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ूदेश सरकार 

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय 

ूदेश नं. ३, हेट डा 

ूदेश नं. ३ को ूदेश सभाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको ऐन 
सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन गिरएको छ । 

संवत ्२०७५ सालको ऐन नं. ०६ 
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कर तथा गैरकर राजःव पिरचालन सम्बन्धमा व्यवःथा  
गनर् बनेको ऐन 

ूःतावना : ूदेशको समतामूलक िवकासका लािग कर तथा गैरकर 
राजःव पिरचालन सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय 
भएकाले, 

ूदेशसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
 

पिरच्छेद-१ 
ूारिम्भक 

1. संिक्ष  नाम र ूारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “कर तथा 
गैरकर राजःव सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको छ। 

(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ। 
(३) यस ऐन बमोिजमको कर तथा गैरकर राजःव 

बझुाउन ुपन दाियत्व भएको व्यिक्त जहाँसकैु रहे बसेको भएता 
पिन िनजको हकमा समेत लागू हनेुछ। 

 
2. पिरभाषा: िवषय वा ूसंगले अक  अथर् नलागेमा यस  ऐनमा,- 

(क) "आिथर्क ऐन" भ ाले ूदेशको सालबसाली पमा 
जारी गिरने आिथर्क ऐन सम्झन ुपछर्। 

(ख) "कम्पनी" भ ाले ूचिलत कानून बमोिजम ःथापना 
भएको कम्पनी सम्झन ु पछर् र सो शब्दले ूचिलत 
नेपाल कानून बमोिजम ःथािपत संगिठत संःथा 
समेतलाई जनाउँछ। 

(ग)  “कर” भ ाले आिथर्क ऐन बमोिजमको कर सम्झन ु
पछर्। 
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(घ) "कर अिधकृत” भ ाले दफा ५ बमोिजमको कर 
अिधकृत सम्झन ुपछर् र सो शब्दले कर अिधकृतको 
पमा काम गनर् िजम्मेवारी समु्पेको वा कर 
अिधकृतको ूत्यायोिजत अिधकार ूयोग गन ूदेश 
सरकारको अिधकृतःतरको कमर्चारी समेतलाई 
जनाउँछ।  

(ङ)  “कर कायार्लय” भ ाले ूदेश सरकारको कर 
सम्बन्धी काम, कारबाही र िनणर्य गन महाशाखा, 
शाखा वा सो ूयोजनको लािग अिख्तयार ूा  
तोिकएको कायार्लय सम्झन ुपछर्। 

 
(च)  “करदाता” भ ाले कर ितनुर् पन कतर्व्य तथा दाियत्व 

भएको व्यिक्त सम्झन ु पछर् र सो शब्दले कर 
अिधकृतले कुनै करको िववरण बझुाउन सूचना 
िदएको वा अ  कुनै कारबाही ूिबया शु  गरेको 
व्यिक्त समेतलाई जनाउँछ।  

(छ)  “कर िनधार्रण” भ ाले कर अिधकृतले गरेको कर 
िनधार्रण सम्झन ुपछर् र सो शब्दले पनु: कर िनधार्रण 
र संशोिधत कर िनधार्रण समेतलाई जनाउँछ। 

(ज)  “गैरकर राजःव” भ ाले कर बाहेकका गैरकर 
राजःव सम्झन ुपछर्। 

(झ) "दह र बह र" भ ाले ढंुगा, िग ी, बालवुा वा 
नदीले बगाई ल्याएको काठ दाउरा लगायतका 
दह र बह र सम्झन ुपछर्।  
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(ञ)  “पिरवार” भ ाले ूाकृितक व्यिक्तको पित, प ी र 
अंश छुि ए वा नछुि एका नाबािलग सन्तान सम्झन ु
पछर्। 

(ट)  “ूदेश कर ूमखु” भ ाले ूदेश सरकारले कर 
ूशासन सम्बन्धी ूमखु िजम्मेवारी तोकी िनयकु्त 
गरेको अिधकृतःतरको कमर्चारी सम्झन ु पछर् र सो 
शब्दले त्यसरी ूदेश कर ूमखु िनयकु्त नभएकोमा 
आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयको सिचवलाइर् 
जनाउँछ।  

(ठ) "ूदेश" भ ाले ूदेश नं. ३ सम्झन ुपछर्।   
(ड)  “फमर्” भ ाले ूचिलत कानून बमोिजम दतार् भएको 

जनुसकैु फमर् सम्झन ुपछर्। 
(ढ)  “व्यिक्त” भ ाले कर ितनुर्पन दाियत्व भएको व्यिक्त 

सम्झन ुपछर्। 
(ण)  “मन्ऽालय”  भ ाले आिथर्क मािमला तथा योजना 

मन्ऽालय सम्झन ुपछर्।  
(त)  “संिवधान” भ ाले नेपालको संिवधान सम्झन ुपछर्। 

 
पिरच्छेद-२ 

राजःव िनधार्रणका आधार र कर ूशासन 
 

3. कर तथा गैरकर राजःव िनधार्रणका आधार:  (१)  कर 
राजःव देहायका आधारमा िनधार्रण गनुर् पनछ :Ñ  

(क) कर ितनर् सक्ने क्षमता, 
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(ख) कर ूणाली समानता र न्यायमा 
आधािरत हनेु अवःथा, 

(ग) कर ूशासन सरल, पारदशीर् र 
िमतव्ययी हनेु अवःथा, 

(घ) नागिरकको सिुवधा,  
(ङ) ःवेिच्छक पमा कर ितनर् ूिेरत हनेु 

वातावरणको िसजर्ना, 
(च) करको आधार, करको दर र कर 

ितन अविधको सिुनि तता।  
(२) गैरकर राजःव िनधार्रण गदार् उपलव्ध गराइने 

सेवा, सहिुलयत र सिुवधाको लागत, स ालन र ममर्त सम्भार 
खचर्लाई आधार िलन ुपनछ। 

 
4. कर ूशासन : (१) यस ऐन बमोिजमको कर तथा गैरकर 

सम्बन्धी ूशासन  ूदेश सरकारले गनछ। 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कर ूशासन 

व्यावसाियक, दु ःत र ूभावकारी बनाउन ूदेश सरकार 
अन्तगर्त आवँयकता अनसुार कर कायार्लय रहन सक्ने छन।् 

 
5. कमर्चारी सम्बन्धी व्यवःथा : (१) ूदेश सरकारबाट ःवीकृत 

दरवन्दी अनसुारका िविभ  तहका कमर्चारी ूदेश कर 
कायार्लयमा रहन सक्ने छन।् 

(२) ूदेश कर कायार्लयमा ूदेश सरकारले 
ूचिलत कानून बमोिजम ःवीकृत दरवन्दीका आधारमा एक वा 
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सोभन्दा बढी तहका कर अिधकृत, सहायक कमर्चारीलाई 
काममा लगाउन सक्नेछ। 

 
6. कर अिधकृतको काम, कतर्व्य र अिधकार: यस ऐनमा अन्यऽ 

उल्लेख भएका काम, कतर्व्य र अिधकारका अितिरक्त कर 
अिधकृतको अन्य काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम 
हनेुछ:- 

(क) करदाता दतार् गन,  
(ख) करदाताबाट िववरण ूा  गन, 
(ग) कर परीक्षण तथा अनसुन्धान गन, 
(घ) कर संकलन गन, 
(ङ) कर तथा गैर कर राजःव चहुावट रोक्न 

