सभाबाट पारित मिमत : २०७५।०३।१९

कर्ााली प्रदे शिा कि तथा गैिकि िाजस्व लगाउने ि उठाउनेसम्बन्धिा व्यवस्था गना
बनेको ववधेयक, २०७५

प्रस्तावना : कर्ााली प्रदे शको सिग्र ववकासका लामग कि लगाउने ि िाजस्व उठाउने सम्बन्धिा
कानूनी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकाले , नेपालको सं ववधानको धािा 197 बिोजजि कर्ााली
प्रदे शको सभाले यो ऐन बनाएको छ।
परिच्छे द -१
प्रािजम्भक
१.

सं जिप्त नाि ि प्रािम्भ : (१) यस ऐनको नाि “कर्ााली

प्रदे श कि तथा गैिकि

िाजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५” िहे को छ।
(२) यो ऐन कर्ााली प्रदे शभि लागू हुनेछ ि यस ऐनबिोजजिको कि वा िाजस्व

ु ै िहे बसे को भए पमन मनजको हकिा सिेत लागू
बुझाउनुपने दावयत्व भएको व्यजि जहााँसक
हुनेछ।
२.

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रािम्भ हुनेछ ।

परिभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा,(क)

"कम्पनी” भन्नाले प्रचमलत कानूनबिोजजि स्थापना भएको कम्पनी सम्झनुपछा ि सो

(ख)

“कि” भन्नाले परिच्छे द ४ बिोजजि लागेको वा लाग्ने कि सम्झनुपछा।

(ग)

शब्दले प्रचमलत नेपाल कानूनबिोजजि स्थावपत सङ्गठठत सं स्थालाई सिेत जनाउाँछ।

"कि अमधकृत” भन्नाले प्रदे श सिकािले दफा ६ बिोजजि मनयुि गिे को कि
अमधकृत सम्झनुपछा ि सो शब्दले कि अमधकृतको रूपिा काि गना जजम्िेवािी
सुम्पेको वा कि अमधकृतको प्रत्यायोजजत अमधकाि प्रयोग गने प्रदे श सिकािको
अमधकृतस्तिको किाचािी सिेतलाई जनाउाँछ ।

(घ)

“कि कायाालय” भन्नाले कर्ााली प्रदे शिा किसम्बन्धी काि, कािवाही ि मनर्ाय गने
ववभाग, िहाशाखा, शाखा वा सो प्रयोजनको लामग तोवकएको कायाालयको रूपिा
िहेको प्रदे श सिकाि अन्तगातको सं गठन सं िचना सम्झनुपछा।

(ङ)

“किदाता” भन्नाले कि मतनुप
ा ने कताव्य भएको व्यजि सम्झनुपछा ि सो शब्दले कि
अमधकृतले कुनै किको ववविर् बुझाउन सूचना ठदएको वा अरू कुनै कािवाही
प्रविया शुरु गिे को व्यजिलाई सिेत जनाउाँछ।

(च)

“कि मनधाािर्” भन्नाले कि अमधकृतले गिे को कि मनधाािर् सम्झनुपछा ि सो शव्दले

(छ)

“सभा” भन्नाले कर्ााली प्रदे श सभा सम्झनुपछा।

(ज)

“गैिकि िाजस्व” भन्नाले परिच्छे द-1४ बिोजजि लाग्ने वा लागेको गैिकि िाजस्व

पुन: कि मनधाािर् ि सं शोमधत कि मनधाािर्लाई सिेत जनाउाँछ।

सम्झनुपछा।
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(झ)

“परिवाि” भन्नाले प्राकृमतक व्यजिको पमत, पत्नी ि अं श छु विए वा नछु विएका
नाबामलग सन्तान सम्झनुपछा।

(ञ)
(ट)
(ठ)

“फिा” भन्नाले प्रचमलत कानूनबिोजजि दताा भएको जुनसुकै फिा सम्झनुपछा।

“व्यजि” भन्नाले कि मतनुप
ा ने दावयत्व भएको जुनसुकै व्यजि सम्झनुपछा।
“प्रदे श सिकाि” भन्नाले कर्ााली प्रदे श सिकाि सम्झनुपछा।

(ड)

“ववभाग प्रिुख” भन्नाले प्रदे श सिकाि अन्तगातको कि ववभागको प्रिुख सम्झनुपछा ।

(ढ)

“सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनुपछा ।

(र्)

“कृवष आय” भन्नाले कर्ााली प्रदे शमभत्रको कृवषजन्य कायािा प्रयोग भएको जमिनबाट
प्राप्त भएको दे हायको िकि सम्झनुपदाछ :(अ)
(आ)
(इ)
(ई)

(त)

कृवषयोग्य जमिनको प्रयोगबाट उत्पाठदत कृवष उपजको आम्दानी;

कृवषयोग्य जमिनलाई मलजिा वा भाडािा लगाएवापत प्राप्त हुने िकि;
कुत¸ अमधया आठदिा लगाएवापत प्राप्त हुने िकि ि

कृवषयोग्य जमिनिा हुने फलफूल, तिकािी, ित्स्यपालन¸ पशुपालन
आठदबाट प्राप्त हुने िकि ।

“कृवषयोग्य जमिन” भन्नाले कृवष कायािा प्रयोग भएको जमिनलाई सम्झनुपछा । ति यो
शब्दले दताा भएको वा नभएको मनजी वन¸ नसािी वा खिबािीलाई जनाउने छै न ।

(थ)

“कूल कृवष आय” भन्नाले यस ऐनबिोजजि मनधाािर् गरिएको कूल कृवष आयलाई
सम्झनुपदाछ ।

३.

