
प्रदेश नं. ७ प्रदेशको कर तथा गैरकर 
राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा 

व्यवस्था गनन बनेको ऐन,  

 
 
 
 
 
 
 
 

२०७५



॥1॥ 

 

प्रदेश नं. ७ प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउन ेर उठाउन ेसम्बन्धमा 
व्यवस्था गनन बनकेो ववधेयक, २०७५ 

 

प्रस्तावनााः प्रदेशको समग्र ववकासको लागग कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने तथा उठाउन े
सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले, 

  नेपालको संववधानको धारा १९७ बमोजजम प्रदेश नं. ७ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद—१ 

प्रारजम्भक 

1= संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, 
२०७५" रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

(३) यो ऐन प्रदेश नं. ७ भर लागू हनुेछ र यस ऐन बमोजजमको कर वा  गैरकर 
राजस्व बझुाउन ु पने दावयत्व भएको व्यजि जहााँसकैु रहे बसेको भए पगन गनजको हकमा 
समेत लागू हनुेछ। 

2= पररभाषााः ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस ऐनमााः— 

(क) "आगथनक ऐन" भन्नाले सालबसाली रुपमा प्रदेश सरकारले जारी गने आगथनक ऐन 
सम्झन ुपछन। 

(ख) “कम्पनी” भन्नाले प्रचगलत नेपाल कानून बमोजजम स्थापना भएको कम्पनी सम्झन ु
पछन र सो शब्दले प्रचगलत नेपाल कानून बमोजजम स्थावपत संगठठत संस्था 
समेतलाई जनाउाँछ ।  

(ग) “कर” भन्नाले प्रदेशको आगथनक ऐन बमोजजमको कर सम्झन ुपछन । 

(घ)  “कर अगधकृत” भन्नाले प्रदेश सरकारले दफा ५ बमोजजम गनयिु गरेका प्रदेश 
कर प्रमखु, गनदेशक, कर प्रमखु, शाखा अगधकृत र कर अगधकृत सम्झन ुपछन । 
सो शब्दले कर अगधकृतको रुपमा काम गने जजम्मेवारी समु्पेको वा कर 
अगधकृतको प्रत्यायोजजत अगधकार प्रयोग गने प्रदेश सरकारको अगधकृतस्तरको 
कमनचारीलाई समेत जनाउाँछ । 

(ङ) “कर कायानलय” भन्नाले प्रदेशमा कर सम्बन्धी काम, कारवाही र गनर्नय गने 
ववभाग, महाशाखा, शाखा वा सो प्रयोजनको लागग तोवकएको कायानलयको रुपमा 
रहेको प्रदेश सरकार अन्तगनतको संगठन संरचना सम्झन ुपछन । 

(च) “करदाता” भन्नाले कर गतनुन पने कतनव्य भएको व्यजि सम्झन ुपछन र सो शब्दले 
कर अगधकृतले कुनै करको वववरर् बझुाउन सूचना ठदएको वा अरु कुनै 
कारवाही प्रविया शरुु गरेको व्यजिलाई समेत जनाउाँछ । 

(छ) “कर गनधानरर्” भन्नाले कर अगधकृतले गरेको कर गनधानरर् सम्झन ु पछन र सो 
शब्दले  कर गनधानरर् र संशोगधत कर गनधानरर् समेतलाई जनाउाँछ । 

(ज)    “कर राजस्व” भन्नाले गैरकर बाहेकको अन्य राजस्व सम्झनपुछन। 
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(झ) “कृवष आय” भन्नाले प्रदेश गभत्रको कृवषयोग्य जगमनको प्रयोगबाट उत्पाठदत कृवष 
उपजको आम्दानी सम्झन ुपछन । 

(ञ) “कृवष योग्य जगमन” भन्नाले गनजी वन र नसनरी वा खरबारी बाहेकका कृवष कायनमा 
प्रयोग भएको जगमनलाई सम्झन ुपछन । 

(ट) “कूल कृवष आय” भन्नाले यस ऐन बमोजजम गनधानरर् गररएको कुनै एक आगथनक 
वषनको कूल कृवष आयलाई सम्झन ुपछन । 

(ठ) “गैरकर राजस्व” भन्नाले कर राजस्व बाहेकका अन्य राजस्व सम्झन ुपछन। 

(ड) “नगरपागलका” भन्नाले महानगरपागलका र उपमहानगरपागलका समेतलाई सम्झन ु
पछन । 

 

(ढ) “पररवार” भन्नाले प्राकृगतक व्यजिको पगत, पत्नी र अंश छुविए वा नछुविएका 
सन्तान सम्झन ुपछन । 

(र्) “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं ७ सम्झन ुपछन। 

(त) “प्रदेश कर प्रमखु” भन्नाले प्रदेश सरकारले कर प्रशासन सम्बन्धी प्रमखु जजम्मेवारी 
तोकी गनयिु गरेको अगधकृतस्तरको कमनचारी सम्झन ुपछन र सो शब्दले त्यसरी 
प्रदेश कर प्रमखु गनयिु नभएको अवस्थामा आगथनक मागमला तथा योजना 
मन्त्रालयको सजचवलाई समेत जनाउाँछ ।  

(थ) “फमन” भन्नाले प्रचगलत कानून बमोजजम दतान भएको जनुसकैु फमन सम्झन ुपछन । 

(द) “व्यजि” भन्नाले कर गतनुनपने दावयत्व भएको जनुसकैु व्यजि सम्झन ुपछन । 

(ध) “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद—२ 

राजस्व गनधानरर्का आधार र कर प्रशासन 

3= कर तथा गैरकर राजस्व गनधानरर्का आधाराः (१) कर राजस्व देहायका आधारमा गनधानरर् 
गररनेछाः 

(क) कर गतनन सक्ने िमता, 
(ख) कर प्रर्ाली समानता र न्यायमा आधाररत हनुे अवस्था, 
(ग) कर प्रशासन सरल, पारदशी र गमतव्ययी हनुे अवस्था, 
(घ) नागररकको सवुवधा, 
(ङ) स्वेजच्छक रुपमा कर गतनन प्ररेरत हनुे वातावरर्को सजृना, 
(च) करको आधार, करको दर र कर गतने अवगधको सगुनज चतता ।  

(२) गैरकर राजस्व उपलब्ध गराइने सेवा, सहगुलयत र सवुवधाको लागत, सञ् चालन र 
सम्भार खचनलाई आधार मानी गनधानरर् गररनेछ | 
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4= कर प्रशासन : (१) यस ऐन बमोजजमको कर तथा गैरकरको प्रशासन प्रदेश कर ववभागले 
गनेछ । प्रदेश कर ववभाग गठन नभएसम्म कर प्रशासनको जजम्मेवारी आगथनक मागमला तथा 
योजना मन्त्रालयको हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कर प्रशासन व्यावसावयक, दरुुस्त र प्रभावकारी 
बनाउन आवयकता अनसुार प्रदेश कर कायानलयहरु रहन सक्नेछन ्।  

5= कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दी अनसुारका ववगभन् न 
तहका कमनचारी कर कायानलयमा रहन सक्नेछन।् 

(२) कर कायानलयमा आगथनक मागमला तथा योजना मन्त्रालयले प्रचगलत कानून 
बमोजजम स्वीकृत दरवन्दीका आधारमा कमनचारीहरुलाई काममा लगाउन सक्नेछ । 

6= कर अगधकृतको काम, कतनव्य र अगधकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका काम, कतनव्य र 
अगधकारका अगतररि कर अगधकृतको अन्य काम, कतनव्य र अगधकार देहाय बमोजजम 
हनुेछ:- 

(क) करदाता दतान गने,  

(ख) करदाताबाट वववरर् प्राप्त गने, 
(ग) कर परीिर् तथा अनसुन्धान गने, 
(घ) कर संकलन गने, 
(ङ) कर तथा गैर कर राजस्व चहुावट रोक्न अनगुमन, गनरीिर्, नीगत गनयम बनाउन े

र आवयक कायन गने,  

(च) करदाता मैत्री वातावरर् बनाउन उपयिु र आवयक कायन गने, 
(छ) कर सम्बन्धी जनचेतना अगभवृवि गनन कायनिम सञ् चालन गने, 
(ज) कर कानून र कर प्रशासनका िेत्रमा सधुार गनुनपने ववषयमा प्रदेश सरकारलाई 

सझुाव ठदने, 
(झ) राजस्वको प्रिेपर् गनन आवयक सूचना उपलब्ध गराउन,े 
(ञ) करदाताका खातापाता र हरवहसाब दरुुस्त राख् न लगाउने, 
(ट) कर सम्बन्धी अगभलेख दरुुस्त राख् न,े 
(ठ) कर सम्बन्धी अन्य काम गने। 

(ड) कर चिुा प्रमार्पत्र करदाताले मागेको अवस्थामा प्रदान गने। 

7= अगधकार प्रत्यायोजन: (१) प्रदेश कर प्रमखुले यस ऐन बमोजजम आफूमा रहेको कर तथा 
गैरकर राजस्व उठाउन ेअगधकार कर कायानलयका प्रमखु तथा कर अगधकृतलाई प्रत्यायोजन 
गनन सक्नेछ।  

(२) कर कायानलयका कर प्रमखुले आफूलाई प्राप्त अगधकार आवयकता अनसुार 
आफ्नो सामान्य रेखदेख र गनयन्त्रर्मा रहन े गरी आफू मातहतका कर अगधकृतलाई 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

(३) कर कायानलयको प्रमखु र कर अगधकृतले आफूलाई प्राप्त अगधकार प्रत्यायोजन 
गने सम्बन्धमा आगथनक मागमला तथा योजना मन्त्रालयबाट कुनै खास गनदेशन भएकोमा सोही 
बमोजजम गनुन पनेछ। 
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8= प्रत्यायोजजत अगधकार र जजम्मेवारी : (१) दफा ७ बमोजजम प्रत्यायोजन गररएको अगधकारको 
जजम्मेवारी अगधकार प्रत्यायोजन गने अगधकारीमा रहनेछ। 

(२) दफा ७ बमोजजम प्रत्यायोजजत अगधकार प्रयोग गनेले सो अगधकारको प्रयोग गदान 
अगधकार प्रत्यायोजन गने प्रगत उत्तरदायी रही प्रयोग गनुन पनेछ। 

 

पररच्छेद-३ 

कर तथा गैरकर 

9= घर जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क: (१) प्रदेशले आफ्नो िेत्रगभत्र घर, जग्गा वा घर जग्गा रजजषे्ट्रशन 
गदान आगथनक ऐन बमोजजम घर जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क र रोक्का दस्तरु 
लगाउनछे। 

(२) यस दफा बमोजजम तोवकएको शलु्क घरजग्गा रजजषे्ट्रशन गदानका बखत सम्बजन्धत 

गाउाँपागलका वा नगरपागलका वा आगथनक ऐनमा तोवकएको गनकायले संकलन गनेछ ।  

(३) घर जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क रजजषे्ट्रशन गदानको बखतमा रजजषे्ट्रशन पाररत गरी गराई 
स्वागमत्व प्राप्त गने व्यजिलाई लाग्नेछ। 

(४) घर जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क प्रत्येक कारोबारको गलखतमा उल्लेख भएको रकम 
वा सो प्रयोजनको लागग गनधानरर् गररएको न्यूनतम रकम मध्ये जनु बढी हनु्छ सो रकममा 
लाग्नेछ । 

 (५) यस दफा बमोजजम घर जग्गा रजजषे्ट्रशन पाररत गदानको अवस्थामा नपेाल 
सरकारले तोकेको दरमा पूाँजीगत लाभकर असलु गरी नेपाल सरकारले तोकेको राजस्व 
खातामा जम्मा गनुन पनेछ । 

(६) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी गनकायलाई घर, जग्गा वा 
घर जग्गा रजजषे्ट्रशन गदान कुनै शलु्क लाग्ने छैन।  

10= सवारी साधन कर: (१) प्रदेशले सवारी साधनमा आगथनक ऐन बमोजजम सवारी साधन कर 
लगाउनछे । 

 स्पष्टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग "सवारी साधन" भन्नाले इन्धन वा उजान प्रयोग गरी 
याजन्त्रक शजिबाट सडकमा चल्ने सवारी साधन सम्झन ुपछन | 

(२) यस दफा बमोजजमको कर कर कायानलय वा प्रदेश सरकारले तोकेको गनकायले 
संकलन गरी प्रदेश ववभाज्य कोष खातामा जम्मा गनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजम सवारी साधन कर लगाउाँदा सवारी साधनको प्रकृगत र 
िमताका आधारमा समान प्रकृगतका सवारी साधनलाई समान दर कायम हनुे गरी 
लगाइनछे। 

(४) सवारी साधन भएका व्यजिले आफ्नो स्थायी ठेगाना वा बसाइाँ सराइ गरेको 
स्थान वा रोजगार वा व्यवसायको गसलगसलामा तत्काल बसोबास गरेको स्थान वा कारोबार 
दतान रहेको स्थानमा रहेको प्रदेशको कर कायानलय वा तोवकएको गनकायमा तोवकए बमोजजम 
सवारी साधन दतान गरी सवारी साधन कर बझुाउन ुपनेछ। 

(५) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन टााँगा, ररक्सा र ववद्यतुीय ररक्सामा 
सवारी साधन कर सम्बजन्धत गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले लगाउन ेर उठाउनछे ।  
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11= मनोरन्जन कर: (१) प्रदेशले चलजचत्र घर, खेलकुद प्रगतयोगगता, फन पाकन , पाकन , स्वीगमङ पूल, 

गडजजटल तथा एनालग टेगलगभजन, सााँस्कृगतक कायनिम, कन्सटन, नाटकघर, गभगडयो घर, गथयटर 

र मेला महोत्सवजस्ता मनोरन्जनस्थलमा देखाइने मनोरन्जनका साधनमा आगथनक ऐन 
बमोजजम मनोरन्जन कर लगाउनेछ।  

