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कय तथा गैयकय याजस्व सम्फन्धी ऐन, २०७५ 
प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

       २०७५।०३।३२ 

सॊशोधन गने ऐन 

१. कय तथा गैयकय याजश्व सम्फन्धी  
(ऩहहरो सॊशोधन) ऐन, २०७६      २०७६।०३।२९ 

२. प्रदेश आमथिक ऐन, 2076   2076।03।29 

३. प्रदेश आमथिक ऐन, 207७   207७।03।2५ 

४. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन 

गने ऐन,२०७७    २०७७।०४।१६ 

५. केहह प्रदेश सॊशोधन गने  

ऐन, २०७९    २०७९।०४।३० 

 

सॊवत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. ०६ 

कय तथा गैयकय याजस्व ऩरयचारन सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनकेो ऐन 

प्रस्तावना: प्रदेशको सभताभूरक हवकासका रामग कय तथा गैयकय 
याजस्व ऩरयचारन सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकारे, 

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद- १ 

प्रायम्म्बक 

1= सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “कय तथा गैयकय 
याजस्व सम्फन्धी ऐन, २०७५” यहेको छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 
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(३) मस ऐन फभोम्जभको कय तथा गैयकय 
याजस्व फझुाउन ुऩने दाहमत्व बएको व्मम्ि जहाॉसकैु यहे फसेको 
बए ताऩमन मनजको हकभा सभेत रागू हनुेछ। 

2= ऩरयबाषा: हवषम वा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) "आमथिक ऐन" बन्नारे प्रदेशको सारफसारी 
रुऩभा जायी गरयने आमथिक ऐन सम्झन ु
ऩछि। 

(ख) "कम्ऩनी" बन्नारे प्रचमरत कानून फभोम्जभ 
स्थाऩना बएको कम्ऩनी सम्झन ु ऩछि य सो 
शब्दरे प्रचमरत नेऩार कानून फभोम्जभ 
स्थाहऩत सॊगठठत सॊस्था सभेतराई 
जनाउॉछ। 

(ग) “कय” बन्नारे आमथिक ऐन फभोम्जभको कय 
सम्झन ुऩछि। 

(घ) "कय अमधकृत” बन्नारे दपा ५ 
फभोम्जभको कय अमधकृत सम्झन ु ऩछि य 
सो शब्दरे कय अमधकृतको रुऩभा काभ 
गनि म्जम्भेवायी समु्ऩेको वा कय अमधकृतको 
प्रत्मामोम्जत अमधकाय प्रमोग गने प्रदेश 
सयकायको अमधकृतस्तयको कभिचायी 
सभेतराई जनाउॉछ।  

(ङ) “कय कामािरम” बन्नारे प्रदेश सयकायको 
कय सम्फन्धी काभ, कायफाही य मनणिम गने 
भहाशाखा, शाखा वा सो प्रमोजनको रामग 
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अम्ततमाय प्राप्त तोहकएको कामािरम सम्झन ु
ऩछि। 

(च) “कयदाता” बन्नारे कय मतनुि ऩने कतिव्म 
तथा दाहमत्व बएको व्मम्ि सम्झन ुऩछि य 
सो शब्दरे कय अमधकृतरे कुनै कयको 
हववयण फझुाउन सूचना ठदएको वा अरु 
कुनै कायफाही प्रहिमा शरुु गयेको व्मम्ि 
सभेतराई जनाउॉछ।  

(छ) “कय मनधाियण” बन्नारे कय अमधकृतरे 
गयेको कय मनधाियण सम्झन ु ऩछि य सो 
शब्दरे ऩनु: कय मनधाियण य सॊशोमधत कय 
मनधाियण सभेतराई जनाउॉछ। 

(ज) “गैयकय याजस्व” बन्नारे कय फाहेकका 
गैयकय याजस्व सम्झन ुऩछि। 

(झ) "दहत्तय फहत्तय" बन्नारे ढुॊगा, मगट्टी, 
फारवुा वा नदीरे फगाई ल्माएको काठ 
दाउया रगामतका दहत्तय फहत्तय सम्झन ु
ऩछि।  

(ञ) “ऩरयवाय” बन्नारे प्राकृमतक व्मम्िको ऩमत, 
ऩत्नी य अॊश छुहट्टए वा नछुहट्टएका नाफामरग 
सन्तान सम्झन ुऩछि। 

(ट) “प्रदेश कय प्रभखु” बन्नारे प्रदेश सयकायरे 
कय प्रशासन सम्फन्धी प्रभखु म्जम्भेवायी 
तोहक मनमिु गयेको अमधकृतस्तयको 
कभिचायी सम्झन ुऩछि य सो शब्दरे त्मसयी 
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प्रदेश कय प्रभखु मनमिु नबएकोभा आमथिक 
भामभरा तथा मोजना भन्रारमको 
सम्चवराइि जनाउॉछ।  

(ठ) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ु
ऩछि।   

(ड) “पभि” बन्नारे प्रचमरत कानून फभोम्जभ 
दताि बएको जनुसकैु पभि सम्झन ुऩछि। 

(ढ) “व्मम्ि” बन्नारे कय मतनुिऩने दाहमत्व 
बएको व्मम्ि सम्झन ुऩछि। 

(ण) “भन्रारम” बन्नारे आमथिक भामभरा तथा 
मोजना भन्रारम सम्झन ुऩछि।  

(त) “सॊहवधान” बन्नारे नेऩारको सॊहवधान 
सम्झन ुऩछि। 

ऩरयच्छेद- २ 

याजस्व मनधाियणका आधाय य कय प्रशासन 

3= कय तथा गैयकय याजस्व मनधाियणका आधाय:  (१)  कय याजस्व 
देहामका आधायभा मनधाियण गनुि ऩनेछ:-  

(क) कय मतनि सक्ने ऺभता, 

(ख) कय प्रणारी सभानता य न्मामभा आधारयत 
हनुे अवस्था, 

(ग) कय प्रशासन सयर, ऩायदशी य मभतव्ममी 
                                                           


 केही प्रदेश ऐनराइि सॊशोधन गने ऐन, 2077 द्वाया सॊशोमधत । 
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हनुे अवस्था, 

(घ) नागरयकको सहुवधा,  

(ङ) स्वेम्च्छक रुऩभा कय मतनि प्ररेयत हनुे 
वातावयणको मसजिना, 

(च) कयको आधाय, कयको दय य कय मतने 
अवमधको समुनम्ितता।  

(२) गैयकय याजस्व मनधाियण गदाि उऩरव्ध गयाइने सेवा, 
सहमुरमत य सहुवधाको रागत, सञ्चारन य भभित सम्बाय 
खचिराई आधाय मरन ुऩनेछ। 

4= कय प्रशासन: (१) मस ऐन फभोम्जभको कय तथा गैयकय 
सम्फन्धी प्रशासन  प्रदेश सयकायरे गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको कय प्रशासन 
व्मावसाहमक, दरुुस्त य प्रबावकायी फनाउन प्रदेश सयकाय 
अन्तगित आवश्मकता अनसुाय कय कामािरम यहन सक्ने छन।् 

5= कभिचायी सम्फन्धी व्मवस्था: (१) प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत 
दयवन्दी अनसुायका हवमबन्न तहका कभिचायी प्रदेश कय 
कामािरमभा यहन सक्ने छन।् 

(२) प्रदेश कय कामािरमभा प्रदेश सयकायरे 
प्रचमरत कानून फभोम्जभ स्वीकृत दयवन्दीका आधायभा एक वा 
सोबन्दा फढी तहका कय अमधकृत, सहामक कभिचायीराई 
काभभा रगाउन सक्नेछ। 

6= कय अमधकृतको काभ, कतिव्म य अमधकाय: मस ऐनभा अन्मर 
उल्रेख बएका काभ, कतिव्म य अमधकायका अमतरयि कय 
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अमधकृतको अन्म काभ, कतिव्म य अमधकाय देहाम फभोम्जभ 
हनुेछ:- 

(क) कयदाता दताि गने,  

(ख) कयदाताफाट हववयण प्राप्त गने, 

(ग) कय ऩयीऺण तथा अनसुन्धान गने, 

(घ) कय सॊकरन गने, 

(ङ) कय तथा गैय कय याजस्व चहुावट योक्न 
आवश्मक कामि गने,  

(च) कयदाता भैरी वातावयण फनाउन उऩमिु 
य आवश्मक कामि गने, 

(छ) कय सम्फन्धी जनचेतना अमबवहृि गनि 
कामििभ सञ्चारन गने, 

(ज) कय कानून य कय प्रशासनका ऺेरभा 
सधुाय गनुिऩने हवषमभा प्रदेश सयकायराई 
सझुाव ठदने, 

