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संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. ०६ 
कर तथा गैरकर राजस्व पररचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेशको समतामूलक हवकासका लामग कर तथा गैरकर राजस्व 
पररचालन सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकाले, 

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
पररच्छेद- १ 
प्रारम्म्भक 

1. संम्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “कर तथा गरैकर राजस्व 
सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ। 
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(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

(३) यस ऐन बमोम्जमको कर तथा गैरकर राजस्व बझुाउन ु
पने दाहयत्व भएको व्यम्ि जहााँसकैु रहे बसेको भए तापमन मनजको 
हकमा समेत लागू हनेुछ। 

2. पररभाषा: हवषय वा प्रसंगले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “आमथिक ऐन” भन्नाले प्रदेशको सालबसाली रूपमा जारी 
गररने आमथिक ऐन सम्झन ुपछि। 

(ख) “कम्पनी” भन्नाले प्रचमलत कानून बमोम्जम स्थापना 
भएको कम्पनी सम्झन ु पछि र सो शब्दले प्रचमलत 
नेपाल कानून बमोम्जम स्थाहपत संगठित संस्था 
समेतलाई जनाउाँछ। 

(ग) “कर” भन्नाले आमथिक ऐन बमोम्जमको कर सम्झन ु
पछि। 

(घ) “कर अमधकृत” भन्नाले दफा ५ बमोम्जमको कर 
अमधकृत सम्झन ुपछि र सो शब्दले कर अमधकृतको 
रूपमा काम गनि म्जम्मेवारी समु्पेको वा कर 
अमधकृतको प्रत्यायोम्जत अमधकार प्रयोग गने प्रदेश 
सरकारको अमधकृतस्तरको कमिचारी समेतलाई 
जनाउाँछ।  

(ङ) “कर कायािलय” भन्नाले प्रदेश सरकारको कर सम्बन्धी 
काम, कारबाही र मनणिय गने महाशाखा, शाखा वा सो 
प्रयोजनको लामग अम्ततयार प्राप्त तोहकएको कायािलय 
सम्झन ुपछि। 
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(च) “करदाता” भन्नाले कर मतनुि पने कतिव्य तथा दाहयत्व 
भएको व्यम्ि सम्झन ुपछि र सो शब्दले कर अमधकृतले 
कुनै करको हववरण बझुाउन सूचना ठदएको वा अरु 
कुनै कारबाही प्रहिया शरुु गरेको व्यम्ि समेतलाई 
जनाउाँछ।  

(छ) “कर मनधािरण” भन्नाले कर अमधकृतले गरेको कर 
मनधािरण सम्झन ुपछि र सो शब्दले पनु: कर मनधािरण 
र संशोमधत कर मनधािरण समेतलाई जनाउाँछ। 

(ज) “गैरकर राजस्व” भन्नाले कर बाहेकका गैरकर राजस्व 
सम्झन ुपछि। 

(झ) “दहत्तर बहत्तर” भन्नाले ढंुगा, मगट्टी, बालवुा वा नदीले 
बगाई ल्याएको काि दाउरा लगायतका दहत्तर बहत्तर 
सम्झन ुपछि।  

(ञ) “पररवार” भन्नाले प्राकृमतक व्यम्िको पमत, पत्नी र अंश 
छुहट्टए वा नछुहट्टएका नाबामलग सन्तान सम्झन ुपछि। 

(ट) “प्रदेश कर प्रमखु” भन्नाले प्रदेश सरकारले कर प्रशासन 
सम्बन्धी प्रमखु म्जम्मेवारी तोहक मनयिु गरेको 
अमधकृतस्तरको कमिचारी सम्झन ु पछि र सो शब्दले 
त्यसरी प्रदेश कर प्रमखु मनयिु नभएकोमा आमथिक 
माममला तथा योजना मन्रालयको सम्चवलार्ि 
जनाउाँछ।  

(ि) “प्रदेश” भन्नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछि।   
(ड) “फमि” भन्नाले प्रचमलत कानून बमोम्जम दताि भएको 

जनुसकैु फमि सम्झन ुपछि। 

 
 केही प्रदेश ऐनलार्ि संशोधन गने ऐन, 2077 द्वारा संशोमधत। 



 

4 
 

(ढ) “व्यम्ि” भन्नाले कर मतनुिपने दाहयत्व भएको व्यम्ि 
सम्झन ुपछि। 

(ण) “मन्रालय” भन्नाले आमथिक माममला तथा योजना 
मन्रालय सम्झन ुपछि।  

(त) “संहवधान” भन्नाले नेपालको संहवधान सम्झन ुपछि। 
पररच्छेद- २ 

राजस्व मनधािरणका आधार र कर प्रशासन 
3. कर तथा गैरकर राजस्व मनधािरणका आधार: (१) कर राजस्व देहायका 

आधारमा मनधािरण गनुि पनेछ:-  
(क) कर मतनि सक्ने िमता, 
(ख) कर प्रणाली समानता र न्यायमा आधाररत हनेु अवस्था, 
(ग) कर प्रशासन सरल, पारदशी र ममतव्ययी हनेु अवस्था, 
(घ) नागररकको सहुवधा,  
(ङ) स्वेम्च्छक रूपमा कर मतनि प्ररेरत हनेु वातावरणको 

मसजिना, 
(च) करको आधार, करको दर र कर मतने अवमधको 

समुनम्ितता।  
(२) गैरकर राजस्व मनधािरण गदाि उपलव्ध गरार्ने सेवा, 

सहमुलयत र सहुवधाको लागत, सञ्चालन र ममित सम्भार खचिलाई आधार 
मलन ुपनेछ। 

4. कर प्रशासन: (१) यस ऐन बमोम्जमको कर तथा गैरकर सम्बन्धी 
प्रशासन प्रदेश सरकारले गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कर प्रशासन व्यावसाहयक, 
दरुुस्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार अन्तगित आवश्यकता 
अनसुार कर कायािलय रहन सक्ने छन।् 
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5. कमिचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दी 
अनसुारका हवमभन्न तहका कमिचारी प्रदेश कर कायािलयमा रहन सक्ने 
छन।् 
 (२) प्रदेश कर कायािलयमा प्रदेश सरकारले प्रचमलत कानून 
बमोम्जम स्वीकृत दरवन्दीका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी तहका 
कर अमधकृत, सहायक कमिचारीलाई काममा लगाउन सक्नेछ। 

6. कर अमधकृतको काम, कतिव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यर उल्लेख 
भएका काम, कतिव्य र अमधकारका अमतररि कर अमधकृतको अन्य 
काम, कतिव्य र अमधकार देहाय बमोम्जम हनेुछ:- 

(क) करदाता दताि गने,  
(ख) करदाताबाट हववरण प्राप्त गने, 
(ग) कर परीिण तथा अनसुन्धान गने, 
(घ) कर संकलन गने, 
(ङ) कर तथा गैर कर राजस्व चहुावट रोक्न आवश्यक 

कायि गने,  
(च) करदाता मैरी वातावरण बनाउन उपयिु र 

आवश्यक कायि गने, 
(छ) कर सम्बन्धी जनचेतना अमभवृहि गनि कायििम 

सञ्चालन गने, 
(ज) कर कानून र कर प्रशासनका िेरमा सधुार गनुिपने 

हवषयमा प्रदेश सरकारलाई सझुाव ठदने, 
(झ) राजस्वको प्रिेपण गनि आवश्यक सूचना उपलब्ध 

गराउने, 
(ञ) करदाताका खाता तथा हहसाब दरुुस्त राख्न लगाउने, 

सूचना प्रहवमध मैरी बनाउने,  
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(ट) कर सम्बन्धी अमभलेख दरुुस्त राखे्न, 

