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                                                                 सम्वत ्२०७५ सालको ऐन नं. :  
कर्ााली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउन ेर उठाउनसेम्बन्धमा व्यवस्था गना 

बनकेो ववधेयक, २०७५ 

प्रस्तावना : कर्ााली प्रदेशको समग्र ववकासका लागग कर लगाउने र राजस्व उठाउने सम्बन्धमा 
कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकाले, नेपालको संववधानको धारा 197 बमोजजम कर्ााली 
प्रदेशको सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “कर्ााली  प्रदेश कर तथा गैरकर 
राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५” रहेको छ। 

(२) यो ऐन कर्ााली प्रदेशभर लागू हनुेछ र यस ऐनबमोजजमको कर वा राजस्व 
बझुाउनपुने दावयत्व भएको व्यजि जहााँसकैु रहे बसेको भए पगन गनजको हकमा समेत लागू 
हनुेछ। 

(३) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस  ऐनमा,- 

(क) "कम्पनी” भन्नाले प्रचगलत कानूनबमोजजम स्थापना भएको कम्पनी सम्झनपुछा र सो 
शब्दले प्रचगलत नेपाल कानूनबमोजजम स्थावपत सङ्गठठत संस्थालाई समेत जनाउाँछ। 

(ख) “कर” भन्नाले पररच्छेद ४ बमोजजम लागेको वा लाग्ने कर सम्झनपुछा। 

(ग) "कर अगधकृत” भन्नाले प्रदेश सरकारले दफा ६ बमोजजम गनयिु गरेको कर 
अगधकृत सम्झनपुछा र सो शब्दले कर अगधकृतको रूपमा काम गना जजम्मेवारी 
समु्पेको वा कर अगधकृतको प्रत्यायोजजत अगधकार प्रयोग गने प्रदेश सरकारको 
अगधकृतस्तरको कमाचारी समेतलाई जनाउाँछ ।  

(घ) “कर कायाालय” भन्नाले कर्ााली प्रदेशमा करसम्बन्धी काम, कारवाही र गनर्ाय गने 
ववभाग, महाशाखा, शाखा वा सो प्रयोजनको लागग तोवकएको कायाालयको रूपमा 
रहेको प्रदेश सरकार अन्तगातको संगठन संरचना सम्झनपुछा। 

(ङ) “करदाता” भन्नाले कर गतनुापने कताव्य भएको व्यजि सम्झनपुछा र सो शब्दले कर 
अगधकृतले कुनै करको वववरर् बझुाउन सूचना ठदएको वा अरू कुनै कारवाही 
प्रविया शरुु गरेको व्यजिलाई समेत जनाउाँछ।  

(च) “कर गनधाारर्” भन्नाले कर अगधकृतले गरेको कर गनधाारर् सम्झनपुछा र सो शव्दले 
पनु: कर गनधाारर् र संशोगधत कर गनधाारर्लाई समेत जनाउाँछ। 

(छ) “सभा” भन्नाले कर्ााली प्रदेश सभा सम्झनपुछा। 

(ज) “गैरकर राजस्व” भन्नाले पररच्छेद-1४ बमोजजम लाग्ने वा लागेको गैरकर राजस्व 
सम्झनपुछा। 

(झ) “पररवार” भन्नाले प्राकृगतक व्यजिको पगत, पत्नी र अंश छुविए वा नछुविएका 
नाबागलग सन्तान सम्झनपुछा। 
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(ञ)  “फमा” भन्नाले प्रचगलत कानूनबमोजजम दताा भएको जनुसकैु फमा सम्झनपुछा। 

(ट) “व्यजि” भन्नाले कर गतनुापने दावयत्व भएको जनुसकैु व्यजि सम्झनपुछा। 

(ठ) “प्रदेश सरकार” भन्नाले कर्ााली प्रदेश सरकार सम्झनपुछा। 

(ड) “ववभाग प्रमखु” भन्नाले प्रदेश सरकार अन्तगातको कर ववभागको प्रमखु सम्झनपुछा । 

(ढ) “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधान सम्झनपुछा । 

(र्) “कृवष आय” भन्नाले कर्ााली प्रदेशगभत्रको कृवषजन्य कायामा प्रयोग भएको जगमनबाट 
प्राप्त भएको देहायको रकम सम्झनपुदाछ :- 

(अ) कृवषयोग्य जगमनको प्रयोगबाट उत्पाठदत कृवष उपजको आम्दानी; 
(आ)  कृवषयोग्य जगमनलाई गलजमा वा भाडामा लगाएवापत प्राप्त हनुे रकम; 

(इ) कुत¸ अगधया आठदमा लगाएवापत प्राप्त हनुे रकम र 
(ई)  कृवषयोग्य जगमनमा हनुे फलफूल, तरकारी, मत्स्यपालन¸ पशपुालन 

आठदबाट प्राप्त हनुे रकम । 

(त)  “कृवषयोग्य जगमन” भन्नाले कृवष कायामा प्रयोग भएको जगमनलाई सम्झनपुछा । तर यो 
शब्दले दताा भएको वा नभएको गनजी वन¸ नसारी वा खरबारीलाई जनाउने छैन । 

(थ)  “कूल कृवष आय” भन्नाले यस ऐनबमोजजम गनधाारर् गररएको कूल कृवष आयलाई 
सम्झनपुदाछ ।   

३. व्याख्या: यो ऐनमा पररभाषा गररएका शब्दको सोहीअनसुार र अरूमा प्रचगलत कानून तथा 
कानून व्याख्यासम्बन्धी संघीय ऐन तथा दफा ४ बमोजजमका गसद्धान्तका आधारमा गररनेछ । 

पररच्छेद-२ 

राजस्वसम्बन्धी सामान्य गसद्धान्त 

४. कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी सामान्य गसद्धान्त : (१)  कर राजस्व देहायका गसद्धान्तलाई 
आधार गलई लगाइने र उठाइनेछ :–  

(क) कर गतना सक्ने िमताका आधारमा; 
(ख) समानता र न्यायमा आधाररत रहेर; 

(ग) सरल, पारदशी र गमतव्ययी हनुे गरेर; 

(घ) नागररकलाई सवुवधा हनुे वकगसमबाट; 

(ङ) स्वेजच्छक रूपमा कर गतना प्ररेरत हनुे वातावरर् सजृना गरेर र 

(च) करको आधार, करको दर र कर गतने अवगध गनजित गरेर। 

(२) गैरकर राजस्व लगाउाँदा र उठाउाँदा उपलब्ध गराइने सेवा, सहगुलयत र 
सवुवधाको लागत, सञ्चालन र सम्भार खचालाई आधार मानी लगाइने र उठाइनेछ। 
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पररच्छेद-३ 