आवँयक कायर् गन,  
(च) करदाता मैऽी वातावरण बनाउन उपयकु्त 

र आवँयक कायर् गन, 
(छ) कर सम्बन्धी जनचेतना अिभविृ  गनर् 

कायर्बम स ालन गन, 
(ज) कर कानून र कर ूशासनका क्षेऽमा 

सधुार गनुर्पन िबषयमा ूदेश सरकारलाई 
सझुाव िदने, 

(झ) राजःवको ूक्षेपण गनर् आवँयक सूचना 
उपलब्ध गराउने, 

(ञ) करदाताका खाता तथा िहसाब दु ःत राख्न 
लगाउने, सूचना ूिविध मैऽी बनाउने,  
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(ट) कर सम्बन्धी अिभलेख दु ःत राख्न,े 
(ठ) कर सम्बन्धी अन्य काम गन। 
 

7. अिधकार ूत्यायोजन: (१) ूदेश कर ूमखुले संिवधान र यस 
कानून बमोिजम आफूमा रहेको कर तथा राजःव उठाउने 
अिधकार कर कायार्लयका ूमखु तथा कर अिधकृतलाई 
ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ।  

(२) कर कायार्लयका ूमखुले आफूलाई ूा  
अिधकार आवँयकता अनसुार आफ्नो सामान्य रेखदेख र 
िनयन्ऽणमा रहने गरी आफू मातहतका कर अिधकृतलाई 
ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ। 

(३) कर कायार्लयको ूमखु र कर अिधकृतले 
आफूलाई ूा  अिधकार ूत्यायोजन गन सम्बन्धमा 
मन्ऽालयबाट कुनै खास िनदशन भएकोमा सोही बमोिजम गनुर् 
पनछ। 

 
8. ूत्यायोिजत अिधकार र िजम्मेवारी : (१) दफा ७ बमोिजम 

ूत्यायोजन गिरएको अिधकारको िजम्मेवारी अिधकार 
ूत्यायोजन गन अिधकारीमा रहनेछ। 

(२) दफा ७ बमोिजम ूत्यायोिजत अिधकार ूयोग 
गनले सो अिधकारको ूयोग गदार्  अिधकार ूत्यायोजन गन 
ूित उ रदायी रही ूयोग गनुर् पनछ। 
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पिरच्छेद-३ 
कर तथा गैरकर राजःव  

 
9. घर जग्गा रिज ेशन शलु्क : (१) ूदेश सरकारले आफ्नो 

क्षेऽिभऽ घर, जग्गा वा घर जग्गा रिज ेशन पािरत गदार् घर 
जग्गा रिज ेशन शलु्क लगाउनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोिजमको घर जग्गा 
रिज ेशन शलु्क रिज ेशन गदार्को बखतमा रिज ेशन पािरत 
गरी गराई ःवािमत्व ूा  गन व्यिक्तलाई लाग्नेछ। 

(३) घर जग्गा रिज ेशन शलु्क ूत्येक 
कारोबारको िलखतमा उल्लेख भएको रकम वा सो ूयोजनको 
लािग िनधार्रण गिरएको न्यूनतम रकममध्ये जनु बढी हनु्छ सो 
रकममा लाग्नेछ। 

(4) उपदफा (१) बमोिजमको शलु्क घरजग्गा 
रिज ेशनका बखत सम्बिन्धत गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले 
संकलन गनुर् पनछ।  

तर गाउँपािलका तथा नगरपािलकाको साधन, ौोत, 
ूिविध, जनशिक्त तथा कायार्लय व्यवःथापन नभएसम्म संघीय 
सरकारको तोिकएको कायार्लयले ूदेश सरकारले िनधार्रण गरे 
बमोिजमको दर अनसुारको शलु्क उठाई सम्बिन्धत सिञ् चत 
कोषमा दािखला गनुर् पनछ।  

(5) उपदफा (४) बमोिजमको कायर्लयले यस 
दफा बमोिजम उठाएको रिज ेशन शलु्क मध्येबाट साठी 
ूितशतले हनेु रकम सम्बिन्धत ःथानीय सिञ् चत कोषमा र 
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चालीस ूितशतले हनेु रकम मािसक पमा ूदेश सि त 
कोषमा जम्मा गनुर् पनछ। 

(6) उपदफा (4) बमोिजम घरजग्गा रिज ेसन 
शलु्क असलुीको िववरण असलु गन िनकायले मािसक पमा 
मिहना समा  भएको िमितले पच्चीस िदनिभऽ मन्ऽालय एवम ्
सम्बिन्धत ःथानीय तहमा पेश गनुर् पनछ। 

(7)  यस दफा बमोिजमको घर जग्गा रिज ेशन 
पािरत गदार्को अवःथामा नेपाल सरकारले तोकेको दरमा 
पूजँीगत लाभकर असूल गरी नेपाल सरकारले तोकेको राजःव 
खातामा जम्मा गनुर् पनछ। 

(8) नेपाल सरकार, ूदेश सरकार र ःथानीय तह 
तथा सरकारी िनकायलाई घर, जग्गा वा घर जग्गा रिज ेशन 
गदार् कुनै शलु्क लाग्ने छैन।  

 
10. सवारी साधन कर: (१) ूदेश सरकारले सवारी साधनमा 

ूचिलत कानून बमोिजम सवारी साधन कर लगाउनेछ। 
ःप ीकरण: यस दफाको ूयोजनको लािग "सवारी साधन" 
भ ाले इन्धन वा उजार् ूयोग गरी यािन्ऽक शिक्तबाट सडकमा 
चल्ने सवारी साधन सम्झन ुपछर् | 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सवारी साधन कर 
लगाउँदा सवारी साधनको ूकृित र क्षमताका आधारमा समान 
ूकृितका सवारी साधनलाई समान दर कायम हनेु गरी लगाइन ु
पनछ। 

(3) सवारी साधन भएका व्यिक्तले आफ्नो ःथायी 
ठेगाना वा बसाई सराई गरेको ःथान वा रोजगार वा 
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व्यवसायको िसलिसलामा तत्काल बसोबास गरेको ःथान वा 
कारोबार दतार् रहेको ःथान रहेको ूदेशको कर कायार्लय वा 
तोिकएको िनकायमा तोिकए बमोिजम सवारी साधन दतार् गरी 
सवारी साधन कर बझुाउन ुपनछ। 

(4) यो ऐन ूारम्भ हनु ु पूवर् नेपालभर जनुसकैु 
ःथानमा दतार् भएका सवारी साधनका धनीले उपदफा (३) 
बमोिजमको ःथानमा सवारी दतार् गनर् चाहेमा िव.सं.२०७५ 
साल चैऽ मसान्तसम्म सवारी साधनको स वा दतार् गरी कर 
बझुाइसक्न ुपनछ। 

(5) उपदफा (१) बमोिजमको सवारी साधन कर 
ूदेश सरकारले संकलन गनछ।  

तर ूदेश सरकारको साधन, ौोत, ूिविध, 
जनशिक्त तथा कायार्लय व्यवःथापन नभएसम्म नेपाल 
सरकारको तोिकएको कायार्लयले ूदेश सरकारले िनधार्रण गरे 
बमोिजमको दर अनसुारको कर उठाई ूदेश िवभाज्य कोषमा 
दािखला गनुर् पनछ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम ूदेश िवभाज्य कोषमा 
दािखला भएको रकममध्ये साठी ूितशत ूदेश सरकारलाई र 
चालीस ूितशत ःथानीय तहलाई बाँडफाँड गिरनेछ । 