(ि) कर सम्बन्धी अन्य काम गने। 

7. अमधकार प्रत्यायोजन: (१) प्रदेश कर प्रमखुले संहवधान र यस कानून 
बमोम्जम आफूमा रहेको कर तथा राजस्व उिाउने अमधकार कर 
कायािलयका प्रमखु तथा कर अमधकृतलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ।  

 (२) कर कायािलयका प्रमखुले आफूलाई प्राप्त अमधकार 
आवश्यकता अनसुार आफ्नो सामान्य रेखदेख र मनयन्रणमा रहने गरी 
आफू मातहतका कर अमधकृतलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ। 

 (३) कर कायािलयको प्रमखु र कर अमधकृतले आफूलाई प्राप्त 
अमधकार प्रत्यायोजन गने सम्बन्धमा मन्रालयबाट कुनै खास मनदेशन 
भएकोमा सोही बमोम्जम गनुि पनेछ। 

8. प्रत्यायोम्जत अमधकार र म्जम्मेवारी: (१) दफा ७ बमोम्जम प्रत्यायोजन 
गररएको अमधकारको म्जम्मेवारी अमधकार प्रत्यायोजन गने अमधकारीमा 
रहनेछ। 

 (२) दफा ७ बमोम्जम प्रत्यायोम्जत अमधकार प्रयोग गनेले सो 
अमधकारको प्रयोग गदाि अमधकार प्रत्यायोजन गने प्रमत उत्तरदायी रही 
प्रयोग गनुि पनेछ। 

पररच्छेद- ३ 

कर तथा गैरकर राजस्व  

9. घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्क: (१) प्रदेश सरकारले आफ्नो िेरमभर घर, 
जग्गा वा घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन पाररत गदाि घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्क 
लगाउनेछ। 



 

7 
 

 (2) उपदफा (१) बमोम्जमको घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्क 
रम्जषे्ट्रशन गदािको बखतमा रम्जषे्ट्रशन पाररत गरी गराई स्वाममत्व प्राप्त 
गने व्यम्िलाई लाग्नेछ। 
 (३) घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन शलु्क प्रत्येक कारोबारको मलखतमा 
उल्लेख भएको रकम वा सो प्रयोजनको लामग मनधािरण गररएको न्यूनतम 
रकममध्ये जनु बढी हनु्छ सो रकममा लाग्नेछ। 
 (4) उपदफा (१) बमोम्जमको शलु्क घरजग्गा रम्जषे्ट्रशनका 
बखत सम्बम्न्धत गाउाँपामलका तथा नगरपामलकाले संकलन गनुि पनेछ।  

तर गाउाँपामलका तथा नगरपामलकाको साधन, श्रोत, प्रहवमध, 
जनशम्ि तथा कायािलय व्यवस्थापन नभएसम्म संघीय सरकारको 
तोहकएको कायािलयले प्रदेश सरकारले मनधािरण गरे बमोम्जमको दर 
अनसुारको शलु्क उिाई सम्बम्न्धत सम्ञ् चत कोषमा दाम्खला गनुि पनेछ।  
 (5) उपदफा (४) बमोम्जमको कायािलयले यस दफा बमोम्जम 
उिाएको रम्जषे्ट्रशन शलु्क मध्येबाट सािी प्रमतशतले हनेु रकम 
सम्बम्न्धत स्थानीय सम्ञ् चत कोषमा र चालीस प्रमतशतले हनेु रकम 
मामसक रूपमा प्रदेश सम्ञ्चत कोषमा जम्मा गनुि पनेछ। 
 (6) उपदफा (4) बमोम्जम घरजग्गा रम्जषे्ट्रसन शलु्क 
असलुीको हववरण असलु गने मनकायले मामसक रूपमा महहना समाप्त 
भएको मममतले पच्चीस ठदनमभर मन्रालय एवं सम्बम्न्धत स्थानीय तहमा 
पेश गनुि पनेछ। 
 (7) यस दफा बमोम्जमको घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन पाररत गदािको 
अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको दरमा पूाँजीगत लाभकर असलु गरी 
नेपाल सरकारले तोकेको राजस्व खातामा जम्मा गनुि पनेछ। 
 (8) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सरकारी 
मनकायलाई घर, जग्गा वा घर जग्गा रम्जषे्ट्रशन गदाि कुनै शलु्क लाग्ने 
छैन।  
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10. सवारी साधन कर: (१) प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा प्रचमलत कानून 
बमोम्जम सवारी साधन कर लगाउनेछ। 

 स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग "सवारी साधन" भन्नाले र्न्धन 
वा ऊजाि प्रयोग गरी याम्न्रक शम्िबाट सडकमा चल्ने सवारी साधन 
सम्झन ुपछि। 
 (२) उपदफा (१) बमोम्जम सवारी साधन कर लगाउाँदा सवारी 
साधनको प्रकृमत र िमताका आधारमा समान प्रकृमतका सवारी 
साधनलाई समान दर कायम हनेु गरी लगार्न ुपनेछ। 
 (3) सवारी साधन भएका व्यम्िले आफ्नो स्थायी िेगाना वा 
बसाई सराई गरेको स्थान वा रोजगार वा व्यवसायको मसलमसलामा 
तत्काल बसोबास गरेको स्थान वा कारोबार दताि रहेको स्थान रहेको 
प्रदेशको कर कायािलय वा तोहकएको मनकायमा तोहकए बमोम्जम सवारी 
साधन दताि गरी सवारी साधन कर बझुाउन ुपनेछ। 
 (4) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुपूवि नेपालभर जनुसकैु स्थानमा दताि 
भएका सवारी साधनका धनीले उपदफा (३) बमोम्जमको स्थानमा सवारी 
दताि गनि चाहेमा हव.सं. २०७५ साल चैर मसान्तसम्म सवारी साधनको 
सरुवा दताि गरी कर बझुार्सक्न ुपनेछ। 

(5) उपदफा (१) बमोम्जमको सवारी साधन कर प्रदेश 
सरकारले संकलन संकलन गरी प्रदेश हवभाज्य कोषमा दाम्खला गनुि 
पनेछ।  

 तर प्रदेश सरकारको साधन, श्रोत, प्रहवमध, जनशम्ि तथा 
कायािलय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारको तोहकएको कायािलयले 
प्रदेश सरकारले मनधािरण गरे बमोम्जमको दर अनसुारको कर उिाई 
प्रदेश हवभाज्य कोषमा दाम्खला गनुि पनेछ।  

 
 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोमधत। 
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 (६) उपदफा (५) बमोम्जम प्रदेश हवभाज्य कोषमा दाम्खला 
भएको रकम मध्ये सािी प्रमतशत प्रदेश सरकारलाई र चालीस प्रमतशत 
स्थानीय तहलाई बााँडफााँड गररनेछ। 

 (७) उपदफा (१) बमोम्जम सवारी साधन कर असलुीको 
हववरण असलु गने मनकायले मामसक रूपमा महहना समाप्त भएको मममतले 
पच्चीस ठदनमभर तोहकएको ढााँचामा मन्रालयमा पेश गनुि पनेछ। 

 (८) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापमन आफ्नो 
िेरमभरको टााँगा, ररक्सा र हवद्यतुीय ररक्सामा सम्बम्न्धत गाउाँपामलका 
वा नगरपामलकाले सवारी साधन कर लगाउन र उिाउन सक्नेछ।  

