुल्क छु ट सुववधामा खरीद गरे को
जग्गा तथा भवन सं स्था गातभएको वा ववघटन भएको अवस्थामा वाहेक
वववि गरे मा पवहले छु ट ददएको रशजष्ट्रेशन शुल्क असूल उपर गररनेछ ।
१५ ववववधको िमसं तया ७, ८, ९ र १० बमोशजम छु ट ददँदा एकै व्यशक्तलाई
एकभन्दा बढी आधारमा छु ट पाउने भएमा सवैभन्दा बढी कुनै एकमात्र
छु ट ददर्ने छ ।
१६ एउटै कारोवारबाट ५० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा मातथको घर वा जग्गा
खरीद वविी गदाव िेताले बैंकबाट भुक्तानीको लातग योग्य (गुड फर
पेमेन्ट) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरे पतछ वा वविेताका
नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरे को बैंक भौचरको फोटोकपी
पेश गरे पतछ मात्र सम्बशन्धत गाउँपातलका वा नगरपातलकाले तलखत पाररत
गनेछ ।
ु
१७ पतत पत्नीको सं यक्त
नाममा पाररत हुने तलखतमा मवहला सरह रशजष्ट्रेशन
शुल्क छु ट ददर्नेछ ।
ु
१८ तीनपुस्ता तभत्र छोरी वा नाततनीहरूमा सं यक्त
नामसारी भई दतावफारी गदाव
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िमसं तया २ मा उशल्लशखत छोडपत्रको दररे टको आधा शुल्क लाग्नेछ ।
१९ नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तह अन्तगवत कुनै एक तनकायको
नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको अको कुनै तनकायको नाममा
रशजष्ट्रेशन वा दाशखल खारे ज गनुव पदाव रशजष्ट्रेशन शुल्क तथा सेवा शुल्क
लाग्ने छै न ।
२० कुनै व्यशक्तको स्वातमववमा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको कुनै तनकायलार्
तनःशुल्क रूपमा प्राप्त भएमा वा नेपाल सरकारको वा कुनै पतन तनकायले
खरीद गरर तलएमा सो मा रशजष्ट्रेशन शुल्क तथा सेवा शुल्क लाग्ने छै न ।
२१ वैदेशशक रोजगारीवाट बैंवकङ्ग प्रणाली माफवत रे तमट्यान्स प्राप्त भएको बैंकको
प्रमाशणत कागजातको आधारमा वयस्तो रे तमट्यान्सवाट खरीद हुने जग्गाको
तलखतमा पच्चीस प्रततशत रशजष्ट्रेशन शुल्क छु ट ददर्नेछ ।
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अनुसूची-२
(दफा ३ सँग सम्बशन्धत)
सवारी साधन कर
सवारी साधन कर
१. तनजी सवारी साधनमा दे हाय बमोशजम सवारी साधन कर लाग्नेछः–
सवारीको वकतसम
(क) कार, शजप, भ्यान, मार्िो बस

वावर्वक कर दर

(अ) १००० सी.सी। सम्म

रु.१९,०००।–

(आ) १००१ दे शख १५०० सी.सी। सम्म

रु.२१,०००।–

(र्)

१५०१ सी.सी. दे शख २००० सी.सी. सम्म

रु.२३,०००।–

(ई)

२००१ सी.सी. दे शख २५०० सी.सी. सम्म

रु.३२,०००।–

(उ)

२५०१ सी.सी. दे शख २९०० सी.सी. सम्म

रु.३७,०००।–

(ऊ) २९०१ सी.सी. दे शख मातथ सबै

रु.५३,०००।–

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

रु.३५,०००।–
रु.२५,०००।–

(ग) अटो ररक्सा, थ्री ह्वीलर, टे म्पो, िे क्टर र पावर वटलर
(अ) अटो ररक्सा, थ्री ह्वीलर र टे म्पो

रु.५,०००।–

(आ) िे क्टर

रु.४,०००।–

(ई) पावर वटलर

रु.३,०००।–

(घ) तमतनिक / तमतनबस

रु.२२,०००।–
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(ङ) िक / बस

रु.३०,०००।–

(च) मोटर सार्कल
(अ) १२५ सी.सी. सम्मको

रु.२,५००।–

(आ) १२६ दे शख २५० सी.सी. सम्म

रु.४,०००।–

(र्) २५१ दे शख ४०० सी.सी. सम्म

रु.८,०००।–

(ई) ४०१ सी.सी. र सो दे शख मातथ

रु.१५,०००।–

२. भाडामा दताव भएका सवारी साधनमा दे हाय बमोशजम सवारी साधन कर
लाग्नेछः–
सवारीको वकतसम
(क) कार, शजप, भ्यान, मार्िो बस
(अ) १३०० सी.सी.सम्म