कर प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था 
५. कर प्रशासन : (१) यस ऐनबमोजजमको कर तथा गैरकरको प्रशासन कर्ााली प्रदेश 

सरकारले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कर प्रशासन व्यावसावयक, दरुुस्त र प्रभावकारी 
बनाउन आवश्यकताअनसुार मन्त्रालय, कर ववभाग वा कर कायाालय रहन सक्नेछन ्। 

६. कमाचारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीअनसुार ववगभन्न तहका 
कमाचारी प्रदेश कर कायाालयमा रहनेछन।् 

(२) प्रदेश सरकारले प्रदेश कर कायाालयमा प्रचगलत कानूनबमोजजम स्वीकृत 
दरबन्दीका आधारमा एक वा सोभन्दा बढी तहका कर अगधकृत, कर सहायक तथा 
सहयोगीलाई काममा लगाउन सक्नेछ । 

७. कर अगधकृतको काम, कताव्य र अगधकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भएका काम, कताव्य 
र अगधकारका अगतररि कर अगधकृतको काम, कताव्य र अगधकार देहायबमोजजम हनुेछ:- 

(क) करदाता दताा गने; 

(ख) करदाताबाट वववरर् प्राप्त गने; 

(ग) कर परीिर् तथा अनसुन्धान गने; 

(घ) कर सङ्कलन गने; 

(ङ) कर तथा गैरकर राजस्व चहुावट रोक्न आवश्यक काया गने; 

(च) करदातामैत्री वातावरर् बनाउन उपयिु र आवश्यक काया गने 

(छ) करसम्बन्धी जनचेतना अगभववृद्ध गना कायािम सञ्चालन गने; 

(ज) कर कानून र कर प्रशासनका िेत्रमा सधुार गनुापने ववषयमा कर्ााली प्रदेश 
सरकारलाई सझुाव ठदने; 

(झ) राजस्वको प्रिेपर् गना आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने; 
(ञ) करदाताका खातापाता र हरवहसाब दरुुस्त राख् न लगाउने; 
(ट) करसम्बन्धी अगभलेख दरुुस्त राख् ने र 

(ठ) करसम्बन्धी अन्य काम गने। 

८. अगधकार प्रत्यायोजन: (१) कर ववभागको प्रमखुले संववधान र यस ऐनबमोजजम आफूमा 
रहेको कर तथा राजस्व उठाउने अगधकार कर कायाालयका प्रमखु वा कर अगधकृतलाई 
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ।  

(२) कर कायाालयका प्रमखुले आफूलाई प्राप्त अगधकार आवश्यकताअनसुार आफ्नो 
सामान्य रेखदेख र गनयन्त्रर्मा रहने गरी आफूमातहतका कर अगधकृतलाई प्रत्यायोजन गना 
सक्नेछ। 

(३) कर कयाालयको प्रमखु र कर अगधकृतले आफूलाई प्राप्त अगधकार प्रत्यायोजन 
गने सम्बन्धमा प्रदेश अथा मन्त्रालय वा ववभागबाट कुनै खास गनदेशन भएकोमा 
सोहीबमोजजम गनुापनेछ। 
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९. प्रत्यायोजजत अगधकार र जजम्मेवारी : (१) दफा 8 बमोजजम प्रत्यायोजन गररएको अगधकारको 
जजम्मेवारी अगधकार प्रत्यायोजन गने अगधकारीमा रहनेछ। 

(२) दफा 8 बमोजजम प्रत्यायोजजत अगधकार प्रयोग गनेले सो अगधकारको प्रयोग 
गदाा  अगधकार प्रत्यायोजन गनेप्रगत उत्तरदायी रही प्रयोग गनुापनेछ। 

 

पररच्छेद - 4 

करसम्बन्धी व्यवस्था 
1०. घर जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क: (१) कर्ााली प्रदेश सरकारले आफ्नो िेत्रगभत्र घर, जग्गा वा घर 

जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क लगाउन सक्नेछ। 

(2) प्रदेश सरकारले अफ्नो िेत्रगभत्र घर, जग्गा वा घरजग्गा रजजषे्ट्रशन पाररत गरी 
गराई स्वागमत्व प्राप्त गने व्यजिलाई रजजषे्ट्रशन शलु्क लगाउनपुनेछ। 

(3) घर, जग्गा वा घरजग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क स्वागमत्व हस्तान्तरर् गदााको समयमा 
बझुाउन ुपनेछ। 

(4) घर¸ जग्गा वा घरजग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क प्रत्येक कारोबारको गलखतमा उल्लेख 
भएको थैली वा सो प्रयोजनको लागग गनधाारर् गररएको न्यूनतम रकममध्ये जनु बढी हनु्छ 
सो रकममा लगाउनपुनेछ । 

(5) रजजषे्ट्रशन शलु्कको दर कर्ााली प्रदेशको आगथाक ऐनमा व्यवस्था भएबमोजजम 
हनुेछ। 

(6) घर, जग्गा वा घरजग्गाको स्वागमत्व प्राप्त गने व्यजि अपाङ्ग वा मवहला भएमा 
उपदफा (5) बमोजजम लाग्ने शलु्कमा पजच्चस प्रगतशत रकम छुट हनुेछ। 

(7) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजजम लगाइएको घर जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क 
स्थानीय तहमाफा त उठाउने व्यवस्था गनेछ । 

(8) उपदफा (7) बमोजजम उठाएको प्रदेशको घर जग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क कर्ााली 
प्रदेशको आगथाक ऐनले तोकेबमोजजम गरी सम्बजन्धत कोषमा जम्मा गनुापनेछ। 

(9) संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा सरकारी गनकायलाई रजजषे्ट्रशन शलु्क 
लाग्ने छैन।  

11. सवारी साधन कर: (१) कर्ााली प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर लगाउन र उठाउन 
सक्नेछ । 

स्पष्टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग "सवारी साधन" भन्नाले इन्धन वा याजन्त्रक 
शजिबाट सडकमा चल्ने सवारी साधन सम्झनपुछा | 

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

(3) सवारी साधन धनीले यस दफाबमोजजमको कर प्रदेश कर कायाालयमा वा 
तोवकएको गनकायमा बझुाउन ुपनेछ। 
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(4) प्रदेशले सवारी साधन कर उठाउाँदा स्थानीय तहको लागग तोवकएको सवारी 
साधन करसमेत असूल गनुापनेछ।  

