�वधेयक संख्या:

सुदूरपि�म पर्दे श सरकारको अथर् सम्बन्धी पर्स्तावलाई
कायार्न्वयन गनर् बनेको �वधेयक

२०७७
पर्दे श सभा
सुदूरपि�म पर्दे श
धनगढ�, कैलाल�

उ�ेश्य र कारण
पर्दे श

सरकार, सुदूरपि�म

पर्दे शको

अथर्

सम्बन्धी

पर्स्तावहरुलाई कायार्न्वयन गनर् कर, गैर कर, सेवा शुल्क, दस्तुर
र दण्ड ज�रवाना लगाउन, लगाई राखेकोलाई चालु रा�, हे रफेर
गनर् तथा राजस्व पर्शासन स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था गनर्
आवश्यक भएकोले पर्स्तुत �वधेयक पेश गनुर् परे को हो।
पर्स्तुत �वधेयकको व्यवस्थाबाट सवार� साधन कर,
घरजग्गा रिज�ेशन शुल्क, �वज्ञापन कर, मनोर�न कर, कृ�ष
आयमा कर, पर्ाकृ�तक सर्ोत कर, सेवा शुल्क, दस्तुर, पयर्टन
शुल्क र दण्ड ज�रवानाको दर तथा दायरा �नधार्रण गर� त्यस्तो
कर लगाउने वा आंिशक वा पूरै छु ट �दने व्यवस्थाको साथसाथै
राजस्व पर्शासन स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था समेत ग�रएको छ।
दर्�व्यः यो �वधेयक अथर् �वधेयक हो।
(झपटबहादुर वोहरा)
आ�थर्क मा�मला तथा योजनामन्तर्ी
सुदूरपि�म पर्दे श, धनगढ�, कैलाल�

सुदूरपि�म पर्दे श सरकारको अथर् सम्बन्धी पर्स्तावलाई कायार्न्वयन गनर् बनेको
�वधेयक
पर्स्तावनाः पर्दे श सरकारको आ�थर्क वषर् २०७7/७8 को अथर् सम्बन्धी
पर्स्तावलाई कायार्न्वयन गनर्को �न�म� राजस्व सं कलन गन�, कर घटाउने,
बढाउने, छु ट �दने तथा राजस्व पर्शासन सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी
व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले,
पर्दे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।
१.

सं िक्ष� नाम, �वस्तार र पर्ारम्भः (१) यस ऐनको नाम "सुदूरपि�म
पर्दे श आ�थर्क ऐन, २०७7" रहेको छ।
(२) यो ऐन सम्वत् २०७7 साल साउन १ गतेदेिख
सुदूरपि�म पर्दे शभर पर्ारम्भ हुनेछ।

२.

घरजग्गा

रिज�ेशन

शुल्कः

(१)

पर्दे श�भतर्

घरजग्गा

लगायतको रिज�े शन गदार् अनुसूची-१ बमोिजम रिज�े शन

रिज�े शन
शुल्क,

सेवा शुल्क र दस्तुर लगाइने र असुल उपर ग�रनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको शुल्कको सं कलन
घरजग्गा लगायतको रिज�ेशन गदार्का बखत सम्बिन्धत गाउँपा�लका
वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाले गन�छ।
(३) घरजग्गा लगायतको रिज�ेशन शुल्क रिज�ेशन गदार्को
बखतमा रिज�े शन पा�रत गर� गराई स्वा�मत्व पर्ा� गन� व्यि�लाई
लाग्नेछ।
(४) घरजग्गा रिज�ेशन शुल्क पर्त्येक कारोबारको �लखतमा
उल्लेख भएको रकम वा सो पर्योजनको ला�ग �नधार्रण ग�रएको
न्यूनतम रकम मध्ये जुन बढ� हुन्छ सो रकममा लाग्नेछ।
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(५) यस दफा बमोिजम उठाएको रिज�ेशन शुल्क स्थानीय
�वभाज्य कोषमा जम्मा गर� उ� �वभाज्य कोष मध्येबाट साठ�
पर्�तशतले

हुने

रकम

गाउँपा�लका

वा

नगरपा�लका

वा

उपमहानगरपा�लकाले स्थानीय सि�त कोषमा राखी चाल�स पर्�तशतले
हुने रकम मा�सक रुपमा पर्दे श सि�त कोषमा जम्मा गर� सोको
�ववरण स�हतको जानकार� आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयमा
पठाउनु पन�छ।
(६) यस दफा बमोिजम गाउँपा�लका वा नगरपा�लका वा
उपमहानगरपा�लकाले घर जग्गा रिज�ेशन पा�रत गदार्को अवस्थामा
ँ ीगत लाभकर असूल गर� नेपाल
नेपाल सरकारले तोकेको दरमा पूज
सरकारले तोकेको राजस्व खातामा जम्मा गनुप
र् न� छ।
(७) नेपाल सरकार, पर्दे श सरकार र स्थानीय तह तथा
सरकार� �नकायलाई घर, जग्गा वा घरजग्गा रिज�ेशन गदार् कुनै
शुल्क लाग्ने छै न।
३.

सवार� साधन करः (१) पर्दे श�भतर् सवार� साधन दतार् र नवीकरणका
बखत अनुसूची-२ बमोिजम सवार� साधन कर लगाई असुल उपर
ग�रनेछ।
स्प�ीकरण: यस दफाको पर्योजनको ला�ग "सवार� साधन" भ�ाले
इन्धन वा ऊजार् पर्योग गर� यािन्तर्क शि�बाट स्थल मागर्मा चल्ने
सवार� साधन जस्तै जीप, कार लहर�, टर्क, बस ,भ्यान, �म�नबस,
मोटरसाइकल, स्कुटर, अटो�रक्सा, टे म्पो, आ�दलाई सम्झनु पछर्।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कर पर्दे श सरकारले तोकेको
�नकायले सं कलन गर� पर्दे श �वभाज्य कोष खातामा जम्मा गन�छ।
(३) पर्दे शले उपदफा (२) बमोिजम पर्दे श �वभाज्य कोष
खातामा जम्मा भएको रकमको साठ� पर्�तशतले हुने रकम पर्दे श
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सि�त कोषमा राखी चा�लस पर्�तशतले हुने रकम मा�सक रुपमा
गाउँपा�लका वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाको स्थानीय
सि�त कोषमा पर्त्येक म�हना समा� भएको १५ �दन�भतर् जम्मा गर�
सम्बिन्धत

स्थानीय

तहलाई

सोको

�ववरण

स�हतको

जानकार�

पठाउनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोिजमको बाँडफाँड रा��य पर्ाकृ�तक
सर्ोत तथा �व� आयोगले तयार गरे को सूतर् बमोिजम पर्दे श लेखा
�नयन्तर्क कायार्लयले गन�छ।
(५) सवार� साधन भएका व्यि�ले आफ्नो स्थायी ठे गाना वा
बसाई सराई गरे को स्थान वा रोजगार वा व्यवसायको �सल�सलामा
तत्काल बसोबास गरे को स्थान वा कारोबार दतार् रहे को स्थान रहेको
पर्दे शको कायार्लय वा तो�कएको �नकायमा तो�कए बमोिजम सवार�
साधन दतार् गर� सवार� साधन कर बुझाउनु पन�छ।
(६) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न टाँगा,
�रक्सा, अटो �रक्सा र �व�ुतीय �रक्सामा सवार� साधन कर सम्बिन्धत
गाउँपा�लका वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाले लगाउने र
उठाउनेछ।
४.