व्याख्या: यो ऐनिा परिभाषा गरिएका शब्दको सोहीअनुसाि ि अरूिा प्रचमलत कानून तथा
कानून व्याख्यासम्बन्धी सं घीय ऐन तथा दफा ४ बिोजजिका मसद्धान्तका आधाििा गरिनेछ ।
परिच्छे द-२
िाजस्वसम्बन्धी सािान्य मसद्धान्त

४.

कि तथा गैिकि िाजस्व सम्बन्धी सािान्य मसद्धान्त : (१) कि िाजस्व दे हायका मसद्धान्तलाई
आधाि मलई लगाइने ि उठाइनेछ :–
(क)

कि मतना सक्ने ििताका आधाििा;

(ख)

सिानता ि न्यायिा आधारित िहे ि;

(ग)

सिल, पािदशी ि मितव्ययी हुने गिे ि;

(घ)
(ङ)
(च)

नागरिकलाई सुववधा हुने वकमसिबाट;

स्वेजच्छक रूपिा कि मतना प्रेरित हुने वाताविर् सृजना गिे ि ि
किको आधाि, किको दि ि कि मतने अवमध मनजित गिे ि।

(२) गैिकि िाजस्व लगाउाँदा ि उठाउाँदा उपलब्ध गिाइने सेवा, सहुमलयत ि
सुववधाको लागत, सञ्चालन ि सम्भाि खचालाई आधाि िानी लगाइने ि उठाइनेछ।
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परिच्छे द-३
कि प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्था
५.

कि प्रशासन : (१) यस ऐनबिोजजिको कि तथा गैिकिको प्रशासन कर्ााली प्रदे श
सिकािले गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको कि प्रशासन व्यावसावयक, दुरुस्त ि प्रभावकािी
बनाउन आवश्यकताअनुसाि िन्त्रालय, कि ववभाग वा कि कायाालय िहन सक्नेछन् ।

६.

किाचािी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रदे श सिकािबाट स्वीकृत दिबन्दीअनुसाि ववमभन्न तहका
किाचािी प्रदे श कि कायाालयिा िहनेछन्।

(२) प्रदे श सिकािले प्रदे श कि कायाालयिा प्रचमलत कानूनबिोजजि स्वीकृत

दिबन्दीका आधाििा एक वा सोभन्दा बढी तहका कि अमधकृत, कि सहायक तथा
सहयोगीलाई काििा लगाउन सक्नेछ ।
७.

कि अमधकृतको काि, कताव्य ि अमधकाि: यस ऐनिा अन्यत्र उल्लेख भएका काि, कताव्य
ि अमधकािका अमतरिि कि अमधकृतको काि, कताव्य ि अमधकाि दे हायबिोजजि हुनेछ:(क)

किदाता दताा गने;

(ख)

किदाताबाट ववविर् प्राप्त गने;

(ग)

कि पिीिर् तथा अनुसन्धान गने;

(घ)

कि सङ्कलन गने;

(ङ)

कि तथा गैिकि िाजस्व च ुहावट िोक्न आवश्यक काया गने;

(च)

किदातािैत्री वाताविर् बनाउन उपयुि ि आवश्यक काया गने

(छ)

किसम्बन्धी जनचेतना अमभवृवद्ध गना कायािि सञ्चालन गने;

(ज)

कि कानून ि कि प्रशासनका िेत्रिा सुधाि गनुप
ा ने ववषयिा कर्ााली प्रदे श
सिकािलाई सुझाव ठदने;

८.

(झ)

िाजस्वको प्रिेपर् गना आवश्यक सूचना उपलब्ध गिाउने;

(ञ)

किदाताका खातापाता ि हिवहसाब दुरुस्त िाख्न लगाउने;

(ट)

किसम्बन्धी अमभले ख दुरुस्त िाख्ने ि

(ठ)

किसम्बन्धी अन्य काि गने।

अमधकाि प्रत्यायोजन: (१) कि ववभागको प्रिुखले सं ववधान ि यस ऐनबिोजजि आफूिा

िहे को कि तथा िाजस्व उठाउने अमधकाि कि कायाालयका प्रिुख वा कि अमधकृतलाई
प्रत्यायोजन गना सक्नेछ।

(२) कि कायाालयका प्रिुखले आफूलाई प्राप्त अमधकाि आवश्यकताअनुसाि आफ्नो

सािान्य िे खदे ख ि मनयन्त्रर्िा िहने गिी आफूिातहतका कि अमधकृतलाई प्रत्यायोजन गना
सक्नेछ।

(३) कि कयाालयको प्रिुख ि कि अमधकृतले आफूलाई प्राप्त अमधकाि प्रत्यायोजन

गने

सम्बन्धिा

प्रदे श

अथा िन्त्रालय

वा

सोहीबिोजजि गनुप
ा नेछ।
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ववभागबाट

कुनै

खास

मनदे शन

भएकोिा

९.