(5) उपदफा (4) बमोजजम असूल भएको प्रदेशको सवारी साधन कर कर्ााली प्रदेश 
ववभाज्य कोषमा जम्मा गररनेछ ।स्थानीय तहको सवारी साधन कर रकमको हकमा बढीमा 
दईु प्रगतशतले हनुे प्रशासगनक खचा किा गरी बााँकी राजस्व प्रदेश सरकारले कायाववगध बनाई 
स्थानीय सजञ्चत कोषमा जम्मा गनुापनेछ ।  

12.  मनोरञ् जन कर:  (१) कर्ााली प्रदेश सरकारले चलजचत्र घर, गभगडयो घर, सांस्कृगतक प्रदशान 
हल, कन्सटाजस्ता मनोरञ् जनस्थलमा देखाइने मनोरञ् जनका साधनमा मनोरञ् जन कर 
लगाउन  सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम लगाइएको मनोरञ् जन कर मनोरञ् जनस्थलको 
सञ् चालकले वटकट गबिी गदााको अवस्थामा असलु गनुापनेछ। 

(३) उपदफा (2) बमोजजम उपभोिाबाट असूल गरेको मनोरञ् जन करको रकम 
असूल गरेको मवहनाभन्दा पगछको मवहनाको पजच्चस गतेगभत्र तोवकएको कर कायाालयमा 
दाजखला गनुापनेछ। 

(4) प्रदेशले यस दफाबमोजजमको मनोरञ् जन कर स्थानीय तहमाफा त उठाउने 
व्यवस्था गनेछ । 

(5) उपदफा (4) बमोजजम असलु भएको मनोरञ्जन करको रकममध्ये बढीमा दईु 
प्रगतशतले हनुे प्रशासगनक खचा किा गरी बााँकी राजस्व स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको 
ववत्तीय हस्तान्तरर् कायाववगधअनसुार प्रदेश बााँडफााँड कोषमा जम्मा गनुापनेछ । 

13. ववज्ञापन कर : (१) कर्ााली प्रदेश सरकारले सूचनापि (होगडिंङ बोडा)मा ववज्ञापन कर लगाई 
असलु गना सक्नेछ।                    

(2) यस दफाबमोजजमको ववज्ञापन सामग्री राख्न प्रदेश सरकारबाट अनमुगत  
गलनपुनेछ। 

(3) ववज्ञापन कर ववज्ञापन राख्न अनमुगतका लागग गनवेदन ठदनेबाट असूल गररनेछ। 

(4) यस ऐनबमोजजम असूल गरेको ववज्ञापन करको रकम असूल गरेको मवहनाभन्दा 
पगछको मवहनाको पजच्चस गतेगभत्र प्रदेश कर कायाालय वा तोवकएको गनकायमा दाजखला 
गनुापनेछ । 

(5) उपदफा (2) बमोजजमको अनमुगत-पत्र ठदाँदा सवासाधारर् जनताको वहतसम्बन्धी 
अन्य कुराका अगतररि ववज्ञापन राख् न पाउने अवगध, नवीकरर् गनुापने समय, नवीकरर् 
नगरेमा लाग्ने शलु्क¸ सौन्दया गबगाना नहनुे कुरा, सामग्रीको भावषक शदु्धता र शालीनताजस्ता 
शता वकटान गररएको हनुपुनेछ। 

(6) कुनै कम्पनी, फमा, एजेन्सी, संस्था वा व्यजिले अरू कसैले प्रायोजन गरेको 
सूचनापि (होगडाङ बोडा) राखेमा यस दफाबमोजजमको ववज्ञापन कर सम्बजन्धत प्रायोजकबाट 
असूल गरी तोवकएको कायाालयमा दाजखला गनुापनेछ। 
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(7) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा सरकारी संस्थाका जग्गा वा सम्पजत्त (पोल 
आठद)मा ववज्ञापन सामग्री राखेमा कर उठाउनअुजघ कर कायाालयले सो गनकायसाँग समन्वय 
गरी कर असूल गनुापनेछ ।  

(8) व्यापाररक वा व्यावसावयक प्रयोजनका लागग राजखएका ववज्ञापनमा लागेको कर 
छुट वा गमनाहा हनु सक्ने छैन। 

(9) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका तफा बाट राखेका 
ववज्ञापनमा कर लाग्ने छैन। 

(10) यस दफा बमोजजमको ववज्ञापन कर प्रदेशले स्थानीय तहमाफा त सङ्कलन 
गराउन सक्नेछ । 

(11) उपदफा (10) बमोजजम सङ्कलन भएको प्रदेशको ववज्ञापन करमध्येबाट 
बढीमा दईु प्रगतशतले हनु ेप्रशासगनक खचा किा गरी बााँकी राजस्व स्थानीय तहले कर्ााली 
प्रदेश ववभाज्य कोषमा जम्मा गनुापनेछ । 

14. कृवष आयमा कर लाग्न:े  (१) कृवषयोग्य जगमनलाई कृवष कायामा उपयोग नगरी बााँझो 
राखेमा अनमुागनत आय कायम गरी कर लगाउन सवकनेछ । 

 

पररच्छेद-5 

करदाता दताासम्बन्धी व्यवस्था : 

15. करदाताको पवहचान तथा दताा : (१) व्यवसाय सञ् चालन गनुापूवा दताा गरेर मात्र व्यवसाय  
सञ् चालन गनुापनेछ । 

(2) कर कायाालयले यस ऐनबमोजजम कर गतनुापने व्यजि वा करदाताको पवहचान 
गनुापनेछ। 

(3) उपदफा (2) बमोजजम करदाताको पवहचान गदाा व्यजि वा करदाताको नाममा 
रहेको सम्पजत्त, गनजले गरेको कारोवार र कर कायाालयलाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सूचना र सो 
कायाालयले छानववन गदाा देजखएका आधारमा करदाताको पवहचान गररनेछ। 

(4) कर कायाालयले यस ऐनबमोजजम कर गतनुापने दावयत्व भएका करदाताको 
वववरर् खलुाई करदाता दताा गरी राख् नपुनेछ। 

(5) नपेाल सरकारबाट स्थायी लेखा नम्बर गलएका करदाताले कर सम्वन्धी 
कारोवार गदाा सोही नम्बरको प्रयोग गनुापनेछ । 

