
प्रदेश नॊ. ७ प्रदेशको कय तथा गैयकय 
याजस्व रगाउने य उठाउने सम्फन्धभा 

व्मवस्था गनन फनेको ऐन,  

 
 
 
 
 
 
 
 

२०७५



॥1॥ 

 

प्रदेश नॊ. ७ प्रदेशको कय तथा गैयकय याजस्व रगाउन ेय उठाउन ेसम्फन्धभा 
व्मवस्था गनन फनकेो ववधेमक, २०७५ 

 

प्रस्तावना् प्रदेशको सभग्र ववकासको रागग कय तथा गैयकय याजस्व रगाउने तथा उठाउन े
सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकोरे, 

  नेऩारको सॊववधानको धाया १९७ फभोजजभ प्रदेश नॊ. ७ को प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

 

ऩरयच्छेद—१ 

प्रायजम्बक 

1= सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "कय तथा गैयकय याजस्व सम्फन्धी ऐन, 
२०७५" यहेको छ । 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

(३) मो ऐन प्रदेश नॊ. ७ बय रागू हनुेछ य मस ऐन फभोजजभको कय वा  गैयकय 
याजस्व फझुाउन ु ऩने दावमत्व बएको व्मजि जहाॉसकैु यहे फसेको बए ऩगन गनजको हकभा 
सभेत रागू हनुेछ। 

2= ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा्— 

(क) "आगथनक ऐन" बन्नारे सारफसारी रुऩभा प्रदेश सयकायरे जायी गने आगथनक ऐन 
सम्झन ुऩछन। 

(ख) “कम्ऩनी” बन्नारे प्रचगरत नेऩार कानून फभोजजभ स्थाऩना बएको कम्ऩनी सम्झन ु
ऩछन य सो शब्दरे प्रचगरत नेऩार कानून फभोजजभ स्थावऩत सॊगठठत सॊस्था 
सभेतराई जनाउॉछ ।  

(ग) “कय” बन्नारे प्रदेशको आगथनक ऐन फभोजजभको कय सम्झन ुऩछन । 

(घ)  “कय अगधकृत” बन्नारे प्रदेश सयकायरे दपा ५ फभोजजभ गनमिु गयेका प्रदेश 
कय प्रभखु, गनदेशक, कय प्रभखु, शाखा अगधकृत य कय अगधकृत सम्झन ुऩछन । 
सो शब्दरे कय अगधकृतको रुऩभा काभ गने जजम्भेवायी समु्ऩेको वा कय 
अगधकृतको प्रत्मामोजजत अगधकाय प्रमोग गने प्रदेश सयकायको अगधकृतस्तयको 
कभनचायीराई सभेत जनाउॉछ । 

(ङ) “कय कामानरम” बन्नारे प्रदेशभा कय सम्फन्धी काभ, कायवाही य गनणनम गने 
ववबाग, भहाशाखा, शाखा वा सो प्रमोजनको रागग तोवकएको कामानरमको रुऩभा 
यहेको प्रदेश सयकाय अन्तगनतको सॊगठन सॊयचना सम्झन ुऩछन । 

(च) “कयदाता” बन्नारे कय गतनुन ऩने कतनव्म बएको व्मजि सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे 
कय अगधकृतरे कुनै कयको वववयण फझुाउन सूचना ठदएको वा अरु कुनै 
कायवाही प्रविमा शरुु गयेको व्मजिराई सभेत जनाउॉछ । 

(छ) “कय गनधानयण” बन्नारे कय अगधकृतरे गयेको कय गनधानयण सम्झन ु ऩछन य सो 
शब्दरे  कय गनधानयण य सॊशोगधत कय गनधानयण सभेतराई जनाउॉछ । 

(ज)    “कय याजस्व” बन्नारे गैयकय फाहेकको अन्म याजस्व सम्झनऩुछन। 
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(झ) “कृवष आम” बन्नारे प्रदेश गबत्रको कृवषमोग्म जगभनको प्रमोगफाट उत्ऩाठदत कृवष 
उऩजको आम्दानी सम्झन ुऩछन । 

(ञ) “कृवष मोग्म जगभन” बन्नारे गनजी वन य नसनयी वा खयफायी फाहेकका कृवष कामनभा 
प्रमोग बएको जगभनराई सम्झन ुऩछन । 

(ट) “कूर कृवष आम” बन्नारे मस ऐन फभोजजभ गनधानयण गरयएको कुनै एक आगथनक 
वषनको कूर कृवष आमराई सम्झन ुऩछन । 

(ठ) “गैयकय याजस्व” बन्नारे कय याजस्व फाहेकका अन्म याजस्व सम्झन ुऩछन। 

(ड) “नगयऩागरका” बन्नारे भहानगयऩागरका य उऩभहानगयऩागरका सभेतराई सम्झन ु
ऩछन । 

 

(ढ) “ऩरयवाय” बन्नारे प्राकृगतक व्मजिको ऩगत, ऩत्नी य अॊश छुविए वा नछुविएका 
सन्तान सम्झन ुऩछन । 

(ण) “प्रदेश” बन्नारे प्रदेश नॊ ७ सम्झन ुऩछन। 

(त) “प्रदेश कय प्रभखु” बन्नारे प्रदेश सयकायरे कय प्रशासन सम्फन्धी प्रभखु जजम्भेवायी 
तोकी गनमिु गयेको अगधकृतस्तयको कभनचायी सम्झन ुऩछन य सो शब्दरे त्मसयी 
प्रदेश कय प्रभखु गनमिु नबएको अवस्थाभा आगथनक भागभरा तथा मोजना 
भन्त्रारमको सजचवराई सभेत जनाउॉछ ।  

(थ) “पभन” बन्नारे प्रचगरत कानून फभोजजभ दतान बएको जनुसकैु पभन सम्झन ुऩछन । 

(द) “व्मजि” बन्नारे कय गतनुनऩने दावमत्व बएको जनुसकैु व्मजि सम्झन ुऩछन । 

(ध) “सॊववधान” बन्नारे नेऩारको सॊववधान सम्झन ुऩछन । 

 

ऩरयच्छेद—२ 

याजस्व गनधानयणका आधाय य कय प्रशासन 

3= कय तथा गैयकय याजस्व गनधानयणका आधाय् (१) कय याजस्व देहामका आधायभा गनधानयण 
गरयनेछ् 

(क) कय गतनन सक्ने ऺभता, 
(ख) कय प्रणारी सभानता य न्मामभा आधारयत हनुे अवस्था, 
(ग) कय प्रशासन सयर, ऩायदशी य गभतव्ममी हनुे अवस्था, 
(घ) नागरयकको सवुवधा, 
(ङ) स्वेजच्छक रुऩभा कय गतनन प्ररेयत हनुे वातावयणको सजृना, 
(च) कयको आधाय, कयको दय य कय गतने अवगधको सगुनज चतता ।  

(२) गैयकय याजस्व उऩरब्ध गयाइने सेवा, सहगुरमत य सवुवधाको रागत, सञ् चारन य 
सम्बाय खचनराई आधाय भानी गनधानयण गरयनेछ | 
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4= कय प्रशासन : (१) मस ऐन फभोजजभको कय तथा गैयकयको प्रशासन  प्रदेश कय ववबागरे 
गनेछ । प्रदेश कय ववबाग गठन नबएसम्भ कय प्रशासनको जजम्भेवायी आगथनक भागभरा तथा 
मोजना भन्त्रारमको हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कय प्रशासन व्मावसावमक, दरुुस्त य प्रबावकायी 
फनाउन आवमकता अनसुाय प्रदेश कय कामानरमहरु यहन सक्नेछन ्।  