मनोर�न करः (१) पर्दे श�भतर् स�ा�लत चलिचतर् घर, खेलकुद

पर्�तयो�गता, फन पाकर्, पाकर्, स्वी�मङ पूल, �डिजटल टे �ल�भजन,
साँस्कृ�तक कायर्कर्म, कन्सटर् , नाटकघर, �भ�डयो घर, �थयटर र मेला
महोत्सव लगायतका मनोर�न स्थल र �कर्याकलापमा अनुसूची-३
बमोिजम मनोर�न कर लगाइने र असुल उपर ग�रनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको मनोर�न करबाट उठे को
रकम

मनोर�न

व्यवसाय

स�ालक
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वा

धनीले

कर

उठाएको

म�हनाभन्दा प�छको म�हनाको 25 गते�भतर् सम्बिन्धत गाउँपा�लका
वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकामा �ववरण स�हत जम्मा गनुर्
पन�छ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम जम्मा भएको रकम गाउँपा�लका
वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाले �वभाज्य कोषमा राखी
उ� �वभाज्य कोष मध्येबाट साठ� पर्�तशतले हुन आउने रकम
सम्बिन्धत स्थानीय सि�त कोषमा राखी बाँक� चाल�स पर्�तशतले हुने
रकम मा�सक रुपमा पर्दे श सि�त कोषमा जम्मा गर� सोको �ववरण
स�हतको जानकार� आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयमा पठाउनु
पन�छ।
(४) यस दफा बमोिजमको कर पर्शासन गाउँपा�लका वा
नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाले गन�छ।
(५) उपदफा (१) बमोिजमको मनोर�न कर सम्बन्धी अन्य
कायर्�व�ध आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयले �नधार्रण गरे
बमोिजम हुनेछ।
५.

�वज्ञापन करः (१) पर्दे शमा �वज्ञापन सामगर्ी राखे वापत लाग्ने
�वज्ञापन

कर

सम्बिन्धत

गाउँपा�लका

वा

नगरपा�लका

वा

उपमहानगरपा�लकाले लगाउने र उठाउनेछ।
(२) नेपाल सरकार, पर्दे श सरकार र स्थानीय तहले राखेका
�वज्ञापन सामगर्ीमा �वज्ञापन कर लाग्ने छै न।
(३) उपदफा (१) बमोिजम जम्मा भएको रकम गाउँपा�लका
वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाले �वभाज्य कोषमा राखी
उ� �वभाज्य कोष मध्येबाट साठ� पर्�तशतले हुने रकम सम्बिन्धत
गाउँपा�लका वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाले आफ्नो सि�त
कोषमा राखी चाल�स पर्�तशतले हुने रकम मा�सक रुपमा पर्दे श
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सि�त कोषमा जम्मा गर� सोको �ववरण स�हतको जानकार� आ�थर्क
मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयमा पठाउनु पन�छ।
(४) �वज्ञापन कर असूल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउँपा�लका
वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाको कानून बमोिजम हुनेछ।
६.

कृ�ष आयमा करः (१) पर्दे शले आफ्नो क्षेतर् �भतर्को कृ�ष आयमा
अनुसूची–४ बमोिजम कर लगाउनेछ।
(2) उपदफा (१) बमोिजमको कर पर्दे श सरकारले तोकेको
कायार्लयले सं कलन गर� पर्दे श सि�त कोषमा जम्मा गन�छ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख ग�रएको भए
ताप�न अक� व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहले उपदफा (१)
बमोिजम जम्मा भएको रकम गाउँपा�लका वा नगरपा�लका वा
उपमहानगरपा�लकाले �वभाज्य कोषमा राखी उ� �वभाज्य कोष
मध्येबाट चा�लस पर्�तशतले हुने रकम गाउँपा�लका वा नगरपा�लका
वा उपमहानगरपा�लकाले सम्बिन्धत स्थानीय सि�त कोषमा राखी
साठ� पर्�तशतले हुने रकम मा�सक रुपमा पर्दे श सि�त कोषमा जम्मा
गर� सोको �ववरण स�हतको जानकार� आ�थर्क मा�मला तथा योजना
मन्तर्ालयमा पठाउनु पन�छ।
(४) उपदफा (१) बमोिजमको करको पर्शासन सम्बन्धी
कायर्�व�ध आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयले �नधार्रण गरे
बमोिजम हुनेछ।

७.

पयर्टन शुल्कः पर्दे श आफैले �नमार्ण गरे को पयर्टक�य स्थल, पयर्टन
व्यवसाय र पयर्टक�य �कर्याकलापमा सेवाको लागत, स�ालन र
सम्भार खचर्लाई आधार मानी अनुसूची–५ बमोिजम पयर्टन शुल्क
लगाई उठाउन सक्नेछ।
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८.

पर्ाकृ�तक शर्ोत करः (१) सं घीय कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरे कोमा
बाहेक पर्ाकृ�तक सर्ोतमध्ये आफ्नो क्षेतर्�भतर् माटो, ढु �ा, �गट�, बालुवा
र दह�र बह�रको सं कलनमा अनुसूची–६ बमोिजम कर लगाई
असुलउपर ग�रनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कर सम्बिन्धत गाउँपा�लका
वा

नगरपा�लका

वा

उपमहानगरपा�लकाले

सं कलन

गन�

वा

गराउनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम जम्मा भएको रकम गाउँपा�लका
वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाले �वभाज्य कोषमा राखी
उ� �वभाज्य कोष मध्येबाट साठ� पर्�तशतले हुने रकम सम्बिन्धत
गाउँपा�लका वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाले सि�त कोषमा
राखी बाँक� चाल�स पर्�तशतले हुने रकम मा�सक रुपमा पर्दे श सि�त
कोषमा जम्मा गर� सोको �ववरण स�हतको जानकार� आ�थर्क
मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयमा पठाउनु पन�छ।
(४) गाउँपा�लका वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाले
आफ्नो क्षेतर्�भतर् माटो, ढु �ा, �गट�, बालुवा र दह�र बह�र सं कलन
गनुर्

अिघ

पर्च�लत

कानून

बमोिजम

आवश्यक

पन�

स्वीकृत

वातावरणीय अध्ययन पर्�तवेदन र कायर्योजना पर्दे श सरकारको
सम्बिन्धत मन्तर्ालय समक्ष पेश गनुर् पन�छ।
(५) उपदफा (४) बमोिजमको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन
र कायर्योजना पर्ा� भएमा पर्दे श सरकारको सम्बिन्धत मन्तर्ालयले
सं घीय र पर्दे श कानूनको अधीनमा रह� वातावरणमा पर्�तकूल असर
नपन� तथा सवर्साधारण जनताको �हत हुने दे खेमा गाउँपा�लका वा
नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकालाई त्यस्तो क्षेतर्मा माटो, ढु �ा,
6

�गट�, बालुवा र दह�र बह�र सं कलन गनर् गराउन आवश्यक शतर्
तोक� वा नतोक� स्वीकृ�त �दन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम स्वीकृ�त पर्ा� भएमा गाउँपा�लका
वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाले त्यस्तो क्षेतर्मा माटो, ढु �ा,
�गट�, बालुवा र दह�र बह�र सं कलन गनर् गराउन सक्नेछ।
(७)

पर्दे श

सरकारले

गाउँपा�लका

वा

नगरपा�लका

वा

उपमहानगरपा�लकाले माटो, ढु �ा, �गट�, बालुवा र दह�र बह�र
सं कलन गदार् अपनाउनु पन� कायर्�व�ध बनाइर् जार� गन�छ र त्यस्तो
कायर्�व�ध गाउँपा�लका वा नगरपा�लका वा उपमहानगरपा�लकाले
माटो, ढु �ा, �गट�, बालुवा र दह�र बह�र सं कलन गदार् वा गराउँदा
पालना गनुर् पन�छ।
९.