16. करदाताको दावयत्व:  यस ऐनबमोजजम कर गतनुापने कताव्य भएका करदाताको देहाय 
बमोजजमको दावयत्व हनुेछ:- 

(क) आफूलाई करदाताको रूपमा दताा गराउने; 
(ख) गनधााररत समयमा वववरर् पेश गने; 

(ग) गनधााररत समयमा कर दाजखला गने; 

(घ) यस ऐनबमोजजम कुनै शलु्क, जररवाना वा व्याज बझुाउनपुने भए समयमै बझुाउने; 
(ङ) वहसाब वकताब र अगभलेख  दरुुस्त राख्न;े  
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(च) कर अगधकृतले मागेको सूचना तथा तथ्याङ्क समयमा उपलब्ध गराउने र  

(छ) कर कायाालयलाई आवश्यक सहयोग गने। 

17. करदाताको अगधकार : (१) करदातालाई देहाय बमोजजमको अगधकार हनुेछ :- 

(क)  सम्मानपूवाक व्यवहारको अगधकार; 

(ख)  प्रचगलत कानूनबमोजजम करसम्बन्धी सूचना प्राप्त गने अगधकार; 

(ग)  करसम्बन्धी ववषयमा प्रमार् पेश गने मौका प्राप्त गने अगधकार; 

(घ)  प्रगतरिाको लागग कानून व्यवसायी वा लेखापरीिक गनयिु गने अगधकार र 

(ङ)  करसम्बन्धी गोप्य कुराहरू यस ऐनमा उल्लेख भएबाहेक अनगतिम्य हनेु अगधकार । 

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

18. करदाताको प्रगतगनगधत्व: (१) करदाताको प्रगतगनगधत्व करदाताको पररवारको उमेर पगेुको 
सदस्य, माथवर व्यजि वा गनजको कानून व्यवसायी वा लेखापाल वा लेखापरीिक वा गनजले 
गलजखतरूपमा अजख्तयारी ठदई पठाएको उमेर पगेुको वारेसले गना सक्नेछ। 

स्पष् टीकरर् :  यस दफाको प्रयोजनको लागग उमेर पगेुको भन्नाले अठार वषा उमेर पगेुको 
व्यजि सम्झनपुछा। 

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

 
 

पररच्छेद –6 
वववरर् दाजखलासम्बन्धी व्यवस्था 

19. वववरर् दाजखला गना आदेश ठदन सक्न े : (१) यस ऐनबमोजजम कर बझुाउनपुने दावयत्व 
भएको व्यजिले कर वववरर् नबझुाएमा वा वववरर् दाजखला गदाा व्यहोरा फरक पारी 
दाजखला गरेको भनी शङ्का गना सवकने आधार र कारर् भएमा कर अगधकृतले आधार र 
कारर् खोली कर वववरर् दाजखला गना आदेश ठदन सक्नेछ।त्यस्तो आदेश प्राप्त भएमा  
सम्बजन्धत व्यजिले सो आदेश प्राप्त भएको गमगतले एक मवहनागभत्र कर कायाालयमा वववरर् 
दाजखला गनुापनेछ।            

(2) उपदफा (१) बमोजजमको म्यादगभत्र वववरर् दाजखला गना नसक्ने सम्बजन्धत 
व्यजिले आधार र कारर् खोली समयावगध थपको लागग गनवेदन ठदएमा कर अगधकृतले तीस 
ठदनसम्मको थप समयावगध ठदन सक्नेछ। 

20. वववरर् सच्याउन सवकन:े  यस पररच्छेद बमोजजमको कर वववरर् दाजखला भैसकेपगछ कुनै 
तथ्यसम्बन्धी वा गजर्तीय भलू भएको भने्न लागेमा करदाताले पवहला वववरर् दाजखला भएको 
गमगतले तीन मवहनागभत्र यथाथा, तथ्य र सही अङ्कसवहतको अको वववरर् पेश गना सक्नेछ। 
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पररच्छेद –7 
कर दाजखलासम्बन्धी व्यवस्था 

 

21. कर दाजखला गनुापने : (1)  यस ऐनबमोजजम दाजखला गनुापने कर ऐनको पररच्छेद 4 मा 
उल्लेख गररएकोमा सोही समयमा र समय उल्लेख नभएको हकमा प्रत्येक आगथाक वषाको 
आजिन मसान्तगभत्र कर कायाालयमा दाजखला गनुापनेछ।  

(२) यस ऐनबमोजजम अग्रीम कर किी गरी दाजखला गनुापने कर किी भएको 
मवहनापगछको मवहनाको पजच्चस गते गभत्र कर कायाालयमा दाजखला गनुापनेछ।             

22. कर दाजखलाको गनस्सा ठदनपुने: करदाताले यस ऐनबमोजजम बझुाउनपुने कर वा गैरकर 
राजस्व वा अन्य रकम बझुाएपगछ करदातालाई तत्काल त्यसको गनस्सा ठदनपुनेछ। 

                    

पररच्छेद - 8 

कर वफताा र समायोजन 

 

23. कर वफताासम्वन्धी व्यवस्था : (१) करदाताले यस ऐनबमोजजम कर बझुाउाँदा गतनुापनेभन्दा 
बढी कर दाजखला गरेकोमा सो कर रकम वफताा माग गना सक्नेछ । 

(2) उपदफा (१) वमोजजम वफतााको लागग गनवेदन परेकोमा व्यहोरा सााँचो देजखएमा 
कर अगधकृतले गनवेदन परेको एक मवहनागभत्र माग बमोजजम वफताा ठदने गनर्ाय गनुापनेछ। 

24. कर समायोजनसम्वन्धी व्यवस्था : (१) करदाताले दफा 23 बमोजजम वफताा पाउन े
ठहररएको रकम गनजले दाजखला गनुापने कर रकममा समायोजन गना कर अगधकृतसमि 
गनवेदन ठदन सक्नेछ।  

(2) उपदफा (१) बमोजजम गनवेदन परेकोमा व्यहोरा सााँचो देजखएमा कर अगधकृतले 
गनवेदन परेको एक मवहनागभत्र मागबमोजजम समायोजन गना आदेश ठदनपुनेछ। 

 

पररच्छेद –9 
कर परीिर् तथा कर गनधाारर् 

 

25. कर परीिर्: (१) यस ऐनबमोजजम करदाताले वववरर् पेश नगरेको वा पेश गरेको 
वववरर्मा देहायका सबै वा कुनै काम कुरा भए गरेको देजखएमा कर अगधकृतबाट कर 
परीिर् गरी कर गनधाारर् गररनेछ:- 