(झ) याजस्वको प्रऺेऩण गनि आवश्मक सूचना 
उऩरब्ध गयाउने, 

(ञ) कयदाताका खाता तथा हहसाफ दरुुस्त 
याख्न रगाउन,े सूचना प्रहवमध भैरी 
फनाउन,े  

(ट) कय सम्फन्धी अमबरेख दरुुस्त याख्न,े 

(ठ) कय सम्फन्धी अन्म काभ गने। 
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7= अमधकाय प्रत्मामोजन: (१) प्रदेश कय प्रभखुरे सॊहवधान य मस 
कानून फभोम्जभ आपूभा यहेको कय तथा याजस्व उठाउने 
अमधकाय कय कामािरमका प्रभखु तथा कय अमधकृतराई 
प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ।  

(२) कय कामािरमका प्रभखुरे आपूराई प्राप्त 
अमधकाय आवश्मकता अनसुाय आफ्नो साभान्म येखदेख य 
मनमन्रणभा यहने गयी आपू भातहतका कय अमधकृतराई 
प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ। 

(३) कय कामािरमको प्रभखु य कय अमधकृतरे 
आपूराई प्राप्त अमधकाय प्रत्मामोजन गने सम्फन्धभा 
भन्रारमफाट कुनै खास मनदेशन बएकोभा सोही फभोम्जभ गनुि 
ऩनेछ। 

8= प्रत्मामोम्जत अमधकाय य म्जम्भेवायी: (१) दपा ७ फभोम्जभ 
प्रत्मामोजन गरयएको अमधकायको म्जम्भेवायी अमधकाय प्रत्मामोजन 
गने अमधकायीभा यहनेछ। 

(२) दपा ७ फभोम्जभ प्रत्मामोम्जत अमधकाय 
प्रमोग गनेरे सो अमधकायको प्रमोग गदाि अमधकाय प्रत्मामोजन 
गने प्रमत उत्तयदामी यही प्रमोग गनुि ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद- ३ 

कय तथा गैयकय याजस्व  

9= घय जग्गा यम्जषे्ट्रशन शलु्क: (१) प्रदेश सयकायरे आफ्नो 
ऺेरमबर घय, जग्गा वा घय जग्गा यम्जषे्ट्रशन ऩारयत गदाि घय 
जग्गा यम्जषे्ट्रशन शलु्क रगाउनेछ। 
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(2) उऩदपा (१) फभोम्जभको घय जग्गा 
यम्जषे्ट्रशन शलु्क यम्जषे्ट्रशन गदािको फखतभा यम्जषे्ट्रशन ऩारयत 
गयी गयाई स्वामभत्व प्राप्त गने व्मम्िराई राग्नेछ। 

(३) घय जग्गा यम्जषे्ट्रशन शलु्क प्रत्मेक 
कायोफायको मरखतभा उल्रेख बएको यकभ वा सो प्रमोजनको 
रामग मनधाियण गरयएको न्मूनतभ यकभभध्मे जनु फढी हनु्छ सो 
यकभभा राग्नेछ। 

(4) उऩदपा (१) फभोम्जभको शलु्क घयजग्गा 
यम्जषे्ट्रशनका फखत सम्फम्न्धत गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकारे 
सॊकरन गनुि ऩनेछ।  

तय गाउॉऩामरका तथा नगयऩामरकाको साधन, 
श्रोत, प्रहवमध, जनशम्ि तथा कामािरम व्मवस्थाऩन नबएसम्भ 
सॊघीम सयकायको तोहकएको कामािरमरे प्रदेश सयकायरे 
मनधाियण गये फभोम्जभको दय अनसुायको शलु्क उठाई सम्फम्न्धत 
सम्ञ् चत कोषभा दाम्खरा गनुि ऩनेछ।  

(5) उऩदपा (४) फभोम्जभको कामािरमरे मस 
दपा फभोम्जभ उठाएको यम्जषे्ट्रशन शलु्क भध्मेफाट साठी 
प्रमतशतरे हनुे यकभ सम्फम्न्धत स्थानीम सम्ञ् चत कोषभा य 
चारीस प्रमतशतरे हनुे यकभ भामसक रुऩभा प्रदेश सम्ञ्चत 
कोषभा जम्भा गनुि ऩनेछ। 

(6) उऩदपा (4) फभोम्जभ घयजग्गा यम्जषे्ट्रसन 
शलु्क असरुीको हववयण असरु गने मनकामरे भामसक रुऩभा 
भहहना सभाप्त बएको मभमतरे ऩच्चीस ठदनमबर भन्रारम एवॊ 
सम्फम्न्धत स्थानीम तहभा ऩेश गनुि ऩनेछ। 
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(7)  मस दपा फभोम्जभको घय जग्गा यम्जषे्ट्रशन 
ऩारयत गदािको अवस्थाभा नेऩार सयकायरे तोकेको दयभा 
ऩूॉजीगत राबकय असरु गयी नेऩार सयकायरे तोकेको याजस्व 
खाताभा जम्भा गनुि ऩनेछ। 

(8) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम तह 
तथा सयकायी मनकामराई घय, जग्गा वा घय जग्गा यम्जषे्ट्रशन 
गदाि कुनै शलु्क राग्ने छैन।  

10= सवायी साधन कय: (१) प्रदेश सयकायरे सवायी साधनभा 
प्रचमरत कानून फभोम्जभ सवायी साधन कय रगाउनेछ। 

स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रामग "सवायी साधन" 
बन्नारे इन्धन वा ऊजाि प्रमोग गयी माम्न्रक शम्िफाट सडकभा 
चल्ने सवायी साधन सम्झन ुऩछि। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ सवायी साधन कय 
रगाउॉदा सवायी साधनको प्रकृमत य ऺभताका आधायभा सभान 
प्रकृमतका सवायी साधनराई सभान दय कामभ हनुे गयी रगाइन ु
ऩनेछ। 

(3) सवायी साधन बएका व्मम्िरे आफ्नो स्थामी 
ठेगाना वा फसाई सयाई गयेको स्थान वा योजगाय वा 
व्मवसामको मसरमसराभा तत्कार फसोफास गयेको स्थान वा 
कायोफाय दताि यहेको स्थान यहेको प्रदेशको कय कामािरम वा 
तोहकएको मनकामभा तोहकए फभोम्जभ सवायी साधन दताि गयी 
सवायी साधन कय फझुाउन ुऩनेछ। 

(4) मो ऐन प्रायम्ब हनु ु ऩूवि नेऩारबय जनुसकैु 
स्थानभा दताि बएका सवायी साधनका धनीरे उऩदपा (३) 
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फभोम्जभको स्थानभा सवायी दताि गनि चाहेभा हव.सॊ.२०७५ सार 
चैर भसान्तसम्भ सवायी साधनको सरुवा दताि गयी कय 
फझुाइसक्न ुऩनेछ। 

(5) उऩदपा (१) फभोम्जभको सवायी साधन 
कय प्रदेश सयकायरे सॊकरन सॊकरन गयी प्रदेश हवबाज्म 
कोषभा दाम्खरा गनुि ऩनेछ।  

तय प्रदेश सयकायको साधन, श्रोत, प्रहवमध, 
जनशम्ि तथा कामािरम व्मवस्थाऩन नबएसम्भ नेऩार 
सयकायको तोहकएको कामािरमरे प्रदेश सयकायरे मनधाियण गये 
फभोम्जभको दय अनसुायको कय उठाई प्रदेश हवबाज्म कोषभा 
दाम्खरा गनुि ऩनेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोम्जभ प्रदेश हवबाज्म कोषभा 
दाम्खरा बएको यकभ भध्मे साठी प्रमतशत प्रदेश सयकायराई य 
चारीस प्रमतशत स्थानीम तहराई फाॉडपाॉड गरयनेछ । 

(७) उऩदपा (१) फभोम्जभ सवायी साधन कय 
असरुीको हववयण असरु गने मनकामरे भामसक रुऩभा भहहना 
सभाप्त बएको मभमतरे ऩच्चीस ठदनमबर तोहकएको ढाॉचाभा 
भन्रारमभा ऩेश गनुि ऩनेछ। 