प्रत्यायोजजत अमधकाि ि जजम्िेवािी : (१) दफा 8 बिोजजि प्रत्यायोजन गरिएको अमधकािको
जजम्िेवािी अमधकाि प्रत्यायोजन गने अमधकािीिा िहनेछ।
गदाा

(२) दफा 8 बिोजजि प्रत्यायोजजत अमधकाि प्रयोग गनेले सो अमधकािको प्रयोग

अमधकाि प्रत्यायोजन गनेप्रमत उत्तिदायी िही प्रयोग गनुप
ा नेछ।
परिच्छे द - 4
किसम्बन्धी व्यवस्था

1०.

घि जग्गा िजजष्ट्रेशन शुल्क: (१) कर्ााली प्रदे श सिकािले आफ्नो िेत्रमभत्र घि, जग्गा वा घि
जग्गा िजजष्ट्रेशन शुल्क लगाउन सक्नेछ।

(2) प्रदे श सिकािले अफ्नो िेत्रमभत्र घि, जग्गा वा घिजग्गा िजजष्ट्रेशन पारित गिी

गिाई स्वामित्व प्राप्त गने व्यजिलाई िजजष्ट्रेशन शुल्क लगाउनुपनेछ।

(3) घि, जग्गा वा घिजग्गा िजजष्ट्रेशन शुल्क स्वामित्व हस्तान्तिर् गदााको सियिा

बुझाउनु पनेछ।

(4) घि¸ जग्गा वा घिजग्गा िजजष्ट्रेशन शुल्क प्रत्येक कािोबािको मलखतिा उल्ले ख

भएको थैली वा सो प्रयोजनको लामग मनधाािर् गरिएको न्यू नति िकििध्ये जुन बढी हुन्छ
सो िकििा लगाउनुपनेछ ।
हुनेछ।

(5) िजजष्ट्रेशन शुल्कको दि कर्ााली प्रदे शको आमथाक ऐनिा व्यवस्था भएबिोजजि
(6) घि, जग्गा वा घिजग्गाको स्वामित्व प्राप्त गने व्यजि अपाङ्ग वा िवहला भएिा

उपदफा (5) बिोजजि लाग्ने शुल्किा पजच्चस प्रमतशत िकि छु ट हुनेछ।

(7) प्रदे श सिकािले उपदफा (१) बिोजजि लगाइएको घि जग्गा िजजष्ट्रेशन शुल्क

स्थानीय तहिाफात उठाउने व्यवस्था गनेछ ।

(8) उपदफा (7) बिोजजि उठाएको प्रदे शको घि जग्गा िजजष्ट्रेशन शुल्क कर्ााली

प्रदे शको आमथाक ऐनले तोकेबिोजजि गिी सम्बजन्धत कोषिा जम्िा गनुप
ा नेछ।

(9) सं घीय, प्रदे श ि स्थानीय सिकाि तथा सिकािी मनकायलाई िजजष्ट्रेशन शुल्क

लाग्ने छै न।
11.

सवािी साधन कि: (१) कर्ााली प्रदे श सिकािले सवािी साधन कि लगाउन ि उठाउन
सक्नेछ ।
स्पष्टीकिर्:

यस दफाको प्रयोजनको लामग "सवािी साधन" भन्नाले इन्धन वा याजन्त्रक
शजिबाट सडकिा चल्ने सवािी साधन सम्झनुपछा |

(२) उपदफा (१) बिोजजि सवािी साधन कि लगाउाँदा सवािी साधनको प्रकृमत ि

ििताका आधाििा सिान प्रकृमतका सवािी साधनलाई सिान दि कायि हुने गिी
लगाइनेछ।

(3) सवािी साधन धनीले यस दफाबिोजजिको कि प्रदे श कि कायाालयिा वा
तोवकएको मनकायिा बुझाउनु पनेछ।
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(4) प्रदे शले सवािी साधन कि उठाउाँदा स्थानीय तहको लामग तोवकएको सवािी
साधन किसिेत असूल गनुप
ा नेछ।
(5) उपदफा (4) बिोजजि असूल भएको प्रदे शको सवािी साधन कि कर्ााली प्रदे श
ववभाज्य कोषिा जम्िा गरिनेछ ।स्थानीय तहको सवािी साधन कि िकिको हकिा बढीिा
दुई प्रमतशतले हुने प्रशासमनक खचा किा गिी बााँकी िाजस्व प्रदे श सिकािले कायाववमध बनाई
स्थानीय सजञ्चत कोषिा जम्िा गनुप
ा नेछ ।
12.

िनोिञ्जन कि:

(१) कर्ााली प्रदे श सिकािले चलजचत्र घि, मभमडयो घि, सांस्कृमतक प्रदशान

हल, कन्सटाजस्ता िनोिञ्जनस्थलिा दे खाइने िनोिञ्जनका साधनिा िनोिञ्जन कि
लगाउन

सक्नेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बिोजजि

लगाइएको

िनोिञ्जन

कि

िनोिञ्जनस्थलको

सञ्चालकले वटकट मबिी गदााको अवस्थािा असुल गनुप
ा नेछ।
(३) उपदफा (2) बिोजजि उपभोिाबाट असूल गिे को िनोिञ्जन किको िकि
असूल गिे को िवहनाभन्दा पमछको िवहनाको पजच्चस गते मभत्र तोवकएको कि कायाालयिा
दाजखला गनुप
ा नेछ।
(4) प्रदे शले यस दफाबिोजजिको िनोिञ्जन कि स्थानीय तहिाफात उठाउने
व्यवस्था गनेछ ।
(5) उपदफा (4) बिोजजि असुल भएको िनोिञ्जन किको िकििध्ये बढीिा दुई

प्रमतशतले हुने प्रशासमनक खचा किा गिी बााँकी िाजस्व स्थानीय तहले प्रदे श सिकािको
ववत्तीय हस्तान्तिर् कायाववमधअनुसाि प्रदे श बााँडफााँड कोषिा जम्िा गनुप
ा नेछ ।
13.