(क) खातापाता, हरवहसाब वा अगभलेख दरुुस्त नदेजखएमा; 
(ख) गलत वा झिुा कागजात वा वववरर् संलग्न गरेको देजखएमा; 
(ग) यथाथा कारोवार नदेखाएको वविास गनुापने कारर् भएमा; 
(घ) कारोवारका आधारमा करको दावयत्व कम देखाएकोमा; 
(ङ) करको दर फरक पारेकोमा र 

(च) कानूनबमोजजम कर छुट वा गमनाहा हनु नसक्नेमा पगन सोको 
दावी गरेकोमा। 
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(२) उपदफा (१) बमोजजम कर गनधाारर् गनुापने देजखएमा करदातालाई आधार र 
कारर् खलुाई स्पष्टीकरर् पेश गना तीस ठदनको सूचना ठदनपुनेछ। 

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

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

(5) स्वयं कर गनधाारर् गरी वववरर् पेश गरेको गमगतले चार वषागभत्र कर अगधकृतले 
पनु: कर गनधाारर् वा संशोगधत कर गनधाारर् गनुापने सन्तोषजनक आधार र कारर् भएमा 
करदातालाई सफाइको मौका ठदई त्यस्तो कर गनधाारर् गना सक्नछे। 

26. कर गनधाारर्को सूचना : (१) यस ऐनबमोजजम कर अगधकृतबाट कर गनधाारर् भएकोमा 
बझुाउनपुने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक खाता नम्बरसमेत उल्लेख गरी 
करदातालाई कर गनधाारर्को सूचना ठदनपुनेछ। 

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

(3) उपदफा (१) बमोजजम कर रकम बैंक दाजखला गररएकोमा करदाताले त्यसको 
सम्बजन्धत भौचर कर कायाालयमा बझुाउनपुनेछ। 

 

पररच्छेद-10 

कर सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था 
 

27. कर सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनबमोजजम असूल गनुापने कर, व्याज र  
शलु्कवापतको रकम करदाताले यस ऐनमा तोवकएको अवगधमा दाजखला नगरेमा कर 
अगधकृतले कायाालय प्रमखुको पूवास्वीकृगत गलई देहायको एक वा एकभन्दा बढी 
तरीकाबमोजजम कर असूल गना सक्नेछ:- 

(क) सम्बजन्धत करदातालाई वफताा गनुापने रकम भए त्यसमा किा गरेर; 

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा सरकारी स्वागमत्वका संस्थाबाट 
सम्बजन्धत करदाताले पाउने रकमबाट किा गना लगाएर; 

(ग) कुनै तेस्रो व्यजिले करदातालाई गतनुापने रकम करदाताको पूवासहमगत गलई किा 
गरेर; 

(घ) बैंक वा ववत्तीय संस्थामा रहेको सम्बजन्धत करदाताको रकमबाट किा गना लगाएर; 

(ङ) सम्बजन्धत करदाताको कारोवार रोक्का गरेर; 

(च) सम्बजन्धत करदाताको चल तथा अचल सम्पजत्तमागथ दावी वा कब्जा गरेर र 

(छ) सम्बजन्धत करदाताको सम्पजत्त एकैपटक वा पटक/पटक गरी तोवकएबमोजजम 
गललाम गबिी गरेर।  
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम गललामको कारवाही शरुु भएपगछ सो  
कारवाही समाप्त हनुपूुवा कर दाजखला गना ल्याएमा बझुाउन बााँकी कूल रकमको थप पााँच 
प्रगतशत शलु्कसवहत असूल गररनेछ। 

(३) गललामबाट प्राप्त रकम करदाताले गतनुापने कर रकमभन्दा बढी भएमा बढी  
भएजगत रकम साठी ठदनगभत्र सम्बजन्धत करदातालाई वफताा ठदनपुनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम रकम वफताा गदाा गनजले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा 
जम्मा गररठदनपुनेछ | 

28. वकस्ताबन्दीमा कर असूली: कुनै खास करदाताले ववशेष पररजस्थगत परी समयमा कर गतना 
नसक्ने कारर् भई सो कुराको गनवेदन गना आएमा कर अगधकृतले जााँचबझु गदाा कारर् 
सन्तोषजनक देजखएमा पचाा खडा गरी बढीमा एक बषागभत्र तीन वकस्तामा कर दाजखला गना 
आदेश ठदन सक्नेछ।तर वढला बझुाएवापत यस ऐनबमोजजम लाग्ने व्याज गमनाहा हनुे छैन । 
   

पररच्छेद-11 

जररवाना, शलु्क र व्याज 

29. जररवाना लाग्न े : यस ऐनको पालना नगरी करको दावयत्व घटाएमा कर अगधकृतले कर 
गबगोको दश प्रगतशत जररवाना गना सक्नेछ । 

30. व्याज लाग्न:े यस ऐनबमोजजम दाजखला गनुापने कर समयमा दाजखला नगरेमा गतनुा बझुाउन ु
पने बााँकी रकमको वावषाक दश प्रगतशत व्याज लाग्नछे । 

31. अगभलेख नराखेमा शलु्क लाग्न े : यस ऐनबमोजजम अगभलेख राख्नपुने कताव्य भएका 
करदाताले अगभलेख नराखेमा एक हजार रुपैँया शलु्क लाग्नेछ। 

32. समयमा वववरर् दाजखला नगरेमा शलु्क लाग्न े : यस ऐनबमोजजम वववरर् दाजखला गनुापने 
दावयत्व भएका करदाताले समयमा वववरर् दाजखला नगरेमा प्रगतवववरर् एक हजार रुपैँया 
शलु्क लाग्नेछ। 

33. झिुा वववरर् ठदएमा शलु्क लाग्न:े  यस ऐनबमोजजम वववरर् दाजखला गनुापने दावयत्व भएका 
करदाताले झिुा वववरर् दाजखला गरी करको दावयत्व घटाएमा फरक परेको कर रकम 
असूल गरी सोको दश प्रगतशत शलु्क लाग्नेछ। 

34. व्याज नलाग्न:े यस ऐनबमोजजम लाग्ने शलु्क, व्याज र जररवानामा पनु: व्याज लाग्ने छैन। 

 
 