11. मनोरञ् जन कर: (१) प्रदेश सरकारले चलम्चर घर, मभमडयो घर, 
सांस्कृमतक प्रदशिन हल, कन्सटि, मथयटर, फनपाकि , वाटर गाडेन, वाल 
उद्यान लगायतका मनोरञ् जन स्थलमा मनोरञ् जन कर लगाउनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोम्जमको मनोरञ् जन कर मनोरञ् जननको 
लामग एकमषु्ट तोहकएको अवस्थामा सोही बमोम्जम अन्यथा मनोरञ् जन 
स्थलको हटकटमा लाग्नेछ।  

(3) उपदफा (2) बमोम्जमको मनोरञ् जन करबाट उिेको 
रकम मनोरञ् जन स्थलका धनीले कर उिाएको महहनाभन्दा पमछको 
महहनाको 25 गतेमभर सम्बम्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलकामा जम्मा 
गनुि पनेछ। 

(4) उपदफा (३) बमोम्जम जम्मा भएको रकममध्येबाट 
सािी प्रमतशतले हनेु रकम सम्बम्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले 
सम्ञ् चत कोषमा राखी बााँकी चालीस प्रमतशतले हनेु रकम मामसक रूपमा 
प्रदेश सम्ञ् चत कोषमा जम्मा गनुि पनेछ। 

(5) मनोरञ् जन कर उिाउने सम्बन्धी कायिहवमध प्रदेश 
सरकारले तोके बमोम्जम हनेुछ। 
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(6) यस दफा बमोम्जमको कर प्रशासन गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकाले गनेछ। 

12. हवज्ञापन कर: (१) प्रदेशमा हवज्ञापन सामग्री राखे बापत लाग्ने हवज्ञापन 
कर सम्बम्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने र उिाउनेछ। 

 स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग ×हवज्ञापन सामग्री" भन्नाले 
होमडिङ बोडि, सार्न बोडि, ट्राई मभजन बोडि, ग्लो बोडि, स्टल, मडम्जटल 
बोडि, धातकुो फे्रम वा कुनै स्थानमा लगाउने, लेखे्न वा हवद्यतुीय तरंग 
प्रयोग गररएको प्रचारको लामग राम्खने वस्त ु वा सामग्री ब्यम्ि वा 
संगठित संस्थाले प्रदेश िेरमभर पने आफ्नो ब्यापार व्यवसायको प्रचार 
गने एवं आफ्ना लम्ित वगि समदुायलाई खास सन्देश ठदने हेतलेु 
र्न्टरनेटमा आधाररत संजालको स:शलु्क प्रयोग गरी गररने प्रचारलाई 
समेत सम्झन ुपछि। 

 (2) कसैले हवज्ञापन सामग्री राख्न चाहेमा अनमुमतको लामग 
सम्बम्न्धत गाउाँपामलका वा नगरपामलकामा मनवेदन ठदन ुपनेछ।   

 (३) उपदफा (2) बमोम्जमको मनवेदन पनि आएमा गाउाँपामलका 
वा नगरपामलकाले सविसाधारण जनताको हहत हनेु देम्खएमा हवज्ञापन कर 
मलई हवज्ञापन सामग्री राख्न अनमुमत ठदन सक्नेछ।  

 (4) गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले उपदफा (३) बमोम्जमको 
अनमुमत ठदाँदा हवज्ञापन रात न पाउने अवमध, नवीकरण गनुि पने समय, 
नवीकरण नगरेमा लाग्ने शलु्क, सौन्दयि मबगानि नहनेु कुरा, वातावरणीय 
स्वच्छता, साविजमनक यातायातमा पनि सक्ने असर, सामग्रीको भाहषक 
शिुता र सालीनता जस्ता हवषयमा आवश्यक शति हकटान गनुि पनेछ। 

 (५) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सरकारी 
संस्थाका जग्गा वा सम्पम्त्त (पोल आठद) प्रयोग गरी राम्खएका हवज्ञापन 
सामग्रीमा हवज्ञापन कर उिाउन ुअम्घ गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले 
सो मनकायसाँग आवश्यक स्वीकृमत तथा समन्वय गनुि पनेछ।  
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 (६) व्यापाररक वा व्यावसाहयक प्रयोजनका लामग राम्खएका 
हवज्ञापनमा लागेको हवज्ञापन कर छुट वा ममनाहा हनु सक्ने छैन। 

 (७) संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राखेका 
हवज्ञापनमा हवज्ञापन कर लाग्ने छैन। 

 (८) यस दफा बमोम्जम हवज्ञापन करबाट उिेको रकम 
मध्येबाट सािी प्रमतशतले हनेु रकम गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले 
सम्ञ्चत कोषमा राखी चालीस प्रमतशतले हनेु रकम मामसक रूपमा प्रदेश 
सम्ञ्चत कोषमा जम्मा गनुि पनेछ। 

 (९) हवज्ञापन कर असलु सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गाउाँपामलका 
वा नगरपामलकाको कानून बमोम्जम हनेुछ। 

13. कृहष आयमा कर: (१) प्रदेश सरकारले आफ्नो िेर मभरको कृहष 
 आयमा प्रचमलत कानून बमोम्जम कर लगाउन सक्नेछ। 
 

 स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग "कृहष आय" भन्नाले 
अन्नवाली, नगदेवाली, मासजुन्य पदाथि, माछा, दगु्धजन्य पदाथि, तेलहन 
जस्ता खाद्य बस्त ु उत्पादनको हविीबाट हनेु व्यवसाहयक आयलाई 
सम्झन ुपछि। 
 (२) स्वयं घोषणा गरी आफ्नो कृहष आय प्रस्ततु गने 
कृषकहरुको लामग कृहष आयमा तोहकए बमोम्जम कर लगाईने र असलु 
उपर गररनेछ।  
 (३) उपदफा (१) बमोम्जमको कर प्रदेश सरकारले तोकेको 
कायािलयले संकलन गरी प्रदेश सम्ञ्चत कोषमा जम्मा गनुि पनेछ। 
 (४) कृहष आयमा लाग्ने कर सम्बन्धी कायिहवमध प्रदेश 
सरकारले मनधािरण गरे बमोम्जम हनेुछ। 
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14. पयिटन शलु्क: (१) प्रदेश सरकारले मनमािण गरेको वा गराएको वा 
हस्तान्तरण भै आएको पयिटकीय सांस्कृमतक परुाताम्त्वक सम्पदास्थल, 
पयिटन व्यवसाय र पयिटकीय हियाकलापमा सेवा वा पूवािधार मनमािणको 
लागत, सञ्चालन र सम्भार खचिलाई आधार मानी तोहकएको दरमा पयिटन 
शलु्क लगाई उिाउन सक्नेछ।  

(2) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापमन प्रदेश 
सरकारले आफ्नो िेरमभर पयिटक प्रवेश गरेको आधारमा मार पयिटन 
शलु्क लगाउने छैन। 

15. माटो ढुङ्गा, मगटी, बालवुा, खररढुङ्गा, दहत्तर बहत्तर शलु्क: (१) प्रदेश 
सरकारले प्राकृमतक स्रोतमध्ये आफ्नो िेरमभरको माटो ढुङ्गा, मगटी, 
बालवुा, स्लेट, चनुढुङ्गा, ग्राभेल, खररढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तरको 
संकलन, मनकासी वा हविीमा तोहकए बमोम्जम शलु्क लगाउन सक्नेछ।  