ववज्ञापन कि : (१) कर्ााली प्रदे श सिकािले सूचनापि (होमडिंङ बोडा)िा ववज्ञापन कि लगाई
असुल गना सक्नेछ।
(2)

यस

दफाबिोजजिको

ववज्ञापन

सािग्री

िाख्न

प्रदे श

सिकािबाट

अनुिमत

मलनुपनेछ।
(3) ववज्ञापन कि ववज्ञापन िाख्न अनुिमतका लामग मनवेदन ठदनेबाट असूल गरिनेछ।
(4) यस ऐनबिोजजि असू ल गिे को ववज्ञापन किको िकि असूल गिे को िवहनाभन्दा
पमछको िवहनाको पजच्चस गतेमभत्र प्रदे श कि कायाालय वा तोवकएको मनकायिा दाजखला
गनुप
ा नेछ ।

(5) उपदफा (2) बिोजजिको अनुिमत-पत्र ठदाँदा सवासाधािर् जनताको वहतसम्बन्धी

अन्य कुिाका अमतरिि ववज्ञापन िाख्न पाउने अवमध, नवीकिर् गनुप
ा ने सिय, नवीकिर्

नगिे िा लाग्ने शुल्क¸ सौन्दया मबगाना नहुने कुिा, सािग्रीको भावषक शुद्धता ि शालीनताजस्ता
शता वकटान गरिएको हुनपु नेछ।

(6) कुनै कम्पनी, फिा, एजेन्सी, सं स्था वा व्यजिले अरू कसै ले प्रायोजन गिे को

सूचनापि (होमडाङ बोडा) िाखेिा यस दफाबिोजजिको ववज्ञापन कि सम्बजन्धत प्रायोजकबाट
असूल गिी तोवकएको कायाालयिा दाजखला गनुप
ा नेछ।
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(7) नेपाल सिकाि वा प्रदे श सिकाि वा सिकािी सं स्थाका जग्गा वा सम्पजत्त (पोल

आठद)िा ववज्ञापन सािग्री िाखेिा कि उठाउनुअजघ कि कायाालयले सो मनकायसाँग सिन्वय
गिी कि असूल गनुप
ा नेछ ।

(8) व्यापारिक वा व्यावसावयक प्रयोजनका लामग िाजखएका ववज्ञापनिा लागेको कि
छु ट वा मिनाहा हुन सक्ने छै न।
(9) नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि ि स्थानीय सिकािका तफाबाट िाखेका
ववज्ञापनिा कि लाग्ने छै न।
(10) यस दफा बिोजजिको ववज्ञापन कि प्रदे शले स्थानीय तहिाफात सङ्कलन
गिाउन सक्नेछ ।
(11) उपदफा (10) बिोजजि सङ्कलन भएको प्रदे शको ववज्ञापन कििध्येबाट
बढीिा दुई प्रमतशतले हुने प्रशासमनक खचा किा गिी बााँकी िाजस्व स्थानीय तहले कर्ााली
प्रदे श ववभाज्य कोषिा जम्िा गनुप
ा नेछ ।
14.

कृवष आयिा कि लाग्ने:

(१) कृवषयोग्य जमिनलाई कृवष कायािा उपयोग नगिी बााँझो

िाखेिा अनुिामनत आय कायि गिी कि लगाउन सवकनेछ ।

परिच्छे द-5
किदाता दताासम्बन्धी व्यवस्था :
15.

किदाताको पवहचान तथा दताा : (१) व्यवसाय सञ्चालन गनुप
ा ूव ा दताा गिे ि िात्र व्यवसाय
सञ्चालन गनुप
ा नेछ ।
(2) कि कायाालयले यस ऐनबिोजजि कि मतनुप
ा ने व्यजि वा किदाताको पवहचान

गनुप
ा नेछ।

(3) उपदफा (2) बिोजजि किदाताको पवहचान गदाा व्यजि वा किदाताको नाििा

िहे को सम्पजत्त, मनजले गिे को कािोवाि ि कि कायाालयलाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सूचना ि सो
कायाालयले छानववन गदाा दे जखएका आधाििा किदाताको पवहचान गरिनेछ।
(4) कि कायाालयले यस ऐनबिोजजि कि मतनुप
ा ने दावयत्व भएका किदाताको
ववविर् खुलाई किदाता दताा गिी िाख्नुपनेछ।
(5) नेपाल सिकािबाट स्थायी ले खा नम्बि मलएका किदाताले कि सम्वन्धी
कािोवाि गदाा सोही नम्बिको प्रयोग गनुप
ा नेछ ।
16.

किदाताको दावयत्व:

यस ऐनबिोजजि कि मतनुप
ा ने कताव्य भएका किदाताको दे हाय

बिोजजिको दावयत्व हुनेछ:(क)

आफूलाई किदाताको रूपिा दताा गिाउने;

(ख)

मनधाारित सियिा ववविर् पेश गने;

(ग)

मनधाारित सियिा कि दाजखला गने;

(घ)

यस ऐनबिोजजि कुनै शुल्क, जरिवाना वा व्याज बुझाउनुपने भए सियिै बुझाउने;
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(ङ)

17.