(७) उपदफा (१) बमोिजम सवारी साधन कर 
असलुीको िववरण असलु गन िनकायले मािसक पमा मिहना 
समा  भएको िमितले पच्चीस िदनिभऽ तोिकएको ढाँचामा 
मन्ऽालयमा पेश गनुर् पनछ। 

(८) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन आफ्नो क्षेऽिभऽको टाँगा, िरक्सा र िव तुीय िरक्सामा 
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सम्बिन्धत गाउँपािलका वा नगरपािलकाले सवारी साधन कर 
लगाउन र उठाउन सक्नेछ। 

  
11. मनोरञ् जन कर:  (१) ूदेश सरकारले चलिचऽ घर, िभिडयो 

घर, सांःकृितक ूदशर्न हल, कन्सटर्, िथयटर, फनपाकर् , वाटर 
गाडन, वाल उ ान लगायतका मनोरञ् जन ःथलमा मनोरञ् जन 
कर लगाउनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोिजमको मनोरञ् जन कर 
मनोरञ् जननको लािग एकमु  तोिकएको अवःथामा सोही 
बमोिजम अन्यथा मनोरञ् जन ःथलको िटकटमा लाग्नेछ।  

(3) उपदफा (2) बमोिजमको मनोरञ् जन करबाट 
उठेको रकम मनोरञ् जन ःथलका धनीले कर उठाएको 
मिहनाभन्दा पिछको मिहनाको 25 गतेिभऽ सम्बिन्धत 
गाउँपािलका वा नगरपािलकामा जम्मा गनुर् पनछ। 

(4) उपदफा (३) बमोिजम जम्मा भएको 
रकममध्येबाट साठी ूितशतले हनेु रकम सम्बिन्धत 
गाउँपािलका वा नगरपािलकाले सिञ् चत कोषमा राखी बाँकी 
चालीस ूितशतले हनेु रकम मािसक पमा ूदेश सिञ् चत 
कोषमा जम्मा गनुर् पनछ। 

(5) मनोरञ् जन कर उठाउने सम्बन्धी कायर्िविध 
ूदेश सरकारले तोके बमोिजम हनेुछ। 

(6) यस दफा बमोिजमको कर ूशासन 
गाउँपािलका वा नगरपािलकाले गनछ। 
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12. िव ापन कर: (१) ूदेशमा िव ापन साममी राखे बापत 
लाग्ने िव ापन कर सम्बिन्धत गाउँपािलका वा नगरपािलकाले 
लगाउने र उठाउनेछ। 
ःप ीकरण: यस दफाको ूयोजनको लािग “िव ापन साममी" 
भ ाले होिडर्ङ बोडर्, साइन बोडर्, शाई िभजन बोडर्, ग्लो बोडर्, 
ःटल, िडिजटल बोडर्, धातकुो ृेम वा कुनै ःथानमा लगाउने, 
लेख्न ेवा िव तुीय तरंग ूयोग गिरएको ूचारको लािग रािखने 
वःत ु वा सामामी ब्यिक्त वा संगिठत संःथाले ूदेश क्षेऽिभऽ 
पन आफ्नो ब्यापार व्यवसायको ूचार गन एवं आफ्ना लिक्षत 
वगर् समदुायलाई खास सन्देश िदने हेतलेु इन्टरनेटमा आधािरत 
संजालको स:शलु्क ूयोग गरी गिरने ूचारलाई समेत सम्झन ु
पछर्। 

(2) कसैले िव ापन सामामी राख्न चाहेमा 
अनमुितको लािग सम्बिन्धत गाउँपािलका वा नगरपािलकामा 
िनवेदन िदन ुपनछ।   

(३) उपदफा (2) बमोिजमको िनवेदन पनर् आएमा 
गाउँपािलका वा नगरपािलकाले सवर्साधारण जनताको िहत हनेु 
देिखएमा िव ापन कर िलई िव ापन साममी राख्न अनमुित िदन 
सक्नेछ।  

(4) गाउँपािलका वा नगरपािलकाले उपदफा (३) 
बमोिजमको अनमुित िदँदा िव ापन राख् न पाउने अविध, 
नवीकरण गनुर् पन समय, नवीकरण नगरेमा लाग्ने शलु्क, 
सौन्दयर् िबगानर् नहनेु कुरा, वातावरणीय ःवच्छता, सावर्जिनक 
यातायातमा पनर् सक्ने असर, साममीको भािषक शु ता र 
सालीनता जःता िवषयमा आवँयक शतर् िकटान गनुर् पनछ। 
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(५) संघीय सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय 
तह वा सरकारी संःथाका जग्गा वा सम्पि  (पोल आिद) 
ूयोग गरी रािखएका िव ापन साममीमा िव ापन कर उठाउन ु
अिघ गाउँपािलका वा नगरपािलकाले सो िनकायसँग आवँयक 
ःवीकृित तथा समन्वय गनुर् पनछ।  

(६) व्यापािरक वा व्यावसाियक ूयोजनका लािग 
रािखएका िव ापनमा लागेको िव ापन कर छूट वा िमनाहा हनु 
सक्ने छैन। 

(७) संघीय सरकार, ूदेश सरकार र ःथानीय 
तहले राखेका िव ापनमा िव ापन कर लाग्ने छैन। 

(८) यस दफा बमोिजम िव ापन करबाट उठेको 
रकम मध्येबाट साठी ूितशतले हनेु रकम गाउँपािलका वा 
नगरपािलकाले सि त कोषमा राखी चालीस ूितशतले हनेु 
रकम मािसक पमा ूदेश सि त कोषमा जम्मा गनुर् पनछ। 

(९) िव ापन कर असूल सम्बन्धी अन्य व्यवःथा 
गाउँपािलका वा नगरपािलकाको कानून बमोिजम हनेुछ। 

 
13. कृिष आयमा कर: (१) ूदेश सरकारले आफ्नो क्षेऽ 

िभऽको कृिष आयमा ूचिलत कानून बमोिजम कर 
लगाउन सक्नेछ। 

 ःप ीकरण: यस दफाको ूयोजनको लािग "कृिष आय" 
भ ाले अ वाली, नगदेवाली, मासजुन्य पदाथर्, माछा, 
दगु्धजन्य पदाथर्, तेलहन जःता खा  बःत ु उत्पादनको 
िवबीबाट हनेु व्यवसायीक आयलाई सम्झन ुपछर्। 
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(२) ःवयं घोषणा गरी आफ्नो कृिष आय ूःततु 
गन कृषकह को लािग कृिष आयमा तोिकए बमोिजम कर 
लगाईने र असलु उपर गिरनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कर ूदेश 
सरकारले तोकेको कायार्लयले संकलन गरी ूदेश सि त 
कोषमा जम्मा गनुर् पनछ। 

(४) कृिष आयमा लाग्ने करसम्बन्धी कायर्िविध 
ूदेश सरकारले िनधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ। 

 
14. पयर्टन शलु्क: (१) ूदेश सरकारले िनमार्ण गरेको वा 

गराएको वा हःतान्तरण भै आएको पयर्टकीय सांःकृितक 
परुाताित्वक सम्पदाःथल, पयर्टन व्यवसाय र पयर्टकीय 
िबयाकलापमा सेवा वा पूवार्धार िनमार्णको लागत, स ालन र 
सम्भार खचर्लाई आधार मानी तोिकएको दरमा पयर्टन शलु्क 
लगाई उठाउन सक्नेछ।  