(८) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेम्खएको बए 
ताऩमन आफ्नो ऺेरमबरको टाॉगा, रयक्सा य हवद्यतुीम रयक्साभा 
सम्फम्न्धत गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे सवायी साधन कय 
रगाउन य उठाउन सक्नेछ।  

11= भनोयञ् जन कय:  (१) प्रदेश सयकायरे चरम्चर घय, मबमडमो 
                                                           


 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७६ द्वाया सॊशोमधत। 
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घय, साॊस्कृमतक प्रदशिन हर, कन्सटि, मथमटय, पनऩाकि , वाटय 
गाडेन, वार उद्यान रगामतका भनोयञ् जन स्थरभा भनोयञ् जन 
कय रगाउनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोम्जभको भनोयञ् जन कय 
भनोयञ् जननको रामग एकभषु्ट तोहकएको अवस्थाभा सोही 
फभोम्जभ अन्मथा भनोयञ् जन स्थरको हटकटभा राग्नेछ।  

(3) उऩदपा (2) फभोम्जभको भनोयञ् जन 
कयफाट उठेको यकभ भनोयञ् जन स्थरका धनीरे कय उठाएको 
भहहनाबन्दा ऩमछको भहहनाको 25 गतेमबर सम्फम्न्धत 
गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाभा जम्भा गनुि ऩनेछ। 

(4) उऩदपा (३) फभोम्जभ जम्भा बएको 
यकभभध्मेफाट साठी प्रमतशतरे हनुे यकभ सम्फम्न्धत 
गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे सम्ञ् चत कोषभा याखी फाॉक  
चारीस प्रमतशतरे हनुे यकभ भामसक रुऩभा प्रदेश सम्ञ् चत 
कोषभा जम्भा गनुि ऩनेछ। 

(5) भनोयञ् जन कय उठाउन े सम्फन्धी कामिहवमध 
प्रदेश सयकायरे तोके फभोम्जभ हनुेछ। 

(6) मस दपा फभोम्जभको कय प्रशासन 
गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे गनेछ। 

12= हवऻाऩन कय: (१) प्रदेशभा हवऻाऩन साभग्री याखे फाऩत राग्ने 
हवऻाऩन कय सम्फम्न्धत गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे रगाउने 
य उठाउनेछ। 

स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रामग ×हवऻाऩन साभग्री" 
बन्नारे होमडिङ फोडि, साइन फोडि, ट्राई मबजन फोडि, ग्रो फोडि, 
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स्टर, मडम्जटर फोडि, धातकुो फे्रभ वा कुनै स्थानभा रगाउन,े 
रेख्न े वा हवद्यतुीम तयॊग प्रमोग गरयएको प्रचायको रामग याम्खने 
वस्त ुवा साभग्री ब्मम्ि वा सॊगठठत सॊस्थारे प्रदेश ऺेरमबर ऩने 
आफ्नो ब्माऩाय व्मवसामको प्रचाय गने एवॊ आफ्ना रम्ऺत वगि 
सभदुामराई खास सन्देश ठदने हेतरेु इन्टयनेटभा आधारयत 
सॊजारको स:शलु्क प्रमोग गयी गरयने प्रचायराई सभेत सम्झन ु
ऩछि। 

(2) कसैरे हवऻाऩन साभग्री याख्न चाहेभा 
अनभुमतको रामग सम्फम्न्धत गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाभा 
मनवेदन ठदन ुऩनेछ।   

(३) उऩदपा (2) फभोम्जभको मनवेदन ऩनि 
आएभा गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे सविसाधायण जनताको 
हहत हनुे देम्खएभा हवऻाऩन कय मरई हवऻाऩन साभग्री याख्न 
अनभुमत ठदन सक्नेछ।  

(4) गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे उऩदपा (३) 
फभोम्जभको अनभुमत ठदॉदा हवऻाऩन यात न ऩाउने अवमध, 
नवीकयण गनुि ऩने सभम, नवीकयण नगयेभा राग्ने शलु्क, 
सौन्दमि मफगानि नहनु े कुया, वातावयणीम स्वच्छता, साविजमनक 
मातामातभा ऩनि सक्ने असय, साभग्रीको बाहषक शिुता य 
सारीनता जस्ता हवषमभा आवश्मक शति हकटान गनुि ऩनेछ। 

(५) सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम 
तह वा सयकायी सॊस्थाका जग्गा वा सम्ऩम्त्त (ऩोर आठद) प्रमोग 
गयी याम्खएका हवऻाऩन साभग्रीभा हवऻाऩन कय उठाउन ु अम्घ 
गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे सो मनकामसॉग आवश्मक 
स्वीकृमत तथा सभन्वम गनुि ऩनेछ।  
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(६) व्माऩारयक वा व्मावसाहमक प्रमोजनका रामग 
याम्खएका हवऻाऩनभा रागेको हवऻाऩन कय छुट वा मभनाहा हनु 
सक्ने छैन। 

(७) सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम 
तहरे याखेका हवऻाऩनभा हवऻाऩन कय राग्ने छैन। 

(८) मस दपा फभोम्जभ हवऻाऩन कयफाट उठेको 
यकभ भध्मेफाट साठी प्रमतशतरे हनुे यकभ गाउॉऩामरका वा 
नगयऩामरकारे सम्ञ्चत कोषभा याखी चारीस प्रमतशतरे हनुे यकभ 
भामसक रुऩभा प्रदेश सम्ञ्चत कोषभा जम्भा गनुि ऩनेछ। 

(९) हवऻाऩन कय असरु सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाको कानून फभोम्जभ हनुेछ। 

13= कृहष आमभा कय: (१) प्रदेश सयकायरे आफ्नो ऺेर मबरको 
कृहष आमभा प्रचमरत कानून फभोम्जभ कय रगाउन सक्नेछ। 

स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रामग "कृहष आम" बन्नारे 
अन्नवारी, नगदेवारी, भासजुन्म ऩदाथि, भाछा, दगु्धजन्म ऩदाथि, 
तेरहन जस्ता खाद्य फस्त ुउत्ऩादनको हवि फाट हनुे व्मवसाहमक 
आमराई सम्झन ुऩछि। 

(२) स्वमॊ घोषणा गयी आफ्नो कृहष आम प्रस्ततु 
गने कृषकहरुको रामग कृहष आमभा तोहकए फभोम्जभ कय 
रगाईने य असरु उऩय गरयनेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोम्जभको कय प्रदेश 
सयकायरे तोकेको कामािरमरे सॊकरन गयी प्रदेश सम्ञ्चत 
कोषभा जम्भा गनुि ऩनेछ। 

(४) कृहष आमभा राग्ने कय सम्फन्धी कामिहवमध 
प्रदेश सयकायरे मनधाियण गये फभोम्जभ हनुेछ। 
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14= ऩमिटन शलु्क: (१) प्रदेश सयकायरे मनभािण गयेको वा गयाएको 
वा हस्तान्तयण बै आएको ऩमिटक म साॊस्कृमतक ऩयुाताम्त्वक 
सम्ऩदास्थर, ऩमिटन व्मवसाम य ऩमिटक म हिमाकराऩभा सेवा 
वा ऩूवािधाय मनभािणको रागत, सञ्चारन य सम्बाय खचिराई 
आधाय भानी तोहकएको दयभा ऩमिटन शलु्क रगाई उठाउन 
सक्नेछ।  

(2) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेम्खएको 
बए ताऩमन प्रदेश सयकायरे आफ्नो ऺेरमबर ऩमिटक प्रवेश 
गयेको आधायभा भार ऩमिटन शलु्क रगाउने छैन। 

15= 
भाटो ढुङ्गा, मगटी, फारवुा, खरयढुङ्गा, दहत्तय फहत्तय शलु्क: 
(१) प्रदेश सयकायरे प्राकृमतक स्रोतभध्मे आफ्नो ऺेरमबरको 
भाटो ढुङ्गा, मगटी, फारवुा, स्रेट, चनुढुङ्गा, ग्राबेर, खरयढुङ्गा, 
अभ्रख य दहत्तय फहत्तयको सॊकरन, मनकासी वा हवि भा 
तोहकए फभोम्जभ शलु्क रगाउन सक्नेछ।  

(२) गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे आफ्नो 
ऺेरमबर भाटो, ढुङ्गा, मगटी, फारवुा, स्रेट, चनुढुङ्गा, ग्राबेर, 
खरयढुङ्गा, अभ्रख य दहत्तय फहत्तय को सॊकरन गनुि अम्घ 
प्रचमरत कानून फभोम्जभ आवश्मक ऩने स्वीकृत वातावयणीम 
अध्ममन प्रमतवेदन य कामिमोजना प्रदेश सयकाय वा प्रदेश 
सयकायरे तोकेको मनकाम सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभको स्वीकृत 
वातावयणीम अध्ममन य कामिमोजना प्राप्त बएभा प्रदेश सयकाय 