वावर्वक कर दर
रु.८,०००।–

(आ) १३०१ सी.सी. दे शख २००० सी.सी. सम्म

रु. ९,०००।–

(र्) २००१ सी.सी.दे शख २९०० सी.सी.सम्म

रु.११,०००।–

(ई) २९०१ सी. सी. दे शख ४००० सी.सी. सम्म

रु.१३,०००।–

(उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्दा मातथ सबै

रु.१५,०००।–

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

रु.१७,०००।–

(ग) अटो ररक्सा, थ्री ह्वीलर र टे म्पो

रु.४,०००।–

(घ) िे क्टर

रु.२,५००।–

(ङ) पावर वटलर

रु.२,०००।–

(च) तमनीिक, तमनीबस

रु.१२,०००।–

(छ) तमनी विपर

रु.१४,०००।–

(ज) िक, बस

रु.१६,०००।–
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३

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहको नाउँमा दताव भएका
सवारी साधनहरूलाई भाडामा दताव भएका सवारी साधनमा

लाग्ने सरह

कर लाग्नेछ ।
४

तबद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चातलत सवारी साधनमा सवारी साधन कर लाग्ने
छै न । पेिोतलयम पदाथव बाहेक अन्य र्न्धनद्वारा सञ्चालन हुने सवारी
साधनमा मातथ उल्ले शखत िम सं तया १ र २ बमोशजम लाग्ने सवारी
साधन करमा बीस प्रततशत छु ट हुनेछ ।

५

सुरु पैठारी तमततले एक वर्वभन्दा कम अवतध भएमा दामासाहीले सवारी
साधन कर कट्टा गररनेछ ।

तर व्यापार मौज्दातमा रहेका सवारी

साधनमा यस्तो कर लाग्ने छै न ।
६

सवारी साधन तबग्रेको वा अन्य कुनै कारणबाट सो सवारी साधन चलाउन
नपाएको भनी प्रदे श सरकारले ठहर्याएको कुनै व्यशक्त वा सं स्थाको
नाममा दताव भएको सवारी साधनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छै न ।

७

उवपादनका तमततले पन्र वर्वभन्दा पुराना सवारी साधनहरूलाई लाग्ने
सवारी साधन करमा चौध वर्वभन्दा बढीको प्रवयेक वर्वका लातग पाँच
प्रततशतका दरले थप गरी सवारी साधन कर लाग्नेछ । तर यस्तो थप
गररएको रकम सवारी साधनको लातग तोवकएको कर रकमभन्दा बढी हुने
छै न ।

८

भाडाका बस, तमनीबस तथा मार्िोबसका सवारी साधनले ववद्याथीलाई
सहुतलयतको रूपमा भाडामा छु ट ददएबापत वयस्ता सवारी साधनका धनीले
ततनुव पने सवारी साधन करमा साठी प्रततशत छु ट पाउनेछन् ।

९

जुनसुकै सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर प्रचतलत
दरका आधारमा एकमुष्ठ रुपमा पाँच वर्वसम्मका लातग एकैपटक भुक्तानी
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गरी नवीकरण गराउन सक्नेछन् । यसरी अतग्रम रूपमा पाँच बर्वको
सवारी साधन कर एकमुष्ट बुझाई नवीकरण गराएमा लाग्ने सवारी साधन
करमा दस प्रततशत छु ट हुनछ
े ।
१०

साववजतनक सं ग्रहालयमा प्रदशवनीका लातग राशखएका बीस वर्वभन्दा पुराना
सवारी साधनलाई वावर्वक ततनुप
व ने सवारी साधन कर लाग्ने छै न ।

११

मातथ उशल्लशखत िम सं तया १ र २ मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए
तापतन दमकल, एम्बुलेन्स तथा शव वाहनलाई सवारी साधन कर लाग्ने
छै न ।

१३

बीस लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सवारी साधन खररद गदाव सम्बशन्धत
सवारी साधन िेताले एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र तबिेतालाई रकम
भुक्तानी गनुव पनेछ ।

१४

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापतन अपाङ्गता भएका
व्यशक्तले प्रयोग गनव तमल्ने गरी बनार्एका १५० सी.सी. सम्मका
स्कूटरमा सवारी साधन कर लाग्ने छै न ।

१५

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका पुराना िकलाई नेपालमा नै बन्द
कन्टे नरको रूपमा रूपान्तरण गनव तनवेदन ददने सवारी साधनका धनीलाई
तनजले बुझाउनु पने सवारी साधन कर वापत

पचास हजार रुपैयाँ वा

चार वर्वको सवारी साधन कर वापत हुन आउने रकममध्ये जुन घटी
हुन्छ सो बराबरको रकम छु ट ददर्नेछ ।
तर यस्तो छु ट सुववधा दश वर्व भन्दा पुराना िकहरूलाई ददर्ने छै न ।
१६

साववजतनक यातायातका रूपमा सञ्चालन गने गरी दताव भएका प्रा.तल.
कम्पनीहरूले सं चालन गने साववजतनक बसहरूले ततने सवारी साधन करमा
पच्चीस प्रततशत छु ट ददर्नेछ ।
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१७