(2) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन ूदेश सरकारले आफ्नो क्षेऽ िभऽ पयर्टक ूवेश गरेको 
आधारमा माऽ पयर्टन शलु्क लगाउने छैन। 

 
15. दह र बह र शलु्क: (१) ूदेश सरकारले ूाकृितक 

ॐोतमध्ये आफ्नो क्षेऽिभऽको ढु ा, िगटी, बालवुा, दह र र 
बह रको संकलन, िनकासी वा िवबीमा तोिकए बमोिजम 
शलु्क लगाउन सक्नेछ।  

(२) गाउँपािलका वा नगरपािलकाले आफ्नो 
क्षेऽिभऽ ढु ा, िगटी, बालवुा, दह र र बह रको संकलन गनुर् 
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अिघ ूचिलत कानून बमोिजम आवँयक पन ःवीकृत 
वातावरणीय अध्ययन ूितवेदन र कायर्योजना ूदेश सरकार वा 
ूदेश सरकारले तोकेको िनकाय समक्ष पेश गनुर् पनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको ःवीकृत 
वातावरणीय अध्ययन र कायर्योजना ूा  भएमा ूदेश सरकार 
वा ूदेश सरकारले तोकेको िनकायले वातावरणमा ूितकूल 
असर नपन तथा ःथानीयबासीको िहत अनकूुल हनेु गरी 
गाउँपािलका वा नगरपािलकालाई त्यःतो क्षेऽमा ढु ा, िगटी, 
बालवुा, दह र र बह र संकलन गनर् गराउन आवँयक शतर् 
तोकी वा नतोकी ःवीकृित िदन सक्नेछ।  

(4) उपदफा (३) बमोिजम ःवीकृित ूा  भएमा 
गाउँपािलका वा नगरपािलकाले त्यःतो क्षेऽमा ढु ा, िगटी, 
बालवुा, दह र र बह र संकलन गनुर् गराउन ुपनछ। 

(५) ूदेश सरकारले गाउँपािलका वा 
नगरपािलकाले ढु ा, िगटी, बालवुा, दह र र बह र संकलन, 
िवबी वा िनकासी गदार् अपनाउन ु पन कायर्िविध बनाइर् जारी 
गनछ। त्यःतो कायर्िविध गाउँपािलका वा नगरपािलकाले ढु ा, 
िगटी, बालवुा, दह र र बह र संकलन गदार् वा गराउँदा 
पालना गनुर् पनछ। 

(६) ढु ा, िगटी, बालवुा, दह र र बह र 
संकलनबाट उठेको शलु्कमध्येबाट साठी ूितशतले हनेु रकम 
गाउँपािलका वा नगरपािलकाले ःथानीय सि त कोषमा राखी 
चालीस ूितशतले हनेु रकम मािसक पमा ूदेश सि त 
कोषमा जम्मा गनुर् पनछ। 
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16. सेवा शलु्क तथा दःतरु : ूदेश सरकारले संिवधानको 
अनसूुची-6 बमोिजमका क्षेऽ र िबषयमा आफूले परु् याएको 
सेवा बापत सेवा शलु्क तथा दःतरु लगाई उठाउन सक्नेछ। 

 
पिरच्छेद-४ 
करदाता दतार्  

 
17. करदाताको पिहचान, दतार् तथा अिभलेख व्यवःथापन : (१) 

कसैले व्यवसाय स ालन गनर् चाहेमा व्यवसाय गनुर् पूवर् 
सम्बिन्धत िनकायमा दतार् गरेर माऽ व्यवसाय स ालन गनुर् 
पनछ।तर कृिष आयको कर सम्बन्धमा ूचिलत कानून 
बमोिजम हनेुछ । 

(2) कर कायार्लयले यस ऐन बमोिजम कर ितनुर् 
पन व्यिक्त वा करदाताको पिहचान गनुर् पनछ। 

(3) उपदफा (2) बमोिजम करदाताको पिहचान 
गदार् व्यिक्त वा करदाताको नाममा रहेको सम्पि , िनजले 
गरेको कारोवार र कर कायार्लयलाई कुनै ॐोतबाट ूा  सूचना 
र सो कायार्लयले छानिबन गदार् देिखएका कुराह लाई आधार 
िलन ुपनछ। 

(4) कर कायार्लयले यस ऐन बमोिजम कर ितनुर् 
पन दाियत्व भएका करदाताको िववरण खलुाई करदाता दतार् 
गरी राख्न ुपनछ। 

(5) नेपाल सरकारबाट ःथायी लेखा नम्बर 
िलएका करदाताले कर सम्बन्धी कारोवार गदार् सोिह लेखा 
नम्बरको ूयोग गरी गनुर् पनछ।                               
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(६)  कर कायार्लयमा दतार् भएका सबै करदाताको 
अिभलेख व्यवःथापन एवं अध्याविधक गन सम्पूणर् िजम्मेवारी 
सम्बिन्धत कर कायार्लयको हनेुछ ।  

                                           
18. करदाताको दाियत्व :  यस ऐन बमोिजम कर ितनुर् पन 

कतर्व्य भएका करदाताको दाियत्व देहाय बमोिजमको हनेुछ:- 
(क) आफूलाई करदाताको पमा दतार् गराउने, 
(ख) िनधार्िरत समयमा िववरण पेश गन, 
(ग) िनधार्िरत समयमा कर दािखला गन, 
(घ) यस ऐन बमोिजम कुनै शलु्क, जिरवाना वा 

ब्याज बझुाउन ुपन भए समयमा बझुाउने, 
(ङ) आयको िहसाब िकताब र अिभलेख  

दु ःत राख्न,े  
(च) कर अिधकृतले मागेको सूचना तथ्या  

समयमा उपलब्ध गराउने, 
(छ) कर कायार्लयलाई आवँयक सहयोग 

गन। 
 

19. करदाताको अिधकार : (१) करदातालाई देहाय बमोिजमको 
अिधकार हनेुछ:- 

(क) सेवा ूा  गन अिधकार,  
(ख)  सम्मानपूवर्क व्यवहारको अिधकार, 
(ग)  ूचिलत काननु बमोिजम कर 

सम्बन्धी सूचना ूा  गन अिधकार, 
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(घ)  कर सम्बन्धी िबषयमा ूमाण पेश 
गन मौका ूा  गन अिधकार, 

(ङ)  ूितरक्षाको लािग कानून व्यवसायी 
वा लेखापरीक्षक िनयकु्त गन 
अिधकार, 

(च)  कर सम्बन्धी गोप्य कुराह  यस 
ऐनमा उल्लेख भए बाहेक 
अनितबम्य हनेु अिधकार। 

(२) करदाताले उपदफा (१) बमोिजमको 
अिधकारको दावी गनर् आफ्नो दाियत्व पूरा 
गरेको हनु ुपनछ। 

 
20. करदाताको ूितिनिधत्व : (१) करदाताको ूितिनिधत्व 

करदाताको पिरवारको उमेर पगुेको सदःय, माथवर व्यिक्त 
वा िनजको कानून व्यवसायी वा लेखापाल वा लेखापरीक्षक 
वा िनजले िलिखत पमा अिख्तयारी िदई पठाएको उमेर 
पगुेको वारेसले गनर् सक्नेछ। 