5= कभनचायी सम्फन्धी व्मवस्था : (१) प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत दयवन्दी अनसुायका ववगबन् न 
तहका कभनचायी कय कामानरमभा यहन सक्नेछन।् 

(२) कय कामानरमभा आगथनक भागभरा तथा मोजना भन्त्रारमरे प्रचगरत कानून 
फभोजजभ स्वीकृत दयवन्दीका आधायभा कभनचायीहरुराई काभभा रगाउन सक्नेछ । 

6= कय अगधकृतको काभ, कतनव्म य अगधकाय: मस ऐनभा अन्मत्र उल्रेख बएका काभ, कतनव्म य 
अगधकायका अगतरयि कय अगधकृतको अन्म काभ, कतनव्म य अगधकाय देहाम फभोजजभ 
हनुेछ:- 

(क) कयदाता दतान गने,  

(ख) कयदाताफाट वववयण प्राप्त गने, 
(ग) कय ऩयीऺण तथा अनसुन्धान गने, 
(घ) कय सॊकरन गने, 
(ङ) कय तथा गैय कय याजस्व चहुावट योक्न अनगुभन, गनयीऺण, नीगत गनमभ फनाउन े

य आवमक कामन गने,  

(च) कयदाता भैत्री वातावयण फनाउन उऩमिु य आवमक कामन गने, 
(छ) कय सम्फन्धी जनचेतना अगबवृवि गनन कामनिभ सञ् चारन गने, 
(ज) कय कानून य कय प्रशासनका ऺेत्रभा सधुाय गनुनऩने ववषमभा प्रदेश सयकायराई 

सझुाव ठदने, 
(झ) याजस्वको प्रऺेऩण गनन आवमक सूचना उऩरब्ध गयाउन,े 
(ञ) कयदाताका खाताऩाता य हयवहसाफ दरुुस्त याख् न रगाउने, 
(ट) कय सम्फन्धी अगबरेख दरुुस्त याख् न,े 
(ठ) कय सम्फन्धी अन्म काभ गने। 

(ड) कय चिुा प्रभाणऩत्र कयदातारे भागेको अवस्थाभा प्रदान गने। 

7= अगधकाय प्रत्मामोजन: (१) प्रदेश कय प्रभखुरे मस ऐन फभोजजभ आपूभा यहेको कय तथा 
गैयकय याजस्व उठाउन ेअगधकाय कय कामानरमका प्रभखु तथा कय अगधकृतराई प्रत्मामोजन 
गनन सक्नेछ।  

(२) कय कामानरमका कय प्रभखुरे आपूराई प्राप्त अगधकाय आवमकता अनसुाय 
आफ्नो साभान्म येखदेख य गनमन्त्रणभा यहन े गयी आपू भातहतका कय अगधकृतराई 
प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ। 

(३) कय कामानरमको प्रभखु य कय अगधकृतरे आपूराई प्राप्त अगधकाय प्रत्मामोजन 
गने सम्फन्धभा आगथनक भागभरा तथा मोजना भन्त्रारमफाट कुनै खास गनदेशन बएकोभा सोही 
फभोजजभ गनुन ऩनेछ। 
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8= प्रत्मामोजजत अगधकाय य जजम्भेवायी : (१) दपा ७ फभोजजभ प्रत्मामोजन गरयएको अगधकायको 
जजम्भेवायी अगधकाय प्रत्मामोजन गने अगधकायीभा यहनेछ। 

(२) दपा ७ फभोजजभ प्रत्मामोजजत अगधकाय प्रमोग गनेरे सो अगधकायको प्रमोग गदान 
अगधकाय प्रत्मामोजन गने प्रगत उत्तयदामी यही प्रमोग गनुन ऩनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-३ 

कय तथा गैयकय 

9= घय जग्गा यजजषे्ट्रशन शलु्क: (१) प्रदेशरे आफ्नो ऺेत्रगबत्र घय, जग्गा वा घय जग्गा यजजषे्ट्रशन 
गदान आगथनक ऐन फभोजजभ घय जग्गा यजजषे्ट्रशन शलु्क, सेवा शलु्क य योक्का दस्तयु 
रगाउनछे। 

(२) मस दपा फभोजजभ तोवकएको शलु्क घयजग्गा यजजषे्ट्रशन गदानका फखत सम्फजन्धत 

गाउॉऩागरका वा नगयऩागरका वा आगथनक ऐनभा तोवकएको गनकामरे सॊकरन गनेछ ।  

(३) घय जग्गा यजजषे्ट्रशन शलु्क यजजषे्ट्रशन गदानको फखतभा यजजषे्ट्रशन ऩारयत गयी गयाई 
स्वागभत्व प्राप्त गने व्मजिराई राग्नेछ। 

(४) घय जग्गा यजजषे्ट्रशन शलु्क प्रत्मेक कायोफायको गरखतभा उल्रेख बएको यकभ 
वा सो प्रमोजनको रागग गनधानयण गरयएको न्मूनतभ यकभ भध्मे जनु फढी हनु्छ सो यकभभा 
राग्नेछ । 

 (५) मस दपा फभोजजभ घय जग्गा यजजषे्ट्रशन ऩारयत गदानको अवस्थाभा नऩेार 
सयकायरे तोकेको दयभा ऩूॉजीगत राबकय असरु गयी नेऩार सयकायरे तोकेको याजस्व 
खाताभा जम्भा गनुन ऩनेछ । 

(६) नेऩार सयकाय, प्रदेश य स्थानीम तह तथा सयकायी गनकामराई घय, जग्गा वा 
घय जग्गा यजजषे्ट्रशन गदान कुनै शलु्क राग्ने छैन।  

10= सवायी साधन कय: (१) प्रदेशरे सवायी साधनभा आगथनक ऐन फभोजजभ सवायी साधन कय 
रगाउनछे । 

 स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रागग "सवायी साधन" बन्नारे इन्धन वा उजान प्रमोग गयी 
माजन्त्रक शजिफाट सडकभा चल्ने सवायी साधन सम्झन ुऩछन | 

(२) मस दपा फभोजजभको कय कय कामानरम वा प्रदेश सयकायरे तोकेको गनकामरे 
सॊकरन गयी प्रदेश ववबाज्म कोष खाताभा जम्भा गनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ सवायी साधन कय रगाउॉदा सवायी साधनको प्रकृगत य 
ऺभताका आधायभा सभान प्रकृगतका सवायी साधनराई सभान दय कामभ हनुे गयी 
रगाइनछे। 

(४) सवायी साधन बएका व्मजिरे आफ्नो स्थामी ठेगाना वा फसाइॉ सयाइ गयेको 
स्थान वा योजगाय वा व्मवसामको गसरगसराभा तत्कार फसोफास गयेको स्थान वा कायोफाय 
दतान यहेको स्थानभा यहेको प्रदेशको कय कामानरम वा तोवकएको गनकामभा तोवकए फभोजजभ 
सवायी साधन दतान गयी सवायी साधन कय फझुाउन ुऩनेछ। 

(५) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩगन टाॉगा, रयक्सा य ववद्यतुीम रयक्साभा 
सवायी साधन कय सम्फजन्धत गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकारे रगाउन ेय उठाउनछे ।  
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11= भनोयन्जन कय: (१) प्रदेशरे चरजचत्र घय, खेरकुद प्रगतमोगगता, पन ऩाकन , ऩाकन , स्वीगभङ ऩूर, 

गडजजटर तथा एनारग टेगरगबजन, साॉस्कृगतक कामनिभ, कन्सटन, नाटकघय, गबगडमो घय, गथमटय 

य भेरा भहोत्सवजस्ता भनोयन्जनस्थरभा देखाइने भनोयन्जनका साधनभा आगथनक ऐन 
फभोजजभ भनोयन्जन कय रगाउनेछ।  