(२) गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले आफ्नो िेरमभर 
माटो, ढुङ्गा, मगटी, बालवुा, स्लेट, चनुढुङ्गा, ग्राभेल, खररढुङ्गा, अभ्रख 
र दहत्तर बहत्तरको संकलन गनुि अम्घ प्रचमलत कानून बमोम्जम 
आवश्यक पने स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रमतवेदन र कायियोजना 
प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको मनकाय समि पेश गनुि 
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोम्जमको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन 
र कायियोजना प्राप्त भएमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेको 
मनकायले वातावरणमा प्रमतकूल असर नपने तथा स्थानीय बासीको हहत 
अनकूुल हनेु गरी गाउाँपामलका वा नगरपामलकालाई त्यस्तो िेरमा 
माटो ढुङ्गा, मगटी, बालवुा, स्लेट, चनुढुङ्गा, ग्राभेल, खररढुङ्गा, अभ्रख 
र दहत्तर बहत्तर संकलन गनि गराउन आवश्यक शति तोहक वा नतोहक 
स्वीकृमत ठदन सक्नेछ।  

 
  प्रदेश आमथिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोमधत।  
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(4) उपदफा (३) बमोम्जम स्वीकृमत प्राप्त भएमा गाउाँपामलका 
वा नगरपामलकाले त्यस्तो िेरमा  माटो ढुङ्गा, मगटी, बालवुा, स्लेट, 
चनुढुङ्गा, ग्राभेल, खररढुङ्गा, अभ्रख र दहत्तर बहत्तर संकलन गनुि गराउन ु
पनेछ। 

(५) प्रदेश सरकारले गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले     
माटो ढुङ्गा, मगटी, बालवुा, स्लेट, चनुढुङ्गा, ग्राभेल, खररढुङ्गा, अभ्रख 
र दहत्तर बहत्तर संकलन, हविी वा मनकासी गदाि अपनाउन ु पने 
कायिहवमध बनार्ि जारी गनेछ। त्यस्तो कायिहवमध गाउाँपामलका वा 
नगरपामलकाले ढुङ्गा, मगटी, बालवुा, स्लेट, चनुढुङ्गा, ग्राभले, खररढुङ्गा, 
अभ्रख र दहत्तर बहत्तर संकलन गदाि वा गराउाँदा पालना गनुि पनेछ। 

(६) ढुङ्गा, मगटी, बालवुा, स्लेट, चनुढुङ्गा, ग्राभेल, खररढुङ्गा, 
अभ्रख र दहत्तर बहत्तर संकलनबाट उिेको शलु्कमध्येबाट सािी 
प्रमतशतले हनेु रकम गाउाँपामलका वा नगरपामलकाले स्थानीय सम्ञ्चत 
कोषमा राखी चालीस प्रमतशतले हनेु रकम मामसक रूपमा प्रदेश सम्ञ्चत 
कोषमा जम्मा गनुि पनेछ। 

१५क.  प्राकृमतक स्रोत शलु्क: (१) प्रदेशमभर उत्पादन हनेु मसमेन्टको हकमा 
प्राकृमतक स्रोत शलु्क लगार्ने र असलु उपर गररनेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोम्जमको शलु्कको संकलन सम्बम्न्धत 
स्थानीय तहले गनेछ र सो रकम हवभाम्जत कोषमा  जम्मा हनेुछ। 

  (३) उपदफा (१) बमोम्जमको शलु्क दाम्खला गनुि पने मसमेन्ट 
उद्योगले आफ्नो उत्पादनको अमभलेख स्वयं मनष्काशन प्रणालीको 

 
 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७६ द्वारा संशोमधत। 
 पहहलो संशोधनद्वारा थप। 
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आधारमा राखी बझुाउन ुपने रकम महहना समाप्त भएको मममतले पच्चीस 
ठदन मभर सम्बम्न्धत स्थानीय तहमा दाम्खला गरी सोको हववरण समेत 
पेश गनुि पनेछ। प्रदेश मभर उत्पादन हनेु मसमेन्टको हकमा प्राकृमतक 
स्रोत शलु्क लगाईने र असलु उपर गररनेछ।  

(४) उपदफा (२) बमोम्जमको कायािलयले यस दफा बमोम्जम 
उिाएको प्राकृमतक स्रोत शलु्क मध्येबाट चालीस प्रमतशतले हनेु रकम 
सम्बम्न्धत स्थानीय तहको सम्ञ्चत कोषमा र सािी प्रमतशतले हनेु रकम 
मामसक रूपमा प्रदेश सम्ञ्चत कोषमा जम्मा गनुि पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोम्जम राजस्व बााँडफााँटको हववरण 
आमथिक माममला तथा योजना मन्रालयमा पिाउन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (४) बमोम्जम बााँडफााँट भई स्थानीय  तहले प्राप्त 
गरेको चालीस प्रमतशत राजस्व वातावरण संरिण तथा प्रदूषण न्यूनीकरण 
जस्ता कायिमा खचि गनुि पनेछ। 

(7) उपदफा (4) बमोम्जम बााँडफााँड भई प्रदेश सरकारले प्राप्त 
गरेको सािी प्रमतशत राजस्व प्राकृमतक स्रोत उपयोग तथा उत्खनन ्र 
सोको कारणबाट परेको असर िमत न्यूनीकरण गनि प्रदेश सरकारले 
हवशेष कायििम सञ्चालन गरी खचि गनुि पनेछ। 

16. सेवा शलु्क तथा दस्तरु: प्रदेश सरकारले संहवधानको अनसूुची- 6 
बमोम्जमका िेर र हवषयमा आफूले परु् याएको सेवा बापत सेवा शलु्क 
तथा दस्तरु लगाई उिाउन सक्नेछ। 

 

पररच्छेद- ४ 
करदाता दताि  

17. करदाताको पहहचान, दताि तथा अमभलेख व्यवस्थापन: (१) कसैले 
व्यवसाय सञ्चालन गनि चाहेमा व्यवसाय गनुि पूवि सम्बम्न्धत मनकायमा 
दताि गरेर मार व्यवसाय सञ्चालन गनुि पनेछ। 
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       तर कृहष आयको कर सम्बन्धमा प्रचमलत कानून बमोम्जम 
हनेुछ। 
 (2) कर कायािलयले यस ऐन बमोम्जम कर मतनुि पने व्यम्ि 
वा करदाताको पहहचान गनुि पनेछ। 
 (3) उपदफा (2) बमोम्जम करदाताको पहहचान गदाि व्यम्ि 
वा करदाताको नाममा रहेको सम्पम्त्त, मनजले गरेको कारोवार र कर 
कायािलयलाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सूचना र सो कायािलयले छानमबन गदाि 
देम्खएका कुराहरूलाई आधार मलन ुपनेछ। 
 (4) कर कायािलयले यस ऐन बमोम्जम कर मतनुि पने दाहयत्व 
भएका करदाताको हववरण खुलाई करदाता दताि गरी राख्न ुपनेछ। 
 (5) नेपाल सरकारबाट स्थायी लेखा नम्बर मलएका करदाताले 
कर सम्बन्धी कारोवार गदाि सोही लेखा नम्बरको प्रयोग गरी गनुि 
पनेछ।                                         

 (६) कर कायािलयमा दताि भएका सबै करदाताको अमभलेख 
व्यवस्थापन एवं अध्यावमधक गने सम्पूणि म्जम्मेवारी सम्बम्न्धत कर 
कायािलयको हनेुछ।                                            

18. करदाताको दाहयत्व: यस ऐन बमोम्जम कर मतनुि पने कतिव्य भएका 
करदाताको दाहयत्व देहाय बमोम्जमको हनेुछ:- 

(क) आफूलाई करदाताको रूपमा दताि गराउने, 

(ख) मनधािररत समयमा हववरण पेश गने, 
(ग) मनधािररत समयमा कर दाम्खला गने, 
(घ) यस ऐन बमोम्जम कुनै शलु्क, जररबाना वा ब्याज 

बझुाउन ुपने भए समयमा बझुाउने, 

(ङ) आयको हहसाब हकताब र अमभलेख  दरुुस्त राखे्न,  
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(च) कर अमधकृतले मागेको सूचना तथ्याङ्क समयमा 
उपलब्ध गराउने, 