 ःप ीकरण: यस दफाको ूयोजनको लािग उमेर पगुेको 
व्यिक्त भ ाले अठार वषर् उमेर पगुेको व्यिक्त सम्झन ुपछर्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूितिनिधत्व गनर् सक्ने 
उमेर पगुेको अिधकार ूा   व्यिक्तका तफर् बाट गिरएका काम 
कारबाही करदाता ःवयंले गरेको मािननेछ।  
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पिरच्छेद-५ 
कर िववरण र कर दािखला  

 
21. िववरण दािखला गनर् आदेश िदन सक्ने : (१) यस ऐन 

बमोिजम कर बझुाउन ु पन दाियत्व भएको व्यिक्तले कर 
िववरण नबझुाएमा वा िववरण दािखला गदार् व्यहोरा फरक 
पारी दािखला गरेको भनी शंका गनर् सिकने आधार र कारण 
भएमा कर अिधकृतले आधार र कारण खोली कर िववरण 
दािखला गनर् आदेश िदन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आदेश ूा  भएमा 
सम्बिन्धत व्यिक्तले सो आदेश ूा  भएको िमितले पन्ी 
िदनिभऽ कर कायार्लयमा िववरण दािखला गनुर् पनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको म्यादिभऽ िववरण 
दािखला गनर् नसक्ने सम्बिन्धत व्यिक्तले दािखला गनर् नसकेको 
आधार र कारण खोली समयाविध थप गनर्को लािग िनवेदन 
िदएमा कर अिधकृतले तीस िदनसम्मको अविध थिपिदन 
सक्नेछ। 

 
22. िववरण सच्याउन सिकने : यस पिरच्छेद बमोिजमको कर 

िववरण दािखला भै सकेपिछ कुनै तथ्य सम्बन्धी वा गिणतीय 
भलू भएको भ े लागेमा करदाताले पिहलो िववरण दािखला 
भएको िमितले तीन मिहनािभऽ यथाथर्, तथ्य र सही अंक 
सिहतको अक  िववरण पेश गनर् सक्नेछ। 
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23. कर दािखला गनुर्पन : (1)  यस ऐन बमोिजम दािखला 
गनुर्पन कर यस ऐनमा उल्लेख गिरएकोमा सोिह समयमा र 
समय उल्लेख नभएको हकमा ूत्येक आिथर्क वषर्को आि न 
मसान्तिभऽ कर कायार्लयमा दािखला गनुर् पनछ। 
  (२) यस ऐन बमोिजम अमीम कर क ी गरी 
दािखला गनुर् पन कर कर क ी भएको मिहना पिछको 
मिहनाको 25 गतेिभऽ कर कायार्लयमा दािखला गनुर्  
पनछ ।  
 

24. कर दािखलाको िनःसा िदन ुपन: करदाताले यस ऐन बमोिजम 
बझुाउन ु पन कर वा गैरकर राजःव वा अन्य रकम 
बझुाएपिछ करदातालाई तत्काल त्यसको िनःसा िदन ुपनछ। 

 
पिरच्छेद-६ 
कर समायोजन 

 
25. कर िफतार् सम्बन्धी व्यवःथा : (१) करदाताले यस ऐन 

बमोिजम कर बझुाउँदा ितनुर् पन भन्दा बढी कर दािखला 
गरेकोमा सो कर रकम िफतार् माग गनर् सक्नेछ। 
  (2) उपदफा (१) बमोिजम िफतार्को लािग िनवेदन 
परेमा व्यहोरा साँचो देिखएमा करदाताले बझुाउन कुनै रकम 
बाँकी भएमा त्यसमा िमलान गरी बाँकी रहेको रकम कर 
अिधकृतले िनवेदन परेको साठी िदनिभऽ िफतार् िदन ुपनछ। 
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26. कर समायोजन सम्बन्धी व्यवःथा : (१) करदाताले दफा 2५ 
बमोिजम िफतार् पाउने ठहिरएको रकम िनजले दािखला गनुर् 
पन कर रकममा समायोजन गनर् कर अिधकृत समक्ष िनवेदन 
िदन सक्नेछ। 
  (2) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परेकोमा व्यहोरा 
साँचो देिखएमा कर अिधकृतले िनवेदन परेको एक मिहनािभऽ 
माग बमोिजम समायोजन गनर् आदेश िदन ुपनछ।  

 
पिरच्छेद-७ 

कर परीक्षण, िनधार्रण र संकलन 
 

27. कर परीक्षण: (१) यस ऐन बमोिजम करदाताले िववरण पेश 
नगरेको वा पेश गरेको िववरणमा देहायका सबै वा कुनै काम 
भए गरेको देिखएमा कर अिधकृतले कर परीक्षण गरी कर 
िनधार्रण गनुर् पनछ :- 

(क) खाता, िहसाब वा अिभलेख दु ःत 
नदेिखएमा, 

(ख) झु ा िववरण पेश गरेको देिखएमा, 
(ग) यथाथर् कारोबार नदेखाएको िव ास 

गनुर्पन कारण भएमा, 
(घ) करको दाियत्व कम देखाएकोमा, 
(ङ) करको दर फरक पारेकोमा, 
(च) कानून बमोिजम कर छुट वा िमनाहा 

हनु नसक्नेमा सोको दाबी गरेकोमा। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम कर िनधार्रण गनुर्पन 
देिखएमा करदातालाई आधार र कारण खलुाई आफ्नो 
ःप ीकरण पेश गनर् तीस िदनको सूचना िदन ुपनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सूचना ूा  भएकोमा 
करदाताले सूचनामा तोिकएको म्यादिभऽ आफ्नो ःप ीकरण 
पेश गनुर् पनछ। 

(४) कर अिधकृतले उपदफा (३) बमोिजम 
तोिकएको म्यादिभऽ करदाताले ःप ीकरण पेश गरेमा सो 
समेतलाई आधार बनाई र ःप ीकरण पेश नगरेमा कानून 
बमोिजम कर िनधार्रण गनुर् पनछ। 

(5) ःवयं कर िनधार्रण गरी िववरण पेश गरेको 
िमितले चार बषर्िभऽ कर अिधकृतले पनु: कर िनधार्रण वा 
संशोिधत कर िनधार्रण गनुर् पन सन्तोषजनक आधार र कारण 
भएमा करदातालाई सफाईको मौका िदई त्यःतो कर िनधार्रण 
गनर् सक्नेछ | 

(६) कुनै व्यिक्तले झु ा लेखा वा बीजक वा अन्य 
कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी कर छलेको रहेछ भने 
कर अिधकृतले जनुसकैु बखत पनु: कर िनधार्रण गनर् गराउन 
सक्नेछ। 

 
28. कर िनधार्रणको सूचना : (१) यस ऐन बमोिजम कर 

अिधकृतबाट कर िनधार्रण भएकोमा बझुाउन ुपन कर रकम, 
ःथान, समय सीमा र बक खाता नम्बर समेत उल्लेख गरी 
करदातालाई कर िनधार्रणको सूचना िदन ुपनछ। 
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(2) उपदफा (१) बमोिजमको कर िनधार्रणको 
सूचना ूा  भएपिछ करदाताले सो सूचनामा उिल्लिखत ःथान 
र समय सीमािभऽ कर दािखला गनुर् पनछ। 

(3) उपदफा (१) बमोिजमको कर रकम बक 
दािखला गिरएकोमा करदाताले त्यसको भौचर सम्बिन्धत कर 
कायार्लयमा बझुाउन ुपनछ। 