सेवा

शुल्क दस्तुरः

पर्दे शले

सं �वधानको

अनुसूची-६, ७

र

९

बमोिजमका क्षेतर् र �बषयमा आफूले पर्दान गरे को से वा तथा सु�वधा
वापत सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगाई उठाउन सक्नेछ।
१०. घर जग्गा रिज�ेशन शुल्कको अन्त�रम पर्शासनः (१) यस ऐनमा
अन्यतर् जुनसुकै कुरा उल्लेख भए ताप�न अक� व्यवस्था नभएसम्म
सं घीय आ�थर्क ऐन, २०७७ को दफा ३२ को व्यवस्था बमोिजम
नेपाल सरकारको सम्बिन्धत कायार्लयले यस ऐनले �नधार्रण गरे
बमोिजमको दर अनुसारको शुल्क, कर तथा दस्तुर लगायतको
राजस्व सं कलन गनुप
र् न�छ।
११. पर्दे श �वभाज्य कोषको रकम बाँडफाँड सम्बन्धमाः (१) पर्दे श �वभाज्य
कोष खातामा जम्मा भएको राजस्व रकम तो�कएको दरमा �वभाजन
गर� पर्दे शको �हस्सा पर्दे श सि�त कोषमा राखी स्थानीय तहको
�हस्सा रा��य पर्ाकृ�तक शर्ोत तथा �व� आयोगले तोकेको ढाँचा र
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आधार

बमोिजम

गाउँपा�लका

सम्बिन्धत

वा

नगरपा�लका

वा

उपमहानगरपा�लकाको सि�त कोषमा जम्मा ग�रनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको राजस्व बाँडफाँड पर्दे श लेखा
�नयन्तर्क कायार्लय वा आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयले
तोकेको �नकायले मा�सक रुपमा गन�छ।
१२. दर घटाउन, बढाउन वा छु ट �दन सक्नेः (१) पर्च�लत कानूनमा
जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न पर्दे श सरकारले आवश्यकता
अनुसार यो ऐन र अन्य कानून बमोिजम लगाइएका दस्तुर, शुल्क र
करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क र कर आंिशक
वा पूणर् रुपमा छु ट �दन सक्नेछ। त्यस्तो दर घटाइएको, बढाइएको
वा छु ट �दइएको सूचना पर्दे श राजपतर्मा पर्काशन गनुर् पन�छ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम करको दर घटाइएको, बढाइएको
वा कुनै दस्तुर, शुल्क र कर आंिशक वा पूणर् रुपमा छु ट �दइएको
�ववरण पर्त्येक वषर् आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयले पर्दे श
सभामा पेश गनुर् पन�छ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम �दइएको पूणर् वा आंिशक कर
छु ट सु�वधाको कसै ले दुरुपयोग गरे मा वा कुनै खास पर्योजनको ला�ग
छु ट सु�वधामा पर्ा� गरे को मालवस्तु अन्य पर्योजनमा पर्योग गरे मा
त्यसर� छु ट �दइएको दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर रकम असुल
उपर गर� सो रकम बराबर ज�रवाना ग�रनेछ।
१३ सवार� साधन सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था: टाँगा, �रक्सा, अटो �रक्सा र
�व�ुतीय �रक्साको दतार्, नवीकरण र रुट इजाजत सम्बन्धमा पर्दे शले
स्थानीय

तहसं गको

समन्वयमा

पर्दे शको

सं रचना

माफर्त

दतार्,

नवीकरण र रुट इजाजत सम्बन्धी अन्त�रम व्यवस्था गनर् सक्नेछ।
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१४. ब्याज, शुल्क, दस्तुर र थप दस्तुर छु ट सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था:
सुदूरपि�म पर्दे शको पर्च�लत पर्दे श कानून बमोिजम पर्दे श सरकारलाई
बुझाउन

बाँक�

आ�थर्क

वषर्

२०७५/७६

र

आ�थर्क

वषर्

२०७६/७७ को कर सम्वत् २०७७ साल असोज मसान्त�भतर्
बुझाएमा सो वापत लाग्ने ब्याज, शुल्क, दस्तुर र थप दस्तुर छु ट
हुनेछ।
१५. �ववरण पेश गन� म्याद थप सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था: सुदूरपि�म
पर्दे शको पर्च�लत पर्दे श कानून बमोिजम बुझाउन बाँक� �ववरण सम्वत्
२०७७ साल असोज मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने गर� म्याद थप
ग�रएको छ।
१६. फमर् न�वकरण सम्बन्धी �वशेष व्यबस्था : को�भड-१९ को कारणले
भएको बन्दाबन्द�को समयमा फमर् न�वकरण गन� म्याद समा� भई
न�वकरण गनर् नपाएका तथा फमर् न�वकरण गन� म्याद समा� भएका
अन्य व्यवसायीहरुले न�वकरण दस्तुर बुझाई २०७७ साल असोज
मसान्त�भतर् फमर् न�वकरण गरे मा त्यसवापत लाग्ने सबै पर्कारका
ज�रवाना र थप दस्तुर �मनाहा हुनेछ ।
१७. कृ�ष आयमा कर छु ट सम्बन्धी �वशेष ब्यवस्था:
यस

ऐनमा

जुनसुकै

कुरा

लेिखएको

भएताप�न

�व�मान

�वषम

प�रिस्थ�तलाई दृ��गत गर� ऐनको दफा ६ बमोिजम कृ�ष आयमा
लाग्ने कर पूणर् छु ट ग�रएको छ।
१८. पयर्टन शुल्क छु ट सम्बन्धी �वशेष व्यवस्थाः
यस

ऐनमा

जुनसुकै

कुरा

लेिखएको

भएताप�न

आ�थर्क

वषर्

2077/78 मा ऐनको दफा ७ बमोिजमको पयर्टन शुल्क पूणरु
र् पमा
छु ट �दइनेछ ।
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१9. पर्�कर्या सरल�करण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गनर् सक्नेः यस ऐनको
कायार्न्वयनको कर्ममा हड्ताल, दै वी पर्कोप, पर्ाकृ�तक �वपि�को
कारणले उल्लेिखत ऐनले पर्दान गरे को कुनै सु�वधा उपभोग गनर्
नपाउने अवस्था �सजर्ना भएमा, कुनै ज�टलता दे िखएमा वा उल्लेिखत
ऐन तथा यस ऐनको कायार्न्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पनर् गएमा
पर्दे श आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्तर्ालयले आवश्यकता अनुसार
अव�ध थप गनर्, पर्�कर्या सरल�करण गनर् वा कायार्न्वयनमा दे िखएको
बाधा अड्काउ फुकुवा गनर् सक्नेछ।
20. �नद� िशका बनाउन सक्नेः यो ऐनको अधीनमा रह� आ�थर्क मा�मला
तथा योजना मन्तर्ालयले आवश्यक कायर्�व�ध वा �नद� िशका बनाउन
सक्नेछ।
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अनुसूची–१
(दफा २ सँग सम्बिन्धत)
रिज�ेशन शुल्क, सेवा शुल्क र दस्तुर
क.

घर जग्गा तथा अन्य रिज�ेशन दस्तुर:
रिज�े शन दस्तुरको दर अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहे क थैल� अंकमा

�स.नं.

�लखतको पर्कार

गा.पा.

म.न.पा.

उ.म.न.पा. क्षेतर्को दस्तुर

क्षेतर्को दस्तुर
१.

रािजनामा, स�ाप�ा र सगोल्नामाको �लखत

(क)

रािजनामा,

स�ाप�ा,

सगोलनामाको

�लखतको

न.पा. क्षेतर्को दस्तुर

क्षेतर्को
दस्तुर

र
थैल�

-

५%

४.५%

२%

-

१%

0.5%

0.25%

-

3%

2%

1%

-

२.२५%

२%

१%

अंकमा
(ख)

सामु�हक आवास योजना अन्तगर्त
�न�मर्त भवन आवास इकाईको
�लखतको थैल� अंकमा

(ग)

सामु�हक आवास योजना अन्तगर्त
�न�मर्त

भवन

घरजग्गाको

स�हतको

�लखतको

थैल�

अ�मा
२.

छोडपतर्

(क)

दतार्फार�

(सं य�
ु

दतार्वाला

वीचको) �लिखतको थैल� अ�मा
३.