(छ) कर कायािलयलाई आवश्यक सहयोग गने। 

19. करदाताको अमधकार: (१) करदातालाई देहाय बमोम्जमको अमधकार 
हनेुछ:- 

(क) सेवा प्राप्त गने अमधकार,  
(ख)  सम्मानपूविक व्यवहारको अमधकार, 
(ग)  प्रचमलत कानून बमोम्जम कर सम्बन्धी सूचना प्राप्त 

गने अमधकार, 
(घ)  कर सम्बन्धी हवषयमा प्रमाण पेश गने मौका प्राप्त गने 

अमधकार, 
(ङ)  प्रमतरिाको लामग कानून व्यवसायी वा लेखापरीिक 

मनयिु गने अमधकार, 
(च)  कर सम्बन्धी गोप्य कुराहरु यस ऐनमा उल्लेख भए 

बाहेक अनमतिम्य हनेु अमधकार। 

 (२) करदाताले उपदफा (१) बमोम्जमको अमधकारको दावी 
गनि आफ्नो दाहयत्व पूरा गरेको हनु ुपनेछ। 

20. करदाताको प्रमतमनमधत्व: (१) करदाताको प्रमतमनमधत्व करदाताको 
पररवारको उमेर पगुेको सदस्य, माथवर व्यम्ि वा मनजको कानून 
व्यवसायी वा लेखापाल वा लेखापरीिक वा मनजले मलम्खत रूपमा 
अम्ततयारी ठदई पिाएको उमेर पगुेको वारेसले गनि सक्नेछ। 

 स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लामग उमेर पगुेको व्यम्ि भन्नाले 
अिार वषि उमेर पगुकेो व्यम्ि सम्झन ुपछि। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम प्रमतमनमधत्व गनि सक्ने उमेर पगुेको 
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अमधकार प्राप्त व्यम्िका तफि बाट गररएका काम कारबाही करदाता 
स्वयंले गरेको मामननेछ।  

पररच्छेद- ५ 

कर हववरण र कर दाम्खला  

21. हववरण दाम्खला गनि आदेश ठदन सक्ने: (१) यस ऐन बमोम्जम कर 
बझुाउन ुपने दाहयत्व भएको व्यम्िले कर हववरण नबझुाएमा वा हववरण 
दाम्खला गदाि व्यहोरा फरक पारी दाम्खला गरेको भनी शंका गनि सहकने 
आधार र कारण भएमा कर अमधकृतले आधार र कारण खोली कर 
हववरण दाम्खला गनि आदेश ठदन सक्नेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोम्जमको आदेश प्राप्त भएमा सम्बम्न्धत 
व्यम्िले सो आदेश प्राप्त भएको मममतले पन्र ठदनमभर कर कायािलयमा 
हववरण दाम्खला गनुि पनेछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोम्जमको म्यादमभर हववरण दाम्खला गनि 
नसक्ने सम्बम्न्धत व्यम्िले दाम्खला गनि नसकेको आधार र कारण 
खोली समयावमध थप गनिको लामग मनवेदन ठदएमा कर अमधकृतले तीस 
ठदनसम्मको अवमध थहपठदन सक्नेछ। 

22. हववरण सच्याउन सहकने: यस पररच्छेद बमोम्जमको कर हववरण दाम्खला 
भै सकेपमछ कुनै तथ्य सम्बन्धी वा गम्णतीय भूल भएको भने्न लागेमा 
करदाताले पहहलो हववरण दाम्खला भएको मममतले तीन महहनामभर यथाथि, 
तथ्य र सही अंक सहहतको अको हववरण पेश गनि सक्नेछ। 

23. कर दाम्खला गनुिपने: (1) यस ऐन बमोम्जम दाम्खला गनुिपने कर यस 
ऐनमा उल्लेख गररएकोमा सोही समयमा र समय उल्लेख नभएको 
हकमा प्रत्येक आमथिक वषिको आम्श्वन मसान्तमभर कर कायािलयमा 
दाम्खला गनुि पनेछ।  
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 (२) यस ऐन बमोम्जम अग्रीम कर कट्टी गरी दाम्खला गनुि पने 
कर कर कट्टी भएको महहना पमछको महहनाको 25 गतेमभर कर 
कायािलयमा दाम्खला गनुि पनेछ। 

24. कर दाम्खलाको मनस्सा ठदन ुपने: करदाताले यस ऐन बमोम्जम बझुाउन ु
पने कर वा गैरकर राजस्व वा अन्य रकम बझुाएपमछ करदातालाई 
तत्काल त्यसको मनस्सा ठदन ुपनेछ। 

पररच्छेद- ६ 

कर समायोजन 
25. कर हफताि सम्बन्धी व्यवस्था: (१) करदाताले यस ऐन बमोम्जम कर 

बझुाउाँदा मतनुि पने भन्दा बढी कर दाम्खला गरेकोमा सो कर रकम 
हफताि माग गनि सक्नेछ। 

 (2) उपदफा (१) बमोम्जम हफतािको लामग मनवेदन परेमा 
व्यहोरा सााँचो देम्खएमा करदाताले बझुाउन कुनै रकम बााँकी भएमा 
त्यसमा ममलान गरी बााँकी रहेको रकम कर अमधकृतले मनवेदन परेको 
सािी ठदनमभर हफताि ठदन ुपनेछ।  

26. कर समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) करदाताले दफा 2५ बमोम्जम 
हफताि पाउने िहररएको रकम मनजले दाम्खला गनुि पने कर रकममा 
समायोजन गनि कर अमधकृत समि मनवेदन ठदन सक्नेछ।  

 (2) उपदफा (१) बमोम्जम मनवेदन परेकोमा व्यहोरा सााँचो 
देम्खएमा कर अमधकृतले मनवेदन परेको एक महहनामभर माग बमोम्जम 
समायोजन गनि आदेश ठदन ुपनेछ। 
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पररच्छेद- ७ 

कर परीिण, मनधािरण र संकलन 
27. कर परीिण: (१) यस ऐन बमोम्जम करदाताले हववरण पेश नगरेको 

वा पेश गरेको हववरणमा देहायका सब ैवा कुनै काम भए गरेको देम्खएमा 
कर अमधकृतले कर परीिण गरी कर मनधािरण गनुि पनेछ:- 

(क) खाता, हहसाब वा अमभलेख दरुुस्त नदेम्खएमा, 
(ख) झटु्टा हववरण पेश गरेको देम्खएमा, 
(ग) यथाथि कारोबार नदेखाएको हवश्वास गनुिपने कारण 

भएमा, 

(घ) करको दाहयत्व कम देखाएकोमा, 
(ङ) करको दर फरक पारेकोमा, 
(च) कानून बमोम्जम कर छुट वा ममनाहा हनु नसक्नेमा 

सोको दाबी गरेकोमा। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम कर मनधािरण गनुिपने देम्खएमा 
करदातालाई आधार र कारण खुलाई आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनि तीस 
ठदनको सूचना ठदन ुपनेछ। 
 (३) उपदफा (२) बमोम्जम सूचना प्राप्त भएकोमा करदाताले 
सूचनामा तोहकएको म्यादमभर आफ्नो स्पष्टीकरण पेश गनुि पनेछ। 
 (४) कर अमधकृतले उपदफा (३) बमोम्जम तोहकएको 
म्यादमभर करदाताले स्पष्टीकरण पेश गरेमा सो समेतलाई आधार बनाई 
र स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कानून बमोम्जम कर मनधािरण गनुि पनेछ। 
 (5) स्वयं कर मनधािरण गरी हववरण पेश गरेको मममतले चार 
वषिमभर कर अमधकृतले पनु: कर मनधािरण वा संशोमधत कर मनधािरण 
गनुि पने सन्तोषजनक आधार र कारण भएमा करदातालाई सफार्को 
मौका ठदई त्यस्तो कर मनधािरण गनि सक्नेछ। 
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 (६) कुनै व्यम्िले झटु्टा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात 
तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको रहेछ भने कर अमधकृतले 
जनुसकैु बखत पनु: कर मनधािरण गनि गराउन सक्नेछ। 