                                                           


  प्रदेश आमथिक ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोमधत। 
 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७६ द्वाया सॊशोमधत।  
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वा प्रदेश सयकायरे तोकेको मनकामरे वातावयणभा प्रमतकूर 
असय नऩने तथा स्थानीम फासीको हहत अनकूुर हनुे गयी 
गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकाराई त्मस्तो ऺेरभा भाटो ढुङ्गा, 
मगटी, फारवुा, स्रेट, चनुढुङ्गा, ग्राबेर, खरयढुङ्गा, अभ्रख य 
दहत्तय फहत्तय सॊकरन गनि गयाउन आवश्मक शति तोहक वा 
नतोहक स्वीकृमत ठदन सक्नेछ।  

(4) उऩदपा (३) फभोम्जभ स्वीकृमत प्राप्त बएभा 
गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे त्मस्तो ऺेरभा  भाटो ढुङ्गा, 
मगटी, फारवुा, स्रेट, चनुढुङ्गा, ग्राबेर, खरयढुङ्गा, अभ्रख य 
दहत्तय फहत्तय सॊकरन गनुि गयाउन ुऩनेछ। 

(५) प्रदेश सयकायरे गाउॉऩामरका वा 
नगयऩामरकारे 

भाटो ढुङ्गा, मगटी, फारवुा, स्रेट, चनुढुङ्गा, 
ग्राबेर, खरयढुङ्गा, अभ्रख य दहत्तय फहत्तय सॊकरन, हवि  वा 
मनकासी गदाि अऩनाउन ु ऩने कामिहवमध फनाइि जायी गनेछ। 
त्मस्तो कामिहवमध गाउॉऩामरका वा नगयऩामरकारे ढुङ्गा, मगटी, 
फारवुा, स्रेट, चनुढुङ्गा, ग्राबेर, खरयढुङ्गा, अभ्रख य दहत्तय 
फहत्तय सॊकरन गदाि वा गयाउॉदा ऩारना गनुि ऩनेछ। 

(६) ढुङ्गा, मगटी, फारवुा, स्रेट, चनुढुङ्गा, 
ग्राबेर, खरयढुङ्गा, अभ्रख य दहत्तय फहत्तय सॊकरनफाट उठेको 
शलु्कभध्मेफाट साठी प्रमतशतरे हनुे यकभ गाउॉऩामरका वा 
नगयऩामरकारे स्थानीम सम्ञ्चत कोषभा याखी चारीस प्रमतशतरे 
हनुे यकभ भामसक रुऩभा प्रदेश सम्ञ्चत कोषभा जम्भा गनुि 

                                                           


 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोमधत। 


 प्रदेश आमथिक ऐन, २०७६ द्वाया सॊशोमधत। 
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ऩनेछ। 
१५क.  प्राकृमतक स्रोत शलु्क: (१) प्रदेशमबर उत्ऩादन हनुे मसभेन्टको 

हकभा प्राकृमतक स्रोत शलु्क रगाइने य असरु उऩय गरयनछे। 

   (२) उऩदपा (१) फभोम्जभको शलु्कको सॊकरन 
सम्फम्न्धत स्थानीम तहरे गनेछ य सो यकभ हवबाम्जत कोषभा  

जम्भा हनुेछ। 

  (३) उऩदपा (१) फभोम्जभको शलु्क दाम्खरा गनुि 
ऩने मसभेन्ट उद्योगरे आफ्नो उत्ऩादनको अमबरेख स्वमॊ 
मनष्काशन प्रणारीको आधायभा याखी फझुाउन ुऩने यकभ भहहना 
सभाप्त बएको मभमतरे ऩच्चीस ठदन मबर सम्फम्न्धत स्थानीम 
तहभा दाम्खरा गयी सोको हववयण सभेत ऩेश गनुि ऩनेछ। प्रदेश 
मबर उत्ऩादन हनुे मसभेन्टको हकभा प्राकृमतक स्रोत शलु्क 
रगाईन ेय असरु उऩय गरयनेछ।  

  (४) उऩदपा (२) फभोम्जभको कामािरमरे मस दपा 
फभोम्जभ उठाएको प्राकृमतक स्रोत शलु्क भध्मेफाट चारीस 
प्रमतशतरे हनुे यकभ सम्फम्न्धत स्थानीम तहको सम्ञ्चत कोषभा य 
साठी प्रमतशतरे हनुे यकभ भामसक रुऩभा प्रदेश सम्ञ्चत कोषभा 
जम्भा गनुि ऩनेछ। 

  (५) उऩदपा (४) फभोम्जभ याजस्व फाॉडपाॉटको 
 हववयण आमथिक भामभरा तथा मोजना भन्रारमभा ऩठाउन ु
ऩनेछ । 

  (६) उऩदपा (४) फभोम्जभ फाॉडपाॉट बई स्थानीम  

तहरे प्राप्त गयेको चारीस प्रमतशत याजस्व वातावयण सॊयऺण 
                                                           


 ऩहहरो सॊशोधनद्वाया थहऩएको। 
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तथा प्रदूषण न्मूनीकयण जस्ता कामिभा खचि गनुि ऩनेछ । 

  (7) उऩदपा (4) फभोम्जभ फाॉडपाॉड बई प्रदेश 
सयकायरे प्राप्त गयेको साठी प्रमतशत याजस्व प्राकृमतक स्रोत 
उऩमोग तथा उत्खनन ् य सोको कायणफाट ऩयेको असय ऺमत 
न्मूनीकयण गनि प्रदेश सयकायरे हवशेष कामििभ सञ्चारन गयी 
खचि गनुि ऩनेछ । 

16= सेवा शलु्क तथा दस्तयु: प्रदेश सयकायरे सॊहवधानको अनसूुची-6 
फभोम्जभका ऺेर य हवषमभा आपूरे ऩरु् माएको सेवा फाऩत सेवा 
शलु्क तथा दस्तयु रगाई उठाउन सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद- ४ 

कयदाता दताि  

17= कयदाताको ऩहहचान, दताि तथा अमबरेख व्मवस्थाऩन: (१) 
कसैरे व्मवसाम सञ्चारन गनि चाहेभा व्मवसाम गनुि ऩूवि 
सम्फम्न्धत मनकामभा दताि गयेय भार व्मवसाम सञ्चारन गनुि 
ऩनेछ। 

       तय कृहष आमको कय सम्फन्धभा प्रचमरत कानून 
फभोम्जभ हनुेछ। 

(2) कय कामािरमरे मस ऐन फभोम्जभ कय मतनुि 
ऩने व्मम्ि वा कयदाताको ऩहहचान गनुि ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोम्जभ कयदाताको ऩहहचान 
गदाि व्मम्ि वा कयदाताको नाभभा यहेको सम्ऩम्त्त, मनजरे 
गयेको कायोवाय य कय कामािरमराई कुनै स्रोतफाट प्राप्त सूचना 
य सो कामािरमरे छानमफन गदाि देम्खएका कुयाहरूराई आधाय 
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मरन ुऩनेछ। 

(4) कय कामािरमरे मस ऐन फभोम्जभ कय मतनुि 
ऩने दाहमत्व बएका कयदाताको हववयण खरुाई कयदाता दताि 
गयी याख्न ुऩनेछ। 

(5) नेऩार सयकायफाट स्थामी रेखा नम्फय 
मरएका कयदातारे कय सम्फन्धी कायोवाय गदाि सोही रेखा 
नम्फयको प्रमोग गयी गनुि ऩनेछ।                                         

(६) कय कामािरमभा दताि बएका सफै कयदाताको 
अमबरेख व्मवस्थाऩन एवॊ अध्मावमधक गने सम्ऩूणि म्जम्भेवायी 
सम्फम्न्धत कय कामािरमको हनुेछ ।                                            

18= कयदाताको दाहमत्व:  मस ऐन फभोम्जभ कय मतनुि ऩने कतिव्म 
बएका कयदाताको दाहमत्व देहाम फभोम्जभको हनुेछ:- 