हालैदेिखको वकसपतर्को �लखत:

(क)

बाजे, बज्यै , आमा, बावु, प�त, प�ी, दाजु, भाउजु, भाइ, भाईवुहार�, �दद�, ब�हनी, छोरा, छोराबुहार�, छोर�, छोर�ज्वा�, सासु–ससुरा,

हालैदेिखको वकसपतर्को �लखतको थैल� अंकमा

जेठाजु, जेठानी, दे वर, दे उरानी, भ�तजा, भ�तजी, ना�त, ना�तनी, ना�तनीबुहार�, काका, काक�, मामा, माइज्यू, भा�ा, भा�ी, ठू लो–बुवा,
ठू ल� आमा (बाबु तफर्का), आमाजु, नन्द, सौता–सौता र एकै दाजु भाईको छोरा, छोर�, फूपू र भदा भदै बीच।
(अ) रु. १ लाखसम्मको थैल�
अंकमा
(आ) रु. १ लाखभन्दा मा�थ
ज�तसुकै थैल� अं कमा
(ख)

अन्य

वकसपतर्

र

दानपतर्को

थैल� अंकमा

-

१%

१%

०.५%

-

२.२५%

२.२५%

१.२५%

-

१५%

१५%

१०%

स्प�ीकरण:
सरकार� �व� �व�ालय, सरकार� क्याम्पस÷कलेज, सामुदा�यक �व�ालय, सामुदा�यक अस्पताल, नेपाल सरकार, पर्दे श सरकार,
स्थानीय तहका कायार्लय, स्थानीय तह, पर्दे श सरकार तथा नेपाल सरकारको नाममा पर्ा� हुने दानपतर्को �लखतमा कुनै
दस्तुर लाग्ने छै न।
४.

अंशवण्डा तथा अंश भपाईको �लखत
अंशवण्डा तथा अंश भपाईको �लखतमा

(क)

रु.३० लाखसम्मको थैल� अ�मा

०.२%

-
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०.२%

०.२%

रिज�े शन दस्तुरको दर अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहे क थैल� अंकमा
�स.नं.

�लखतको पर्कार

गा.पा.

म.न.पा.

उ.म.न.पा. क्षेतर्को दस्तुर

क्षेतर्को दस्तुर
(ख)

रु.३० लाख भन्दा वढ� रु. २

०.३%

०.३%

-

०.४%

०.४%

०.४%

-

०.5%

०.5%

०.5%

मानो छु ��एको पर्�त �लखत

-

रु.११,०००।-

रु.१०,०००।-

रु.५,०००।-

मानो जो�डएको पर्�त �लखत

-

रु.१२,०००।-

रु.१०,०००।-

रु.५,०००।-

करोडसम्मको थैल� अ�मा
रु. १० करोड भन्दा मा�थको
थैल� अ�मा
५.

दस्तुर
०.३%

रु.२ करोड भन्दा वढ� रु. १०

(घ)

क्षेतर्को

-

करोडसम्मको थैल� अ�मा
(ग)

न.पा. क्षेतर्को दस्तुर

मानो छु ��एको र मानो जो�डएको �लखत

(क)

(ख)

६.

शेषप�छको वकसपतर्को �लखत
शेषप�छको वकसपतर्/अ�लोहको पर्�त�लखत

(क)

तीन पुस्ता�भतर्को]

-

रु.६,०००।-

रु.५,०००।-

रु.२,०००।-

(ख)

तीन पुस्ताबा�हरको

-

रु.१२,०००।-

रु.१०,०००।-

रु.४,०००।-

७.

बन्धक�को �लखत
दृ��बन्धक�, भोगबन्धक�, र
लखबन्धक�को �लखतको थैल�

-

१.५%

१.५%

१.२५%

-

रु.२,०००।-

रु.२,०००।-

रु.२,०००।-

-

१%

१%

१%

रु.६००।-

रु.५००।-

रु.४००।-

५%

४%

३%

अंकमा
८.

अ�धकारनामा, म�ुर�नामा र
अिख्तयारनामाको �लखत
अ�धकारनामा, मं जरु �नामा र
अिख्तयारनामाको �लखत

९.

कपाल� तमसुक र करारनामाको
�लखत
दाखील

खारे ज

तमसुक

र

नहुने

कपाल�

करारनामाको

पर्�त

�लखत
गुठ� स्थापना �लखत वापत (गुठ�

-

दतार्)
घर बहाल �लखत वापत प�हलो

-

म�हनाको बहाल रकमको
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�लखतको पर्कार

गा.पा.

म.न.पा.

उ.म.न.पा. क्षेतर्को दस्तुर

क्षेतर्को दस्तुर

न.पा. क्षेतर्को दस्तुर

क्षेतर्को
दस्तुर

-

रु.१,०००।-

रु.७००।-

क. शतर् सं शोधन

-

रु.१,५००।-

रु.१,०००।-

रु.५००।-

ख. बकसपतर् र�

-

रु.२,०००।-

रु.१,५००।-

रु.१,०००।-

फलोपभोग (युज ु फर्ुक्ट�)

रु.५००।-

शेष प�छको बकसपतर् सं शोधन
वा र� गदार्

अन्य �लखत
क. रकम खुलेकोमा

-

३%

२%

१%

ख. रकम नखुलेकोमा

-

रु.७,०००।-

रु.५,०००।-

रु.३,०००।-

ख.

से वा शुल्कको दर अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहे क थैल� अ�मा

सी.नं.

१.

से वा शुल्क
�ववरण

म.न.पा. क्षेतर्को

उ.म.न.पा. क्षेतर्को

न.पा. क्षेतर्को

दस्तुर

दस्तुर

दस्तुर

गा.पा. क्षेतर्को दस्तुर

�लखत रिज�े «शनको ला�ग डोर माग गन� �नवेदनमा डोर शुल्क
�लखत रिज�े «शनको ला�ग डोर माग गन� �नवेदनमा डोर दस्तुर:

(क)

तराई क्षेतर्मा

-

रु.२०,०००।-

रु.१५,०००।-

रु.७,०००।-

(ख)

अन्य क्षेतर्मा

-

रु.१५,०००।-

रु.१०,०००।-

रु.६,०००।-

२.

�व�ीय �धतो
नेपाल रा� ब�कबाट �व�ीय कारोवार गनर् स्वीकृ�त पर्ा� ब�क, �व�ीय तथा सहकार� सं स्था एवं अन्य सं स्थाहरुले �दने कजार्को
�धतोबन्धक वा दृ��बन्धक �लखतमा

(क)

रु. १,००,०००।– सम्मको �लखतको

-

थैल� अ�मा
(ख)

रु. १,००,०००।– भन्दा बढ� रु.

-

५,००,०००।– सम्मको थैल� अ�मा
(ग)

रु.

५,००,०००।–

भन्दा

बढ�

सम्मको

थैल�

रु.१०,००,०००।–

भन्दा

बढ�

रु.२०,००,०००।–

सम्मको

थैल�

रु.२०,००,०००।–

भन्दा

बढ�

रु.५०,००,०००।–

सम्मको

थैल�

रु.१०,००,०००।–

रु.१,०००।–

रु.१,०००।–

रु.१,०००।–

रु.१,५००।–

रु.१,५००।–

रु.१,५००।–

रु.२,०००।–

रु.२,०००।–

रु.२,०००।–

रु.२,५००।–

रु.२,५००।–

रु.२,५००।–

रु.५,०००।–

रु.४,५००।–

रु.४,०००।–

रु.२५,०००।–

रु.२२,०००।–

रु.२०,०००।–

-

अ�मा
(घ)

-

अ�मा
(ङ)

-

अ�मा
(च)

रु. ५०,००,०००।– भन्दा बढ� रु.
१,००,००,०००।–

सम्मको

-

थैल�

अ�मा
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(छ)

�ववरण
रु

१,००,००,०००।– भन्दा

बढ�

म.न.पा. क्षेतर्को

उ.म.न.पा. क्षेतर्को

न.पा. क्षेतर्को

दस्तुर
-

दस्तुर

दस्तुर

रु.२,००,००,०००।– सम्मको थैल�

गा.पा. क्षेतर्को दस्तुर

रु.३०,०००।–

रु.२८,०००।–

रु.२५,०००।–

रु.४०,०००।–

रु.३८,०००।–

रु.२५,०००।–

रु.५०,०००।–

रु.४५,०००।–

रु. ४०,०००।–

रु.१,००,०००।–

रु.9०,०००।–

रु.8०,०००।–

अ�मा
(ज)

रु

२,००,००,०००।– भन्दा

रु.५,००,००,०००।–

बढ�

-

सम्मको

थैल�मा अ�मा
(झ)

रु

५,००,००,०००।– भन्दा

रु.२०,००,००,०००।–

बढ�

-

सम्मको

थैल�मा अ�मा
(ञ)

रु.२०,००,००,०००।–

भन्दा

वढ�

-

ज�तसुकै थैल� अ�मा
३.