 
29. कर असूल गनर् सक्ने : (१)  यस ऐन बमोिजम असूल उपर 

गनुर् पन कर, व्याज र शलु्क बापतको रकम करदाताले यस 
ऐनमा तोिकएको अविधमा दािखला नगरेमा कर अिधकृतले 
कायार्लय ूमखुको पूवर् ःवीकृित िलई देहायको एक वा 
एकभन्दा बढी तरीका बमोिजम कर असूल गनर् सक्नेछ:- 

(क) करदातालाई िफतार् गनुर् पन रकम 
भए त्यसमा क ा गरेर, 

(ख) नेपाल सरकार, ूदेश सरकार, 
ःथानीय तह वा सरकारी 
ःवािमत्वका संःथाबाट करदाताले 
पाउने रकमबाट क ा गनर् लगाएर, 

(ग) कुनै तेॐो व्यिक्तले करदातालाई 
ितनुर्पन रकम करदाताको पूवर् 
सहमित िलई क ा गरेर, 

(घ) बक वा िव ीय संःथामा रहेको 
करदाताको रकमबाट क ा गनर् 
लगाएर, 

(ङ) करदाताको कारोवार रोक्का गरेर, 



v08 !_ cltl/Qmf° ( k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.#.#@ 

24 
 

(च) करदाताको चल तथा अचल सम्पि  
मािथ दावी वा कब्जा गरेर, 

(छ) करदाताको सम्पि  एकैपटक वा 
पटकपटक गरी तोिकएबमोिजम 
िललाम िबबी गरेर।  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोिजम 
िललामको कारबाही शु  भएपिछ सो  कारबाही समा  हनुपूुवर् 
कर दािखला गनर् ल्याएमा बझुाउन बाँकी कुल रकमको थप 
पाँच ूितशत सिहत असूल गिरनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको िललाम ूिबयामा 
लाग्ने खचर् करदाताले ितनुर् पन कर मािन िनजबाट असूल 
गिरनेछ। 

(४) िललामबाट ूा  रकम करदाताले ितनुर् पन 
कर रकम भन्दा बढी भएमा बढी भएजित रकम साठी िदनिभऽ 
सम्बिन्धत करदातालाई िफतार् िदन ुपनछ।  

(5) उपदफा (४) बमोिजम रकम िफतार् गदार् 
िनजले उपलब्ध गराएको बक खातामा जम्मा गिरिदन ुपनछ | 

 
30. िकःताबन्दीमा कर असूली : (१) कुनै खास करदातालाई 

िबशेष पिरिःथितमा समयमा कर ितनर् नसक्ने कारण भई सो 
कुराको िनवेदन गनर् आएमा कर अिधकृतले जाँचबुझँ गदार् 
कारण सन्तोषजनक देिखएमा पचार् खडा गरी बढीमा एक बषर् 
िभऽ तीन िकःतामा कर दािखला गनर् आदेश िदन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको समयमा नबझुाएमा 
यस ऐन बमोिजम लाग्ने ब्याज समेत बझुाउन ुपनछ। 
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पिरच्छेद-८ 
ब्याज, शलु्क र जिरबाना 

 
31. जिरबाना लाग्ने : यस ऐनको पालना नगरी करको दाियत्व 

घटाएमा कर अिधकृतले कर िबगोको दश ूितशत जिरवाना 
गनर् सक्नेछ। 
 

32. व्याज लाग्ने: यस ऐन बमोिजम दािखला गनुर् पन कर 
समयमा दािखला नगरेमा ितनुर् बझुाउन ु पन बाँकी रकममा 
वािषर्क दश ूितशत व्याज लाग्नेछ। 
 

33. शलु्क लाग्ने : (१) यस ऐन बमोिजम अिभलेख राख्नपुन 
कतर्व्य भएका करदाताले अिभलेख नराखेमा पाँच हजार 
पैयाँ शलु्क लाग्नेछ। 

(२) यस ऐन बमोिजम िववरण दािखला गनुर्पन 
दाियत्व भएका करदाताले समयमा िववरण दािखला नगरेमा 
ूित िववरण एक हजार पैयाँ शलु्क लाग्नेछ। 
  (३) यस ऐन बमोिजम िववरण दािखला गनुर् पन दाियत्व 
भएका करदाताले झु ा िववरण दािखला गरी करको दाियत्व 
घटाएमा फरक परेको कर रकम असूल गरी सोको वािषर्क दश 
ूितशत रकम शलु्क लाग्नेछ। 

 
34. पनुः व्याज नलाग्ने : यस ऐन बमोिजम लाग्ने शलु्क, ब्याज 

र जिरवानामा पनुः ब्याज लाग्ने छैन। 
 
 



v08 !_ cltl/Qmf° ( k|b]z /fhkq efu ! ldlt @)&%.#.#@ 

26 
 

पिरच्छेद-९ 
पूवार्देश, ूशासकीय पनुरावलोकन र पनुरावेदन 

 
35. पूवार्देश माग गनर् सक्ने : (१) कुनै करदातालाई यस ऐन 

बमोिजम लगाइएको कर, गैरकर, दःतरु, शलु्क लगायत यस 
ऐनमा भएका व्यवःथामा कुनै ि िवधा भएमा िनजले ूदेश 
कर ूमखु समक्ष िनवेदन िदन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन परेकोमा 
ूदेश कर ूमखुले ि िवधा िनराकरण गनर् पूवार्देश जारी गरी 
करदातालाई सो पूवार्देश उपलब्ध गराउन ुपनछ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए तापिन अदालतमा िवचाराधीन रहेको वा 
अदालतबाट िनणर्य भइर्सकेको िवषयमा यस दफा बमोिजम 
पूवार्देश जारी गनर् सिकने छैन।  

(4) उपदफा (१) बमोिजमको पूवार्देश ूदेश कर 
ूमखुले खारेज नगरेसम्म वा अदालतको आदेशबाट अन्यथा 
नभएसम्म कायम रहनेछ। 
 

36. ूशासकीय पनुरावलोकन हनु सक्ने: यस ऐन बमोिजमका 
देहायको िनणर्य मािथ ूशासकीय पनुरावलोकन हनु सक्नेछ:- 

(क)  कर अिधकृतले गरेको कर िनधार्रण, पनु: 
कर िनधार्रण र संशोिधत कर िनधार्रण 
सम्बन्धी िनणर्य, 
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(ख)  यस ऐन बमोिजम लाग्ने वा लागेको कर 
र  गैरकर राज  तथा अन्य दःतरु, 
शलु्क, ब्याज सम्बन्धी िनणर्य। 

 
37. ूशासकीय पनुरावलोकनको ूिबया:  (१) यस ऐन 

बमोिजमको कर िनधार्रणको िनणर्य उपर िच  नबझु्ने 
करदाताले सो िनणर्य भएको िमितले तीस िदनिभऽ तोिकए 
बमोिजमको धरौटी संलग्न गरी तोिकएको ढाँचामा ूदेश कर 
ूमखु समक्ष ूशासकीय पनुरावलोकनका लािग िनवेदन िदन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूशासकीय 
पनुरावलोकनको लािग परेको िनवेदन उपर साठी कायर्िदन िभऽ 
कारबाही र िकनारा गनुर् पनछ। 

 
38. उजरुी नलाग्ने : यस ऐन बमोिजम ूशासकीय पनुरावलोकन 

गनर् सिकने िवषयमा त्यःतो पनुरावलोकनबाट अिन्तम िनणर्य 
नभई कुनै अदालतमा कुनै उजूर लाग्ने छैन। 
 