(क) आपूराई कयदाताको रूऩभा दताि 
गयाउन,े 

(ख) मनधािरयत सभमभा हववयण ऩेश गने, 

(ग) मनधािरयत सभमभा कय दाम्खरा गने, 

(घ) मस ऐन फभोम्जभ कुनै शलु्क, जरयफाना 
वा ब्माज फझुाउन ु ऩने बए सभमभा 
फझुाउन,े 

(ङ) आमको हहसाफ हकताफ य अमबरेख  
दरुुस्त याख्न,े  

(च) कय अमधकृतरे भागेको सूचना तथ्माङ्क 
सभमभा उऩरब्ध गयाउने, 
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(छ) कय कामािरमराई आवश्मक सहमोग 
गने। 

19= कयदाताको अमधकाय: (१) कयदाताराई देहाम फभोम्जभको 
अमधकाय हनुेछ:- 

(क) सेवा प्राप्त गने अमधकाय,  

(ख)  सम्भानऩूविक व्मवहायको अमधकाय, 

(ग)  प्रचमरत कानून फभोम्जभ कय सम्फन्धी 
सूचना प्राप्त गने अमधकाय, 

(घ)  कय सम्फन्धी हवषमभा प्रभाण ऩेश गने 
भौका प्राप्त गने अमधकाय, 

(ङ)  प्रमतयऺाको रामग कानून व्मवसामी वा 
रेखाऩयीऺक मनमिु गने अमधकाय, 

(च)  कय सम्फन्धी गोप्म कुयाहरु मस ऐनभा 
उल्रेख बए फाहेक अनमतिम्म हनुे 
अमधकाय। 

(२) कयदातारे उऩदपा (१) फभोम्जभको 
अमधकायको दावी गनि आफ्नो दाहमत्व 
ऩूया गयेको हनु ुऩनेछ। 

20= कयदाताको प्रमतमनमधत्व: (१) कयदाताको प्रमतमनमधत्व 
कयदाताको ऩरयवायको उभेय ऩगुेको सदस्म, भाथवय व्मम्ि वा 
मनजको कानून व्मवसामी वा रेखाऩार वा रेखाऩयीऺक वा 
मनजरे मरम्खत रूऩभा अम्ततमायी ठदई ऩठाएको उभेय ऩगुेको 
वायेसरे गनि सक्नेछ। 
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स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रामग उभेय ऩगुेको व्मम्ि 
बन्नारे अठाय वषि उभेय ऩगुेको व्मम्ि सम्झन ुऩछि। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्रमतमनमधत्व गनि सक्न े
उभेय ऩगुेको अमधकाय प्राप्त  व्मम्िका तपि फाट गरयएका काभ 
कायफाही कयदाता स्वमॊरे गयेको भामननेछ।  

ऩरयच्छेद- ५ 

कय हववयण य कय दाम्खरा  

21= हववयण दाम्खरा गनि आदेश ठदन सक्न:े (१) मस ऐन फभोम्जभ 
कय फझुाउन ु ऩने दाहमत्व बएको व्मम्िरे कय हववयण 
नफझुाएभा वा हववयण दाम्खरा गदाि व्महोया पयक ऩायी 
दाम्खरा गयेको बनी शॊका गनि सहकने आधाय य कायण बएभा 
कय अमधकृतरे आधाय य कायण खोरी कय हववयण दाम्खरा 
गनि आदेश ठदन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको आदेश प्राप्त बएभा 
सम्फम्न्धत व्मम्िरे सो आदेश प्राप्त बएको मभमतरे ऩन्र 
ठदनमबर कय कामािरमभा हववयण दाम्खरा गनुि ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभको म्मादमबर हववयण 
दाम्खरा गनि नसक्ने सम्फम्न्धत व्मम्िरे दाम्खरा गनि नसकेको 
आधाय य कायण खोरी सभमावमध थऩ गनिको रामग मनवेदन 
ठदएभा कय अमधकृतरे तीस ठदनसम्भको अवमध थहऩठदन 
सक्नेछ। 

22= हववयण सच्माउन सहकन:े मस ऩरयच्छेद फभोम्जभको कय हववयण 
दाम्खरा बै सकेऩमछ कुनै तथ्म सम्फन्धी वा गम्णतीम बरू 
बएको बन्ने रागेभा कयदातारे ऩहहरो हववयण दाम्खरा बएको 
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मभमतरे तीन भहहनामबर मथाथि, तथ्म य सही अॊक सहहतको 
अको हववयण ऩेश गनि सक्नेछ। 

23= कय दाम्खरा गनुिऩने: (1)  मस ऐन फभोम्जभ दाम्खरा गनुिऩने 
कय मस ऐनभा उल्रेख गरयएकोभा सोही सभमभा य सभम 
उल्रेख नबएको हकभा प्रत्मेक आमथिक वषिको आम्श्वन 
भसान्तमबर कय कामािरमभा दाम्खरा गनुि ऩनेछ।  

(२) मस ऐन फभोम्जभ अग्रीभ कय कट्टी गयी 
दाम्खरा गनुि ऩने कय कय कट्टी बएको भहहना ऩमछको 
भहहनाको 25 गतेमबर कय कामािरमभा दाम्खरा गनुि ऩनेछ। 

24= कय दाम्खराको मनस्सा ठदन ु ऩने: कयदातारे मस ऐन फभोम्जभ 
फझुाउन ुऩने कय वा गैयकय याजस्व वा अन्म यकभ फझुाएऩमछ 
कयदाताराई तत्कार त्मसको मनस्सा ठदन ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद- ६ 

कय सभामोजन 

25= कय हपताि सम्फन्धी व्मवस्था: (१) कयदातारे मस ऐन फभोम्जभ 
कय फझुाउॉदा मतनुि ऩने बन्दा फढी कय दाम्खरा गयेकोभा सो 
कय यकभ हपताि भाग गनि सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोम्जभ हपतािको रामग 
मनवेदन ऩयेभा व्महोया साॉचो देम्खएभा कयदातारे फझुाउन कुनै 
यकभ फाॉक  बएभा त्मसभा मभरान गयी फाॉक  यहेको यकभ कय 
अमधकृतरे मनवेदन ऩयेको साठी ठदनमबर हपताि ठदन ुऩनेछ।  

26= कय सभामोजन सम्फन्धी व्मवस्था: (१) कयदातारे दपा 2५ 
फभोम्जभ हपताि ऩाउने ठहरयएको यकभ मनजरे दाम्खरा गनुि ऩने 
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कय यकभभा सभामोजन गनि कय अमधकृत सभऺ मनवेदन ठदन 
सक्नेछ।  

(2) उऩदपा (१) फभोम्जभ मनवेदन ऩयेकोभा 
व्महोया साॉचो देम्खएभा कय अमधकृतरे मनवेदन ऩयेको एक 
भहहनामबर भाग फभोम्जभ सभामोजन गनि आदेश ठदन ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद- ७ 

कय ऩयीऺण, मनधाियण य सॊकरन 

27= कय ऩयीऺण: (१) मस ऐन फभोम्जभ कयदातारे हववयण ऩेश 
नगयेको वा ऩेश गयेको हववयणभा देहामका सफै वा कुनै काभ 
बए गयेको देम्खएभा कय अमधकृतरे कय ऩयीऺण गयी कय 
मनधाियण गनुि ऩनेछ :- 

(क) खाता, हहसाफ वा अमबरेख दरुुस्त 
नदेम्खएभा, 

(ख) झटु्टा हववयण ऩेश गयेको देम्खएभा, 

(ग) मथाथि कायोफाय नदेखाएको हवश्वास 
गनुिऩने कायण बएभा, 

(घ) कयको दाहमत्व कभ देखाएकोभा, 

(ङ) कयको दय पयक ऩायेकोभा, 

(च) कानून फभोम्जभ कय छुट वा मभनाहा 
हनु नसक्नेभा सोको दाफी गयेकोभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ कय मनधाियण गनुिऩने 
देम्खएभा कयदाताराई आधाय य कायण खरुाई आफ्नो 
स्ऩष्टीकयण ऩेश गनि तीस ठदनको सूचना ठदन ुऩनेछ। 
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(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ सूचना प्राप्त बएकोभा 
कयदातारे सूचनाभा तोहकएको म्मादमबर आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेश 
गनुि ऩनेछ। 

(४) कय अमधकृतरे उऩदपा (३) फभोम्जभ 
तोहकएको म्मादमबर कयदातारे स्ऩष्टीकयण ऩेश गयेभा सो 
सभेतराई आधाय फनाई य स्ऩष्टीकयण ऩेश नगयेभा कानून 
फभोम्जभ कय मनधाियण गनुि ऩनेछ। 