ल�ज
सरकार� जग्गा �लजमा उपलव्ध गराउनेः
सरकार� जग्गा दतार् तथा �लजमा उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कायर्नी�त, २०७१ को अनुसूची– १ अनुसारको दस्तुर लाग्नेछ ।

४.

जग्गाधनी दतार् शर्े स्ताको पर्�त�ल�पको ला�ग (�टकट बाहे क) पर्�त पुजार्

(क)

तराई क्षेतर्

-

रु.७००।–

रु.५००।–

रु.२००।–

(ख)

अन्य क्षेतर्

-

रु.५००।–

रु.३००।–

रु.१००।–

नोटः जुनसुकै पर्योजनको ला�ग पर्�त�ल�प �लँदा समेत लागु हुनेछ।
५.
(क)

दािखल खारे ज शुल्क
करार

अनुसार

ठह¥याएको

�लखत

फैसला

पा�रत
वा

गनर्

-

�मलापतर्

५%

४.५%

२.७५%

२.२५%

2%

1.75%

२%

अनुसारको दािखल खारे ज गदार्
(ख)

अन्य �मलापतर् (अंश र अपुताल�

-

बाहे क) को दािखल खा�रज गदार्
(ग)

ब�क

�वि�य

सं स्था

वा

१%

सहकार�

सं स्थाबाट कजार् पर्वाह गदार् �लएको
�धतो �ललाम गदार् व्यि�ले सकार
गर�

बैक

तथा

�व�ीय

सं स्थाको

-

पतर्ानुसार व्यि�को नाउमा दा.खा.
गदार्को थैल� अ�मा
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(घ)

�ववरण

ब�क

�व�ीय

सं घ

वा

म.न.पा. क्षेतर्को

उ.म.न.पा. क्षेतर्को

न.पा. क्षेतर्को

दस्तुर

दस्तुर

दस्तुर

गा.पा. क्षेतर्को दस्तुर

सहकार�

सं स्थाबाट कजार् पर्वाह गदार् �लएको
�धतो �ललाम गदार् व्यि�ले सकार
नगर� ऋणीकै नामबाट वैक �व�ीय

रु.7,०००।-

-

रु.6,०००।-

रु.४,०००।-

सं स्था वा सहकार� सं स्थाले आप्mनो
नाँउमा

दािखल

खारे ज

गदार्

पर्�त

�म�सल
(ङ)

ब�क,

�व�ीय

सं स्थाले
�धतो
आफैले

सं स्था

वां

कजार् पर्वाह

सहकार�

गदार्

�लएको

वा

सं स्था

�ललाममा

ब�क

सकार

गरे प�छ

सम्बिन्धत

-

२%

२%

-

रु.४००।-

रु.३००।-

-

रु.३,०००।-

१%

ऋणीलाई नै �फतार् गदार् पा�रत गन�
�लखतको थैल� अ�मा
(१) भू�मसुधार कायार्लयबाट जग्गा
बाँडफाँड

भई

दा.खा.

हुन

रु.२००।-

आँउदा पर्�त �म�सल
(२)

अदालत
�नकायको

वा

न्या�यक

पैmसला

बमोिजम

�ललाम वढावढ गर� दािखल

रु.१,०००।-

रु.५००।-

खारे ज गदार् पर्�त �म�सल
(च)

शेषप�छको वकसपतर्को दािखल खारे ज
(अ) तीनपुस्ता �भतर्को भए

सबै क्षेतर्का ला�ग अंशबण्डा सरह

(आ) तीनपुस्ता बा�हरको भए (थैल�
अंक)मा
६.

सबै क्षेतर्का ला�ग राजीनामा सरह

(क) तीन पुस्ता
�भतर्को

-

रु.१,२००।-

रु.१,०००।-

रु.५००।-

-

रु.३,५००।-

रु.३,५००।-

रु.२,०००।-

-

रु.४००।-

रु.३००।-

रु.१००।-

नामसार� गदार्
नामसार� (ख)तीन पुस्ताभन्दा
बा�हरको
नामसार� गदार्
७.

पुनः

नापजाँच

प�छको शर्े स्ता हाल
सा�वक

तथा

हाल सा� अ�ाव�धक गदार् पर्�त
�म�सल
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�ववरण

८.

शर्े स्ता

पूजार्मा

जनाउने

म.न.पा. क्षेतर्को

उ.म.न.पा. क्षेतर्को

न.पा. क्षेतर्को

दस्तुर

दस्तुर

दस्तुर

गा.पा. क्षेतर्को दस्तुर

घर
पर्�त

-

रु.२,५००।-

रु.२,५००।-

रु.१,०००।-

-

रु.३००।-

रु.२००।-

रु.१००।-

-

नलाग्ने]

नलाग्ने]

नलाग्ने]

घर काय �नवेदनमा
९.

मालपोत ऐन
२०३४ को दफा
७(३) अनुसारको
सं शोधन

�ववरणमा सं शोधन
गनुर् पदार् पर्�त
�म�सल

१०.

क) �लखत रिज�े शन
भएकोमा (थैल� अ�
ज�तसुकै भएप�न)
ख) �लखत
रिज�े शन नहुनेमा
(अ)

-

रु.४००।-

रु.३००।-

रु.२००।-

रु.७००।-

रु.५००।-

रु.३००।-

रु.८००।-

रु.७००।-

रु.५००।-

रु.४,०००।-

रु.३.०००।-

रु.२,०००।-

रु.१,००,०००।
सम्मको ऋण अ�मा
-

(आ)
रो�ा दस्

रु.१,००,०००।
भन्दा वढ�
रु.५,००,०००।
सम्म
(इ) रु. ५ लाख

-

भन्दा बढ�
ज�तसुकै
ऋण अंकमा
(ई) ऋण अ�
नखुलेकोमा

-

ग. �व�वधः
१.

अ�धकारनामा र शेषप�छको बकसपतर् �लखत बाहे क अन्य सबै पर्कारको �लखतमा थैल� अंक अ�नवायर् खुलाउनु पन�छ।

२.

जल�व�ुत उ�ोग, िचया खे ती, कफ� खे ती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकार� खे ती, पशुपंक्षीपालन, अल� ची खे ती, ज�डबुट� खे ती
एवं फलफूल उ�ोगको नाममा ख�रद गन� जग्गाको �लखत पा�रत गदार् लाग्ने रिज�े शन दस्तुरमा पचह�र पर्�तशत छु ट हुनेछ।
तर, त्यस्तो जग्गाको पर्योग उ�ेश्य �वप�रत भएको पाईएमा मालपोत कायार्लयले छु ट भएको रिज�े शन दस्तुर असुल गर� सोह�
रकम बराबर ज�रवाना गनुर् पन�छ।

३.