 (२) मस दपा फभोजजभको भनोयन्जन कयफाट उठेको यकभ भनोयन्जन स्थरका 
धनीरे कय उठाएको भवहनाबन्दा ऩगछको भवहनाको 25 गतेगबत्र वववयण साथ सम्फजन्धत 
गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकाभा जम्भा गनुन ऩनेछ । 

 (३) मस दपा फभोजजभको कय प्रशासन गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकारे गनेछ। 

 (४) उऩदपा (१) फभोजजभको भनोयन्जन कय भनोयन्जनको रागग एकभषु्ट तोवकएको 
अवस्थाभा सोही फभोजजभ अन्मथा भनोयन्जन स्थरको वटकटभा राग्नेछ ।  

12= ववऻाऩन कय: (१) प्रदेशभा ववऻाऩन साभाग्री याखे वाऩत राग्ने ववऻाऩन कय सम्फजन्धत 
गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकारे सम्फजन्धत स्थानीम तहको कानून फभोजजभ रगाउने य 
उठाउनेछ। 

 स्ऩवष्टकयण: मस दपाको प्रमोजनको रागग ×ववऻाऩन साभाग्री" बन्नारे होगडङ्ग फोडन, गनमोन, 
गडजजटर गडस््रे, गबते्त रेखन, तरु, खम्फा वा सवायी साधन आठदभा याजखने साभाग्री, ऩोष्टय, 
फेरनु जस्ता साभाग्री सम्झन ुऩछन ।  

(2) कुनै व्मजि वा पभनरे ववऻाऩन साभाग्री याख् न चाहेभा अनभुगतको रागग सम्फजन्धत 
गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकाभा गनवेदन ठदन ुऩनेछ।  

(३) उऩदपा (2) फभोजजभको गनवेदन ऩनन आएभा गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकारे 
उजचत देखेभा ववऻाऩन कय गरई ववऻाऩन साभाग्री याख् न अनभुगत ठदन सक्नछे।  

(4) गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकारे उऩदपा (३) फभोजजभको अनभुगत ठदॉदा ववऻाऩन 
याख् न ऩाउने अवगध, नवीकयण गनुन ऩने सभम, नवीकयण नगयेभा राग्ने शलु्क, सौन्दमन गफगानन 
नहनुे ववषम, वातावयणीम स्वच्छता, ववऩद् जोजखभ न्मूगनकयण गने गयी, सावनजगनक 
मातामातभा ऩनन सक्ने असय, साभाग्रीको बावषक शिुता य शारीनता जस्ता ववषमभा आवमक 
शतन वकटान गनेछ। ग्राभीण तथा शहयी सौन्दमनराई प्रगतकूर नहनुे गयी स्थानीम तहरे 
ववऻाऩन सम्फन्धी नीगत फनाई रागू गनन सक्नेछ ।  

(५) नेऩार सयकाय, प्रदेश वा स्थानीम तह वा सयकायी सॊस्थाका जग्गा वा सम्ऩजत्त 
(ऩोर, ऩखानर आठद) प्रमोग गयी याजखएका ववऻाऩन साभाग्रीभा ववऻाऩन कय उठाउन ु अजघ 
गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकारे सो गनकामसॉग आवमक स्वीकृगत तथा सभन्वम गनुन ऩनेछ ।  

(६) व्माऩारयक वा व्मावसावमक प्रमोजनका रागग याजखएका ववऻाऩनभा रागेको 
ववऻाऩन कय छूट वा गभनाहा हनु सक्ने छैन। 

(७) नेऩार सयकाय, प्रदेश य स्थानीम तहरे याखेका ववऻाऩनभा ववऻाऩन कय राग्न े
छैन। 

(८) ववऻाऩन कय असरु सम्फन्धी अन्म व्मवस्था गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकाको 
कानून फभोजजभ हनुेछ । 



॥6॥ 

 

13= कृवष आमभा कय: (१) प्रदेशरे आफ्नो ऺेत्र गबत्रको कृवष उऩजको गफविफाट प्राप्त हनुे 
आमभा आगथनक ऐन फभोजजभ कृवष आम कय रगाउनछे । 

स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रागग "कृवष उऩज" बन्नारे धान, गहुॉ, कोदो, पाऩय, 
भकै, परपूर, तयकायी, आर,ु भासजुन्म ऩदाथन, भाछा, दूध, तेरहन, दरहन जस्ता अन्म 
खाद्य फस्त ुतथा नगदे फारीको उऩज सम्झन ुऩछन |  

(2) मस दपा फभोजजभको कय, कय कामानरम वा प्रदेश सयकायरे तोकेको कामानरमरे 
सॊकरन गयी प्रदेश सजञ् चत कोषभा जम्भा गनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको कय स्वमॊ कय वववयणको आधायभा वावषनक रुऩभा 
आगथनक वषन सभाप्त बएको तीन भवहना गबत्र फझुाउन ुऩनेछ । 

(४) कृवषमोग्म जगभनराई कृवष कामनभा उऩमोग नगयी एक वषनबन्दा फढी फाॉझो 
याखेको ऩाईएभा जगभन फाॉझो याख् ने प्रवृजत्तराई गनरुत्साहन गननको रागग आगथनक ऐन फभोजजभ 
कय    रगाईनेछ ।  

(५) कृवषमोग्म जगभनराई कृवष कामनभा उऩमोग नगयी अन्म प्रमोगभा ल्माईएको 
ऩाईएभा अनभुागनत आम कामभ गयी कय रगाईनेछ ।  

(६) मस दपाभा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩगन कुनै ववऩदको अवस्थाभा प्रदेश 
सयकायरे आफ्नो ऺेत्र गबत्रको सवै वकगसभको वा कुनै खास वकगसभको कृवष आमभा राग्न े
कय ऩूणन वा आॊजशक रुऩभा छुट ठदन सक्नछे । 

14= ऩमनटन शलु्क: (१) प्रदेशरे आपै गनभानण गयेको य नेऩार सयकायफाट हस्तान्तयण बई 
आएको ऩमनटकीम स्थर, ऩमनटन व्मवसाम य ऩमनटकीम विमाकराऩभा सेवाको रागत, 
सञ् चारन य सम्बाय खचनराई आधाय भानी आगथनक ऐन फभोजजभ ऩमनटन शलु्क रगाई 
उठाउन सक्नेछ।  

(2) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩगन प्रदेशरे आफ्नो ऺेत्र गबत्र 
ऩमनटक प्रवेश गयेको आधायभा भात्र ऩमनटन शलु्क रगाइन ेछैन । 

15= प्राकृगतक श्रोत कय: (१) प्रचगरत कानूनरे अन्मथा व्मवस्था गयेकोभा फाहेक प्राकृगतक 
स्रोतभध्मे आफ्नो ऺेत्रगबत्र ढुङ्गा,  गगिी, फारवुा, भाटो य दहत्तय फहत्तयको सॊकरनभा प्रदेशरे 
कय रगाउनेछ । 