वहसाब वकताब ि अमभलेख दुरुस्त िाख्ने;

(च)

कि अमधकृतले िागेको सूचना तथा तथ्याङ्क सियिा उपलब्ध गिाउने ि

(छ)

कि कायाालयलाई आवश्यक सहयोग गने।

किदाताको अमधकाि : (१) किदातालाई दे हाय बिोजजिको अमधकाि हुनेछ :(क)

सम्िानपूवक
ा व्यवहािको अमधकाि;

(ख)

प्रचमलत कानूनबिोजजि किसम्बन्धी सूचना प्राप्त गने अमधकाि;

(ग)

किसम्बन्धी ववषयिा प्रिार् पेश गने िौका प्राप्त गने अमधकाि;

(घ)

प्रमतििाको लामग कानून व्यवसायी वा ले खापिीिक मनयुि गने अमधकाि ि

(ङ)

किसम्बन्धी गोप्य कुिाहरू यस ऐनिा उल्लेख भएबाहे क अनमतिम्य हुने अमधकाि ।

(२) किदाताले उपदफा (१) बिोजजिको अमधकािको दावी गना आफ्नो दावयत्व पूिा

गिे को हुनपु नेछ।
18.

किदाताको प्रमतमनमधत्व: (१) किदाताको प्रमतमनमधत्व किदाताको परिवािको उिेि पुगेको
सदस्य, िाथवि व्यजि वा मनजको कानून व्यवसायी वा ले खापाल वा ले खापिीिक वा मनजले
मलजखतरूपिा अजख्तयािी ठदई पठाएको उिेि पुगेको वािे सले गना सक्नेछ।

स्पष्टीकिर् : यस दफाको प्रयोजनको लामग उिेि पुगेको भन्नाले अठाि वषा उिेि पुगेको
व्यजि सम्झनुपछा।

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्रमतमनमधत्व गना सक्ने व्यजिका तफाबाट गरिएका काि

कािवाही किदाता स्वयं ले गिे को िामननेछ।

परिच्छे द –6
ववविर् दाजखलासम्बन्धी व्यवस्था
19.

ववविर् दाजखला गना आदे श ठदन सक्ने : (१) यस ऐनबिोजजि कि बुझाउनुपने दावयत्व
भएको व्यजिले कि ववविर् नबुझाएिा वा ववविर् दाजखला गदाा व्यहोिा फिक पािी
दाजखला गिे को भनी शङ्का गना सवकने आधाि ि कािर् भएिा कि अमधकृतले आधाि ि

कािर् खोली कि ववविर् दाजखला गना आदे श ठदन सक्नेछ।त्यस्तो आदे श प्राप्त भएिा
सम्बजन्धत व्यजिले सो आदे श प्राप्त भएको मिमतले एक िवहनामभत्र कि कायाालयिा ववविर्
दाजखला गनुप
ा नेछ।
(2) उपदफा (१) बिोजजिको म्यादमभत्र ववविर् दाजखला गना नसक्ने सम्बजन्धत

व्यजिले आधाि ि कािर् खोली सियावमध थपको लामग मनवेदन ठदएिा कि अमधकृतले तीस
ठदनसम्िको थप सियावमध ठदन सक्नेछ।
20.

ववविर् सच्याउन सवकने:

यस परिच्छे द बिोजजिको कि ववविर् दाजखला भै सकेपमछ कुनै

तथ्यसम्बन्धी वा गजर्तीय भूल भएको भन्ने लागेिा किदाताले पवहला ववविर् दाजखला भएको
मिमतले तीन िवहनामभत्र यथाथा, तथ्य ि सही अङ्कसवहतको अको ववविर् पेश गना सक्नेछ।

7

परिच्छे द –7
कि दाजखलासम्बन्धी व्यवस्था
21.

कि दाजखला गनुप
ा ने : (1)

यस ऐनबिोजजि दाजखला गनुप
ा ने कि ऐनको परिच्छे द 4 िा

उल्लेख गरिएकोिा सोही सियिा ि सिय उल्ले ख नभएको हकिा प्रत्येक आमथाक वषाको
आजिन िसान्तमभत्र कि कायाालयिा दाजखला गनुप
ा नेछ।
(२) यस ऐनबिोजजि अग्रीि कि किी गिी दाजखला गनुप
ा ने कि किी भएको
िवहनापमछको िवहनाको पजच्चस गते मभत्र कि कायाालयिा दाजखला गनुप
ा नेछ।
22.

कि दाजखलाको मनस्सा ठदनुपने: किदाताले यस ऐनबिोजजि बुझाउनुपने कि वा गैिकि
िाजस्व वा अन्य िकि बुझाएपमछ किदातालाई तत्काल त्यसको मनस्सा ठदनुपनेछ।
परिच्छे द - 8
कि वफताा ि सिायोजन

23.

कि वफताासम्वन्धी व्यवस्था : (१) किदाताले यस ऐनबिोजजि कि बुझाउाँदा मतनुप
ा नेभन्दा
बढी कि दाजखला गिे कोिा सो कि िकि वफताा िाग गना सक्नेछ ।
(2) उपदफा (१) विोजजि वफतााको लामग मनवेदन पिे कोिा व्यहोिा सााँचो दे जखएिा

कि अमधकृतले मनवेदन पिे को एक िवहनामभत्र िाग बिोजजि वफताा ठदने मनर्ाय गनुप
ा नेछ।
24.