(5) स्वमॊ कय मनधाियण गयी हववयण ऩेश गयेको 
मभमतरे चाय वषिमबर कय अमधकृतरे ऩनु: कय मनधाियण वा 
सॊशोमधत कय मनधाियण गनुि ऩने सन्तोषजनक आधाय य कायण 
बएभा कयदाताराई सपाइको भौका ठदई त्मस्तो कय मनधाियण 
गनि सक्नेछ | 

(६) कुनै व्मम्िरे झटु्टा रेखा वा फीजक वा अन्म 
कागजात तमाय गयी वा जारसाजी गयी कय छरेको यहेछ बने 
कय अमधकृतरे जनुसकैु फखत ऩनु: कय मनधाियण गनि गयाउन 
सक्नेछ। 

28= कय मनधाियणको सूचना: (१) मस ऐन फभोम्जभ कय अमधकृतफाट 
कय मनधाियण बएकोभा फझुाउन ु ऩने कय यकभ, स्थान, सभम 
सीभा य फैंक खाता नम्फय सभेत उल्रेख गयी कयदाताराई कय 
मनधाियणको सूचना ठदन ुऩनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोम्जभको कय मनधाियणको 
सूचना प्राप्त बएऩमछ कयदातारे सो सूचनाभा उम्ल्रम्खत स्थान य 
सभम सीभामबर कय दाम्खरा गनुि ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (१) फभोम्जभको कय यकभ फैंक 
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दाम्खरा गरयएकोभा कयदातारे त्मसको बौचय सम्फम्न्धत कय 
कामािरमभा फझुाउन ुऩनेछ।  

29= कय असरु गनि सक्न:े (१)  मस ऐन फभोम्जभ असरु उऩय गनुि 
ऩने कय, व्माज य शलु्क फाऩतको यकभ कयदातारे मस ऐनभा 
तोहकएको अवमधभा दाम्खरा नगयेभा कय अमधकृतरे कामािरम 
प्रभखुको ऩूवि स्वीकृमत मरई देहामको एक वा एकबन्दा फढी 
तयीका फभोम्जभ कय असरु गनि सक्नेछ:- 

(क) कयदाताराई हपताि गनुि ऩने यकभ बए 
त्मसभा कट्टा गयेय, 

(ख) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम 
तह वा सयकायी स्वामभत्वका सॊस्थाफाट 
कयदातारे ऩाउने यकभफाट कट्टा गनि 
रगाएय, 

(ग) कुनै तेस्रो व्मम्िरे कयदाताराई मतनुिऩने 
यकभ कयदाताको ऩूवि सहभमत मरई कट्टा 
गयेय, 

(घ) फैंक वा हवत्तीम सॊस्थाभा यहेको 
कयदाताको यकभफाट कट्टा गनि रगाएय, 

(ङ) कयदाताको कायोवाय योक्का गयेय, 

(च) कयदाताको चर तथा अचर सम्ऩम्त्त भामथ 
दावी वा कब्जा गयेय, 

(छ) कयदाताको सम्ऩम्त्त एकैऩटक वा 
ऩटकऩटक गयी तोहकए फभोम्जभ मरराभ 
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मफि  गयेय।  

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोम्जभ 
मरराभको कायफाही शरुु बएऩमछ सो  कायफाही सभाप्त हनुऩूुवि 
कय दाम्खरा गनि ल्माएभा फझुाउन फाॉक  कुर यकभको थऩ 
ऩाॉच प्रमतशत सहहत असरु गरयनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभको मरराभ प्रहिमाभा 
राग्ने खचि कयदातारे मतनुि ऩने कय भानी मनजफाट असरु 
गरयनेछ। 

(४) मरराभफाट प्राप्त यकभ कयदातारे मतनुि ऩने 
कय यकभ बन्दा फढी बएभा फढी बएजमत यकभ साठी ठदनमबर 
सम्फम्न्धत कयदाताराई हपताि ठदन ुऩनेछ।  

(5) उऩदपा (४) फभोम्जभ यकभ हपताि गदाि मनजरे 
उऩरब्ध गयाएको फैंक खाताभा जम्भा गरयठदन ुऩनेछ। 

30= हकस्ताफन्दीभा कय असरुी: (१) कुनै खास कयदाताराई हवशेष 
ऩरयम्स्थमतभा सभमभा कय मतनि नसक्न े कायण बई सो कुयाको 
मनवेदन गनि आएभा कय अमधकृतरे जाॉचफुॉझ गदाि कायण 
सन्तोषजनक देम्खएभा ऩचाि खडा गयी फढीभा एक वषिमबर तीन 
हकस्ताभा कय दाम्खरा गनि आदेश ठदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको सभमभा नफझुाएभा 
मस ऐन फभोम्जभ राग्ने ब्माज सभेत फझुाउन ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद- ८ 

ब्माज, शलु्क य जरयफाना  

31= जरयफाना राग्न:े मस ऐनको ऩारना नगयी कयको दाहमत्व 
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घटाएभा कय अमधकृतरे कय मफगोको दश प्रमतशत जरयफाना 
गनि सक्नेछ। 

32= व्माज राग्न:े मस ऐन फभोम्जभ दाम्खरा गनुि ऩने कय सभमभा 
दाम्खरा नगयेभा मतनुि फझुाउन ु ऩने फाॉक  यकभभा वाहषिक दश 
प्रमतशत व्माज राग्नेछ। 

33= शलु्क राग्न:े (१) मस ऐन फभोम्जभ अमबरेख याख्नऩुने कतिव्म 
बएका कयदातारे अमबरेख नयाखेभा ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ शलु्क 
राग्नेछ। 

(२) मस ऐन फभोम्जभ हववयण दाम्खरा गनुिऩने 
दाहमत्व बएका कयदातारे सभमभा हववयण दाम्खरा नगयेभा प्रमत 
हववयण एक हजाय रुऩैमाॉ शलु्क राग्नेछ। 

(३) मस ऐन फभोम्जभ हववयण दाम्खरा गनुि ऩने 
दाहमत्व बएका कयदातारे झटु्टा हववयण दाम्खरा गयी कयको 
दाहमत्व घटाएभा पयक ऩयेको कय यकभ असरु गयी सोको 
वाहषिक दश प्रमतशत यकभ शलु्क राग्नेछ। 

34= ऩनु् व्माज नराग्न:े मस ऐन फभोम्जभ राग्ने शलु्क, ब्माज य 
जरयफानाभा ऩनु् ब्माज राग्ने छैन। 

ऩरयच्छेद- ९ 

ऩूवािदेश, प्रशासक म ऩनुयावरोकन य ऩनुयावेदन 

35= ऩूवािदेश भाग गनि सक्न:े (१) कुनै कयदाताराई मस ऐन 
फभोम्जभ रगाइएको कय, गैयकय, दस्तयु, शलु्क रगामत मस 
ऐनभा बएका व्मवस्थाभा कुनै ठद्वहवधा बएभा मनजरे प्रदेश कय 
प्रभखु सभऺ मनवेदन ठदन सक्नेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको मनवेदन ऩयेकोभा 
प्रदेश कय प्रभखुरे ठद्वहवधा मनयाकयण गनि ऩूवािदेश जायी गयी 
कयदाताराई सो ऩूवािदेश उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया 
रेम्खएको बए ताऩमन अदारतभा हवचायाधीन यहेको वा 
अदारतफाट मनणिम बइिसकेको हवषमभा मस दपा फभोम्जभ 
ऩूवािदेश जायी गनि सहकने छैन।  

(4) उऩदपा (१) फभोम्जभको ऩूवािदेश प्रदेश कय 
प्रभखुरे खायेज नगयेसम्भ वा अदारतको आदेशफाट अन्मथा 
नबएसम्भ कामभ यहनेछ। 

36= प्रशासक म ऩनुयावरोकन हनु सक्न:े मस ऐन फभोम्जभका 
देहामको मनणिम भामथ प्रशासक म ऩनुयावरोकन हनु सक्नेछ:- 

(क)  कय अमधकृतरे गयेको कय मनधाियण, ऩनु: 
कय मनधाियण य सॊशोमधत कय मनधाियण 
सम्फन्धी मनणिम, 

(ख)  मस ऐन फभोम्जभ राग्ने वा रागेको कय 
य  गैयकय याजश्व तथा अन्म दस्तयु, 
शलु्क, ब्माज सम्फन्धी मनणिम। 