सामु�हक खे ती योजना अन्तगर्त कृ�ष उत्पादन बढाउने उ�ेश्यले व्यि�हरू �मल� जग्गाको चक्ला �मलाई खे ती गन� उ�ोग
खोल� त्यस्तो उ�ोगको नाममा �लखत पा�रत भएमा सो मा लाग्ने रिज�े शन दस्तुरमा पचह�र पर्�तशत छु ट हुनेछ। तर त्यस्तो
जग्गाको पर्योग उ�ेश्य �वप�रत भएको पाईएमा मालपोत कायार्लयले छु ट भएको रिज�े शन दस्तुर असुल गर� सोह� रकम
बराबर ज�रवाना गनुर् पन�छ ।
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४.

सू त�, गुड्खा, पानपराग र म�दराजन्य उ�ोग बाहे कका उत्पादनमूलक उ�ोगले उ�ोग स्थापना तथा स�ालन गनर् उ�ोगको
नाममा ख�रद गन� जग्गाको �लखत पा�रत गदार् लाग्ने रिज�े शन दस्तुरमा पचास पर्�तशत छु ट हुनेछ। तर त्यस्तो जग्गाको
पर्योग उ�ेश्य �वप�रत भएको पाईएमा मालपोत कायार्लयले छु ट भएको रिज�े शन दस्तुर असुल गर� सोह� रकम बराबर
ज�रवाना गनुर् पन�छ।

५.

(क) कृ�ष ऋण, बीमा सं स्थान, बीमा स�म�तबाट स्वीकृ�त पर्ा� बीमा कम्पनी, �व��व�ालय, ब�क तथा �व�ीय सं स्थाहरूले आफ्ना
बहालवाला कमर्चार�हरूलाई से वा सतर्बमोिजम �दने ऋण सु�वधाको �धतो बन्धक �लखत पा�रत गदार् रिज�े शन दस्तुर
छु ट हुनेछ। तर से वा शुल्क रु. १०००।– लाग्नेछ।
(ख) कमर्चार� स�यकोष तथा नाग�रक लगानी कोषले �नय�मत बचत जम्मा गन� आफ्ना स�यकतार्हरूलाई ऋण सु�वधा
उपलव्ध गराउँ दा �लने �धतोको �धतो बन्धक �लखत पा�रत गदार् रिज�े शन दस्तुर छु ट हुनेछ। तर से वा शुल्क रु.
५००।– लाग्नेछ।

६.

(क) सहकार� ऐन, २०४८ वमोिजम दतार् भै सं चालनमा रहे का सहकार� सं स्थाहरूले आफ्ना शेयर सदस्यहरु �वच ऋण
लगानी-पर्वाह गदार् तीस लाख रुपैयाँसम्मको थैल� अं कमा रो�ा दस्तुर बाहे क से वा शुल्क छु ट हुनेछ। सो भन्दा मा�थको
थैल� अंकमा खण्ड ख. से वा शुल्क महलको �स.नं. २ वमोिजमको से वा शुल्क लाग्ने छ।
(ख)

ब��क� तथा �वि�य व्यवसाय र बीमा व्यवसाय गन� एकै पर्कृ�तका �नकायहरू एक आपसमा गा�भन चाहे मा गा�भने
सं स्थाहरूले सो पर्योजनका ला�ग घरजग्गाको एक�तर्त गदार् सं शोधन दस्तुर बाहे क अन्य दस्तुर लाग्ने छै न।

७.

जनआन्दोलन प�हलो, दोशर्ो र मधे श आन्दोलमा सहादत पर्ा� गरे का श�हदका आिशर्त प�त, पि�, छोरा र छोर� तथा माता–
�पताको नाममा स्वा�मत्व पर्ा� हुने गर� पा�रत हुने �लखतमा यस ऐन बमोिजम लाग्ने सबै पर्कारको दस्तुर र शुल्क पूण र् रूपमा
छु ट हुनेछ।

८.

अपा�ता भएका व्यि�, द�लत एंव �पछ�डएका जाती भनी स्थानीय �नकायबाट पर्मािणत भएको �सफा�रस वा अ�धका�रक

९.

(क) म�हला, स�र� वषर् भन्दा बढ� उमेरका ज्ये� नाग�रक र नावालकको नाममा जुनसुकै पर्कारबाट स्वा�मत्व पर्ा� हुने ग�र

पर्माणको आधारमा �तनीहरूको नाममा स्वा�मत्व पर्ा� हुँदा यस ऐन बमोिजम असुल ग�रने घर जग्गा रिज�े शन दस्तुरमा
पच्चीस पर्�तशत छु ट हुनेछ ।
पा�रत हुने �लखतमा यस ऐन बमोिजम लगाइएको रिज�े शन दस्तुरमा पच्चीस पर्�तशत छु ट हुनेछ। तर एकल म�हलाको
हकमा भने पै�तस पर्�तशत छु ट हुनेछ।
बझाङ, बाजुरा, अछाम र दाचल
र् ु ा िजल्लाका सदरमुकाम बाहे कका सा�वकका गाउँ �वकास स�म�तको हकमा ५०% छु ट
हुनेछ।
(ख)

हाल प�त वा प�ीको नाममा कायम रहे को घर जग्गाको स्वा�मत्व प�रवतर्न गर� प�त–प�ी दुवैको सं य�
ु
स्वा�मत्वको
रुपमा �लखत गनर् चाहे मा सो सं गोलनामाको �लखतमा रु.१००।– मातर् रिज�े शन दस्तुर लाग्ने छ।

(ग)

१०० जना भन्दा बढ� व्यि�लाई पर्त्यक्ष रोजगार� �दने उत्पादनमूलक उ�ोग स्थापना गनर् वा �वस्तार गनर्का ला�ग
जग्गा ख�रद गदार् लाग्ने रिज�े शन दस्तुरको �लखतमा ५०% छु ट �दइनेछ । तर त्यस्तो जग्गाको पर्योग उ�ेश्य
�वप�रत भएको पाइएमा मालपोत कायार्लयले छु ट भएको रिज�े शन दस्तुर असुल गर� सोह� रकम बराबर ज�रवाना गनुर्
पन�छ।

१०.

भू�म�हन मु� कमैया र मू� ह�लया प�रवारले सहु�लयत ऋण र अनुदान पर्ा� गर� ख�रद गरे को जग्गाको �लखत पा�रत गदार्
लाग्ने रिज�े शन दस्तुर, से वा शुल्क र रो�ा दस्तुर पूण र् रूपमा छु ट हुनेछ।

११.

बैक, �वि�य एवं सहकार� सं घ वा सं स्था र अदालतबाट भई आएको �मलापतर् अनुसार दािखल खारे ज गनुप
र् दार् से वा दस्तुर
असुल गन� पर्योजनको ला�ग तो�कएको कायार्लयले रिज�े शन पर्योजनको ला�ग तोकेको न्यूनतम मूल्य र �मलापतर् वा बैक,
�वि�य एवं सहकार� सं घ सं स्थाको पतर्मा उल्लेख भएको मूल्य मध्ये जुन बढ� हुन्छ सोह�लाई कायम गनुप
र् न�छ।

१२.

पर्दे श सरकारले चाहे मा धा�मर्क तथा सामािजक �हतका �न�म� स्था�पत नेपालमा दतार् भएका सं घ सं स्था वा �नकायले आफ्नो
नाउमा �नशुल्क रुपमा पर्ा� गन� जग्गाको �लखत पा�रत गदार् पचास पर्�तशत रिज�े शन दस्तुर छु ट �दन सक्नेछ।

१३.
१४.

मालपोत र नापी कायार्लयको शर्े स्ता सुधार, फ�नर्चर, ममर्त सम्भार, �नमार्ण एवं अन्य लिज��क सपोटर्को ला�ग पर्दे श सरकारले
उपयु� ठहयार्एको रकम सम्बिन्धत मालपोत कायार्लयलाई पर्दान गनर् सक्नेछ।
यो ऐन लागू हुँदाका वखत नेपाल सरकारवाट घोषणा भएका वा यस प�छ घोषणा हुने नगरपा�लकाको हकमा त्यस्ता
नगरपा�लकाको नाम र क्षेतर् �नधार्रण गर� नेपाल सरकारले नेपाल राजपतर्मा सू चना पर्कािशत गरे को �म�त दे िख यस अनुसूची
वमोिजमको घर जग्गा रिज�े शन दस्तुर र से वा शुल्क लाग्नेछ।
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१५.