(२) गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकारे आफ्नो ऺेत्रगबत्र ढुङ्गा, गगिी, भाटो, फारवुा य 
दहत्तय फहत्तयको सॊकरन गनुन अजघ प्रचगरत कानून फभोजजभ आवमक ऩने स्वीकृत 
वातावयणीम अध्ममन प्रगतवेदन य कामनमोजना प्रदेश सयकायको ववषमगत भन्त्रारम सभऺ ऩेश 
गनुन ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन य कामनमोजना प्राप्त बएभा 
प्रदेशको ववषमगत भन्त्रारमरे नेऩार सयकायको नीगतको अधीनभा यही वातावयणभा प्रगतकूर 
असय नऩने तथा सवनसाधायण जनताको वहत हनुे देखेभा गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकाराई 
त्मस्तो ऺेत्रभा ढुङ्गा, गगिी, भाटो, फारवुा य दहत्तय फहत्तय सॊकरन गनन गयाउन आवमक 
शतन तोकी वा नतोकी स्वीकृगत ठदन सक्नछे ।  
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(4) उऩदपा (३) फभोजजभ स्वीकृगत प्राप्त बएभा गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकारे 
त्मस्तो ऺेत्रभा ढुङ्गा, गगिी, भाटो, फारवुा य दहत्तय फहत्तय सॊकरन गयी गयाई कय सॊकरन 
गनुन ऩनेछ । 

(५) प्रदेश सयकायरे गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकारे ढुङ्गा, गगिी, भाटो, फारवुा य 
दहत्तय फहत्तय सॊकरन गदान अऩनाउन ुऩने कामनववगध फनाइन जायी गनेछ य त्मस्तो कामनववगध 
गाउॉऩागरका वा नगयऩागरकारे ढुङ्गा, गगिी, भाटो, फारवुा य दहत्तय फहत्तय सॊकरन गदान वा 
गयाउॉदा ऩारना गनुन ऩनेछ। 

16= सेवा शलु्क तथा दस्तयु: प्रदेशरे सॊववधानको अनसूुची-6, ७ य ९ फभोजजभका ऺेत्र य ववषमभा 
आपूरे ऩरु् माएको सेवा वाऩत सेवा शलु्क तथा दस्तयु रगाई उठाउन सक्नेछ। 

 

ऩरयच्छेद-४ 

कयदाता दतान  

17= कयदाताको ऩवहचान तथा दतान : (१) कसैरे व्मवसाम सञ् चारन गनन चाहेभा व्मवसाम गनुन 
ऩूवन दतान गयेय भात्र व्मवसाम सञ् चारन गनुन ऩनेछ। 

(2) कय कामानरमरे मस ऐन फभोजजभ कय गतनुन ऩने व्मजि वा कयदाताको ऩवहचान 
गनुन ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोजजभ कयदाताको ऩवहचान गदान व्मजि वा कयदाताको नाभभा 
यहेको सम्ऩजत्त, गनजरे गयेको कायोफाय य कय कामानरमराई कुनै स्रोतफाट प्राप्त सूचना य सो 
कामानरमरे छानगफन गदान देजखएका कुयाहरूको आधायभा कयदाताको ऩवहचान गरयनछे। 

(4) कय कामानरमरे मस ऐन फभोजजभ कय गतनुन ऩने दावमत्व बएका कयदाताको 
वववयण खरुाई कयदाता दतान गयी याख् न ु ऩनेछ । त्मसयी दतान बएका कयदाताराई रेखा 
नम्फय उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(5) नेऩार सयकायफाट स्थामी रेखा नम्फय गरएका कयदातारे कय सम्फन्धी कायोफाय 
गदान सोही नम्फयको प्रमोग गनुन ऩनेछ। 

18= कयदाताको दावमत्व: मस ऐन फभोजजभ कय गतनुन ऩने कतनव्म बएका कयदाताको देहाम 
फभोजजभको दावमत्व हनुछे:- 

(क) आपूराई कयदाताको रूऩभा दतान गयाउने, 
(ख) गनधानरयत सभमभा वववयण ऩेश गने, 
(ग)  गनधानरयत सभमभा कय दाजखरा गने, 
(घ) मस ऐन फभोजजभ कुनै शलु्क, जरयवाना वा व्माज फझुाउन ु ऩने बए सभमभा 

फझुाउने, 
(ङ) वहसाफ वकताफ य अगबरेख दरुुस्त याख् ने,  

(च) कय अगधकृतरे भागेको सूचना तथ्माङ्क सभमभा उऩरब्ध गयाउने, 
(छ) कय कामानरमराई आवमक सहमोग गने। 

19= कयदाताको अगधकाय : (१) कयदाताराई देहाम फभोजजभको अगधकाय हनुेछ:- 

(क)  सम्भानऩूवनक व्मवहायको अगधकाय, 
(ख)  प्रचगरत कानून फभोजजभ कय सम्फन्धी सूचना प्राप्त गने अगधकाय, 
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(ग)  कय सम्फन्धी ववषमभा प्रभाण ऩेश गने भौका प्राप्त गने अगधकाय, 
(घ)  प्रगतयऺाको रागग कानून व्मवसामी वा रेखाऩयीऺक गनमिु गने अगधकाय,  

(ङ)  कय सम्फन्धी गो्म कुयाहरु मस ऐनभा उल्रेख बए फाहेक अनगतिम्म 
हनुे अगधकाय । 

(२) कयदातारे उऩदपा (१) फभोजजभको अगधकायको दावी गनन आफ्नो दावमत्व ऩूया 
गयेको हनुऩुनेछ। 

20= कयदाताको प्रगतगनगधत्व: (१) कयदाताको प्रगतगनगधत्व कयदाताको ऩरयवायको उभेय ऩगेुको 
सदस्म, भाथवय व्मजि वा गनजको कानून व्मवसामी वा रेखाऩार वा रेखाऩयीऺक वा गनजरे 
गरजखत रूऩभा अजख्तमायी ठदई ऩठाएको उभेय ऩगेुको वायेसरे गनन सक्नछे। 

 स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रागग उभेय ऩगेुको बन्नारे अठाय वषन उभेय ऩगेुको 
व्मजि सम्झन ुऩछन। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रगतगनगधत्व गनन सक्ने व्मजिका तपन फाट गरयएका काभ 
कायवाही कयदाता स्वमॊरे गयेको भागननेछ।  

 

ऩरयच्छेद-५ 
कय वववयण य कय दाजखरा  

21= वववयण दाजखरा गनन आदेश ठदन सक्न:े (१) मस ऐन फभोजजभ कय फझुाउन ु ऩने दावमत्व 
बएको व्मजिरे कय वववयण नफझुाएभा वा वववयण दाजखरा गदान व्महोया पयक ऩायी दाजखरा 
गयेको बनी शॊका गनन सवकने आधाय य कायण बएभा कय अगधकृतरे आधाय य कायण खोरी 
कय वववयण दाजखरा गनन आदेश ठदन सक्नेछ। त्मस्तो आदेश प्राप्त बएभा सम्फजन्धत 
व्मजिरे सो आदेश प्राप्त बएको गभगतरे ऩन्र ठदनगबत्र कय कामानरमभा वववयण दाजखरा गनुन 
ऩनेछ।   

(2) उऩदपा (१) फभोजजभको म्माद गबत्र वववयण दाजखरा गनन नसक्न े सम्फजन्धत 
व्मजिरे आधाय य कायण खोरी सभम अवगध थऩको रागग गनवेदन ठदएभा कय अगधकृतरे 
फवढभा तीस ठदनसम्भको अवगध थवऩठदन सक्नेछ। 

22= वववयण सच्माउन सवकन:े मस ऩरयच्छेद फभोजजभको कय वववयण दाजखरा बइसकेऩगछ कुनै 
गजणतीम बरू बएको बने्न रागेभा कयदातारे वववयण दाजखरा बएको गभगतरे एक भवहनागबत्र 
मथाथन य सही अॊक सवहतको अको वववयण ऩेश गनन सक्नेछ। 