 (२) यस दफा बमोजजमको मनोरन्जन करबाट उठेको रकम मनोरन्जन स्थलका 
धनीले कर उठाएको मवहनाभन्दा पगछको मवहनाको 25 गतेगभत्र वववरर् साथ सम्बजन्धत 
गाउाँपागलका वा नगरपागलकामा जम्मा गनुन पनेछ । 

 (३) यस दफा बमोजजमको कर प्रशासन गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले गनेछ। 

 (४) उपदफा (१) बमोजजमको मनोरन्जन कर मनोरन्जनको लागग एकमषु्ट तोवकएको 
अवस्थामा सोही बमोजजम अन्यथा मनोरन्जन स्थलको वटकटमा लाग्नेछ ।  

12= ववज्ञापन कर: (१) प्रदेशमा ववज्ञापन सामाग्री राखे वापत लाग्ने ववज्ञापन कर सम्बजन्धत 
गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले सम्बजन्धत स्थानीय तहको कानून बमोजजम लगाउने र 
उठाउनेछ। 

 स्पवष्टकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग ×ववज्ञापन सामाग्री" भन्नाले होगडङ्ग बोडन, गनयोन, 
गडजजटल गडस््ले, गभते्त लेखन, तलु, खम्बा वा सवारी साधन आठदमा राजखने सामाग्री, पोष्टर, 
बेलनु जस्ता सामाग्री सम्झन ुपछन ।  

(2) कुनै व्यजि वा फमनले ववज्ञापन सामाग्री राख् न चाहेमा अनमुगतको लागग सम्बजन्धत 
गाउाँपागलका वा नगरपागलकामा गनवेदन ठदन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (2) बमोजजमको गनवेदन पनन आएमा गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले 
उजचत देखेमा ववज्ञापन कर गलई ववज्ञापन सामाग्री राख् न अनमुगत ठदन सक्नछे।  

(4) गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले उपदफा (३) बमोजजमको अनमुगत ठदाँदा ववज्ञापन 
राख् न पाउने अवगध, नवीकरर् गनुन पने समय, नवीकरर् नगरेमा लाग्ने शलु्क, सौन्दयन गबगानन 
नहनुे ववषय, वातावरर्ीय स्वच्छता, ववपद् जोजखम न्यूगनकरर् गने गरी, सावनजगनक 
यातायातमा पनन सक्ने असर, सामाग्रीको भावषक शिुता र शालीनता जस्ता ववषयमा आवयक 
शतन वकटान गनेछ। ग्रामीर् तथा शहरी सौन्दयनलाई प्रगतकूल नहनुे गरी स्थानीय तहले 
ववज्ञापन सम्बन्धी नीगत बनाई लागू गनन सक्नेछ ।  

(५) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तह वा सरकारी संस्थाका जग्गा वा सम्पजत्त 
(पोल, पखानल आठद) प्रयोग गरी राजखएका ववज्ञापन सामाग्रीमा ववज्ञापन कर उठाउन ु अजघ 
गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले सो गनकायसाँग आवयक स्वीकृगत तथा समन्वय गनुन पनेछ ।  

(६) व्यापाररक वा व्यावसावयक प्रयोजनका लागग राजखएका ववज्ञापनमा लागेको 
ववज्ञापन कर छूट वा गमनाहा हनु सक्ने छैन। 

(७) नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राखेका ववज्ञापनमा ववज्ञापन कर लाग्न े
छैन। 

(८) ववज्ञापन कर असलु सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउाँपागलका वा नगरपागलकाको 
कानून बमोजजम हनुेछ । 
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13= कृवष आयमा कर: (१) प्रदेशले आफ्नो िेत्र गभत्रको कृवष उपजको गबविबाट प्राप्त हनुे 
आयमा आगथनक ऐन बमोजजम कृवष आय कर लगाउनछे । 

स्पष्टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग "कृवष उपज" भन्नाले धान, गहुाँ, कोदो, फापर, 
मकै, फलफूल, तरकारी, आल,ु मासजुन्य पदाथन, माछा, दूध, तेलहन, दलहन जस्ता अन्य 
खाद्य बस्त ुतथा नगदे बालीको उपज सम्झन ुपछन |  

(2) यस दफा बमोजजमको कर, कर कायानलय वा प्रदेश सरकारले तोकेको कायानलयले 
संकलन गरी प्रदेश सजञ् चत कोषमा जम्मा गनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको कर स्वयं कर वववरर्को आधारमा वावषनक रुपमा 
आगथनक वषन समाप्त भएको तीन मवहना गभत्र बझुाउन ुपनेछ । 

(४) कृवषयोग्य जगमनलाई कृवष कायनमा उपयोग नगरी एक वषनभन्दा बढी बााँझो 
राखेको पाईएमा जगमन बााँझो राख् ने प्रवृजत्तलाई गनरुत्साहन गननको लागग आगथनक ऐन बमोजजम 
कर    लगाईनेछ ।  

(५) कृवषयोग्य जगमनलाई कृवष कायनमा उपयोग नगरी अन्य प्रयोगमा ल्याईएको 
पाईएमा अनमुागनत आय कायम गरी कर लगाईनेछ ।  

(६) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन कुनै ववपदको अवस्थामा प्रदेश 
सरकारले आफ्नो िेत्र गभत्रको सवै वकगसमको वा कुनै खास वकगसमको कृवष आयमा लाग्न े
कर पूर्न वा आजंशक रुपमा छुट ठदन सक्नछे । 

14= पयनटन शलु्क: (१) प्रदेशले आफै गनमानर् गरेको र नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरर् भई 
आएको पयनटकीय स्थल, पयनटन व्यवसाय र पयनटकीय वियाकलापमा सेवाको लागत, 
सञ् चालन र सम्भार खचनलाई आधार मानी आगथनक ऐन बमोजजम पयनटन शलु्क लगाई 
उठाउन सक्नेछ।  

(2) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन प्रदेशले आफ्नो िेत्र गभत्र 
पयनटक प्रवेश गरेको आधारमा मात्र पयनटन शलु्क लगाइन ेछैन । 

15= प्राकृगतक श्रोत कर: (१) प्रचगलत कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक प्राकृगतक 
स्रोतमध्ये आफ्नो िेत्रगभत्र ढुङ्गा,  गगिी, बालवुा, माटो र दहत्तर बहत्तरको संकलनमा प्रदेशले 
कर लगाउनेछ । 