37= प्रशासक म ऩनुयावरोकनको प्रहिमा:  (१) मस ऐन फभोम्जभको 
कय मनधाियणको मनणिम उऩय म्चत्त नफझु्ने कयदातारे सो मनणिम 
बएको मभमतरे तीस ठदनमबर तोहकए फभोम्जभको धयौटी सॊरग्न 
गयी तोहकएको ढाॉचाभा प्रदेश कय प्रभखु सभऺ प्रशासक म 
ऩनुयावरोकनका रामग मनवेदन ठदन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ प्रशासक म 
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ऩनुयावरोकनको रामग ऩयेको मनवेदन उऩय साठी कामिठदन मबर 
कायफाही य हकनाया गनुि ऩनेछ। 

38= उजयुी नराग्न:े मस ऐन फभोम्जभ प्रशासक म ऩनुयावरोकन गनि 
सहकने हवषमभा त्मस्तो ऩनुयावरोकनफाट अम्न्तभ मनणिम नबई 
कुनै अदारतभा कुनै उजयु राग्ने छैन। 

39= ऩनुयावेदन ठदन सक्न:े (1) प्रशासक म ऩनुयावरोकनको मनणिम 
बएकोभा सो मभमतरे य प्रशासक म ऩनुयावरोकन नहनुे हवषमभा 
कायण ऩयेको मभमतरे म्चत्त नफझु्ने ऩऺरे ऩैतीस ठदनमबर 
सम्फम्न्धत तोहकए फभोम्जभको धयौटी सॊरग्न गयी सम्फम्न्धत 
कय कामािरम यहेको म्जल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन ठदन 
सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोम्जभको म्जल्रा अदारतरे 
गयेको मनणिम अम्न्तभ हनुेछ।  

ऩरयच्छेद- १० 

सभन्वम  

40= नऩेार सयकायसॉग सभन्वम: (१) प्रदेश सयकायरे सॊघीम कानून 
वा मस ऐन फभोम्जभ असरु उऩय गनुि ऩने कय वा गैयकय 
याजस्व असरु गनि एकद्वाय प्रणारी अऩनाउन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको एकद्वाय प्रणारी 
अऩनाउन प्रदेश सयकायरे वा अमधकाय समु्ऩेको अमधकृत वा 
कय अमधकृतरे नेऩार सयकाय वा नेऩार सयकायरे सो 
प्रमोजनका रामग अमधकाय समु्ऩेको अमधकृतसॉग सभन्वम गयी 

                                                           


 केहह प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७९ द्वाया सॊशोमधत। 
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आवश्मक व्मवस्था गनि सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सयकायरे सॊहवधानको साझा सूचीभा 
यहेका हवषमसॉग सम्फम्न्धत कय वा गैयकय याजस्वका आधाय य 
दय वा कय प्रशासनका सम्फन्धभा नेऩार सयकायसॉग सभन्वम 
गनि सक्नेछ।  

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोम्जभको व्मवस्था 
अन्तगित सभन्वम गयी टुॊगोभा ऩमुगएका हवषमहरु मस ऐनभा ऩये 
सयह भामननेछ य ती व्मवस्थाका हकभा मस ऐनभा अन्मर 
जनुसकैु कुया रेम्खएको बए ताऩमन सोही अनसुाय कामािन्वमन 
गनुि ऩनेछ। 

41= स्थानीम तहसॉग सभन्वम: (१) प्रदेश सयकायरे प्रदेश कानून वा 
मस ऐन फभोम्जभ असरु उऩय गनुि ऩने कय वा गैयकय याजस्व 
असरु गनि एकद्वाय प्रणारी अऩनाउन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको एकद्वाय प्रणारी 
अऩनाउन प्रदेश सयकायरे अमधकाय समु्ऩेको अमधकृत वा कय 
अमधकृतरे स्थानीम तह वा स्थानीम तहरे सो प्रमोजनका रामग 
अमधकाय समु्ऩेको अमधकृतसॉग सभन्वम गयी आवश्मक व्मवस्था 
गनि सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सयकायरे सॊहवधानको साझा सूचीभा 
यहेका हवषमसॉग सम्फम्न्धत कय वा गैय कय याजस्वका आधाय 
वा दय वा कय प्रशासनका सम्फन्धभा स्थानीम तहसॉग सभन्वम 
गनि सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोम्जभको व्मवस्था 
अन्तगित सभन्वम गरयएका हवषमहरु मस ऐनभा ऩये सयह 
भामननेछ य ती व्मवस्थाका हकभा मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु  
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कुया रेम्खएको बए ताऩमन सोही अनसुाय कामािन्वमन गनुि 
ऩनेछ। 

42= नऩेार याष्ट्र फैंकसॉग सभन्वम: प्रदेश सयकायरे कय य गैयकय 
याजस्व सॊकरनराई प्रबावकायी फनाउन फैंहकङ्ग प्रणारीभा आवि 
गने हवषमभा नेऩार याष्ट्र फैंकसॉग सभन्वम गयी आवश्मक 
व्मवस्था गनि सक्नेछ। 

43= अन्म सॊस्थासॉग सभन्वम:  प्रदेश सयकाय वा कय अमधकृतरे कय 
तथा गैयकय याजस्वसॉग सम्फम्न्धत हवषमभा आवश्मकता अनसुाय 
अन्म सॊस्थासॉग सभन्वम गनि सक्नेछ।  

44= याजस्व सम्फन्धी नमाॉ प्रस्ताव: प्रदेश सयकायरे कय तथा गैयकय 
सम्फन्धी नमाॉ कय प्रस्ताव तमाय गदाि सयोकायवारासॉग 
आवश्मक ऩयाभशि गनि सक्नेछ। 

45= सूचना साविजमनक गनुि ऩने: (१) प्रदेश सयकायरे रगाएको कय 
य गैय कय याजस्व उठाउने कामािरमको प्रभखुरे सो कय य 
याजस्वका दय य त्मसभा बएको हेयपेय सम्फन्धी सूचना प्रदेश 
कानून फभोम्जभ सविसाधायणको रामग साविजमनक गनुि ऩनेछ। 

(२) प्रदेश सयकायरे उऩदपा (१) फभोम्जभका 
कय, याजस्वका दय य त्मसभा बएको हेयपेय सभेत मभराई 
प्रदेश सयकायको वेबसाइटभा याख्न ेव्मवस्था मभराउन ुऩनेछ। 

(३) प्रदेश सयकायरे कय य याजस्वका दय य 
हेयपेय सम्फन्धी हववयण केन्रीम सूचना प्रणारीभा सभेत याख्न े
प्रमोजनका रामग नेऩार सयकाय अथि भन्रारम वा सो 
भन्रारमरे तोकेको कामािरमराई उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।  
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ऩरयच्छेद- ११ 

हवहवध 

46= हवद्यतुीम भाध्मभको प्रमोग गनि सक्न:े मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु 
कुया रेम्खएको बए ताऩमन प्रदेश सयकायरे हवद्यतुीम भाध्मभ 
(अनराइन) फाट कयदाताराई सूचना ठदने, कयदातारे आफ्नो 
हववयण य प्रभाण ऩेश गने, कय रगामतको मतनुि फझुाउन ु ऩने 
यकभ दाम्खरा गने एवॊ कय वा त्मस्तो यकभ फझुाएको यमसद 
ठदने रगामतका कय सम्फन्धी अन्म काभ कायफाही गनि सहकने 
व्मवस्था गनि सक्नेछ। 

47= ठेक्काभा रगाउन नऩाइन:े प्रदेश सयकायरे आपूरे असरु गनुि ऩने 
कुनै कय वा याजस्व ठेक्का रगाई उठाउन ऩाइने छैन। 

तय अन्तय सयकायी हवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 2074 
फभोम्जभ स्थानीम तहसॉग सभन्वम गयी कय उठाउन फाधा 
ऩगुेको भामनने छैन। 

48= कागजातको ढाॉचा: (१) मस ऐनको प्रबावकायी कामािन्वमनको 
रामग प्रदेश सयकायरे मनदेम्शका, ठदग्दशिन, पायाभ, ढाॉचा, 
तरयका तोक्ने गयी सूचना जायी गनि सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभका मनदेम्शका, 
ठदग्दशिन, पायाभ, ढाॉचा, तरयका आठद सविसाधायणको 
जानकायीको रामग प्रदेश सयकायको सूचना ऩाटी, वेबसाइट 
आठदको भाध्मभफाट साविजमनक गनुि ऩनेछ। 