23= कय दाजखरा गनुनऩने: (1) मस ऐन फभोजजभ दाजखरा गनुनऩने कय मस ऐनभा उल्रेख 
बएकोभा सोही सभमभा य सभम उल्रेख नबएको हकभा प्रत्मेक आगथनक वषनको आजिन 
भसान्त गबत्र कय कामानरमभा दाजखरा गनुन ऩनेछ।  

(२) मस ऐन फभोजजभ अग्रीभ कयकिी गयी दाजखरा गनुन ऩने कय कयकिी बएको 
भवहना ऩगछको भवहनाको 25 गतेगबत्र कय कामानरमभा दाजखरा गनुन ऩनेछ।  

24= कय दाजखराको गनस्सा ठदन ुऩने: कयदातारे मस ऐन फभोजजभ फझुाउन ुऩने कय वा गैयकय 
याजस्व वा अन्म यकभ फझुाएऩगछ कयदाताराई तत्कार त्मसको गनस्सा ठदन ुऩनेछ। 
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ऩरयच्छेद-६ 

कय वपतान य सभामोजन 

25= कय वपतान सम्फन्धी व्मवस्था : (१) कयदातारे मस ऐन फभोजजभ कय फझुाउॉदा गतनुन ऩने 
बन्दा फढी कय दाजखरा गयेकोभा सो दाजखरा गयेको एक वषन गबत्र फढी गतयेको कय यकभ 
वपतान भाग गनन सक्नछे। 

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ वपतानको रागग गनवेदन ऩयेकोभा व्महोया साॉचो देजखएभा 
कयदातारे फझुाउन कुनै यकभ फाॉकी बएभा त्मसभा गभरान गयी फाॉकी यहेको यकभ कय 
अगधकृतरे गनवेदन ऩयेको साठी ठदनगबत्र वपतान ठदन ुऩनेछ।  

26= कय सभामोजन सम्फन्धी व्मवस्था : (१) कयदातारे दपा 2५ फभोजजभ वपतान ऩाउन े
ठहरयएको यकभ गनजरे दाजखरा गनुन ऩने कय यकभभा सभामोजन गनन कय अगधकृत सभऺ 
गनवेदन ठदन सक्नेछ।  

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ गनवेदन ऩयेकोभा व्महोया साॉचो देजखएभा कय अगधकृतरे 
गनवेदन ऩयेको एक भवहनागबत्र भाग फभोजजभ सभामोजन गनन आदेश ठदन ुऩनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-७ 
कय ऩयीऺण, गनधानयण य सॊकरन 

27= कय ऩयीऺण: (१) मस ऐन फभोजजभ कयदातारे वववयण ऩेश नगयेको वा ऩेश गयेको 
वववयणभा देहामका सफै वा कुनै अवस्थाभा कय अगधकृतफाट कय ऩयीऺण गयी कय गनधानयण 
गरयनेछ:- 

(क) खाताऩाता, हयवहसाफ वा अगबरेख दरुुस्त नदेजखएभा, 
(ख) गरत वा झटु्ठा वववयण कागजात सॊरग्न गयेको देजखएभा, 
(ग) मथाथन कायोफाय नदेखाएको वविास गनुनऩने कायण बएभा, 
(घ) कायोफायका आधायभा कयको दावमत्व कभ देखाएकोभा, 
(ङ) कयको दय पयक ऩायेकोभा, 
(च) कानून फभोजजभ कय छुट वा गभनाहा हनु नसक्नभेा सोको दाफी 

गयेकोभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कय गनधानयण गनुनऩने देजखएभा कयदाताराई आधाय य 
कायण खरुाई आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेश गनन तीस ठदनको सूचना ठदन ुऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सूचना प्राप्त बएकोभा कयदातारे सूचनाभा तोवकएको 
म्मादगबत्र आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेश गनुन ऩनेछ। 

(४) कय अगधकृतरे उऩदपा (३) फभोजजभ तोवकएको म्मादगबत्र कयदातारे स्ऩष्टीकयण 
ऩेश गयेभा सो सभेतराई आधाय फनाई य स्ऩष्टीकयण ऩेश नगयेभा कानून फभोजजभ कय 
गनधानयण गनुन ऩनेछ। 

(5) स्वमॊ कय गनधानयण गयी वववयण ऩेश गयेको गभगतरे चाय वषनगबत्र कय अगधकृतरे 
ऩनु: कय गनधानयण वा सॊशोगधत कय गनधानयण गनुन ऩने सन्तोषजनक आधाय य कायण बएभा 
कयदाताराई सपाइको भौका ठदई त्मस्तो कय गनधानयण गनन सक्नेछ | 
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(६) कुनै व्मजिरे झटु्ठा रेखा वा फीजक वा अन्म कागजात तमाय गयी वा जारसाजी 
गयी कय छरेको यहेछ बन ेकय अगधकृतरे जनुसकैु फखत ऩनु: कय गनधानयण गनन गयाउन 
सक्नेछ । 

28= कय गनधानयणको सूचना : (१) मस ऐन फभोजजभ कय अगधकृतफाट कय गनधानयण बएकोभा 
फझुाउन ु ऩने कय यकभ, स्थान, सभम सीभा य फैंक खाता नम्फय सभेत उल्रेख गयी 
कयदाताराई कय गनधानयणको सूचना ठदन ुऩनेछ। 

 (2) उऩदपा (१) फभोजजभको कय गनधानयणको सूचना प्राप्त बएऩगछ कयदातारे सो 
सूचनाभा उजल्रजखत स्थान य सभम सीभागबत्र कय दाजखरा गनुन ऩनेछ। 

 (3) उऩदपा (१) फभोजजभको कय यकभ फैंक दाजखरा गरयएकोभा कयदातारे 
त्मसको बौचय सम्फजन्धत कय कामानरमभा फझुाउन ुऩनेछ।  

29= कय असरु गनन सक्न:े (१) मस ऐन फभोजजभ असरु उऩय गनुन ऩने कय, व्माज य शलु्क 
फाऩतको यकभ कयदातारे मस ऐनभा तोवकएको अवगधभा दाजखरा नगयेभा कय अगधकृतरे 
प्रदेश कय प्रभखुको ऩूवन स्वीकृगत गरई देहामको एक वा एकबन्दा फढी तरयका फभोजजभ कय 
असरु गनन सक्नछे:- 

(क) कयदाताराई वपतान गनुन ऩने यकभ बए त्मसभा किा गयेय, 
(ख) नेऩार सयकाय, प्रदेश, स्थानीम तह वा सयकायी स्वागभत्वका सॊस्थाफाट 

कयदातारे ऩाउने यकभफाट किा गनन रगाएय, 
(ग) कुनै तेस्रो व्मजिरे कयदाताराई गतनुनऩने यकभ कयदाताको ऩूवन सहभगत 

गरई किा गयेय, 
(घ) फैंक वा ववत्तीम सॊस्थाभा यहेको कयदाताको यकभफाट किा गनन रगाएय, 
(ङ) कयदाताको कायोफाय योक्का गयेय, 
(च) कयदाताको चर तथा अचर सम्ऩजत्त भागथ दावी वा कब्जा गयेय, 
(छ) कयदाताको सम्ऩजत्त एकैऩटक वा ऩटकऩटक गयी तोवकएफभोजजभ गरराभ 

गफिी गयेय।  

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोजजभ गरराभको कायवाही शरुु बएऩगछ सो 
कायवाही सभाप्त हनुऩूुवन कय दाजखरा गनन ल्माएभा फझुाउन फाॉकी कुर यकभको थऩ ऩाॉच 
प्रगतशत शलु्क सवहत असरु गरयनेछ। 