(२) गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले आफ्नो िेत्रगभत्र ढुङ्गा, गगिी, माटो, बालवुा र 
दहत्तर बहत्तरको संकलन गनुन अजघ प्रचगलत कानून बमोजजम आवयक पने स्वीकृत 
वातावरर्ीय अध्ययन प्रगतवेदन र कायनयोजना प्रदेश सरकारको ववषयगत मन्त्रालय समि पेश 
गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजमको स्वीकृत वातावरर्ीय अध्ययन र कायनयोजना प्राप्त भएमा 
प्रदेशको ववषयगत मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नीगतको अधीनमा रही वातावरर्मा प्रगतकूल 
असर नपने तथा सवनसाधारर् जनताको वहत हनुे देखेमा गाउाँपागलका वा नगरपागलकालाई 
त्यस्तो िेत्रमा ढुङ्गा, गगिी, माटो, बालवुा र दहत्तर बहत्तर संकलन गनन गराउन आवयक 
शतन तोकी वा नतोकी स्वीकृगत ठदन सक्नछे ।  
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(4) उपदफा (३) बमोजजम स्वीकृगत प्राप्त भएमा गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले 
त्यस्तो िेत्रमा ढुङ्गा, गगिी, माटो, बालवुा र दहत्तर बहत्तर संकलन गरी गराई कर संकलन 
गनुन पनेछ । 

(५) प्रदेश सरकारले गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले ढुङ्गा, गगिी, माटो, बालवुा र 
दहत्तर बहत्तर संकलन गदान अपनाउन ुपने कायनववगध बनाइन जारी गनेछ र त्यस्तो कायनववगध 
गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले ढुङ्गा, गगिी, माटो, बालवुा र दहत्तर बहत्तर संकलन गदान वा 
गराउाँदा पालना गनुन पनेछ। 

16= सेवा शलु्क तथा दस्तरु: प्रदेशले संववधानको अनसूुची-6, ७ र ९ बमोजजमका िेत्र र ववषयमा 
आफूले परु् याएको सेवा वापत सेवा शलु्क तथा दस्तरु लगाई उठाउन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद-४ 

करदाता दतान  

17= करदाताको पवहचान तथा दतान : (१) कसैले व्यवसाय सञ् चालन गनन चाहेमा व्यवसाय गनुन 
पूवन दतान गरेर मात्र व्यवसाय सञ् चालन गनुन पनेछ। 

(2) कर कायानलयले यस ऐन बमोजजम कर गतनुन पने व्यजि वा करदाताको पवहचान 
गनुन पनेछ। 

(3) उपदफा (2) बमोजजम करदाताको पवहचान गदान व्यजि वा करदाताको नाममा 
रहेको सम्पजत्त, गनजले गरेको कारोबार र कर कायानलयलाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सूचना र सो 
कायानलयले छानगबन गदान देजखएका कुराहरूको आधारमा करदाताको पवहचान गररनछे। 

(4) कर कायानलयले यस ऐन बमोजजम कर गतनुन पने दावयत्व भएका करदाताको 
वववरर् खलुाई करदाता दतान गरी राख् न ु पनेछ । त्यसरी दतान भएका करदातालाई लेखा 
नम्बर उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(5) नेपाल सरकारबाट स्थायी लेखा नम्बर गलएका करदाताले कर सम्बन्धी कारोबार 
गदान सोही नम्बरको प्रयोग गनुन पनेछ। 

18= करदाताको दावयत्व: यस ऐन बमोजजम कर गतनुन पने कतनव्य भएका करदाताको देहाय 
बमोजजमको दावयत्व हनुछे:- 

(क) आफूलाई करदाताको रूपमा दतान गराउने, 
(ख) गनधानररत समयमा वववरर् पेश गने, 
(ग)  गनधानररत समयमा कर दाजखला गने, 
(घ) यस ऐन बमोजजम कुनै शलु्क, जररवाना वा व्याज बझुाउन ु पने भए समयमा 

बझुाउने, 
(ङ) वहसाब वकताब र अगभलेख दरुुस्त राख् ने,  

(च) कर अगधकृतले मागेको सूचना तथ्याङ्क समयमा उपलब्ध गराउने, 
(छ) कर कायानलयलाई आवयक सहयोग गने। 

19= करदाताको अगधकार : (१) करदातालाई देहाय बमोजजमको अगधकार हनुेछ:- 
(क)  सम्मानपूवनक व्यवहारको अगधकार, 
(ख)  प्रचगलत कानून बमोजजम कर सम्बन्धी सूचना प्राप्त गने अगधकार, 
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(ग)  कर सम्बन्धी ववषयमा प्रमार् पेश गने मौका प्राप्त गने अगधकार, 
(घ)  प्रगतरिाको लागग कानून व्यवसायी वा लेखापरीिक गनयिु गने अगधकार,  

(ङ)  कर सम्बन्धी गो्य कुराहरु यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक अनगतिम्य 
हनुे अगधकार । 

(२) करदाताले उपदफा (१) बमोजजमको अगधकारको दावी गनन आफ्नो दावयत्व पूरा 
गरेको हनुपुनेछ। 

20= करदाताको प्रगतगनगधत्व: (१) करदाताको प्रगतगनगधत्व करदाताको पररवारको उमेर पगेुको 
सदस्य, माथवर व्यजि वा गनजको कानून व्यवसायी वा लेखापाल वा लेखापरीिक वा गनजले 
गलजखत रूपमा अजख्तयारी ठदई पठाएको उमेर पगेुको वारेसले गनन सक्नछे। 

 स्पष्टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग उमेर पगेुको भन्नाले अठार वषन उमेर पगेुको 
व्यजि सम्झन ुपछन। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रगतगनगधत्व गनन सक्ने व्यजिका तफन बाट गररएका काम 
कारवाही करदाता स्वयंले गरेको मागननेछ।  

 

पररच्छेद-५ 
कर वववरर् र कर दाजखला  

21= वववरर् दाजखला गनन आदेश ठदन सक्न:े (१) यस ऐन बमोजजम कर बझुाउन ु पने दावयत्व 
भएको व्यजिले कर वववरर् नबझुाएमा वा वववरर् दाजखला गदान व्यहोरा फरक पारी दाजखला 
गरेको भनी शंका गनन सवकने आधार र कारर् भएमा कर अगधकृतले आधार र कारर् खोली 
कर वववरर् दाजखला गनन आदेश ठदन सक्नेछ। त्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा सम्बजन्धत 
व्यजिले सो आदेश प्राप्त भएको गमगतले पन्र ठदनगभत्र कर कायानलयमा वववरर् दाजखला गनुन 
पनेछ।   

(2) उपदफा (१) बमोजजमको म्याद गभत्र वववरर् दाजखला गनन नसक्न े सम्बजन्धत 
व्यजिले आधार र कारर् खोली समय अवगध थपको लागग गनवेदन ठदएमा कर अगधकृतले 
बवढमा तीस ठदनसम्मको अवगध थवपठदन सक्नेछ। 

22= वववरर् सच्याउन सवकन:े यस पररच्छेद बमोजजमको कर वववरर् दाजखला भइसकेपगछ कुनै 
गजर्तीय भलू भएको भने्न लागेमा करदाताले वववरर् दाजखला भएको गमगतले एक मवहनागभत्र 
यथाथन र सही अंक सवहतको अको वववरर् पेश गनन सक्नेछ। 

23= कर दाजखला गनुनपने: (1) यस ऐन बमोजजम दाजखला गनुनपने कर यस ऐनमा उल्लेख 
भएकोमा सोही समयमा र समय उल्लेख नभएको हकमा प्रत्येक आगथनक वषनको आजिन 
मसान्त गभत्र कर कायानलयमा दाजखला गनुन पनेछ।  