28. कर मनधािरणको सूचना: (१) यस ऐन बमोम्जम कर अमधकृतबाट कर 
मनधािरण भएकोमा बझुाउन ुपने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक 
खाता नम्बर समेत उल्लेख गरी करदातालाई कर मनधािरणको सूचना 
ठदन ुपनेछ। 
 (2) उपदफा (१) बमोम्जमको कर मनधािरणको सूचना प्राप्त 
भएपमछ करदाताले सो सूचनामा उम्ल्लम्खत स्थान र समय सीमामभर 
कर दाम्खला गनुि पनेछ। 
 (3) उपदफा (१) बमोम्जमको कर रकम बैंक दाम्खला 
गररएकोमा करदाताले त्यसको भौचर सम्बम्न्धत कर कायािलयमा 
बझुाउन ुपनेछ।  

29. कर असलु गनि सक्ने: (१) यस ऐन बमोम्जम असलु उपर गनुि पने 
कर, ब्याज र शलु्क बापतको रकम करदाताले यस ऐनमा तोहकएको 
अवमधमा दाम्खला नगरेमा कर अमधकृतले कायािलय प्रमखुको पवूि 
स्वीकृमत मलई देहायको एक वा एकभन्दा बढी तरीका बमोम्जम कर 
असलु गनि सक्नेछ:- 

(क) करदातालाई हफताि गनुि पने रकम भए त्यसमा कट्टा 
गरेर, 

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा 
सरकारी स्वाममत्वका संस्थाबाट करदाताले पाउने 
रकमबाट कट्टा गनि लगाएर, 

(ग) कुनै तेस्रो व्यम्िले करदातालाई मतनुिपने रकम 
करदाताको पूवि सहममत मलई कट्टा गरेर, 

(घ) बैंक वा हवत्तीय संस्थामा रहेको करदाताको रकमबाट 
कट्टा गनि लगाएर, 
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(ङ) करदाताको कारोवार रोक्का गरेर, 
(च) करदाताको चल तथा अचल सम्पम्त्त मामथ दावी वा 

कब्जा गरेर, 
(छ) करदाताको सम्पम्त्त एकैपटक वा पटकपटक गरी 

तोहकए बमोम्जम मललाम मबिी गरेर।  
 (२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोम्जम मललामको कारबाही 
शरुु भएपमछ सो  कारबाही समाप्त हनुपुवूि कर दाम्खला गनि ल्याएमा 
बझुाउन बााँकी कुल रकमको थप पााँच प्रमतशत सहहत असलु गररनेछ। 
 (३) उपदफा (२) बमोम्जमको मललाम प्रहियामा लाग्ने खचि 
करदाताले मतनुि पने कर मानी मनजबाट असलु गररनेछ। 

 (४) मललामबाट प्राप्त रकम करदाताले मतनुि पने कर रकम 
भन्दा बढी भएमा बढी भएजमत रकम सािी ठदनमभर सम्बम्न्धत 
करदातालाई हफताि ठदन ुपनेछ।  

 (5) उपदफा (४) बमोम्जम रकम हफताि गदाि मनजले उपलब्ध 
गराएको बैंक खातामा जम्मा गररठदन ुपनेछ। 

30. हकस्ताबन्दीमा कर असलुी: (१) कुनै खास करदातालाई हवशेष 
पररम्स्थमतमा समयमा कर मतनि नसक्ने कारण भई सो कुराको मनवेदन 
गनि आएमा कर अमधकृतले जााँचबुाँझ गदाि कारण सन्तोषजनक देम्खएमा 
पचाि खडा गरी बढीमा एक वषिमभर तीन हकस्तामा कर दाम्खला गनि 
आदेश ठदन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको समयमा नबझुाएमा यस ऐन 
बमोम्जम लाग्ने ब्याज समेत बझुाउन ुपनेछ। 
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पररच्छेद- ८ 

ब्याज, शलु्क र जररबाना  

31. जररबाना लाग्ने: यस ऐनको पालना नगरी करको दाहयत्व घटाएमा कर 
अमधकृतले कर मबगोको दश प्रमतशत जररबाना गनि सक्नेछ। 

32. ब्याज लाग्ने: यस ऐन बमोम्जम दाम्खला गनुि पने कर समयमा दाम्खला 
नगरेमा मतनुि बझुाउन ुपने बााँकी रकममा वाहषिक दश प्रमतशत ब्याज 
लाग्नेछ। 

33. शलु्क लाग्ने: (१) यस ऐन बमोम्जम अमभलेख राख्नपुने कतिव्य भएका 
 करदाताले अमभलेख नराखेमा पााँच हजार रूपैयााँ शलु्क लाग्नेछ। 

 (२) यस ऐन बमोम्जम हववरण दाम्खला गनुिपने दाहयत्व भएका 
करदाताले समयमा हववरण दाम्खला नगरेमा प्रमत हववरण एक हजार 
रूपैयााँ शलु्क लाग्नेछ। 

 (३) यस ऐन बमोम्जम हववरण दाम्खला गनुि पने दाहयत्व भएका 
करदाताले झटु्टा हववरण दाम्खला गरी करको दाहयत्व घटाएमा फरक 
परेको कर रकम असलु गरी सोको वाहषिक दश प्रमतशत रकम शलु्क 
लाग्नेछ। 

34. पनुः ब्याज नलाग्ने: यस ऐन बमोम्जम लाग्ने शलु्क, ब्याज र जररबानामा 
पनुः ब्याज लाग्ने छैन। 

पररच्छेद- ९ 

पूवािदेश, प्रशासकीय पनुरावलोकन र पनुरावदेन 

35. पूवािदेश माग गनि सक्ने: (१) कुनै करदातालाई यस ऐन बमोम्जम 
लगार्एको कर, गैरकर, दस्तरु, शलु्क लगायत यस ऐनमा भएका 



 

23 
 

व्यवस्थामा कुनै ठद्वहवधा भएमा मनजले प्रदेश कर प्रमखु समि मनवेदन 
ठदन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जमको मनवेदन परेकोमा प्रदेश कर 
प्रमखुले ठद्वहवधा मनराकरण गनि पूवािदेश जारी गरी करदातालाई सो 
पूवािदेश उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

 (३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
तापमन अदालतमा हवचाराधीन रहेको वा अदालतबाट मनणिय भर्िसकेको 
हवषयमा यस दफा बमोम्जम पूवािदेश जारी गनि सहकने छैन।  

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

36. प्रशासकीय पनुरावलोकन हनु सक्ने: यस ऐन बमोम्जमका देहायको 
मनणिय मामथ प्रशासकीय पनुरावलोकन हनु सक्नेछ:- 

(क)  कर अमधकृतले गरेको कर मनधािरण, पनु: कर 
मनधािरण र संशोमधत कर मनधािरण सम्बन्धी मनणिय, 

(ख)  यस ऐन बमोम्जम लाग्ने वा लागेको कर र  गैरकर 
राजश्व तथा अन्य दस्तरु, शलु्क, ब्याज सम्बन्धी 
मनणिय। 

37. प्रशासकीय पनुरावलोकनको प्रहिया: (१) यस ऐन बमोम्जमको कर 
मनधािरणको मनणिय उपर म्चत्त नबझु्ने करदाताले सो मनणिय भएको मममतले 
तीस ठदनमभर तोहकए बमोम्जमको धरौटी संलग्न गरी तोहकएको ढााँचामा 
प्रदेश कर प्रमखु समि प्रशासकीय पनुरावलोकनका लामग मनवेदन ठदन 
सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्रशासकीय पनुरावलोकनको लामग 
परेको मनवेदन उपर सािी कायिठदन मभर कारबाही र हकनारा गनुि 
पनेछ। 

38. उजरुी नलाग्ने: यस ऐन बमोम्जम प्रशासकीय पनुरावलोकन गनि सहकने 
 हवषयमा त्यस्तो पनुरावलोकनबाट अम्न्तम मनणिय नभई कुनै अदालतमा 
 कुनै उजरु लाग्ने छैन। 

39. पनुरावेदन ठदन सक्ने: (1) प्रशासकीय पनुरावलोकनको मनणिय भएकोमा 
सो मममतले र प्रशासकीय पनुरावलोकन नहनेु हवषयमा कारण परेको 
मममतले म्चत्त नबझु्ने पिले पैतीस ठदनमभर सम्बम्न्धत तोहकए बमोम्जमको 
धरौटी संलग्न गरी सम्बम्न्धत कर कायािलय रहेको म्जल्ला अदालतमा 
पनुरावेदन ठदन सक्नेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोम्जमको म्जल्ला अदालतले गरेको 
 मनणिय अम्न्तम हुनेछ।  

पररच्छेद- १० 

समन्वय  

40. नेपाल सरकारसाँग समन्वय: (१) प्रदेश सरकारले संघीय कानून वा यस 
ऐन बमोम्जम असलु उपर गनुि पने कर वा गैरकर राजस्व असलु गनि 
एकद्वार प्रणाली अपनाउन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जमको एकद्वार प्रणाली अपनाउन प्रदेश 
सरकारले वा अमधकार समु्पेको अमधकृत वा कर अमधकृतले नेपाल 
सरकार वा नेपाल सरकारले सो प्रयोजनका लामग अमधकार समु्पेको 
अमधकृतसाँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७९ द्वारा संशोमधत। 
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 (३) प्रदेश सरकारले संहवधानको साझा सूचीमा रहेका हवषयसाँग 
सम्बम्न्धत कर वा गैरकर राजस्वका आधार र दर वा कर प्रशासनका 
सम्बन्धमा नेपाल सरकारसाँग समन्वय गनि सक्नेछ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोम्जमको व्यवस्था अन्तगित 
समन्वय गरी टंुगोमा पमुगएका हवषयहरु यस ऐनमा परे सरह मामननेछ 
र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
तापमन सोही अनसुार कायािन्वयन गनुि पनेछ। 

41. स्थानीय तहसाँग समन्वय: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून वा यस 
ऐन बमोम्जम असलु उपर गनुि पने कर वा गैरकर राजस्व असलु गनि 
एकद्वार प्रणाली अपनाउन सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जमको एकद्वार प्रणाली अपनाउन प्रदेश 
सरकारले अमधकार समु्पेको अमधकृत वा कर अमधकृतले स्थानीय तह 
वा स्थानीय तहले सो प्रयोजनका लामग अमधकार समु्पेको अमधकृतसाँग 
समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ। 

 (३) प्रदेश सरकारले संहवधानको साझा सूचीमा रहेका हवषयसाँग 
सम्बम्न्धत कर वा गैर कर राजस्वका आधार वा दर वा कर प्रशासनका 
सम्बन्धमा स्थानीय तहसाँग समन्वय गनि सक्नेछ। 

 (४) उपदफा (२) र (३) बमोम्जमको व्यवस्था अन्तगित 
समन्वय गररएका हवषयहरु यस ऐनमा परे सरह मामननेछ र ती 
व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापमन 
सोही अनसुार कायािन्वयन गनुि पनेछ। 

42. नेपाल राष्ट्र बैंकसाँग समन्वय: प्रदेश सरकारले कर र गरैकर राजस्व 
संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन बैंहकङ्ग प्रणालीमा आवि गने हवषयमा 
नेपाल राष्ट्र बैंकसाँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनि सक्नेछ। 
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43. अन्य संस्थासाँग समन्वय: प्रदेश सरकार वा कर अमधकृतले कर तथा 
गैरकर राजस्वसाँग सम्बम्न्धत हवषयमा आवश्यकता अनसुार अन्य 
संस्थासाँग समन्वय गनि सक्नेछ।  

44. राजस्व सम्बन्धी नयााँ प्रस्ताव: प्रदेश सरकारले कर तथा गरैकर सम्बन्धी 
नयााँ कर प्रस्ताव तयार गदाि सरोकारवालासाँग आवश्यक परामशि गनि 
सक्नेछ। 

45. सूचना साविजमनक गनुि पने: (१) प्रदेश सरकारले लगाएको कर र गैर 
कर राजस्व उिाउने कायािलयको प्रमखुले सो कर र राजस्वका दर र 
त्यसमा भएको हेरफेर सम्बन्धी सूचना प्रदेश कानून बमोम्जम 
सविसाधारणको लामग साविजमनक गनुि पनेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोम्जमका कर, 
राजस्वका दर र त्यसमा भएको हेरफेर समेत ममलाई प्रदेश सरकारको 
वेभसार्टमा राखे्न व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ। 

(३) प्रदेश सरकारले कर र राजस्वका दर र हेरफेर सम्बन्धी 
हववरण केन्रीय सूचना प्रणालीमा समेत राखे्न प्रयोजनका लामग नेपाल 
सरकार अथि मन्रालय वा सो मन्रालयले तोकेको कायािलयलाई 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ।  

पररच्छेद- ११ 

हवहवध 

46. हवद्यतुीय माध्यमको प्रयोग गनि सक्ने: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा 
लेम्खएको भए तापमन प्रदेश सरकारले हवद्यतुीय माध्यम (अनलार्न) बाट 
करदातालाई सूचना ठदने, करदाताले आफ्नो हववरण र प्रमाण पेश गने, 
कर लगायतको मतनुि बझुाउन ुपने रकम दाम्खला गने एवं कर वा त्यस्तो 
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रकम बझुाएको रमसद ठदने लगायतका कर सम्बन्धी अन्य काम 
कारबाही गनि सहकने व्यवस्था गनि सक्नेछ। 

47. िेक्कामा लगाउन नपार्ने: प्रदेश सरकारले आफूले असलु गनुि पने कुनै 
कर वा राजस्व िेक्का लगाई उिाउन पार्ने छैन। 

 तर अन्तर सरकारी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 बमोम्जम 
स्थानीय तहसाँग समन्वय गरी कर उिाउन बाधा पगुेको मामनने छैन। 

48. कागजातको ढााँचा: (१) यस ऐनको प्रभावकारी कायािन्वयनको लामग 
प्रदेश सरकारले मनदेम्शका, ठदग्दशिन, फाराम, ढााँचा, तररका तोक्ने गरी 
सूचना जारी गनि सक्नेछ।  

 (२) उपदफा (१) बमोम्जमका मनदेम्शका, ठदग्दशिन, फाराम, 
ढााँचा, तररका आठद सविसाधारणको जानकारीको लामग प्रदेश सरकारको 
सूचना पाटी, वेभसार्ट आठदको माध्यमबाट साविजमनक गनुि पनेछ। 

49. सूचना तामेली भएको वा रीत पगुेको मामनने: (१) यस ऐन बमोम्जम 
ठदन ुपने म्याद, सूचना वा कागजात देहाय बमोम्जम बझुाए वा पिाएमा 
सम्बम्न्धत व्यम्िलाई बझुाएको वा ठदर्एको मामननेछ:- 