(३) गरराभफाट प्राप्त यकभ कयदातारे गतनुन ऩने कय यकभबन्दा फढी बएभा फढी 
बएजगत यकभ साठी ठदनगबत्र सम्फजन्धत कयदाताराई वपतान ठदन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ यकभ वपतान गदान गनजरे उऩरब्ध गयाएको फैंक खाताभा 
जम्भा गरयठदन ुऩनेछ | 

30= वकस्ताफन्दीभा कय असूरी: कुनै खास कयदाताराई गफशेष ऩरयजस्थगतभा सभमभा कय गतनन नसक्ने 
कायण बई सो कुयाको गनवेदन गनन आएभा कय अगधकृतरे जाॉचफुॉझ गदान कायण सन्तोषजनक 
देजखएभा ऩचान खडा गयी फढीभा एक वषनगबत्र तीन वकस्ताभा कय दाजखरा गनन आदेश ठदन 
सक्नेछ। तय वढरा फझुाए फाऩत मस ऐन फभोजजभ राग्ने व्माज गभन्हा हनुे छैन ।  
  

 



॥11॥ 

 

ऩरयच्छेद-८ 

व्माज, शलु्क य जरयवाना  

31= जरयवाना राग्न:े मस ऐनको ऩारना नगयी कयको दावमत्व घटाएभा कय अगधकृतरे कय 
गफगोको ऩच्चीस प्रगतशत जरयवाना गनन सक्नेछ । 

32= व्माज राग्न:े मस ऐन फभोजजभ दाजखरा गनुन ऩने कय सभमभा दाजखरा नगयेभा गतनुन फझुाउन ु
ऩने फाॉकी यकभभा वावषनक ऩन्र प्रगतशत व्माज राग्नछे। 

33= शलु्क राग्न:े (१) मस ऐन फभोजजभ अगबरेख याख् नऩुने कतनव्म बएका कयदातारे अगबरेख 
नयाखेभा प्रत्मेक ऩटक ऩाॉच हजाय रुऩैमाॉ शलु्क राग्नेछ। 

(२) मस ऐन फभोजजभ वववयण दाजखरा गनुनऩने दावमत्व बएका कयदातारे सभमभा 
वववयण दाजखरा नगयेभा प्रगत वववयण ऩाॉच सम रुऩैमाॉ शलु्क राग्नेछ। 

(३) मस ऐन फभोजजभ वववयण दाजखरा गनुन ऩने दावमत्व बएका कयदातारे झिुा 
वववयण दाजखरा गयी कयको दावमत्व घटाएभा पयक ऩयेको कय यकभ असरु गयी सोको 
ऩच्चीस प्रगतशत शलु्क राग्नछे। 

34= ऩनु् व्माज नराग्न:े मस ऐन फभोजजभ राग्ने शलु्क, व्माज य जरयवानाभा ऩनु् व्माज राग्न े
छैन। 

 

ऩरयच्छेद-९ 

ऩूवानदेश, प्रशासकीम ऩनुयावरोकन य ऩनुयावेदन 

35= ऩूवानदेश भाग गनन सक्न:े (१) कुनै कयदाताराई मस ऐन फभोजजभ रगाइएको कय, दस्तयु, 
शलु्क वा ऐनका व्मवस्थाफाये दवुवधा बएभा सोको गनयाकयणको रागग गनजरे प्रदेश कय 
प्रभखुसभऺ गनवेदन ठदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको गनवेदन ठदएकोभा प्रदेश कय प्रभखुरे दवुवधा गनयाकयण 
गनन ऩूवानदेश जायी गयी कयदाताराई सो ऩूवानदेश उऩरव्ध गयाउनेछ |  

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩगन अदारतभा 
ववचायाधीन यहेको वा अदारतफाट गनणनम बइसकेको ववषमभा मस दपा फभोजजभ ऩूवानदेश 
जायी गनन सवकने छैन।  

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

36= प्रशासकीम ऩनुयावरोकन हनु सक्न:े मस ऐन फभोजजभका देहामको गनणनम भागथ प्रशासकीम 
ऩनुयावरोकन हनु सक्नेछ:- 

(क)  कय अगधकृतरे गयेको कय गनधानयण, ऩनु: कय गनधानयण य सॊशोगधत कय गनधानयण 
सम्फन्धी गनणनम, 

(ख)  मस ऐन फभोजजभ राग्ने वा रागेको कय य गैयकय याजस्व तथा अन्म दस्तयु, 
शलु्क, व्माज सम्फन्धी गनणनम । 
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37= प्रशासकीम ऩनुयावरोकनको प्रविमा: (१) मस ऐन फभोजजभ कय गनधानयणको गनणनम उऩय जचत्त 
नफझु्ने कयदातारे सो गनणनम बएको गभगतरे तीस ठदनगबत्र वववाद यवहत कय य जरयवाना यकभ 
फझुाई वववाठदत कय य जरयवाना यकभको एक गतहाई यकभ नगद धयौटी सॊरग्न गयी 
तोवकएको ढाॉचाभा प्रदेश कय प्रभखु सभऺ प्रशासकीम ऩनुयावरोकनका रागग गनवेदन ठदन 
सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ गनवेदनको म्माद गजुिन गएभा त्मस्तो म्माद गिुकेो 
गभगतरे सात ठदनगबत्र प्रदेश कय प्रभखु सभऺ गनवेदन ठदन सक्नेछ य त्मस्तो गनवेदनभा 
उल्रेजखत कायण भनागसव देजखएभा प्रदेश कय प्रभखुरे म्माद गिुकेो गभगतफाट तीस ठदन 
म्माद थऩ गनन सक्नछे । 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रशासकीम ऩनुयावरोकनको रागग ऩयेको गनवेदन उऩय 
साठी कामनठदन गबत्र कायवाही य वकनाया गनुन ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (१) फभोजजभ ऩयेको गनवेदन उऩय छानववन गदान त्मस्तो गनवेदन जजवकय 
भनागसव देजखन आएभा स्ऩष्ट कायण खरुाई ऩचान खडा गयी ऩनु: कय गनधानयण गनन प्रदेश कय 
प्रभखुरे आदेश ठदन सक्नेछ । 

38= उजयुी नराग्न े : मस ऐन फभोजजभ प्रशासकीम ऩनुयावरोकन गनन सवकन े ववषमभा त्मस्तो 
ऩनुयावरोकन नबई कुनै अदारतभा कुनै उजयु राग्ने छैन। 

39= ऩनुयावेदन ठदन सक्न:े (1) प्रशासकीम ऩनुयावरोकनको गनणनम बएकोभा सो गभगतरे य दपा 
३७(३) फभोजजभ गनणनम नबएभा सो गभगत सभाप्त बएको गभगतरे जचत्त नफझु्ने ऩऺरे ऩैंतीस 
ठदनगबत्र वववाद यवहत कय य जरयवाना यकभ फझुाई वववाठदत कय य जरयवाना यकभको ऩचास 
प्रगतशत यकभ नगद धयौटी सॊरग्न गयी तोवकएको ढाॉचाभा याजस्व न्मामगधकयणभा ऩनुयावेदन 
ठदन सक्नेछ । 

(2) उऩदपा (१) फभोजजभको याजस्व न्मामगधकयणरे गयेको गनणनम अजन्तभ हनुेछ।  

 

ऩरयच्छेद-१० 

सभन्वम  

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

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको एकद्वाय प्रणारी अऩनाउन स्थानीम तह वा स्थानीम 
तहरे अगधकाय समु्ऩेको अगधकृत वा कय अगधकृतरे नऩेार सयकाय वा नेऩार सयकायरे सो 
प्रमोजनका रागग अगधकाय समु्ऩेको अगधकृतसॉग सभन्वम गयी आवमक व्मवस्था गनन 
सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सयकायरे सॊववधानको साझा सूचीभा यहेका ववषमसॉग सम्फजन्धत कय वा 
गैयकय याजस्वका आधाय य दय वा कय प्रशासनका सम्फन्धभा नेऩार सयकायसॉग सभन्वम 
गनन सक्नेछ।  