(२) यस ऐन बमोजजम अग्रीम करकिी गरी दाजखला गनुन पने कर करकिी भएको 
मवहना पगछको मवहनाको 25 गतेगभत्र कर कायानलयमा दाजखला गनुन पनेछ।  

24= कर दाजखलाको गनस्सा ठदन ुपने: करदाताले यस ऐन बमोजजम बझुाउन ुपने कर वा गैरकर 
राजस्व वा अन्य रकम बझुाएपगछ करदातालाई तत्काल त्यसको गनस्सा ठदन ुपनेछ। 
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पररच्छेद-६ 

कर वफतान र समायोजन 

25= कर वफतान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) करदाताले यस ऐन बमोजजम कर बझुाउाँदा गतनुन पने 
भन्दा बढी कर दाजखला गरेकोमा सो दाजखला गरेको एक वषन गभत्र बढी गतरेको कर रकम 
वफतान माग गनन सक्नछे। 

(2) उपदफा (१) बमोजजम वफतानको लागग गनवेदन परेकोमा व्यहोरा सााँचो देजखएमा 
करदाताले बझुाउन कुनै रकम बााँकी भएमा त्यसमा गमलान गरी बााँकी रहेको रकम कर 
अगधकृतले गनवेदन परेको साठी ठदनगभत्र वफतान ठदन ुपनेछ।  

26= कर समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) करदाताले दफा 2५ बमोजजम वफतान पाउन े
ठहररएको रकम गनजले दाजखला गनुन पने कर रकममा समायोजन गनन कर अगधकृत समि 
गनवेदन ठदन सक्नेछ।  

(2) उपदफा (१) बमोजजम गनवेदन परेकोमा व्यहोरा सााँचो देजखएमा कर अगधकृतले 
गनवेदन परेको एक मवहनागभत्र माग बमोजजम समायोजन गनन आदेश ठदन ुपनेछ। 

 

पररच्छेद-७ 
कर परीिर्, गनधानरर् र संकलन 

27= कर परीिर्: (१) यस ऐन बमोजजम करदाताले वववरर् पेश नगरेको वा पेश गरेको 
वववरर्मा देहायका सबै वा कुनै अवस्थामा कर अगधकृतबाट कर परीिर् गरी कर गनधानरर् 
गररनेछ:- 

(क) खातापाता, हरवहसाब वा अगभलेख दरुुस्त नदेजखएमा, 
(ख) गलत वा झटु्ठा वववरर् कागजात संलग्न गरेको देजखएमा, 
(ग) यथाथन कारोबार नदेखाएको वविास गनुनपने कारर् भएमा, 
(घ) कारोबारका आधारमा करको दावयत्व कम देखाएकोमा, 
(ङ) करको दर फरक पारेकोमा, 
(च) कानून बमोजजम कर छुट वा गमनाहा हनु नसक्नमेा सोको दाबी 

गरेकोमा। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम कर गनधानरर् गनुनपने देजखएमा करदातालाई आधार र 
कारर् खलुाई आफ्नो स्पष्टीकरर् पेश गनन तीस ठदनको सूचना ठदन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम सूचना प्राप्त भएकोमा करदाताले सूचनामा तोवकएको 
म्यादगभत्र आफ्नो स्पष्टीकरर् पेश गनुन पनेछ। 

(४) कर अगधकृतले उपदफा (३) बमोजजम तोवकएको म्यादगभत्र करदाताले स्पष्टीकरर् 
पेश गरेमा सो समेतलाई आधार बनाई र स्पष्टीकरर् पेश नगरेमा कानून बमोजजम कर 
गनधानरर् गनुन पनेछ। 

(5) स्वयं कर गनधानरर् गरी वववरर् पेश गरेको गमगतले चार वषनगभत्र कर अगधकृतले 
पनु: कर गनधानरर् वा संशोगधत कर गनधानरर् गनुन पने सन्तोषजनक आधार र कारर् भएमा 
करदातालाई सफाइको मौका ठदई त्यस्तो कर गनधानरर् गनन सक्नेछ | 
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(६) कुनै व्यजिले झटु्ठा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी 
गरी कर छलेको रहेछ भन ेकर अगधकृतले जनुसकैु बखत पनु: कर गनधानरर् गनन गराउन 
सक्नेछ । 

28= कर गनधानरर्को सूचना : (१) यस ऐन बमोजजम कर अगधकृतबाट कर गनधानरर् भएकोमा 
बझुाउन ु पने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक खाता नम्बर समेत उल्लेख गरी 
करदातालाई कर गनधानरर्को सूचना ठदन ुपनेछ। 

 (2) उपदफा (१) बमोजजमको कर गनधानरर्को सूचना प्राप्त भएपगछ करदाताले सो 
सूचनामा उजल्लजखत स्थान र समय सीमागभत्र कर दाजखला गनुन पनेछ। 

 (3) उपदफा (१) बमोजजमको कर रकम बैंक दाजखला गररएकोमा करदाताले 
त्यसको भौचर सम्बजन्धत कर कायानलयमा बझुाउन ुपनेछ।  

29= कर असलु गनन सक्न:े (१) यस ऐन बमोजजम असलु उपर गनुन पने कर, व्याज र शलु्क 
बापतको रकम करदाताले यस ऐनमा तोवकएको अवगधमा दाजखला नगरेमा कर अगधकृतले 
प्रदेश कर प्रमखुको पूवन स्वीकृगत गलई देहायको एक वा एकभन्दा बढी तररका बमोजजम कर 
असलु गनन सक्नछे:- 

(क) करदातालाई वफतान गनुन पने रकम भए त्यसमा किा गरेर, 
(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह वा सरकारी स्वागमत्वका संस्थाबाट 

करदाताले पाउने रकमबाट किा गनन लगाएर, 
(ग) कुनै तेस्रो व्यजिले करदातालाई गतनुनपने रकम करदाताको पूवन सहमगत 

गलई किा गरेर, 
(घ) बैंक वा ववत्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट किा गनन लगाएर, 
(ङ) करदाताको कारोबार रोक्का गरेर, 
(च) करदाताको चल तथा अचल सम्पजत्त मागथ दावी वा कब्जा गरेर, 
(छ) करदाताको सम्पजत्त एकैपटक वा पटकपटक गरी तोवकएबमोजजम गललाम 

गबिी गरेर।  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम गललामको कारवाही शरुु भएपगछ सो 
कारवाही समाप्त हनुपूुवन कर दाजखला गनन ल्याएमा बझुाउन बााँकी कुल रकमको थप पााँच 
प्रगतशत शलु्क सवहत असलु गररनेछ। 

(३) गललामबाट प्राप्त रकम करदाताले गतनुन पने कर रकमभन्दा बढी भएमा बढी 
भएजगत रकम साठी ठदनगभत्र सम्बजन्धत करदातालाई वफतान ठदन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम रकम वफतान गदान गनजले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा 
जम्मा गररठदन ुपनेछ | 