कि सिायोजनसम्वन्धी व्यवस्था : (१) किदाताले दफा 23 बिोजजि वफताा पाउने
ठहरिएको िकि मनजले दाजखला गनुप
ा ने कि िकििा सिायोजन गना कि अमधकृतसिि
मनवेदन ठदन सक्नेछ।

(2) उपदफा (१) बिोजजि मनवेदन पिे कोिा व्यहोिा सााँचो दे जखएिा कि अमधकृतले

मनवेदन पिे को एक िवहनामभत्र िागबिोजजि सिायोजन गना आदे श ठदनुपनेछ।
परिच्छे द –9
कि पिीिर् तथा कि मनधाािर्
25.

कि पिीिर्: (१) यस ऐनबिोजजि किदाताले ववविर् पेश नगिे को वा पेश गिे को

ववविर्िा दे हायका सबै वा कुनै काि कुिा भए गिे को दे जखएिा कि अमधकृतबाट कि
पिीिर् गिी कि मनधाािर् गरिनेछ:(क)

खातापाता, हिवहसाब वा अमभलेख दुरुस्त नदे जखएिा;

(ख)

गलत वा झुिा कागजात वा ववविर् सं लग्न गिे को दे जखएिा;

(ग)

यथाथा कािोवाि नदे खाएको वविास गनुप
ा ने कािर् भएिा;

(घ)

कािोवािका आधाििा किको दावयत्व कि दे खाएकोिा;
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(ङ)

किको दि फिक पािे कोिा ि

(च)

कानूनबिोजजि कि छु ट वा मिनाहा हुन नसक्नेिा पमन सोको
दावी गिे कोिा।

(२) उपदफा (१) बिोजजि कि मनधाािर् गनुप
ा ने दे जखएिा किदातालाई आधाि ि
कािर् खुलाई स्पष्टीकिर् पेश गना तीस ठदनको सूचना ठदनुपनेछ।
(३) उपदफा (२) बिोजजि सूचना प्राप्त भएकोिा किदाताले सूचनािा तोवकएको
म्यादमभत्र आफ्नो स्पष्टीकिर् पेश गनुप
ा नेछ।

(४) कि अमधकृतले उपदफा (३) बिोजजि तोवकएको म्यादमभत्र किदाताले

स्पष्टीकिर् पेश गिे िा सो सिेतलाई आधाि बनाई ि स्पष्टीकिर् पेश नगिे िा कानून
बिोजजि कि मनधाािर् गनुप
ा नेछ।

(5) स्वयं कि मनधाािर् गिी ववविर् पेश गिे को मिमतले चाि वषामभत्र कि अमधकृतले

पुन: कि मनधाािर् वा सं शोमधत कि मनधाािर् गनुप
ा ने सन्तोषजनक आधाि ि कािर् भएिा
किदातालाई सफाइको िौका ठदई त्यस्तो कि मनधाािर् गना सक्नेछ।
26.

कि मनधाािर्को सूचना : (१) यस ऐनबिोजजि कि अमधकृतबाट कि मनधाािर् भएकोिा
बुझाउनुपने कि िकि, स्थान, सिय सीिा ि बैंक खाता नम्बिसिेत उल्ले ख गिी
किदातालाई कि मनधाािर्को सूचना ठदनुपनेछ।
(2) उपदफा (१) बिोजजिको कि मनधाािर्को सूचना प्राप्त भएपमछ किदाताले सो

सूचनािा उजल्लजखत स्थान ि सिय सीिामभत्र कि दाजखला गनुप
ा नेछ।

(3) उपदफा (१) बिोजजि कि िकि बैंक दाजखला गरिएकोिा किदाताले त्यसको
सम्बजन्धत भौचि कि कायाालयिा बुझाउनुपनेछ।
परिच्छे द-10
कि सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था
27.

कि सङ्कलनसम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनबिोजजि असूल गनुप
ा ने

कि, व्याज ि

शुल्कवापतको िकि किदाताले यस ऐनिा तोवकएको अवमधिा दाजखला नगिे िा कि
अमधकृतले

कायाालय

प्रिुखको

पूवस्ा वीकृमत

मलई

दे हायको

एक

वा

एकभन्दा

बढी

तिीकाबिोजजि कि असूल गना सक्नेछ:(क)

सम्बजन्धत किदातालाई वफताा गनुप
ा ने िकि भए त्यसिा किा गिे ि;

(ख)

नेपाल सिकाि, प्रदे श सिकाि, स्थानीय सिकाि वा सिकािी स्वामित्वका सं स्थाबाट
सम्बजन्धत किदाताले पाउने िकिबाट किा गना लगाएि;

(ग)

कुनै ते स्रो व्यजिले किदातालाई मतनुप
ा ने िकि किदाताको पूवस
ा हिमत मलई किा
गिे ि;

(घ)

बैंक वा ववत्तीय सं स्थािा िहे को सम्बजन्धत किदाताको िकिबाट किा गना लगाएि;

(ङ)

सम्बजन्धत किदाताको कािोवाि िोक्का गिे ि;

(च)

सम्बजन्धत किदाताको चल तथा अचल सम्पजत्तिामथ दावी वा कब्जा गिे ि ि
9

(छ)