सहकार� ऐनको दफा ५ अन्तगर्त दतार् भएका सहकार� सं स्थाहरूले सं स्थाको पर्योजनको ला�ग मातर् पहाडी क्षेतर्मा २ रोपनी,
तराई र �भतर्ी मधे शमा ३ क�ासम्म जग्गा र भवन ख�रद गदार् लाग्ने रिज�े शन दस्तुर, सहकार� �वभागको �सफा�रसमा लाग्ने
रिज�े शन दस्तुर पूण र् रुपमा छु ट हुनेछ, तर त्यस्ता सहकार� सं स्थाले रिज�े शन दस्तुर छु ट सु�वधामा ख�रद गरे को जग्गा तथा
भवन सं स्था गा�भएको वा �वघटन भएको अवस्थामा वाहे क �व�कर् गरे मा प�हले छु ट �दएको रिज�े शन दस्तुर असू ल उपर
ग�रनेछ।

१६.

�व�वधको कर्मसं ख्या ८, ९, १० र ११ बमोिजम छु ट �दँ दा एकै व्यि�लाई एकभन्दा बढ� आधारमा छु ट पाउने भएमा
सवैभन्दा बढ� कुनै एकमातर् छु ट �दइने छ।

१७.

एउटै कारोवारबाट ५० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा मा�थको घर वा जग्गा ख�रद �वकर्� गदार् कर्ेताले बैठकबाट भु�ानीको ला�ग
योग्य (गुड फर पेमेन्ट) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरे प�छ वा �वकर्ेताका नाममा ब�कमा रहे को खातामा रकम
जम्मा गरे को ब�क भौचरको फोटोकपी पेश गरे प�छ मातर् मालपोत कायार्लयले �लखत पा�रत गन�छ।

१८.

प�त प�ीको सं य�
ु नाममा पा�रत हुने �लखतमा म�हला सरह रिज�े शन दस्तुर छु ट �दईनेछ ।

१९.

तीनपुस्ता �भतर् छोर� वा ना�तनीहरूमा सं य�
ु
नामसार� भई दतार्फार� गदार् कर्मसं ख्या २ मा उिल्लिखत छोडपतर्को दररे टको
आधा शुल्क लाग्नेछ।

२०.

नेपाल सरकार, पर्दे श सरकार र स्थानीय तह अन्तगर्त कुनै एक �नकायको नाममा रहे को जग्गा अक� कुनै �नकायको नाममा
रिज�े शन वा दािखल खारे ज गनुर् पदार् रिज�े «शन दस्तुर तथा से वा शुल्क लाग्ने छै न।

२१.

कुनै व्यि�को स्वा�मत्वमा रहे को जग्गा नेपाल सरकार, पर्दे श सरकार तथा स्थानीय तहको कुनै �नकायलाई �नःशुल्क रूपमा
पर्ा� भएमा वा नेपाल सरकार, पर्दे श सरकार तथा स्थानीय तहको वा कुनै प�न �नकायले ख�रद गर� �लएमा सोमा रिज�े शन
दस्तुर तथा से वा शुल्क लाग्ने छै न।

२२.

वैदेिशक रोजगार�वाट ब��क� पर्णाल� माफर्त रे �म�ान्स पर्ा� भएको ब�कको पर्मािणत कागजातको आधारमा त्यस्तो
रे �म�ान्सवाट ख�रद हुने जग्गाको �लखतमा पच्चीस पर्�तशत रिज�े शन दस्तुर छु ट �दइनेछ।

२३.

यस ऐनको �व�भ� दफाहरुमा नगरपा�लका भनी उल्लेख ग�रएको भए ताप�न सो शब्दले उप महानगरपा�लका तथा
महानगरपा�लका समेतलाई जनाउनेछ।
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अनुसूची-२
(दफा ३ सं ग सम्बिन्धत)
सवार� साधन कर
(क) सवार� साधन कर
१. �नजी सवार� साधनमा दे हाय बमोिजम सवार� साधन कर लाग्नेछ:सवार�को �क�सम
(क) कार, िजप, भ्यान, माइकर्ो बस

वा�षर्क कर दर

(अ) १००० सी.सी सम्म

रु. १९,०००।–

(आ) १००१ दे िख १५०० सी.सी सम्म

रु. २१,०००।–

(इ) १५०१ सी.सी. दे िख २००० सी.सी. सम्म

रु. २३,०००।–

(ई) २००१ सी.सी. दे िख २५०० सी.सी. सम्म

रु. ३२,०००।–

(उ) २५०१ सी.सी. दे िख २९०० सी.सी. सम्म

रु. ३७,०००।–

(ऊ) २९०१ सी.सी. दे िख मा�थ सबै

रु. ५३,०००।–

(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, �टर्पर, कर्ेन जस्ता मेिशनर� उपकरण र �मनी�टपर
(अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, �टर्पर, कर्ेन जस्ता मेिशनर� उपकरण

रु. ३५,०००।–

(आ) �मनी�टपर

रु. २५,०००।–

(ग) टर्ेक्टर र पावर �टलर
(अ) टर्ेक्टर

रु.4,०००।–

(आ) पावर �टलर

रु.१०००।–

(घ) �म�नटर्क÷�म�नबस

रु.२0,०००।–

(ङ) टर्क÷बस

रु.३0,०००।–

(च) मोटर साइकल
(अ) १२५ सी.सी. सम्म

रु. २,५००।–

(आ) १२६ दे िख २५० सम्मका]

रु. ४,५००।–

(इ) २५१ दे िख ४०० सी.सी. सम्म

रु. ८,0००।–

(ई) ४०१ सी.सी. र सो दे िख मा�थ

रु. 9,०००।–

२. भाडामा दतार् भएका सवार� साधनमा दे हाय बमोिजम सवार� साधन कर लाग्नेछ:सवार�को �क�सम
(क) कार, िजप, भ्यान, माइकर्ो बस

वा�षर्क कर दर

(अ) १३०० सी.सी.सम्म

रु.८,०००।–

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

रु.१०,०००।–

(इ) २००१ सी.सी.दे िख २९०० सी.सी.सम्म

रु.११,०००।–

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

रु.१३,०००।–

(उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्दा मा�थ सबै

रु.१५,०००।–
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(ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, �टर्पर, कर्ेन जस्ता मेिशनर� उपकरण
(ग) टर्ेक्टर

रु.१५,०००।–
रु.१,५००।–

(घ) पावर �टलर

रु.1,0००।–

(ङ) �मनीटर्क, �मनीबस

रु.१0,०००।–

(च) �मनी �टर्पर

रु.१2,०००।–

(छ) टर्क, बस

रु.१6,०००।–

३.

तपसीलमा उल्लेख भएका सवार� साधनहरूलाई भाडामा दतार् भएका सवार� साधनमा लाग्ने सरह कर लाग्ने छ:(क) नेपाल सरकार, पर्दे श सरकारको नाउँ मा दतार् भएका,
(ख) गाउँ पा�लका, नगरपा�लका र िजल्ला समन्वय स�म�तको नाउँ मा दतार् भएका

४.

�ब�ुतीय माध्यम�ारा स�ा�लत सवार� साधनमा सवार� साधन कर लाग्ने छै न। पेटर्ो�लयम पदाथर् बाहे क अन्य
इन्धन�ारा स�ालन हुने सवार� साधनमा मा�थ दफा १ र २ बमोिजम लाग्ने सवार� साधन करमा बीस पर्�तशत छु ट
हुनेछ।

५.