30= वकस्ताबन्दीमा कर असूली: कुनै खास करदातालाई गबशेष पररजस्थगतमा समयमा कर गतनन नसक्ने 
कारर् भई सो कुराको गनवेदन गनन आएमा कर अगधकृतले जााँचबुाँझ गदान कारर् सन्तोषजनक 
देजखएमा पचान खडा गरी बढीमा एक वषनगभत्र तीन वकस्तामा कर दाजखला गनन आदेश ठदन 
सक्नेछ। तर वढला बझुाए बापत यस ऐन बमोजजम लाग्ने व्याज गमन्हा हनुे छैन ।  
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पररच्छेद-८ 

व्याज, शलु्क र जररवाना  

31= जररवाना लाग्न:े यस ऐनको पालना नगरी करको दावयत्व घटाएमा कर अगधकृतले कर 
गबगोको पच्चीस प्रगतशत जररवाना गनन सक्नेछ । 

32= व्याज लाग्न:े यस ऐन बमोजजम दाजखला गनुन पने कर समयमा दाजखला नगरेमा गतनुन बझुाउन ु
पने बााँकी रकममा वावषनक पन्र प्रगतशत व्याज लाग्नछे। 

33= शलु्क लाग्न:े (१) यस ऐन बमोजजम अगभलेख राख् नपुने कतनव्य भएका करदाताले अगभलेख 
नराखेमा प्रत्येक पटक पााँच हजार रुपैयााँ शलु्क लाग्नेछ। 

(२) यस ऐन बमोजजम वववरर् दाजखला गनुनपने दावयत्व भएका करदाताले समयमा 
वववरर् दाजखला नगरेमा प्रगत वववरर् पााँच सय रुपैयााँ शलु्क लाग्नेछ। 

(३) यस ऐन बमोजजम वववरर् दाजखला गनुन पने दावयत्व भएका करदाताले झिुा 
वववरर् दाजखला गरी करको दावयत्व घटाएमा फरक परेको कर रकम असलु गरी सोको 
पच्चीस प्रगतशत शलु्क लाग्नछे। 

34= पनुाः व्याज नलाग्न:े यस ऐन बमोजजम लाग्ने शलु्क, व्याज र जररवानामा पनुाः व्याज लाग्न े
छैन। 

 

पररच्छेद-९ 

पूवानदेश, प्रशासकीय पनुरावलोकन र पनुरावेदन 

35= पूवानदेश माग गनन सक्न:े (१) कुनै करदातालाई यस ऐन बमोजजम लगाइएको कर, दस्तरु, 
शलु्क वा ऐनका व्यवस्थाबारे दवुवधा भएमा सोको गनराकरर्को लागग गनजले प्रदेश कर 
प्रमखुसमि गनवेदन ठदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको गनवेदन ठदएकोमा प्रदेश कर प्रमखुले दवुवधा गनराकरर् 
गनन पूवानदेश जारी गरी करदातालाई सो पूवानदेश उपलव्ध गराउनेछ |  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन अदालतमा 
ववचाराधीन रहेको वा अदालतबाट गनर्नय भइसकेको ववषयमा यस दफा बमोजजम पूवानदेश 
जारी गनन सवकने छैन।  

(4) उपदफा (१) बमोजजमको पूवानदेश प्रदेश कर प्रमखुले खारेज नगरेसम्म वा 
अदालतको आदेशबाट अन्यथा नभएसम्म कायम रहनेछ । 

36= प्रशासकीय पनुरावलोकन हनु सक्न:े यस ऐन बमोजजमका देहायको गनर्नय मागथ प्रशासकीय 
पनुरावलोकन हनु सक्नेछ:- 

(क)  कर अगधकृतले गरेको कर गनधानरर्, पनु: कर गनधानरर् र संशोगधत कर गनधानरर् 
सम्बन्धी गनर्नय, 

(ख)  यस ऐन बमोजजम लाग्ने वा लागेको कर र गैरकर राजस्व तथा अन्य दस्तरु, 
शलु्क, व्याज सम्बन्धी गनर्नय । 
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37= प्रशासकीय पनुरावलोकनको प्रविया: (१) यस ऐन बमोजजम कर गनधानरर्को गनर्नय उपर जचत्त 
नबझु्ने करदाताले सो गनर्नय भएको गमगतले तीस ठदनगभत्र वववाद रवहत कर र जररवाना रकम 
बझुाई वववाठदत कर र जररवाना रकमको एक गतहाई रकम नगद धरौटी संलग्न गरी 
तोवकएको ढााँचामा प्रदेश कर प्रमखु समि प्रशासकीय पनुरावलोकनका लागग गनवेदन ठदन 
सक्नेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोजजम गनवेदनको म्याद गजुिन गएमा त्यस्तो म्याद गिुकेो 
गमगतले सात ठदनगभत्र प्रदेश कर प्रमखु समि गनवेदन ठदन सक्नेछ र त्यस्तो गनवेदनमा 
उल्लेजखत कारर् मनागसव देजखएमा प्रदेश कर प्रमखुले म्याद गिुकेो गमगतबाट तीस ठदन 
म्याद थप गनन सक्नछे । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम प्रशासकीय पनुरावलोकनको लागग परेको गनवेदन उपर 
साठी कायनठदन गभत्र कारवाही र वकनारा गनुन पनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोजजम परेको गनवेदन उपर छानववन गदान त्यस्तो गनवेदन जजवकर 
मनागसव देजखन आएमा स्पष्ट कारर् खलुाई पचान खडा गरी पनु: कर गनधानरर् गनन प्रदेश कर 
प्रमखुले आदेश ठदन सक्नेछ । 

38= उजरुी नलाग्न े : यस ऐन बमोजजम प्रशासकीय पनुरावलोकन गनन सवकन े ववषयमा त्यस्तो 
पनुरावलोकन नभई कुनै अदालतमा कुनै उजरु लाग्ने छैन। 

39= पनुरावेदन ठदन सक्न:े (1) प्रशासकीय पनुरावलोकनको गनर्नय भएकोमा सो गमगतले र दफा 
३७(३) बमोजजम गनर्नय नभएमा सो गमगत समाप्त भएको गमगतले जचत्त नबझु्ने पिले पैंतीस 
ठदनगभत्र वववाद रवहत कर र जररवाना रकम बझुाई वववाठदत कर र जररवाना रकमको पचास 
प्रगतशत रकम नगद धरौटी संलग्न गरी तोवकएको ढााँचामा राजस्व न्यायगधकरर्मा पनुरावेदन 
ठदन सक्नेछ । 

(2) उपदफा (१) बमोजजमको राजस्व न्यायगधकरर्ले गरेको गनर्नय अजन्तम हनुेछ।  

 