सम्बजन्धत किदाताको सम्पजत्त एकैपटक वा पटक/पटक गिी तोवकएबिोजजि
मललाि मबिी गिे ि।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बिोजजि मललािको कािवाही शुरु भएपमछ सो

कािवाही सिाप्त हुनपु ूव ा कि दाजखला गना ल्याएिा बुझाउन बााँकी कूल िकिको थप पााँच
प्रमतशत शुल्कसवहत असूल गरिनेछ।
(३) मललािबाट प्राप्त िकि किदाताले मतनुप
ा ने कि िकिभन्दा बढी भएिा बढी
भएजमत िकि साठी ठदनमभत्र सम्बजन्धत किदातालाई वफताा ठदनुपनेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोजजि िकि वफताा गदाा मनजले उपलब्ध गिाएको बैंक खातािा
जम्िा गरिठदनुपनेछ |
28.

वकस्ताबन्दीिा कि असूली: कुनै खास किदाताले ववशेष परिजस्थमत पिी सियिा कि मतना
नसक्ने कािर् भई सो कुिाको मनवेदन गना आएिा कि अमधकृतले जााँचबुझ गदाा कािर्

सन्तोषजनक दे जखएिा पचाा खडा गिी बढीिा एक बषामभत्र तीन वकस्तािा कि दाजखला गना
आदे श ठदन सक्नेछ।ति वढला बुझाएवापत यस ऐनबिोजजि लाग्ने व्याज मिनाहा हुने छै न ।
परिच्छे द-11
जरिवाना, शुल्क ि व्याज

29.

जरिवाना लाग्ने : यस ऐनको पालना नगिी किको दावयत्व घटाएिा कि अमधकृतले कि
मबगोको दश प्रमतशत जरिवाना गना सक्नेछ ।

30.
31.

व्याज लाग्ने: यस ऐनबिोजजि दाजखला गनुप
ा ने कि सियिा दाजखला नगिे िा मतनुा बुझाउनु
पने बााँकी िकिको वावषाक दश प्रमतशत व्याज लाग्नेछ ।

अमभलेख निाखेिा शुल्क लाग्ने : यस ऐनबिोजजि अमभले ख िाख्नुपने कताव्य भएका
किदाताले अमभले ख निाखेिा एक हजाि रुपैँ या शुल्क लाग्नेछ।

32.

सियिा ववविर् दाजखला नगिे िा शुल्क लाग्ने : यस ऐनबिोजजि ववविर् दाजखला गनुप
ा ने
दावयत्व भएका किदाताले सियिा ववविर् दाजखला नगिे िा प्रमतववविर् एक हजाि रुपैँ या
शुल्क लाग्नेछ।

33.

झुिा ववविर् ठदएिा शुल्क लाग्ने: यस ऐनबिोजजि ववविर् दाजखला गनुप
ा ने दावयत्व भएका
किदाताले झुिा ववविर् दाजखला गिी किको दावयत्व घटाएिा फिक पिे को कि िकि
असूल गिी सोको दश प्रमतशत शुल्क लाग्नेछ।

34.

व्याज नलाग्ने: यस ऐनबिोजजि लाग्ने शुल्क, व्याज ि जरिवानािा पुन: व्याज लाग्ने छै न।
परिच्छे द - 12

35.

पूवाादेश ि प्रशासकीय पुनिावलोकन

पूवाादेश िाग गना सक्ने : (१) कुनै किदातालाई यस ऐनबिोजजि लगाइएको कि, दस्तुि,

शुल्क वा ऐनका व्यवस्थाबािे ठिववधा भएिा सोको मनिाकिर्का लामग मनजले प्रदे श कि
ववभागको प्रिुखसिि मनवेदन ठदन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बिोजजिको मनवेदन ठदएकोिा प्रदे श कि ववभागको प्रिुखले
ठिववधा मनिाकिर् गना पूवाादेश जािी गिी किदातालाई सो पूवाादेश उपलब्ध गिाउनेछ ।

(३) उपदफा (१) ि (२) िा जुनसुकै कुिा ले जखएको भए तापमन अदालतिा

ववचािाधीन िहे को वा अदालतबाट मनर्ाय भै सकेको ववषयिा यस दफाबिोजजि पूवाादेश जािी
गना सवकने छै न ।

(4) उपदफा (१) बिोजजिको पूवाादेश अदालतको आदे शबाट अन्यथा नभएसम्ि

कायि िहनेछ ।
36.

प्रशासकीय पुनिावलोकन हुन सक्ने: यस ऐनबिोजजिका दे हायको मनर्ायिामथ प्रशासकीय
पुनिावलोकन हुन सक्नेछ:(क)

कि अमधकृतले गिे को कि मनधाािर्, पुन: कि मनधाािर् ि सं शोमधत कि मनधाािर्
सम्बन्धी मनर्ाय ि

(ख)

यस ऐनबिोजजि लाग्ने वा लागेको कि ि गैिकि िाजि तथा अन्य दस्तुि, शुल्क,
व्याजसम्बन्धी मनर्ाय ।

37.