39. पनुरावेदन िदन सक्ने: (1) ूशासकीय पनुरावलोकनको 
िनणर्य भएकोमा सो िमितले र ूशासकीय पनुरावलोकन नहनेु 
िवषयमा कारण परेको िमितले िच  नबझु्ने पक्षले पैतीस 
िदनिभऽ सम्बिन्धत तोिकए बमोिजमको धरौटी संलग्न गरी 
उच्च अदालतमा पनुरावेदन िदन सक्नेछ। 
  (2) उपदफा (१) बमोिजमको उच्च अदालतले 
गरेको िनणर्य अिन्तम हनेुछ।  
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पिरच्छेद-१० 
समन्वय 

 

40. नेपाल सरकारसगँ समन्वय : (१) ूदेश सरकारले संघीय 
कानून वा यस ऐन बमोिजम असूल उपर गनुर् पन कर वा 
गैरकर राजःव असूल गनर् एक ार ूणाली अपनाउन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको एक ार ूणाली 
अपनाउन ूदेश सरकारले वा अिधकार समु्पेको अिधकृत वा 
कर अिधकृतले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले सो 
ूयोजनका लािग अिधकार समु्पेको अिधकृतसँग समन्वय गरी 
आवँयक व्यवःथा गनर् सक्नेछ। 

(३) ूदेश सरकारले संिवधानको साझा सूचीमा 
रहेका िबषयसँग सम्बिन्धत कर वा गैरकर राजःवका आधार र 
दर वा कर ूशासनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग समन्वय 
गनर् सक्नेछ।  

(४) उपदफा (२) र (३) बमोिजमको व्यवःथा 
अन्तगर्त समन्वय गरी टंुगोमा पिुगएका िबषयह  यस ऐनमा 
परे सरह मािननेछ र ती व्यवःथाका हकमा यस ऐनमा अन्यऽ 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सोही अनसुार कायार्न्वयन 
गनुर् पनछ। 

 
41. ःथानीय तहसगँ समन्वय: (१) ूदेश सरकारले ूदेश कानून 

वा यस ऐन बमोिजम असूल उपर गनुर् पन कर वा गैरकर 
राजःव असूल गनर् एक ार ूणाली अपनाउन सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको एक ार ूणाली 
अपनाउन ूदेश सरकारले अिधकार समु्पेको अिधकृत वा कर 
अिधकृतले ःथानीय तह वा ःथानीय तहले सो ूयोजनका लािग 
अिधकार समु्पेको अिधकृतसँग समन्वय गरी आवँयक व्यवःथा 
गनर् सक्नेछ। 

(३) ूदेश सरकारले संिवधानको साझा सूचीमा 
रहेका िबषयसँग सम्बिन्धत कर वा गैर कर राजःवका आधार 
वा दर वा कर ूशासनका सम्बन्धमा ःथानीय तहसँग समन्वय 
गनर् सक्नेछ। 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोिजमको व्यवःथा 
अन्तगर्त समन्वय गिरएका िबषयह  यस ऐनमा परे सरह 
मािननेछ र ती व्यवःथाका हकमा यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए तापिन सोही अनसुार कायार्न्वयन गनुर् 
पनछ। 

 
42. नेपाल रा  बकसगँ समन्वय : ूदेश सरकारले कर र गैरकर 

राजःव संकलनलाई ूभावकारी बनाउन बिक  ूणालीमा 
आव  गन िवषयमा नेपाल रा  बकसँग समन्वय गरी 
आवँयक व्यवःथा गनर् सक्नेछ। 
 

43. अन्य संःथासँग समन्वय :  ूदेश सरकार वा कर अिधकृतले 
कर तथा गैरकर राजःवसँग सम्बिन्धत िबषयमा आवँयकता 
अनसुार अन्य संःथासँग समन्वय गनर् सक्नेछ। 
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44. राजःव सम्बन्धी नया ँ ूःताव : ूदेश सरकारले कर तथा 
गैरकर सम्बन्धी नयाँ कर ूःताव तयार गदार् 
सरोकारवालासँग आवँयक परामशर् गनर् सक्नेछ। 
 

45. सूचना सावर्जिनक गनुर् पन: (१) ूदेश सरकारले लगाएको 
कर र गैर कर राजःव उठाउने कायार्लयको ूमखुले सो कर 
र राजःवका दर र त्यसमा भएको हेरफेर सम्बन्धी सूचना 
ूदेश कानून बमोिजम सवर्साधारणको लािग सावर्जिनक गनुर् 
पनछ। 
  (२) ूदेश सरकारले उपदफा (१) बमोिजमका कर, 
राजःवका दर र त्यसमा भएको हेरफेर समेत िमलाई ूदेश 
सरकारको वेभसाइटमा राख्न ेव्यवःथा िमलाउन ुपनछ। 
  (३) ूदेश सरकारले कर र राजःवका दर र हेरफेर 
सम्बन्धी िववरण केन्िीय सूचना ूणालीमा समेत राख्न े
ूयोजनका  लािग नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालय वा सो 
मन्ऽालयले तोकेको कायार्लयलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

 
पिरच्छेद-११ 
िविवध 

 

46. िव तुीय माध्यमको ूयोग गनर् सक्ने : यस ऐनमा अन्यऽ 
जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन ूदेश सरकारले िव तुीय 
माध्यम (अनलाइन) बाट करदातालाई सूचना िदने, करदाताले 
आफ्नो िववरण र ूमाण पेश गन, कर लगायतको ितनुर् 
बझुाउन ुपन रकम दािखला गन एवं कर वा त्यःतो रकम 
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बझुाएको रिसद िदने लगायतका कर सम्बन्धी अन्य काम 
कारबाही गनर् सिकने व्यवःथा गनर् सक्नेछ। 
 

47. ठेक्कामा लगाउन नपाइने : ूदेश सरकारले आफूले असलु गनुर् 
पन कुनै कर वा राजःव ठेक्का लगाई उठाउन पाइने छैन। 
  तर अन्तर सरकारी िव  व्यवःथापन ऐन, 2074 
बमोिजम ःथानीय तहसँग समन्वय गरी कर उठाउन बाधा 
पगुेको मािनने छैन। 
 

48. कागजातको ढाचँा : (१) यस ऐनको ूभावकारी 
कायार्न्वयनको लािग ूदेश सरकारले िनदिशका, िदग्दशर्न, 
फाराम, ढाँचा, तिरका तोक्ने गरी सूचना जारी गनर् सक्नेछ। 
  (२) उपदफा (१) बमोिजमका िनदिशका,  िदग्दशर्न, 
फाराम, ढाँचा, तिरका आिद सवर्साधारणको जानकारीको लािग 
ूदेश सरकारको सूचना पाटी,  वेभसाइट आिदको माध्यमबाट 
सावर्जिनक गनुर् पनछ। 
 

49. सूचना तामेली भएको वा रीत पगुकेो मािनने : (१) यस ऐन 
बमोिजम िदन ुपन म्याद, सूचना वा कागजात देहाय बमोिजम 
बझुाए वा पठाएमा सम्बिन्धत व्यिक्तलाई बझुाएको वा 
िदइएको मािननेछ :- 

(क)  सम्बिन्धत व्यिक्तलाई नै बझुाएको, 
(ख)  िनजको पिरवारको उमेर पगुेको 

सदःयलाई बझुाएको, 
(ग)  िनजको कानून व्यवसायी वा 

लेखापाललाई बझुाएको, 
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(घ)  नाबािलगको हकमा संरक्षक वा 
माथवर व्यिक्तलाई बझुाएको,  