(क)  सम्बम्न्धत व्यम्िलाई नै बझुाएको, 

(ख)  मनजको पररवारको उमेर पगुेको सदस्यलाई बझुाएको, 

(ग)  मनजको कानून व्यवसायी वा लेखापाललाई बझुाएको, 

(घ)  नाबामलगको हकमा संरिक वा माथवर व्यम्िलाई 
बझुाएको,  

(ङ)  कायािलय, संस्था वा मनकायको हकमा प्रबन्धक वा 
प्रशासकीय प्रमखु वा कायािलय प्रमखुलाई बझुाएको,  
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(च)  करदाताको िेगानामा हलुाकबाट रम्जष्ट्री गरी पिाएको, 

(छ)  करदाताको िेगानामा राम्खएको टेमलफ्याक्स, 
टेलेक्स वा अन्य हवद्यतुीय उपकरण माफि त 
पिाएको। 

 (२) कर कायािलयको अमधकृतको नाम र पद खुल्ने गरी 
दस्तखत गररएको, कम्प्यूटर प्रहवमधबाट र्नहिप्ट वा र्नकोड गररएको, 
छाप लगार्एको वा सो कागजातमा लेखी यस ऐन बमोम्जम जारी 
गररएको, तामेली गररएको वा ठदर्एको कागजातलाई रीतपवूिकको 
मामननेछ। 

50. कागजातको अमभलेख राख्न:े (१) यस ऐन बमोम्जम कर बझुाउन ुपने 
दाहयत्व भएको प्रत्येक व्यम्ि वा करदाताले देहायका आवश्यक 
कागजातहरु सरुम्ित गरी राख्न ुपनेछ:- 

(क)  यस ऐन बमोम्जम कर कायािलयमा पेश गनुि पने 
कागजात र सोलाई पषु्याई गने सूचना तथा 
कागजात,   

(ख)   कर मनधािरण गनि सघाउ परु् याउने कागजात, 

(ग)  खचि कट्टी गनुि पने भए सोलाई पषु्याई गने 
कागजात, 

(२) कर कायािलयले मलम्खत रूपमा सूचना जारी गरी अन्यथा 
तोकेकोमा बाहेक करदाताले यस दफा बमोम्जमका कागजातहरु 
सम्बम्न्धत आय वषि समाप्त भएको मममतले कम्तीमा चार वषिसम्म सरुरित 
राख्न ुपनेछ। 
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51. अदालतलाई भए सरहको अमधकार हनेु:  यस ऐनको प्रयोजनको लामग 
कर अमधकृतलाई सम्बम्न्धत व्यम्िलाई म्झकाउने, बयान गराउने, प्रमाण 
बझु्ने र मलखतहरु पेश गनि लगाउने सम्बन्धमा प्रचमलत कानून बमोम्जम 
अदालतलाई भए सरहको अमधकार हनेुछ। 

52. कर अमधकृतको पररचय पर: कर कायािलयमा काम गने प्रत्येक कर 
अमधकृत र अन्य कमिचारीले पररचय पर आफ्नो साथमा राखे्न, काम 
गने समयमा लगाउने र कतिव्य पालनाको मसलमसलामा पररचय पर 
सम्बम्न्धत व्यम्िलाई देखाउन ुपनेछ। 

53. हवभागीय कारबाही र सजाय हनेु: (१) कर अमधकृत वा कर प्रशासनसाँग 
सम्बम्न्धत कुनै कमिचारीले कर मतनुि बझुाउन ुपने दाहयत्व भएको व्यम्ि 
वा करदातालाई हामन नोक्सानी पयुािउने, करको दाहयत्व घटीबढी गने, 
समान अवस्थामा करदाता बीच असमान व्यवहार गने, कुनै करदातालाई 
अनमु्चत फार्दा पयुािउने वा करदाताबाट आफ्नो वा अरु कसैको मनजी 
स्वाथि पूमति गने उदे्दश्यले कुनै काम गरेमा वा कानून बमोम्जम गनुि पने 
काम समयमा नगरी द:ुख वा हैरानी ठदएमा सम्बम्न्धत व्यम्िले प्रदेश 
कर कायािलयको प्रमखु समि उजरु गनि सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बमोम्जम उजरु परेमा प्रदेश कर कायािलयको 
प्रमखुले आवश्यक छानमबन गरी सम्बम्न्धत कमिचारीको सेवा सम्बन्धी 
कानून बमोम्जम आफूलाई कारबाही गने अमधकार भएको हवषयमा 
आफैले कारबाही गने र कारबाही गने अमधकार नभएको हवषयमा 
हवभागीय कारबाहीको लामग प्रमाण सहहत प्रदेश कर प्रमखु समि पेश 
गनेछ। 

 (३) उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त भएको उजरुी सम्बन्धमा 
छानमबन गनि प्रदेश कर प्रमखुले छानमबन समममत गिन गरी प्रमतवेदन 
मलन सक्नेछ। 

 (४) उपदफा (३) बमोम्जम छानमबन र कारबाही गदाि प्रमाण 
नष्ट हनु सक्ने भएमा प्रदेश कर प्रमखुले त्यस्तो कर अमधकृत वा अन्य 
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कमिचारीलाई सम्बम्न्धत सेवा सम्बन्धी कानून बमोम्जम मनलम्बन गनि 
सक्नेछ।   

 (5) उपदफा (3) बमोम्जम छानमबन गदाि प्रचमलत कानून 
बमोम्जम अनमु्चत कायि वा लापरबाही गरेको कुरा खुल्न आएमा प्रदेश 
कर कायािलयका प्रमखुले मनजलाई हवभागीय कारबाही गनेछ। 

 (6) यस दफा बमोम्जमको छानमबन गने र कर अमधकृतको 
म्जम्मेवारीबाट अलग राखे्न मनलम्बन अवमध तीन महहनाभन्दा बढी हनेु 
छैन।  

54. परुस्कृत गनि सक्ने: (१) मन्रालयले यथाथिपरक र हवश्वासनीय रूपमा 
तथा कानूनले तोकेको म्याद मभर कर हववरण बझुाउने, लागेको कर 
दाम्खला गने र कर अमधकृतले अनरुोध गरेका सूचना उपलब्ध गराउने 
तीन जना करदातालाई प्रत्येक वषि परुस्कार ठदने व्यवस्था गनि सक्नेछ। 

 (2) उपदफा (१) बमोम्जम ठदर्ने परुस्कार सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था मन्रालयले मनधािरण गरे बमोम्जम हनेुछ।  

55. म्याद, हदम्याद नजाने: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए 
तापमन यस ऐन बमोम्जम म्याद वा हदम्याद गणना गदाि देहायको अवमध 
बाहेक गरी गणना गररनेछ:- 

(क) अदालतबाट स्थगन वा कर अमधकृत वा अन्य 
सरकारी मनकायबाट रोक्का वा स्थगन भएको अवमध, 

(ख)   पनुरावेदन गरेकोमा पनुरावदेन तहको अम्न्तम मनणिय 
भएको जानकारी प्राप्त नभएसम्मको अवमध। 

56. मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको उदे्दश्य कायािन्वयन गनि प्रदेश 
सरकारले आवश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ।  
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57. कायिहवमध बनाउन सक्ने: यस ऐन अन्तगित बनेको मनयमावलीको 
अधीनमा रही सम्बम्न्धत मन्रालयले आवश्यक कायिहवमध बनाउन 
सक्नेछ।       

58. संशोधन तथा बचाउ:  प्रदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी साहवकमा 
हवमभन्न कानून अनसुार भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोम्जम भए 
गरेको मामननेछ।



 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