पररच्छेद - 12 

पूवाादेश र प्रशासकीय पनुरावलोकन 

35.  पूवाादेश माग गना सक्न े : (१) कुनै करदातालाई यस ऐनबमोजजम लगाइएको कर, दस्तरु, 
शलु्क वा ऐनका व्यवस्थाबारे ठिववधा भएमा सोको गनराकरर्का लागग गनजले प्रदेश कर 
ववभागको प्रमखुसमि गनवेदन ठदन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको गनवेदन ठदएकोमा प्रदेश कर ववभागको प्रमखुले 
ठिववधा गनराकरर् गना पूवाादेश जारी गरी करदातालाई सो पूवाादेश उपलब्ध गराउनेछ ।  
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(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन अदालतमा 
ववचाराधीन रहेको वा अदालतबाट गनर्ाय भैसकेको ववषयमा यस दफाबमोजजम पूवाादेश जारी 
गना सवकने छैन ।  

(4) उपदफा (१) बमोजजमको पूवाादेश अदालतको आदेशबाट अन्यथा नभएसम्म 
कायम रहनेछ । 

36. प्रशासकीय पनुरावलोकन हनु सक्न:े यस ऐनबमोजजमका देहायको गनर्ायमागथ प्रशासकीय 
पनुरावलोकन हनु सक्नेछ:- 

(क)  कर अगधकृतले गरेको कर गनधाारर्, पनु: कर गनधाारर् र संशोगधत कर गनधाारर् 
सम्बन्धी गनर्ाय र 

(ख)  यस ऐनबमोजजम लाग्ने वा लागेको कर र  गैरकर राजि तथा अन्य दस्तरु, शलु्क, 
व्याजसम्बन्धी गनर्ाय । 

37. प्रशासकीय पनुरावलोकनको प्रविया:  (१) यस ऐनबमोजजमको कर गनधाारर्को गनर्ायउपर 
जचत्त नबझु्ने करदाताले सो गनर्ाय भएको गमगतले तीस ठदनगभत्र प्रदेश कर ववभागको 
प्रमखुसमि प्रशासकीय पनुरावलोकनका लागग गनवेदन ठदन सक्नेछ । 

(2) उपदफा (१) बमोजजम प्रशासकीय पनुरावलोकनको लागग परेको गनवेदनमागथ  
साठ्ठी कायाठदनगभत्र कारवाही र वकनारा गनुापनेछ । 

                         

पररच्छेद - १3 

पनुरावेदन 

38. उजरुी नलाग्न े : यस ऐनबमोजजम प्रशासकीय पनुरावलोकन गना सवकने ववषयमा त्यस्तो 
पनुरावलोकन नभई कुनै अदालतमा कुनै उजरुी लाग्ने छैन । 

39.  पनुरावेदन ठदन सक्न:े (1) प्रशासकीय पनुरावलोकनको गनर्ाय भएकोमा सो गमगतले र 
प्रशासकीय पनुरावलोकन नहनुे ववषयमा कारर् परेको गमगतले साठ्ठी ठदनगभत्र जचत्त नबझु्ने 
पिले सम्बजन्धत उच्च अदालतमा पनुरावेदन ठदन सक्नेछ । 

(2) उच्च अदालतले गरेको गनर्ाय अजन्तम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद - 14 

गैरकर राजस्व 

40. सेवा शलु्क तथा दस्तरु: कर्ााली प्रदेश सरकारले संववधानको अनसूुची-6 बमोजजमका िेत्र र 
ववषयमा आफूले परु् याएको सेवावापत सेवा शलु्क तथा दस्तरु लगाई उठाउन सक्नेछ। 

41.  पयाटन शलु्क: (१) कर्ााली प्रदेश सरकारले आफैँ  गनमाार् गरे गराएको वा अगधकार िेत्रगभत्र 
रहेको पयाटकीय स्थल, पयाटन व्यवसाय र पयाटकीय वियाकलापमा पयाटन शलु्क लगाई 
उठाउन सक्नेछ।पयाटकीय िेत्रमा उपलव्ध गराएको सेवाको लागत¸ सञ् चालन र सम्भार 
खचालाई आधार मानी पयाटन शलु्क लगाउनपुनेछ। 

(2) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन प्रदेशले अफ्नो िेत्रगभत्र 
पयाटक प्रवेश गरेको आधारमा पयाटन शलु्क लगाउने छैन । 
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42.  अन्य शलु्क लगाउन सक्न:े (१) प्रदेश सरकारले आफ्नो अगधकार िेत्रको ववषय र िेत्रमा 
शलु्क लगाई उठाउन सक्नेछ। 

(२) प्रदेश सरकारले संववधान र अन्य प्रचगलत कानूनको ववपरीत नहनुे गरी आफूले 
प्रदान गरेको सेवा, सवुवधा र व्यवस्थापन गरेका थप वा नयााँ िेत्र वा ववषयमा शलु्क 
लगाउन सक्नेछ। 

(३) यस पररच्छेदबमोजजम सेवा शलु्क तथा दस्तरु लगाउने वा त्यसको दरमा 
हेरफेर गने गनर्ायको वववरर् प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको बैठक चलेको समयमा भए सात 
ठदनगभत्र र त्यस्तो बैठक नचलेको समयमा भए त्यसपगछ बस्ने सभाको पवहलो बैठक भएको 
गमगतले सात ठदनगभत्र त्यस्तो गनर्ायको वववरर् पेश गनुापनेछ।  

43. छुट वा गमनाहा: (१) प्रदेश सरकारले खास अवस्थामा यस ऐनबमोजजम लाग्ने गैरकर 
राजिमा आधार र कारर् खलुाई आंजशक वा पूर्ारूपमा छुट ठदन वा गमनाहा गना 
सक्नेछ।यसरी छुट ठदाँदा समान अवस्थाका सबै करदातालाई समान व्यवहार गनुापनेछ। 

(२) नेपाल सरकार वा स्थानीय सरकारले कुनै पररयोजना वा ववकास कायाका लागग 
खास सामग्री, कारोवारमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रदेश सरकारले तत् तत ्सरकारसाँग 
समन्वय गरी कर छुटसम्बन्धी सो व्यवस्थाको पालना गने गराउनेछ। 

(3) उपदफा (१) बमोजजम गैरकर राजिमा छुट वा गमनाहा ठदएको वववरर् 
सभाको बैठक चलेको समयमा सभामा र सभाको बैठक नचलेको समयमा त्यसपगछ बस्न े
सभाको पवहलो बैठकमा पेश गनुापनेछ । 

                            
                             