ढु वानी कायव सं चालन गने गरी दताव भएका प्रा.तल. कम्पनीहरूले सञ्चालन
गने १० टन भन्दा मातथका बन्द कन्टे नर र ठू ला िकहरूले ततने सवारी
साधन करमा पच्चीस प्रततशत छु ट ददर्नेछ ।

१८

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहले जफत गरी तललाम तबिी
गरे को सवारी साधनमा सो तमतत भन्दा अगातडको अवतधको यस्तो कर
लाग्ने छै न ।
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अनुसूची-३
(दफा ४ सँग सम्बशन्धत)
मनोरञ्जन कर

1=

चलशचत्र, नाटकघर, तभतडयोघर र तथएटरमा वटकट मूल्यको ५
प्रततशत मनोरञ्जन कर लाग्ने

2=

सकवस, खेल, मेला, जादु, चटके र ववतभन्न प्रदशवनीमा वटकटको
व्यवस्था भएकोमा वटकट मूल्यको ५ प्रततशत र वटकटको
व्यवस्था

लाग्नेछ ।

3=

नभएकोमा

दे हायबमोशजमको

दरमा

मनोरञ्जन

कर

३० ददन भन्दा मातथको सकवस, खेल, मेला, जादु, चटके र
ववतभन्न प्रदशवनीमा वटकटको व्यवस्था अतनवायव गनुप
व नेछ ।
शजल्लाको वगव अनुसार करको दर

तस. नं.

मनोरञ्जन सेवा

१.

सकवस, खेल,

१ ददनको

रु.10,00०।-

रु.५,०००।-

रु.२,५००।-

मेला, जादु,

७ ददनसम्म

रु.५०,०००।-

रु.२५,०००।-

रु.१२,०००।-

चटके

८ दे शख १५ ददनसम्म।

रु.१,००,०००।-

रु.५०,०००।-

रु.२५,०००।-

१६ दे शख ३० ददन सम्म ।

रु.१,५०,०००।-

रु.७५,०००।-

रु.३७,०००।-

द्रष्टव्य :

कायविम

यस दफाको

क वगव

ख वगव

ग वगव

प्रयोजनको लातग शजल्लाहरुको वववरण दे हाय बमोशजम हुनेछ ।

क वगवमा पने शजल्लाहरु : नवलपरासी (वदवघाट सुस्ता पशिम), रुपन्दे ही, कवपलवस्तु,
दाङ्ग, बाँके र बददवया
ख वगवमा पने शजल्लाहरु : पाल्पा, गुल्मी, अघावखाँची र प्यूठान
ग वगवमा पने शजल्लाहरु : रोल्पा र रुकुम (पुव)व
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अनुसूची-४
(ऐनको दफा ६ सँग सम्बशन्धत)
कृवर् आयमा कर
तस.नं.

आयको वतगवकरण

करको दर

(क)

घोवर्त आय रु.४,००,०००।- सम्म

छु ट

(ख)

घोवर्त आय रु.४,००,०००।-रु.१०,००,०००।- सम्म

५%

(ग)

घोवर्त आय रु.१०,००,०००।- रु.२०,००,०००।-सम्म

१०%

(घ)

घोवर्त आय रु.२०,००,०००।- भन्दा मातथ ।

१५%
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अनुसूची-५
(ऐनको दफा ७ सँग सम्बशन्धत)
पयवटन शुल्क
१.

प्रदे श तभत्रका आफ्नो स्वातमववमा रहेका पयवटकीय स्थलहरुको प्रवेश
शुल्कमा वटकट मूल्यको ५ प्रततशतका दरले पयवटन शुल्क लगाई असुल
उपर गररनेछ ।
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अनुसूची-६
(ऐनको दफा ८ सँग सम्बशन्धत)
प्राकृततक श्रोत शुल्क
दर
तस.नं.

वववरण

१.

ढुं गा, तगट्टी,

२.
३.

बालुवा

र्काई

तराईका

पहाडका

शजल्लाहरु

शजल्लाहरु

प्रतत क्यूव वफट

रु.6।-

रु.3।-

माटो

प्रतत क्यूव वफट

रु.2।-

रु.१।-

दहत्तर बहत्तर

प्रतत के.जी.

रु.1।-

रु.१।-
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अनुसूची - ७
(ऐनको दफा ९ सँग सम्बशन्धत)
सवारी साधन प्रवेश शुल्क
तस.नं.

आयको वतगवकरण

प्रवेश शुल्क

1

तमतन िक, वपकअप, प्रतत साधन

रु 160।-

2

6 चक्के िक

रु 240।-

3

6 चक्के भन्दा मातथ

रु 320।-

प्रमाणीकरण तमततः 207५/०३/२६
आज्ञाले,
प्रेमप्रसाद भट्टरार्व
प्रदे श सशचव

२७
प्रकाशनः प्रदे श नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय