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोजजभको व्मवस्था अन्तगनत सभन्वम गयी टुॊगोभा 
ऩगुगएका ववषमहरु मस ऐनभा ऩये सयह भागननेछ य ती व्मवस्थाका हकभा मस ऐनभा अन्मत्र 
जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩगन सोही अनसुाय कामानन्वमन गनुन ऩनेछ। 
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41= स्थानीम तहसॉग सभन्वम: (१) प्रदेश सयकायरे प्रदेश कानून वा मस ऐन फभोजजभ असरु 
उऩय गनुन ऩने कय वा गैयकय याजस्व असरु गनन एकद्वाय प्रणारी अऩनाउन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको एकद्वाय प्रणारी अऩनाउन प्रदेश सयकायरे अगधकाय 
समु्ऩेको अगधकृत वा कय अगधकृतरे स्थानीम तह वा स्थानीम सयकायरे सो प्रमोजनका रागग 
अगधकाय समु्ऩेको अगधकृतसॉग सभन्वम गयी आवमक व्मवस्था गनन सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सयकायरे सॊववधानको साझा सूचीभा यहेका ववषमसॉग सम्फजन्धत कय वा गैय 
कय याजस्वका आधाय वा दय वा कय प्रशासनका सम्फन्धभा स्थानीम तहसॉग सभन्वम गनन 
सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोजजभको व्मवस्था अन्तगनत सभन्वम गरयएका ववषमहरु 
मस ऐनभा बए सयह भागननछे य ती व्मवस्थाका हकभा मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया 
रेजखएको बए ताऩगन सोही अनसुाय कामानन्वमन गनुन ऩनेछ। 

42= नऩेार याष्ट्र फैंकसॉग सभन्वम: प्रदेश सयकायरे कय य गैयकय याजस्व सॊकरनराई प्रबावकायी 
फनाउन फैंवकङ्ग प्रणारीभा आवि गने ववषमभा नेऩार याष्ट्र फैंकसॉग सभन्वम गयी आवमक 
व्मवस्था गनन सक्नेछ। 

43= अन्म सॊस्थासॉग सभन्वम: प्रदेश सयकाय वा कय अगधकृतरे कय तथा गैयकय याजस्वसॉग 
सम्फजन्धत ववषमभा आवमकता अनसुाय अन्म सॊस्थासॉग सभन्वम गनन सक्नेछ।  

44= याजस्व सम्फन्धी नमाॉ प्रस्ताव: (१) प्रदेश सयकायरे कय तथा गैयकय सम्फन्धी नमाॉ कय 
प्रस्ताव तमाय गदान सयोकायवारासॉग ऩयाभशन गनुन ऩनेछ । 

(२) प्रदेश य स्थानीम तहका साझा अगधकाय सूचीगबत्र यहेका कय तथा गैय कय 
सम्फन्धी ववषमभा दय प्रस्ताव गदान य कय सम्फन्धी अन्म ववषमभा सभन्वमका रागग तोवकए 
फभोजजभको याजस्व ऩयाभशन सगभगत गठन गरयनेछ । 

45= सूचना सावनजगनक गनुन ऩने: (१) प्रदेश सयकायरे रगाएको कय य गैय कय याजस्व उठाउन े
कामानरमको प्रभखुरे सो कय, याजस्वका दय य त्मसभा बएको हेयपेय सम्फन्धी सूचना प्रदेश 
कानून फभोजजभ सवनसाधायणको रागग सावनजगनक गनुन ऩनेछ। 

(२) प्रदेश सयकायरे उऩदपा (१) फभोजजभका कय, याजस्वका दय य त्मसभा बएको 
हेयपेय सभेत गभराई प्रदेश सयकायको वेबसाइटभा याख् न ेव्मवस्था गभराउन ुऩनेछ। 

(३) प्रदेश सयकायरे कय य याजस्वका दय य हेयपेय सम्फन्धी वववयण केन्रीम सूचना 
प्रणारीभा सभेत याख् न े प्रमोजनका रागग नेऩार सयकाय, अथन भन्त्रारम वा सो भन्त्रारमरे 
तोकेको कामानरमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

 

ऩरयच्छेद-११ 

ववववध 

46= ववद्यतुीम भाध्मभको प्रमोग गनन सक्न:े मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩगन 
प्रदेश सयकायरे ववद्यतुीम भाध्मभ फाट कयदाताराई सूचना ठदने, कयदातारे आफ्नो वववयण य 
प्रभाण ऩेश गने, कय रगामतको गतनुन फझुाउन ुऩने यकभ दाजखरा गने एवॊ कय वा त्मस्तो 
यकभ फझुाएको यगसद ठदन े रगामतका कय सम्फन्धी अन्म काभ कायवाही गनन सवकन े
व्मवस्था गनन सक्नेछ। 
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47= ठेक्काभा रगाउन नऩाइन:े प्रदेश सयकायरे आपूरे असरु गनुन ऩने कुनै कय वा याजस्व ठेक्का 
रगाई उठाउन ऩाइन ेछैन । 

तय, अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 2074 फभोजजभ स्थानीम तहसॉग सभन्वम 
गयी कय उठाउन फाधा ऩगेुको भागनने छैन । 

48= कागजातको ढाॉचा: (१) मस ऐनको प्रबावकायी कामानन्वमनको रागग प्रदेश सयकायरे 
गनदेजशका, ठदग्दशनन, पायाभ, ढाॉचा, तरयका तोक्ने गयी सूचना जायी गनन सक्नछे ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभका गनदेजशका, ठदग्दशनन, पायाभ, ढाॉचा, तरयका आठद 
सवनसाधायणको जानकायीको रागग प्रदेश सयकायको सूचना ऩाटी, वेबसाइट आठदको 
भाध्मभफाट उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

49= सूचना ताभेरी यीत ऩगेुको भागनन े : (१) मस ऐन फभोजजभ ठदन ु ऩने म्माद, सूचना वा 
कागजात देहाम फभोजजभ फझुाए वा ऩठाएभा सम्फजन्धत व्मजिराई फझुाएको वा ठदइएको 
भागननेछ : 

(क)  सम्फजन्धत व्मजिराई नै फझुाएको, 
(ख)  गनजको ऩरयवायको उभेय ऩगेुको सदस्मराई फझुाएको, 
(ग)  गनजको कानून व्मवसामी वा रेखाऩारराई फझुाएको, 
(घ)  नावागरगको हकभा सॊयऺक वा भाथवय व्मजिराई फझुाएको,  

(ङ)  कामानरम सॊस्था वा गनकामको हकभा प्रफन्धक वा प्रशासकीम प्रभखुराई 
फझुाएको,  

(च)  कयदाताको ठेगानाभा हरुाकफाट यजजष्ट्री गयी ऩठाएको, 
(छ)  कयदाताको ठेगानाभा याजखएको टेगरफ्माक्स, टेरेक्स वा अन्म ववद्यतुीम 

उऩकयण भापन त ऩठाएको। 

(ज) कयदाताको कायोफाय ऩरयसयभा सूचना टाॉस गयेको । 
(२) कय कामानरमको अगधकृतको नाभ य ऩद खलु्ने गयी दस्तखत गरयएको, कम््मूटय 