(ङ)  कायार्लय, संःथा वा िनकायको 
हकमा ूबन्धक वा ूशासकीय 
ूमखु वा  कायार्लय ूमखुलाई 
बझुाएको,  

(च)  करदाताको ठेगानामा हलुाकबाट 
रिज ी गरी पठाएको, 

(छ)  करदातको ठेगानामा रािखएको 
टेिलफ्याक्स, टेलेक्स वा अन्य 
िव तुीय उपकरण माफर् त 
पठाएको। 

(२) कर कायार्लयको अिधकृतको नाम र पद 
खलु्ने गरी दःतखत गिरएको, कम्प्यूटर ूिविधबाट इनिबप्ट 
वा इनकोड गिरएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी 
यस ऐन बमोिजम जारी गिरएको, तामेली गिरएको वा िदइएको 
कागजातलाई रीतपूवर्कको मािननेछ। 

 
50. कागजातको अिभलेख राख्न े : (१) यस ऐन बमोिजम कर 

बझुाउन ु पन दाियत्व भएको  ूत्येक व्यिक्त वा करदाताले 
देहायका आवँयक कागजातह  सरुिक्षत गरी राख्न ुपनछ:- 

(क)  यस ऐन बमोिजम कर कायार्लयमा 
पेश गनुर् पन कागजात र सोलाई 
पुं ाई गन सूचना तथा कागजात,   
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(ख)   कर िनधार्रण गनर् सघाउ परु् याउने 
कागजात, 

(ग)  खचर् क ी गनुर् पन भए सोलाई 
पुं ाई गन कागजात, 

(२) कर कायार्लयले िलिखत पमा सूचना जारी 
गरी अन्यथा तोकेकोमा बाहेक करदाताले यस दफा 
बमोिजमका कागजातह  सम्बिन्धत आय वषर् समा  भएको 
िमितले कम्तीमा चार बषर्सम्म सिुरक्षत राख्न ुपनछ। 

 
51. अदालतलाई भए सरहको अिधकार हनेु :  यस ऐनको 

ूयोजनको लािग कर अिधकृतलाई सम्बिन्धत व्यिक्तलाई 
िझकाउने, बयान गराउने, ूमाण बझु्ने र िलखतह  पेश गनर् 
लगाउने सम्बन्धमा ूचिलत कानून बमोिजम अदालतलाई भए 
सरहको अिधकार हनेुछ। 
 

52. कर अिधकृतको पिरचय पऽ : कर कायार्लयमा काम गन 
ूत्येक कर अिधकृत र अन्य कमर्चारीले पिरचय पऽ आफ्नो 
साथमा राख्न,े काम गन समयमा लगाउने र कतर्व्य पालनाको 
िसलिसलामा पिरचय पऽ सम्बिन्धत व्यिक्तलाई देखाउन ु
पनछ। 

 

53. िवभागीय कारबाही र सजाय हनेु: (१) कर अिधकृत वा कर 
ूशासनसँग सम्बिन्धत कुनै कमर्चारीले कर ितनुर् बझुाउन ुपन 
दाियत्व भएको व्यिक्त वा करदातालाई हािन नोक्सानी k'¥ofpg]], 
करको दाियत्व घटीबढी गन, समान अवःथामा करदाता बीच 
असमान व्यवहार गन, कुनै करदातालाई अनिुचत फाइदा 
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k'¥ofpg] वा करदाताबाट आफ्नो वा अ  कसैको िनजी ःवाथर् 
पूितर् गन उ ेँयले कुनै काम गरेमा वा कानून बमोिजम गनुर् 
पन काम समयमा नगरी द:ुख वा हैरानी िदएमा सम्बिन्धत 
व्यिक्तले ूदेश कर कायार्लयको ूमखु समक्ष उजरु गनर् 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम उजरु परेमा ूदेश 
कर कायार्लयको ूमखुले आवँयक छानिबन गरी सम्बिन्धत 
कमर्चारीको सेवा सम्बन्धी कानून बमोिजम आफूलाई कारबाही 
गन अिधकार भएको िवषयमा आफैले कारबाही गन र 
कारबाही गन अिधकार नभएको िवषयमा िवभागीय कारबाहीको 
लािग ूमाण सिहत ूदेश कर ूमखु समक्ष पेश गनछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम ूा  भएको उजरुी 
सम्बन्धमा छानिबन गनर् ूदेश कर ूमखुले छानिबन सिमित 
गठन गरी ूितवेदन िलन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम छानिबन र कारबाही 
गदार् ूमाण न  हनु सक्ने भएमा ूदेश कर ूमखुले त्यःतो 
कर अिधकृत वा अन्य कमर्चारीलाई सम्बिन्धत सेवा सम्बन्धी 
कानून बमोिजम िनलम्बन गनर् सक्नेछ।   

(5) उपदफा (3) बमोिजम छानिबन गदार् ूचिलत 
कानून बमोिजम अनिुचत कायर् वा लापरबाही गरेको कुरा खलु्न 
आएमा ूदेश कर कायार्लयका ूमखुले िनजलाई िवभागीय 
कारबाही गनछ। 

(6) यस दफा बमोिजमको छानिबन गन र कर 
अिधकृतको िजम्मेवारीबाट अलग राख्न े िनलम्बन अविध तीन 
मिहनाभन्दा बढी हनेु छैन।  
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54. परुःकृत गनर् सक्ने: (१) मन्ऽालयले यथाथर्परक र 
िव ासनीय पमा तथा काननुले तोकेको म्याद िभऽ कर 
िववरण बझुाउने, लागेको कर दािखला गन र कर अिधकृतले 
अनरुोध गरेका सूचना उपलब्ध गराउने तीन जना 
करदातालाई ूत्येक वषर् परुःकार िदने व्यवःथा गनर् 
सक्नेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोिजम िदइने परुःकार 
सम्बन्धी अन्य व्यवःथा मन्ऽालयले िनधार्रण गरे बमोिजम 
हनेुछ। 

 
55. म्याद, हदम्याद नजाने : यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा 

लेिखएको भए तापिन यस ऐन बमोिजम म्याद वा हदम्याद 
गणना गदार् देहायको अविध बाहेक गरी गणना गिरनेछ:- 

(क) अदालतबाट ःथगन वा कर अिधकृत वा 
अन्य सरकारी िनकायबाट रोक्का वा ःथगन 
भएको अविध, 

(ख)   पनुरावेदन गरेकोमा पनुरावेदन तहको 
अिन्तम िनणर्य भएको जानकारी ूा  
नभएसम्मको अविध। 

 
56. िनयम बनाउने अिधकार :  यस ऐनको उ ेँय कायार्न्वयन 

गनर् ूदेश सरकारले आवँयक िनयम बनाउन सक्नेछ। 
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57. कायर्िबिध बनाउन सक्ने  :   यस ऐन अन्तगर्त वनेको 
िनयमावलीको अिधनमा रही सम्बिन्धत मन्ऽालयले आवँयक 
कायर्िविध बनाउन सक्नेछ ।  

            
५८.   संशोधन तथा बचाउ : (१) ूदेश कर तथा गैरकर सम्बन्धी 

सािवकमा िविभ  कानून अनसुार भए गरेका काम कारबाही 
यसै ऐन बमोिजम भए गरेको मािननेछ ।  

 
 
ूमाणीकरण िमित : २०७५।०३।३२                                 
          

 आ ाले,    
 राजकुमार ौे   
 ूदेश सरकारको सिचव 
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