पररच्छेद-१० 

समन्वय  

40= नपेाल सरकारसाँग समन्वय : (१) प्रदेश सरकारले संघीय कानून वा यस ऐन बमोजजम असलु 
उपर गनुन पने कर वा गैरकर राजस्व असलु गनन एकद्वार प्रर्ाली अपनाउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको एकद्वार प्रर्ाली अपनाउन स्थानीय तह वा स्थानीय 
तहले अगधकार समु्पेको अगधकृत वा कर अगधकृतले नपेाल सरकार वा नेपाल सरकारले सो 
प्रयोजनका लागग अगधकार समु्पेको अगधकृतसाँग समन्वय गरी आवयक व्यवस्था गनन 
सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सरकारले संववधानको साझा सूचीमा रहेका ववषयसाँग सम्बजन्धत कर वा 
गैरकर राजस्वका आधार र दर वा कर प्रशासनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसाँग समन्वय 
गनन सक्नेछ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजजमको व्यवस्था अन्तगनत समन्वय गरी टंुगोमा 
पगुगएका ववषयहरु यस ऐनमा परे सरह मागननेछ र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा अन्यत्र 
जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन सोही अनसुार कायानन्वयन गनुन पनेछ। 
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41= स्थानीय तहसाँग समन्वय: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून वा यस ऐन बमोजजम असलु 
उपर गनुन पने कर वा गैरकर राजस्व असलु गनन एकद्वार प्रर्ाली अपनाउन सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको एकद्वार प्रर्ाली अपनाउन प्रदेश सरकारले अगधकार 
समु्पेको अगधकृत वा कर अगधकृतले स्थानीय तह वा स्थानीय सरकारले सो प्रयोजनका लागग 
अगधकार समु्पेको अगधकृतसाँग समन्वय गरी आवयक व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सरकारले संववधानको साझा सूचीमा रहेका ववषयसाँग सम्बजन्धत कर वा गैर 
कर राजस्वका आधार वा दर वा कर प्रशासनका सम्बन्धमा स्थानीय तहसाँग समन्वय गनन 
सक्नेछ। 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजजमको व्यवस्था अन्तगनत समन्वय गररएका ववषयहरु 
यस ऐनमा भए सरह मागननछे र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापगन सोही अनसुार कायानन्वयन गनुन पनेछ। 

42= नपेाल राष्ट्र बैंकसाँग समन्वय: प्रदेश सरकारले कर र गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी 
बनाउन बैंवकङ्ग प्रर्ालीमा आवि गने ववषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसाँग समन्वय गरी आवयक 
व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

43= अन्य संस्थासाँग समन्वय: प्रदेश सरकार वा कर अगधकृतले कर तथा गैरकर राजस्वसाँग 
सम्बजन्धत ववषयमा आवयकता अनसुार अन्य संस्थासाँग समन्वय गनन सक्नेछ।  

44= राजस्व सम्बन्धी नयााँ प्रस्ताव: (१) प्रदेश सरकारले कर तथा गैरकर सम्बन्धी नयााँ कर 
प्रस्ताव तयार गदान सरोकारवालासाँग परामशन गनुन पनेछ । 

(२) प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अगधकार सूचीगभत्र रहेका कर तथा गैर कर 
सम्बन्धी ववषयमा दर प्रस्ताव गदान र कर सम्बन्धी अन्य ववषयमा समन्वयका लागग तोवकए 
बमोजजमको राजस्व परामशन सगमगत गठन गररनेछ । 

45= सूचना सावनजगनक गनुन पने: (१) प्रदेश सरकारले लगाएको कर र गैर कर राजस्व उठाउन े
कायानलयको प्रमखुले सो कर, राजस्वका दर र त्यसमा भएको हेरफेर सम्बन्धी सूचना प्रदेश 
कानून बमोजजम सवनसाधारर्को लागग सावनजगनक गनुन पनेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजजमका कर, राजस्वका दर र त्यसमा भएको 
हेरफेर समेत गमलाई प्रदेश सरकारको वेभसाइटमा राख् न ेव्यवस्था गमलाउन ुपनेछ। 

(३) प्रदेश सरकारले कर र राजस्वका दर र हेरफेर सम्बन्धी वववरर् केन्रीय सूचना 
प्रर्ालीमा समेत राख् न े प्रयोजनका लागग नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालय वा सो मन्त्रालयले 
तोकेको कायानलयलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

 

पररच्छेद-११ 

ववववध 

46= ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोग गनन सक्न:े यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन 
प्रदेश सरकारले ववद्यतुीय माध्यम बाट करदातालाई सूचना ठदने, करदाताले आफ्नो वववरर् र 
प्रमार् पेश गने, कर लगायतको गतनुन बझुाउन ुपने रकम दाजखला गने एवं कर वा त्यस्तो 
रकम बझुाएको रगसद ठदन े लगायतका कर सम्बन्धी अन्य काम कारवाही गनन सवकन े
व्यवस्था गनन सक्नेछ। 
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47= ठेक्कामा लगाउन नपाइन:े प्रदेश सरकारले आफूले असलु गनुन पने कुनै कर वा राजस्व ठेक्का 
लगाई उठाउन पाइन ेछैन । 

तर, अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 बमोजजम स्थानीय तहसाँग समन्वय 
गरी कर उठाउन बाधा पगेुको मागनने छैन । 

48= कागजातको ढााँचा: (१) यस ऐनको प्रभावकारी कायानन्वयनको लागग प्रदेश सरकारले 
गनदेजशका, ठदग्दशनन, फाराम, ढााँचा, तररका तोक्ने गरी सूचना जारी गनन सक्नछे ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमका गनदेजशका, ठदग्दशनन, फाराम, ढााँचा, तररका आठद 
सवनसाधारर्को जानकारीको लागग प्रदेश सरकारको सूचना पाटी, वेभसाइट आठदको 
माध्यमबाट उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

49= सूचना तामेली रीत पगेुको मागनन े : (१) यस ऐन बमोजजम ठदन ु पने म्याद, सूचना वा 
कागजात देहाय बमोजजम बझुाए वा पठाएमा सम्बजन्धत व्यजिलाई बझुाएको वा ठदइएको 
मागननेछ : 

(क)  सम्बजन्धत व्यजिलाई नै बझुाएको, 
(ख)  गनजको पररवारको उमेर पगेुको सदस्यलाई बझुाएको, 
(ग)  गनजको कानून व्यवसायी वा लेखापाललाई बझुाएको, 
(घ)  नावागलगको हकमा संरिक वा माथवर व्यजिलाई बझुाएको,  

(ङ)  कायानलय संस्था वा गनकायको हकमा प्रबन्धक वा प्रशासकीय प्रमखुलाई 
बझुाएको,  

(च)  करदाताको ठेगानामा हलुाकबाट रजजष्ट्री गरी पठाएको, 
(छ)  करदाताको ठेगानामा राजखएको टेगलफ्याक्स, टेलेक्स वा अन्य ववद्यतुीय 

उपकरर् माफन त पठाएको। 

(ज) करदाताको कारोबार पररसरमा सूचना टााँस गरेको । 
(२) कर कायानलयको अगधकृतको नाम र पद खलु्ने गरी दस्तखत गररएको, कम््यूटर 

प्रववगधबाट इनवि्ट वा इनकोड गररएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी यस ऐन 
बमोजजम जारी गररएको, तामेली गररएको वा ठदइएको कागजातलाई रीतपूवनकको मागननेछ । 