प्रववगधफाट इनवि्ट वा इनकोड गरयएको, छाऩ रगाइएको वा सो कागजातभा रेखी मस ऐन 
फभोजजभ जायी गरयएको, ताभेरी गरयएको वा ठदइएको कागजातराई यीतऩूवनकको भागननेछ । 

50= कागजातको अगबरेख याख् न े: (१) मस ऐन फभोजजभ कय फझुाउन ुऩने दावमत्व बएको प्रत्मेक 
व्मजि वा कयदातारे देहामका आवमक कागजातहरु सयुजऺत गयी याख् न ुऩनेछ:- 

(क)  मस ऐन फभोजजभ कय कामानरमभा ऩेश गनुन ऩने कागजात य सोराई 
ऩसु्टमाइॉ गने सूचना तथा कागजात,  

(ख)  कय गनधानयण गनन सघाउ ऩरु् माउने कागजातहरु, 
(ग)  खचन किी गनुन ऩने बए सोराई ऩसु्टमाइॉ गने कागजात । 

(२) कय कामानरमरे गरजखत रुऩभा सूचना जायी गयी अन्मथा तोकेकोभा फाहेक 
कयदातारे मस दपा फभोजजभका कागजातहरु सम्फजन्धत आम वषन सभाप्त बएको गभगतरे 
कम्तीभा चाय वषनसम्भ सयुजऺत याख् न ुऩनेछ। 
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51= अदारतराई बए सयहको अगधकाय हनु े : मस ऐनको प्रमोजनको रागग कय अगधकृतराई 
सम्फजन्धत व्मजिराई जझकाउने, फमान गयाउने, प्रभाण फझु्ने य गरखतहरु ऩेश गनन रगाउन े
सम्फन्धभा प्रचगरत नेऩार कानून फभोजजभ अदारतराई बए सयहको अगधकाय हनुछे। 

52= प्रहयीरे सहमोग गनुनऩने: मस ऐन य मस ऐन अन्तगनत फनेको गनमभको कामानन्वमन गने 
सम्फन्धभा प्रदेश कय ववबाग य कय कामानरमरे भागेको सहमोग प्रहयीरे उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

53= कय अगधकृतको ऩरयचम ऩत्र : कय कामानरमभा काभ गने प्रत्मेक कय अगधकृत य अन्म 
कभनचायीरे ऩरयचम ऩत्र आफ्नो साथभा याख् न,े काभ गने सभमभा रगाउने य कतनव्म 
ऩारनाको गसरगसराभा ऩरयचम ऩत्र सम्फजन्धत व्मजिराई देखाउन ुऩनेछ। 

54= ववबागीम कायवाही य सजाम हनु:े (१) कय अगधकृत वा कय प्रशासनसॉग सम्फजन्धत कुनै 
कभनचायीरे कय गतनुन फझुाउन ु ऩने दावमत्व बएको व्मजि वा कयदाताराई हागन नोक्सानी 
ऩरु् माउने, कयको दावमत्व घटीफढी गने, सभान अवस्थाभा कयदाता फीच असभान व्मवहाय 
गने, कुनै कयदाताराई अनजुचत पाइदा ऩरु् माउन े वा कयदाताफाट आफ्नो वा अरु कसैको 
गनजी स्वाथन ऩूगतन गने उदेशेमरे कुनै काभ गयेभा वा कानून फभोजजभ गनुन ऩने काभ सभमभा 
नगयी दु् ख वा हैयानी ठदएभा सम्फजन्धत व्मजिरे प्रदेश कय कामानरमको प्रभखु सभऺ उजयु 
गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उजयु ऩयेभा कय कामानरमको प्रभखुरे आवमक छानगफन 
गयी सम्फजन्धत कभनचायीको सेवा सम्फन्धी कानून फभोजजभ आपूराई कायवाही गने अगधकाय 
बएको ववषमभा आपैरे कायवाही गने य कायवाही गने अगधकाय नबएको ववषमभा ववबागीम 
कायवाहीको रागग प्रदेश कय प्रभखु सभऺ ऩेश गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ प्राप्त बएको उजयुी सम्फन्धभा छानगफन गनन प्रदेश कय 
प्रभखुरे छानगफन सगभगत गठन गयी प्रगतवेदन गरन सक्नछे । 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ छानगफन य कायवाही गदान प्रभाण नष्ट हनु सक्ने बएभा 
प्रदेश कय प्रभखुरे त्मस्तो कय अगधकृत वा अन्म कभनचायीराई सम्फजन्धत सेवा सम्फन्धी 
कानून फभोजजभ गनरम्फन गनन सक्नेछ ।  

(5) उऩदपा (3) फभोजजभ छानगफन गदान प्रचगरत कानून फभोजजभ अनजुचत कामन वा 
राऩयफाही गयेको कुया खलु्न आएभा प्रदेश कय प्रभखुरे गनजराई ववबागीम कायवाही गनेछ । 

(6) मस दपा फभोजजभको छानगफन गने य कय अगधकृतको जजम्भेवायीफाट अरग 
याख् न ेगनरम्फन अवगध तीन भवहनाबन्दा फढी हनुे छैन।  

55= ऩयुस्कृत गनन सक्न:े (१) आगथनक भागभरा तथा मोजना भन्त्रारमरे मथाथनऩयक य वविसनीम 
रुऩभा तथा कानूनरे तोकेको म्माद गबत्र कय वववयण फझुाउने, रागेको कय दाजखरा गने य 
कय अगधकृतरे अनयुोध गयेका सूचना उऩरब्ध गयाउन ेउत्कृष्ट कयदाताहरुराई प्रत्मेक वषन 
ऩयुस्काय ठदन ेव्मवस्था गनन सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ ठदइन े ऩयुस्काय सम्फन्धी अन्म व्मवस्था प्रदेश कय 
ववबागरे गनधानयण गये फभोजजभ हनुेछ।  
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56= म्माद, हदम्माद नजान े : मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩगन मस ऐन 
फभोजजभ म्माद वा हदम्माद गणना गदान देहामको अवगध फाहेक गणना गरयनेछ: 

(क) अदारतफाट स्थगन वा कय अगधकृत वा अन्म सयकायी गनकामफाट योक्का वा 
स्थगन बएको अवगध, 

(ख)  ऩनुयावेदन गयेकोभा ऩनुयावेदन तहको अजन्तभ गनणनम बएको जानकायी प्राप्त 
नबएसम्भको अवगध । 

57= ऩरयऩत्र् (१) मस ऐनको कामानन्वमनभा एकरुऩता ल्माई कय प्रशासनराई सयर फनाउन य 
कय कामानरम रगामत मस ऐनफाट प्रबाववत हनुे व्मजिहरुराई भागनगनदेशन ठदन प्रदेश कय 
ववबागरे मस ऐनभा बएका व्मवस्थाहरुको सम्फन्धभा व्माख्मा सवहत गरजखत ऩरयऩत्रहरु जायी 
गनन सक्नेछ । 

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ जायी गरयएका ऩरयऩत्रहरु सवनसाधायणको जानकायीका 
रागग ववगबन्न भाध्मभफाट सावनजगनक गनुनऩनेछ । 

 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ जायी गरयएको कुनै ऩरयऩत्र यदेश नबएसम्भ रागू हनुेछ ।  

58= गनमभ फनाउन ेअगधकाय् मो ऐनको उदेशेम कामानन्वमन गनन प्रदेश सयकायरे आवमक गनमभ 
फनाउन सक्नेछ । 

59= फचाउ: मो ऐन य मस अन्तगनत फनेका गनमभहरुभा रेजखएका कुयाहरुभा सोही फभोजजभ य 
अरुभा प्रचगरत कानून फभोजजभ हनुेछ । 

 
 