49= सूचना ताभेरी बएको वा यीत ऩगुकेो भामनन:े (१) मस ऐन 
फभोम्जभ ठदन ु ऩने म्माद, सूचना वा कागजात देहाम फभोम्जभ  
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फझुाए वा ऩठाएभा सम्फम्न्धत व्मम्िराई फझुाएको वा ठदइएको 
भामननेछ:- 

(क)  सम्फम्न्धत व्मम्िराई नै फझुाएको, 

(ख)  मनजको ऩरयवायको उभेय ऩगुेको सदस्मराई 
फझुाएको, 

(ग)  मनजको कानून व्मवसामी वा रेखाऩारराई 
फझुाएको, 

(घ)  नाफामरगको हकभा सॊयऺक वा भाथवय 
व्मम्िराई फझुाएको,  

(ङ)  कामािरम, सॊस्था वा मनकामको हकभा 
प्रफन्धक वा प्रशासक म प्रभखु वा 
कामािरम प्रभखुराई फझुाएको,  

(च)  कयदाताको ठेगानाभा हरुाकफाट यम्जष्ट्री 
गयी ऩठाएको, 

(छ)  कयदाताको ठेगानाभा याम्खएको 
टेमरफ्माक्स, टेरेक्स वा अन्म हवद्यतुीम 
उऩकयण भापि त ऩठाएको। 

(२) कय कामािरमको अमधकृतको नाभ य ऩद 
खलु्ने गयी दस्तखत गरयएको, कम्प्मूटय प्रहवमधफाट इनहिप्ट वा 
इनकोड गरयएको, छाऩ रगाइएको वा सो कागजातभा रेखी 
मस ऐन फभोम्जभ जायी गरयएको, ताभेरी गरयएको वा ठदइएको 
कागजातराई यीतऩूविकको भामननेछ। 

50= कागजातको अमबरेख याख्न:े (१) मस ऐन फभोम्जभ कय फझुाउन ु



 

34 
 

ऩने दाहमत्व बएको प्रत्मेक व्मम्ि वा कयदातारे देहामका 
आवश्मक कागजातहरु सयुम्ऺत गयी याख्न ुऩनेछ:- 

(क)  मस ऐन फभोम्जभ कय कामािरमभा ऩेश 
गनुि ऩने कागजात य सोराई ऩषु्याई 
गने सूचना तथा कागजात,   

(ख)   कय मनधाियण गनि सघाउ ऩरु् माउने 
कागजात, 

(ग)  खचि कट्टी गनुि ऩने बए सोराई ऩषु्याई 
गने कागजात, 

(२) कय कामािरमरे मरम्खत रुऩभा सूचना जायी 
गयी अन्मथा तोकेकोभा फाहेक कयदातारे मस दपा फभोम्जभका 
कागजातहरु सम्फम्न्धत आम वषि सभाप्त बएको मभमतरे कम्तीभा 
चाय वषिसम्भ सरुयऺत याख्न ुऩनेछ। 

51= अदारतराई बए सयहको अमधकाय हनु:े  मस ऐनको प्रमोजनको 
रामग कय अमधकृतराई सम्फम्न्धत व्मम्िराई म्झकाउने, फमान 
गयाउने, प्रभाण फझु्ने य मरखतहरु ऩेश गनि रगाउने सम्फन्धभा 
प्रचमरत कानून फभोम्जभ अदारतराई बए सयहको अमधकाय 
हनुेछ। 

52= कय अमधकृतको ऩरयचम ऩर: कय कामािरमभा काभ गने प्रत्मेक 
कय अमधकृत य अन्म कभिचायीरे ऩरयचम ऩर आफ्नो साथभा 
याख्न,े काभ गने सभमभा रगाउने य कतिव्म ऩारनाको 
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मसरमसराभा ऩरयचम ऩर सम्फम्न्धत व्मम्िराई देखाउन ुऩनेछ। 

53= हवबागीम कायफाही य सजाम हनु:े (१) कय अमधकृत वा कय 
प्रशासनसॉग सम्फम्न्धत कुनै कभिचायीरे कय मतनुि फझुाउन ु ऩने 
दाहमत्व बएको व्मम्ि वा कयदाताराई हामन नोक्सानी ऩमुािउने, 
कयको दाहमत्व घटीफढी गने, सभान अवस्थाभा कयदाता फीच 
असभान व्मवहाय गने, कुनै कयदाताराई अनमु्चत पाइदा 
ऩमुािउने वा कयदाताफाट आफ्नो वा अरु कसैको मनजी स्वाथि 
ऩूमति गने उद्देश्मरे कुनै काभ गयेभा वा कानून फभोम्जभ गनुि ऩने 
काभ सभमभा नगयी द:ुख वा हैयानी ठदएभा सम्फम्न्धत व्मम्िरे 
प्रदेश कय कामािरमको प्रभखु सभऺ उजयु गनि सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ उजयु ऩयेभा प्रदेश 
कय कामािरमको प्रभखुरे आवश्मक छानमफन गयी सम्फम्न्धत 
कभिचायीको सेवा सम्फन्धी कानून फभोम्जभ आपूराई कायफाही 
गने अमधकाय बएको हवषमभा आपैरे कायफाही गने य कायफाही 
गने अमधकाय नबएको हवषमभा हवबागीम कायफाहीको रामग 
प्रभाण सहहत प्रदेश कय प्रभखु सभऺ ऩेश गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोम्जभ प्राप्त बएको उजयुी 
सम्फन्धभा छानमफन गनि प्रदेश कय प्रभखुरे छानमफन समभमत 
गठन गयी प्रमतवेदन मरन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोम्जभ छानमफन य कायफाही 
गदाि प्रभाण नष्ट हनु सक्न े बएभा प्रदेश कय प्रभखुरे त्मस्तो 
कय अमधकृत वा अन्म कभिचायीराई सम्फम्न्धत सेवा सम्फन्धी 
कानून फभोम्जभ मनरम्फन गनि सक्नेछ।   

(5) उऩदपा (3) फभोम्जभ छानमफन गदाि 
प्रचमरत कानून फभोम्जभ अनमु्चत कामि वा राऩयफाही गयेको 
कुया खलु्न आएभा प्रदेश कय कामािरमका प्रभखुरे मनजराई 
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हवबागीम कायफाही गनेछ। 

(6) मस दपा फभोम्जभको छानमफन गने य कय 
अमधकृतको म्जम्भेवायीफाट अरग याख्न े मनरम्फन अवमध तीन 
भहहनाबन्दा फढी हनुे छैन।  

54= ऩयुस्कृत गनि सक्न:े (१) भन्रारमरे मथाथिऩयक य हवश्वासनीम 
रुऩभा तथा कानूनरे तोकेको म्माद मबर कय हववयण फझुाउने, 
रागेको कय दाम्खरा गने य कय अमधकृतरे अनयुोध गयेका 
सूचना उऩरब्ध गयाउने तीन जना कयदाताराई प्रत्मेक वषि 
ऩयुस्काय ठदने व्मवस्था गनि सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोम्जभ ठदइने ऩयुस्काय 
सम्फन्धी अन्म व्मवस्था भन्रारमरे मनधाियण गये फभोम्जभ 
हनुेछ।  

55= म्माद, हदम्माद नजान:े मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया 
रेम्खएको बए ताऩमन मस ऐन फभोम्जभ म्माद वा हदम्माद 
गणना गदाि देहामको अवमध फाहेक गयी गणना गरयनेछ:- 

(क) अदारतफाट स्थगन वा कय अमधकृत वा 
अन्म सयकायी मनकामफाट योक्का वा 
स्थगन बएको अवमध, 

(ख)   ऩनुयावेदन गयेकोभा ऩनुयावेदन तहको 
अम्न्तभ मनणिम बएको जानकायी प्राप्त 
नबएसम्भको अवमध। 

56= मनमभ फनाउन े अमधकाय:  मस ऐनको उद्देश्म कामािन्वमन गनि 
प्रदेश सयकायरे आवश्मक मनमभ फनाउन सक्नेछ।  

57= कामिहवमध फनाउन सक्न:े  मस ऐन अन्तगित फनेको मनमभावरीको 
अमधनभा यही सम्फम्न्धत भन्रारमरे आवश्मक कामिहवमध 



 

37 
 

फनाउन सक्नछे।       

58= सॊशोधन तथा फचाउ: (१) प्रदेश कय तथा गैयकय सम्फन्धी 
साहवकभा हवमबन्न कानून अनसुाय बए गयेका काभ कायफाही मसै 
ऐन फभोम्जभ बए गयेको भामननेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