पररच्छेद - १5 

समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था 
44. नपेाल सरकारसाँग समन्वय : (१) प्रदेश सरकारले संघीय कानून वा यस ऐनबमोजजम असूल 

उपर गनुापने कर वा गैरकर राजि असूल गना एकिार प्रर्ाली अपनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको एकिार प्रर्ाली अपनाउन स्थानीय सरकार वा 
स्थानीय सरकारले अगधकार समु्पेको अगधकृत वा कर अगधकृतले नपेाल सरकार वा नेपाल 
सरकारले सो प्रयोजनका लागग अगधकार समु्पेको अगधकृतसाँग समन्वय गरी आवश्यक 
व्यवस्था गना सक्नेछ । 

(३) प्रदेश सरकारले संववधानको साझा सूचीमा रहेका गबषयसाँग सम्बजन्धत कर वा 
गैरकर राजिका आधार र दर वा कर प्रशासनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसाँग समन्वय 
गना सक्नेछ। 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजजमको व्यवस्थाअन्तगात समन्वय गरी टुङ्गोमा 
पगुगएका गबषयहरू यस ऐनमा परे सरह मागननेछ र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा 
अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन सोही अनसुार कायाान्वयन गनुापनेछ। 

45. स्थानीय सरकारसाँग समन्वय: (१) प्रदेश सरकारले प्रदेश कानून वा यस ऐनबमोजजम असूल 
उपर गनुापने कर वा गैरकर राजि असूल गना एकिार प्रर्ाली अपनाउन सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको एकिार प्रर्ाली अपनाउन प्रदेश सरकारले अगधकार 
समु्पेको अगधकृत वा कर अगधकृतले  नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले सो प्रयोजनका 
लागग अगधकार समु्पेको अगधकृतसाँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गना सक्नेछ। 

(३) प्रदेश सरकारले संववधानको साझा सूचीमा रहेका गबषयसाँग सम्बजन्धत कर वा 
गैर कर राजिका आधार वा दर वा  कर प्रशासनका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारसाँग 
समन्वय गना सक्नेछ। 

(४) उपदफा (२) र (३) बमोजजमको व्यवस्थाअन्तगात समन्वय गररएका गबषयहरू 
यस ऐनमा परे सरह मागननेछ र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापगन सोहीअनसुार कायाान्वयन गनुापनेछ। 

4६.  केन्रीय बैंकसाँग समन्वय: प्रदेश सरकारले कर र गैरकर राजि सङ्कलनका सम्बन्धमा नेपाल 
राष्ट्र बैंकसाँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गना सक्नेछ। 

4७. अन्य गनकाय, कायाालय र संस्थासाँग समन्वय: प्रदेश सरकार वा सोको कुनै अगधकृतले कर 
तथा गैरकर राजिसाँग सम्बजन्धत ववषयमा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारअन्तगातका 
सरकारी गनकाय, बैंक वा संस्थासाँग समन्वय गना सक्नेछ।  

पररच्छेद - १6 

राजस्व प्रस्ताव तजुामा तथा सूचनासम्बन्धी व्यवस्था 
4८. राजस्वसम्बन्धी नयााँ प्रस्ताव: प्रदेश सरकारले कर तथा गैरकरसम्वन्धी नयााँ कर प्रस्ताव 

तयार गदाा सरोकारवालासाँग परामशा गनुापनेछ।  

4९.  सूचना सावाजगनक गनुापने: (१) यस कानूनबमोजजम प्रदेश सरकारले लगाएको कर र गैरकर 
राजि उठाउने कायाालयको प्रमखुले सो कर र राजिका दर र त्यसमा भएको 
हेरफेरसम्बन्धी सूचना सवासाधारर्को लागग सावाजगनक गनुापनेछ। 

   (२) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजजमका कर, राजिका दर र त्यसमा भएको 
हेरफेरसमेत गमलाई प्रदेश सरकारको वेबसाइटमा राख् ने व्यवस्था गमलाउनपुनेछ। 

   (३) प्रदेश सरकारले कर र राजिका दर र हेरफेरसम्बन्धी वववरर् केन्रीय सूचना 
प्रर्ालीमा समेत राख्न े प्रयोजनका लागग नेपाल सरकार अथा मन्त्रालय वा सो मन्त्रालयले 
तोकेको कायाालयलाई उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

 

पररच्छेद - 17 

ववववध 

५०. ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोग गना सक्न:े यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन 
प्रदेश सरकारले ववद्यतुीय माध्यम(अनलाइन)बाट करदातालाई सूचना ठदने, करदाताले आफ्नो 
वववरर् र प्रमार् पेश गने, कर लगायतको गतनुा बझुाउनपुने रकम दाजखला गने एवम ्कर 
वा त्यस्तो रकम बझुाएको रगसद ठदने लगायतका करसम्बन्धी अन्य काम कारवाही गना 
सवकने व्यवस्था गना सक्नेछ। 
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5१. ठेक् कामा लगाउन नपाइन:े प्रदेश सरकारले आफूले असूल गनुापने कुनै कर वा राजस्व 
ठेक् का लगाई उठाउन पाइने छैन।तर प्रचगलत कानूनबमोजजम स्थानीय सरकारसाँग समन्वय 
गरी कर उठाउन रोक लगाएको मागनने छैन । 

5२. कागजातको ढााँचा: (१) यस ऐनको कायाान्वयनको लागग प्रदेश सरकारले गनदेजशका, 
ठदग्दशान, फाराम, ढााँचा, तररका तोक्ने गरी सूचना जारी गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमका गनदेजशका, ठदग्दशान, फाराम, ढााँचा, तररका आठद 
सवासाधारर्को जानकारीको लागग प्रदेश सरकारको सूचनापाटी, वेबसाइट र पत्रपगत्रकाको 
माध्यमबाट उपलब्ध गराउनपुनेछ ।  

5३. सूचना तामेली रीत पगेुको मागनन े: (१) यस ऐनबमोजजम ठदनपुने म्याद, सूचना वा कागजात 
देहायमोजजम बझुाए वा पठाएमा सम्बजन्धत व्यजिलाई बझुाएको वा ठदइएको मागननेछ :- 

     (क)  सम्बजन्धत व्यजिलाई नै बझुाएको; 
    (ख)  गनजको पररवारको उमेर पगेुको सदस्यलाई बझुाएको;  

     (ग)  गनजको कानून व्यवसायी वा लेखापाललाई बझुाएको;  

     (घ)  नावागलगको हकमा संरिक वा माथवर व्यजिलाई बझुाएको;  