सुरु पैठार� �म�तले एक वषर्भन्दा कम अव�ध भएमा दामासाह�ले सवार� साधन कर क�ा ग�रनेछ। तर व्यापार
मौज्दातमा रहे का सवार� साधनमा यस्तो कर लाग्ने छै न।

६.

सवार� साधन �बगर्ेको वा अन्य कुनै कारणबाट सो सवार� साधन चलाउन नपाएको भनी पर्दे श सरकारले ठहयार्एको
कुनै व्यि� वा सं स्थाको नाममा दतार् भएको सवार� साधनलाई सवार� साधन कर लाग्ने छै न।

७.

उत्पादनका �म�तले पन्धर् वषर्भन्दा पुराना सवार� साधनहरूलाई लाग्ने सवार� साधन करमा चौध वषर्भन्दा बढ�को
पर्त्येक वषर्का ला�ग पाँच पर्�तशतका दरले थप गर� सवार� साधन कर लाग्नेछ । तर यस्तो थप ग�रएको रकम
सवार� साधनको ला�ग तो�कएको अ�धकतम कर रकमभन्दा बढ� हुने छै न।

८.

भाडाका बस, �मनीबस तथा माइकर्ोबसका सवार� साधनले �व�ाथ�लाई सहु�लयतको रूपमा भाडामा छु ट �दएबापत
त्यस्ता सवार� साधनका धनीले �तनुर् पन� सवार� साधन करमा साठ� पर्�तशत छु ट पाउनेछन्।

९.

जुनसुकै सवार� साधनका धनीले चाहे मा लाग्ने सवार� साधन कर पर्च�लत दरका आधारमा एकमु� रुपमा पाँच
वषर्सम्मका ला�ग एकैपटक भु�ानी गर� नवीकरण गराउन सक्नेछन्। यसर� अ�गर्म रूपमा पाँच बषर्को सवार�
साधन कर एकमु� बुझाई नवीकरण गराएमा लाग्ने सवार� साधन करमा पन्धर् पर्�तशत छु ट हुनेछ।

१०.

सावर्ज�नक सं गर्हालयमा पर्दशर्नीका ला�ग रािखएका बीस वषर्भन्दा पुराना सवार� साधनलाई वा�षर्क �तनुप
र् न� सवार�
साधन कर लाग्ने छै न।

११.

दफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न दमकल, एम्बुलेन्स तथा शव वाहनलाई सवार� साधन कर
लाग्ने छै न।

१२.

सवार� साधन ख�रद गदार् सम्बिन्धत सवार� साधन कर्ेताले एकाउन्ट पेयी चेकबाट मातर् �बकर्ेतालाई रकम भु�ानी
गनुर् पन�छ।

१३.

यस ऐनमा अन्यतर् जुनसुकै कुरा लेिखएको भए ताप�न अपा�ता भएका व्यि�ले पर्योग गनर् �मल्ने गर� बनाईका
१५० सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सवार� साधन कर लाग्ने छै न।

१४.

पर्दे शमा हाल स�ालनमा रहे का पुराना टर्कलाई पर्दे शमा नै बन्द कन्टे नरको रूपमा रूपान्तरण गनर् �नवेदन �दने
सवार� साधनका धनीलाई �नजले बुझाउनु पन� सवार� साधन कर वापत पचास हजार रुपैयाँ वा चार वषर्को सवार�
साधन कर वापत हुन आउने रकममध्ये जुन घट� हुन्छ सो बराबरको रकम छु ट �दइनेछ।
तर यस्तो छु ट सु�वधा दश वषर् भन्दा पुराना टर्कहरूलाई �दइने छै न।

१५.

सावर्ज�नक यातायातका रूपमा स�ालन गन� गर� दतार् भएका पर्ा.�ल. कम्पनीहरूले सं चालन गन� सावर्ज�नक
बसहरूले �तन� सवार� साधन करमा पच्चीस पर्�तशत छु ट �दईनेछ।

१६.

ढु वानी कायर् सं चालन गन� गर� दतार् भएका पर्ा.�ल. कम्पनीहरूले स�ालन गन� १० टन भन्दा मा�थका बन्द कन्टे नर
र ठू ला टर्कहरूले �तन� सवार� साधन करमा पच्चीस पर्�तशत छु ट �दईनेछ।

१७.

नेपाल सरकार, पर्दे श सरकार र स्थानीय तहले जफत गर� �ललाम �बकर्� गरे को सवार� साधनमा सो �म�त भन्दा
अगा�डको अव�धको यस्तो कर लाग्ने छै न।
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अनुसूची-३
(दफा ४ सं ग सम्बिन्धत)
मनोर�न कर
�स.नं.

�ववरण

मनोर�न करको दर

१

चलिचतर् पर्दशर्न गदार् पर्�त �टकट

३%

२.

कन्सटर्, नाटकघर, �भ�डयो घर, �थयटर, स्वी�मङ पुल, पाकर्, फनपाकर्मा पर्�त

३%

�टकट
३.

मेला महोत्सव, सांस्कृ�तक पर्दशर्न, खे लकुद पर्�तयो�गतामा पर्�त �टकट

३%

४.

�डिजटल तथा एनालग टे �ल�भजनको जडानमा पर्�त गर्ाहक

रु ५०।-
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अनुसूची-४
(दफा ६ सँग सम्बिन्धत)
कृ�ष आयमा कर
१= कृ�ष क्षेतर्बाट पर्ा� आयमा लाग्ने कर
बा�षर्क आयको व�गर्करण

करको दर

(क)

कूल आय रु. १0,00,000 सम्म

कर नलाग्ने

(ख)

कूल आय रु. १0,00,001 दे िख २०,00,000 सम्म

रु ५,०००।-

(ग)

कूल आय रु. २०,00,001 दे िख ४0,00,000 सम्म

रु १०,०००।-

(घ)

कूल आय रु. ४०,00,001 दे िख १,०0,00,000 सम्म

रु २५,०००।-

(ङ)

कूल आय रु. १,००,००,००१ दे िख ५,०0,00,000 सम्म

कूल आयको १%

(r)

कूल आय रु. ५,००,००,००० भन्दा मा�थ

कूल आयको २%

२= बाँझो रहे को खे ती योग्य ज�मनमा लाग्ने कर (अब्बल र दोयम जग्गामा मातर्)
�स नं
(क)

(ख)

बाँझो ज�मनको क्षेतर्फल

बा�षर्क करको दर

तराई क्षेतर्मा
अ)

१० क�ादे िख

१ �बगाहा सम्म

रु १,०००।-

आ)

१ �बगाहादे िख २ �बगाहा सम्म

रु २,०००।-

इ)

२ �बगाहादे िख ५ �बगाहा सम्म

रु १०,०००।-

ई)

५ �बगाहाभन्दा मा�थ

रु २५,०००।-

अन्य क्षेतर्मा
अ)

१० रोपनीदे िख २० रोपनीसम्म

रु ५,००।-

आ)

२० रोपनीदे िख ३० रोपनीसम्म

रु १,०००।-

इ)

३० रोपनीभन्दा मा�थ

रु २,०००।-
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अनुसूची-५
(दफा ७ सँग सम्बिन्धत)
पयर्टन शुल्क
१.

�व�भ� पयर्ट�कय स्थलहरुको पर्वेश शुल्कमा पर्�त�टकट दश पर्�तशतका दरले पयर्टन शुल्क असुल उपर
ग�रनेछ।
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अनुसूची-६
(दफा ८ सँग सम्बिन्धत)
पर्ाकृ�तक शर्ोत कर
�स.नं.

इकाई

न्यूनतम दर

१.

ढुं गा, �ग�ी, बालुवा, स्लेट, गर्ाभेल र रोडा (स्वीकृत खानी क्षेतर् बाहे क)

�ववरण

पर्�त घन�मटर

रु. ७५।-

२.

माटो (स्वीकृत खानी क्षेतर् बाहे क)

पर्�त घन�मटर

रु.३०।-
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