50= कागजातको अगभलेख राख् न े: (१) यस ऐन बमोजजम कर बझुाउन ुपने दावयत्व भएको प्रत्येक 
व्यजि वा करदाताले देहायका आवयक कागजातहरु सरुजित गरी राख् न ुपनेछ:- 

(क)  यस ऐन बमोजजम कर कायानलयमा पेश गनुन पने कागजात र सोलाई 
पसु्टयाइाँ गने सूचना तथा कागजात,  

(ख)  कर गनधानरर् गनन सघाउ परु् याउने कागजातहरु, 
(ग)  खचन किी गनुन पने भए सोलाई पसु्टयाइाँ गने कागजात । 

(२) कर कायानलयले गलजखत रुपमा सूचना जारी गरी अन्यथा तोकेकोमा बाहेक 
करदाताले यस दफा बमोजजमका कागजातहरु सम्बजन्धत आय वषन समाप्त भएको गमगतले 
कम्तीमा चार वषनसम्म सरुजित राख् न ुपनेछ। 
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51= अदालतलाई भए सरहको अगधकार हनु े : यस ऐनको प्रयोजनको लागग कर अगधकृतलाई 
सम्बजन्धत व्यजिलाई जझकाउने, बयान गराउने, प्रमार् बझु्ने र गलखतहरु पेश गनन लगाउन े
सम्बन्धमा प्रचगलत नेपाल कानून बमोजजम अदालतलाई भए सरहको अगधकार हनुछे। 

52= प्रहरीले सहयोग गनुनपने: यस ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको गनयमको कायानन्वयन गने 
सम्बन्धमा प्रदेश कर ववभाग र कर कायानलयले मागेको सहयोग प्रहरीले उपलब्ध गराउन ु
पनेछ । 

53= कर अगधकृतको पररचय पत्र : कर कायानलयमा काम गने प्रत्येक कर अगधकृत र अन्य 
कमनचारीले पररचय पत्र आफ्नो साथमा राख् ने, काम गने समयमा लगाउने र कतनव्य 
पालनाको गसलगसलामा पररचय पत्र सम्बजन्धत व्यजिलाई देखाउन ुपनेछ। 

54= ववभागीय कारवाही र सजाय हनु:े (१) कर अगधकृत वा कर प्रशासनसाँग सम्बजन्धत कुनै 
कमनचारीले कर गतनुन बझुाउन ु पने दावयत्व भएको व्यजि वा करदातालाई हागन नोक्सानी 
परु् याउने, करको दावयत्व घटीबढी गने, समान अवस्थामा करदाता बीच असमान व्यवहार 
गने, कुनै करदातालाई अनजुचत फाइदा परु् याउन े वा करदाताबाट आफ्नो वा अरु कसैको 
गनजी स्वाथन पूगतन गने उद्देयले कुनै काम गरेमा वा कानून बमोजजम गनुन पने काम समयमा 
नगरी दाुःख वा हैरानी ठदएमा सम्बजन्धत व्यजिले प्रदेश कर कायानलयको प्रमखु समि उजरु 
गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम उजरु परेमा कर कायानलयको प्रमखुले आवयक छानगबन 
गरी सम्बजन्धत कमनचारीको सेवा सम्बन्धी कानून बमोजजम आफूलाई कारवाही गने अगधकार 
भएको ववषयमा आफैले कारवाही गने र कारवाही गने अगधकार नभएको ववषयमा ववभागीय 
कारवाहीको लागग प्रदेश कर प्रमखु समि पेश गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम प्राप्त भएको उजरुी सम्बन्धमा छानगबन गनन प्रदेश कर 
प्रमखुले छानगबन सगमगत गठन गरी प्रगतवेदन गलन सक्नछे । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम छानगबन र कारवाही गदान प्रमार् नष्ट हनु सक्ने भएमा 
प्रदेश कर प्रमखुले त्यस्तो कर अगधकृत वा अन्य कमनचारीलाई सम्बजन्धत सेवा सम्बन्धी 
कानून बमोजजम गनलम्बन गनन सक्नेछ ।  

(5) उपदफा (3) बमोजजम छानगबन गदान प्रचगलत कानून बमोजजम अनजुचत कायन वा 
लापरबाही गरेको कुरा खलु्न आएमा प्रदेश कर प्रमखुले गनजलाई ववभागीय कारवाही गनेछ । 

(6) यस दफा बमोजजमको छानगबन गने र कर अगधकृतको जजम्मेवारीबाट अलग 
राख् न ेगनलम्बन अवगध तीन मवहनाभन्दा बढी हनुे छैन।  

55= परुस्कृत गनन सक्न:े (१) आगथनक मागमला तथा योजना मन्त्रालयले यथाथनपरक र वविसनीय 
रुपमा तथा कानूनले तोकेको म्याद गभत्र कर वववरर् बझुाउने, लागेको कर दाजखला गने र 
कर अगधकृतले अनरुोध गरेका सूचना उपलब्ध गराउन ेउत्कृष्ट करदाताहरुलाई प्रत्येक वषन 
परुस्कार ठदन ेव्यवस्था गनन सक्नेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोजजम ठदइन े परुस्कार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कर 
ववभागले गनधानरर् गरे बमोजजम हनुेछ।  
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56= म्याद, हदम्याद नजान े : यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन यस ऐन 
बमोजजम म्याद वा हदम्याद गर्ना गदान देहायको अवगध बाहेक गर्ना गररनेछ: 

(क) अदालतबाट स्थगन वा कर अगधकृत वा अन्य सरकारी गनकायबाट रोक्का वा 
स्थगन भएको अवगध, 

(ख)  पनुरावेदन गरेकोमा पनुरावेदन तहको अजन्तम गनर्नय भएको जानकारी प्राप्त 
नभएसम्मको अवगध । 

57= पररपत्राः (१) यस ऐनको कायानन्वयनमा एकरुपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउन र 
कर कायानलय लगायत यस ऐनबाट प्रभाववत हनुे व्यजिहरुलाई मागनगनदेशन ठदन प्रदेश कर 
ववभागले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको सम्बन्धमा व्याख्या सवहत गलजखत पररपत्रहरु जारी 
गनन सक्नेछ । 

(2) उपदफा (१) बमोजजम जारी गररएका पररपत्रहरु सवनसाधारर्को जानकारीका 
लागग ववगभन्न माध्यमबाट सावनजगनक गनुनपनेछ । 

 

(३) उपदफा (१) बमोजजम जारी गररएको कुनै पररपत्र रद्द नभएसम्म लागू हनुेछ ।  

58= गनयम बनाउन ेअगधकाराः यो ऐनको उद्देय कायानन्वयन गनन प्रदेश सरकारले आवयक गनयम 
बनाउन सक्नछे । 

59= बचाउ: यो ऐन र यस अन्तगनत बनेका गनयमहरुमा लेजखएका कुराहरुमा सोही बमोजजम र 
अरुमा प्रचगलत कानून बमोजजम हनुेछ । 

 
 