     (ङ)  कायाालय¸ संस्था वा गनकायको हकमा प्रबन्धक वा प्रशासकीय प्रमखुलाई बझुाएको र  

     (च)  करदाताको ठेगानामा हलुाकबाट रजजष्ट्री गरी पठाएको । 

(२) कर कायाालयको अगधकृतको नाम र पद खलु्ने गरी दस्तखत गररएको, 
कम्प्यूटर प्रववगधबाट इनिीप्ट वा इनकोड गररएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा 
लेखी यस ऐनबमोजजम जारी गररएको, तामेली गररएको वा ठदइएको कागजातलाई 
रीतपूवाकको मागननेछ । 

5४. कागजातको अगभलेख राख्न े: (१) यस ऐनबमोजजम कर बझुाउनपुने दावयत्व भएको प्रत्येक 
व्यजि वा करदाताले देहायबमोजजमका आवश्यक कागजातहरू सरुजित गरी राख् न ुपनेछ:- 

(क)  यस ऐनबमोजजम कर कायाालयमा पेश गनुापने कागजात र सोलाई 
पषु््ााँइ गने सूचना तथा कागजात; 

(ख) कर गनधाारर् गना सघाउ परु् याउने कागजात र 

(ग)  खचा किी गनुापने भए सोलाई पषु््ााँइ गने कागजात । 

(२) कर कायाालयले गलजखतरूपमा सूचना जारी गरी अन्यथा तोकेकोमा बाहेक 
करदाताले यस दफाबमोजजमका कागजात सम्बजन्धत आय वषा समाप्त भएको गमगतले कजम्तमा 
चार वषाको अवगधसम्म सरुजित राख् नपुनेछ । 

5५. अदालतलाई भए सरहको अगधकार हनु े :  यस ऐनको प्रयोजनको लागग कर अगधकृतलाई 
सम्बजन्धत व्यजिलाई जझकाउने, बयान गराउने, प्रमार् बझु्ने र गलखतहरू पेश गना लगाउन े
सम्बन्धमा प्रचगलत नेपाल कानूनबमोजजम अदालतलाई भए सरहको अगधकार हनुेछ । 

5६.  आदेश वा गनदेशन ठदन सक्न े : संघीय सरकारले कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन 
नेपालको संववधान र संघीय सरकारको करसम्बन्धी कानून र यो ऐनको प्रावधानलाई 
कायाान्वयन गना गराउन आवश्यक आदेश वा गनदेशन ठदन सक्नेछ । यस्तो आदेश वा 
गनदेशन पालना गनुा प्रदेश सरकारको कताव्य हनुेछ । 
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5७.  कर अगधकृतको पररचय-पत्र:   कर कायाालयमा काम गने प्रत्येक कर अगधकृत र अन्य 
कमाचारीले पररचय-पत्र आफ्नो साथमा राख् ने, काम गने समयमा लगाउने र कताव्य 
पालनाको गसलगसलामा पररचय-पत्र सम्बजन्धत व्यजिलाई देखाउनपुनेछ । 

5८.  ववभागीय कारवाही र सजाय हनु:े (१) कर अगधकृत वा कर प्रशासनसाँग सम्बजन्धत कुनै 
कमाचारीले कर गतनुा बझुाउनपुने दावयत्व भएको व्यजि वा करदातालाई हानी नोक्सानी 
परु् याउने, करको दावयत्व घटीबढी गने, समान अवस्थामा करदाताबीच असमान व्यवहार गने, 
कुनै करदातालाई अनजुचत फाइदा परु् याउने वा करदाताबाट आफ्नो वा अरू कसैको गनजी 
स्वाथा पूगता गने उदे्दश्यले कुनै काम गरेमा वा कानूनबमोजजम गनुापने काम समयमा नगरी 
द:ुख वा हैरानी ठदएमा सम्बजन्धत व्यजिले प्रदेश कर कायाालयको प्रमखुसमि उजरु गना 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम उजरु परेमा कर कायाालयको प्रमखुले आवश्यक 
छानगबन गरी सम्बजन्धत कमाचारीको सेवासम्बन्धी कानूनबमोजजम आफूलाई कारवाही गने 
अगधकार भएको ववषयमा आफैँ ले कारवाही गने र अगधकार नभएको ववषयमा ववभागीय 
कारवाहीको लागग कर ववभागको प्रमखुसमि पेश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम प्राप्त भएको उजरुी सम्वन्धमा छानववन गना ववभागीय 
प्रमखुले छानववन सगमगत गठन गरी प्रगतवेदन गलन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम छानववन र कारवाही गदाा प्रमार् नष्ट हनु सक्ने भएमा 
कर ववभागको प्रमखुले त्यस्तो कर अगधकृत वा अन्य कमाचारीलाई सम्बजन्धत सेवासम्बन्धी 
कानूनबमोजजम गनलम्बन गना सक्नेछ ।   

(5) उपदफा (3) बमोजजम छानववन गदाा प्रचगलत कानूनबमोजजम अनजुचत काया वा 
लापरवाही गरेको कुरा खलु्न आएमा कर ववभागको प्रमखुले गनजलाई ववभागीय कारवाही  
गनेछ । 

(6) यस दफाबमोजजमको छानववन गने र कर अगधकृतको जजम्मेवारीबाट अलग 
राख् ने गनलम्बन अवगध तीन मवहनाभन्दा बढी हनुे छैन। 

5९. परुस्कृत गना सक्न:े (१) प्रदेश कर ववभागले यथाथापरक र ववश् वसनीयरूपमा तथा कानूनले 
तोकेको म्यादगभत्र कर वववरर् बझुाउने, लागेको कर दाजखला गने र कर अगधकृतले 
अनरुोध गरेका सूचना उपलब्ध गराउने बढीमा तीन जना करदातालाई परुस्कार ठदन े
व्यवस्था प्रत्येक वषा गना सक्नेछ। 

(2) उपदफा (१) वमोजजम ठदइने परुस्कारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कर ववभागको 
प्रमखुले गनधाारर् गरेबमोजजम हनुेछ।  

६०. म्याद, हदम्याद नजान े : यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापगन यस 
ऐनबमोजजम म्याद वा हदम्याद गर्ना गदाा देहायको अवगध किा गरी गर्ना गररनेछ:- 

(क) अदालतबाट स्थगन वा कर अगधकृत वा अन्य सरकारी गनकायबाट रोक् का वा 
स्थगन भएको अवगध र 

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