प्रशासकीय पुनिावलोकनको प्रविया: (१) यस ऐनबिोजजिको कि मनधाािर्को मनर्ायउपि
जचत्त नबुझ्ने किदाताले सो मनर्ाय भएको मिमतले तीस ठदनमभत्र प्रदे श कि ववभागको
प्रिुखसिि प्रशासकीय पुनिावलोकनका लामग मनवेदन ठदन सक्नेछ ।
(2) उपदफा (१) बिोजजि प्रशासकीय पुनिावलोकनको लामग पिे को मनवेदनिामथ

साठ्ठी कायाठदनमभत्र कािवाही ि वकनािा गनुप
ा नेछ ।
परिच्छे द - १3
पुनिावेदन

38.

उजुिी नलाग्ने : यस ऐनबिोजजि प्रशासकीय पुनिावलोकन गना सवकने ववषयिा त्यस्तो

39.

पुनिावेदन ठदन सक्ने: (1) प्रशासकीय पुनिावलोकनको मनर्ाय भएकोिा सो मिमतले ि

पुनिावलोकन नभई कुनै अदालतिा कुनै उजुिी लाग्ने छै न ।

प्रशासकीय पुनिावलोकन नहुने ववषयिा कािर् पिे को मिमतले साठ्ठी ठदनमभत्र जचत्त नबुझ्ने
पिले सम्बजन्धत उच्च अदालतिा पुनिावेदन ठदन सक्नेछ ।
(2) उच्च अदालतले गिे को मनर्ाय अजन्ति हुनेछ ।
परिच्छे द - 14
गैिकि िाजस्व

40.

सेवा शुल्क तथा दस्तुि: कर्ााली प्रदे श सिकािले सं ववधानको अनुसूची-6 बिोजजिका िेत्र ि

41.

पयाटन शुल्क: (१) कर्ााली प्रदे श सिकािले आफैँ मनिाार् गिे गिाएको वा अमधकाि िेत्रमभत्र

ववषयिा आफूले पुर्याएको सेवावापत सेवा शुल्क तथा दस्तुि लगाई उठाउन सक्नेछ।

िहे को पयाटकीय स्थल, पयाटन व्यवसाय ि पयाटकीय वियाकलापिा पयाटन शुल्क लगाई
उठाउन सक्नेछ।पयाटकीय िेत्रिा उपलव्ध गिाएको सेवाको लागत¸ सञ्चालन ि सम्भाि
खचालाई आधाि िानी पयाटन शुल्क लगाउनुपनेछ।
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(2) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुिा ले जखएको भए तापमन प्रदे शले अफ्नो िेत्रमभत्र

पयाटक प्रवेश गिे को आधाििा पयाटन शुल्क लगाउने छै न ।
42.

अन्य शुल्क लगाउन सक्ने: (१) प्रदे श सिकािले आफ्नो अमधकाि िेत्रको ववषय ि िेत्रिा
शुल्क लगाई उठाउन सक्नेछ।

(२) प्रदे श सिकािले सं ववधान ि अन्य प्रचमलत कानूनको ववपिीत नहुने गिी आफूले

प्रदान गिे को सेवा, सुववधा ि व्यवस्थापन गिे का थप वा नयााँ िेत्र वा ववषयिा शुल्क
लगाउन सक्नेछ।
(३) यस परिच्छे दबिोजजि सेवा शुल्क तथा दस्तुि लगाउने वा त्यसको दििा
हेिफेि गने मनर्ायको ववविर् प्रदे श सिकािले प्रदे श सभाको बैठक चलेको सियिा भए सात

ठदनमभत्र ि त्यस्तो बैठक नचले को सियिा भए त्यसपमछ बस्ने सभाको पवहलो बैठक भएको
मिमतले सात ठदनमभत्र त्यस्तो मनर्ायको ववविर् पेश गनुप
ा नेछ।
43.

छु ट वा मिनाहा: (१) प्रदे श सिकािले खास अवस्थािा यस ऐनबिोजजि लाग्ने गैिकि
िाजििा आधाि ि कािर् खुलाई आंजशक वा पूर्रू
ा पिा छु ट ठदन वा मिनाहा गना
सक्नेछ।यसिी छु ट ठदाँदा सिान अवस्थाका सबै किदातालाई सिान व्यवहाि गनुप
ा नेछ।

(२) नेपाल सिकाि वा स्थानीय सिकािले कुनै परियोजना वा ववकास कायाका लामग

खास सािग्री, कािोवाििा कि नलाग्ने व्यवस्था गिे कोिा प्रदे श सिकािले तत्तत् सिकािसाँग
सिन्वय गिी कि छु टसम्बन्धी सो व्यवस्थाको पालना गने गिाउनेछ।

(3) उपदफा (१) बिोजजि गैिकि िाजििा छु ट वा मिनाहा ठदएको ववविर्

सभाको बैठक चलेको सियिा सभािा ि सभाको बैठक नचले को सियिा त्यसपमछ बस्ने
सभाको पवहलो बैठकिा पेश गनुप
ा नेछ ।
परिच्छे द - १5
44.

सिन्वयसम्बन्धी व्यवस्था

ाँ सिन्वय : (१) प्रदे श सिकािले सं घीय कानून वा यस ऐनबिोजजि असूल
नेपाल सिकािसग
उपि गनुप
ा ने कि वा गैिकि िाजि असूल गना एकिाि प्रर्ाली अपनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको एकिाि प्रर्ाली अपनाउन स्थानीय सिकाि वा

स्थानीय सिकािले अमधकाि सुम्पेको अमधकृत वा कि अमधकृतले नेपाल सिकाि वा नेपाल
सिकािले सो प्रयोजनका लामग अमधकाि सुम्पेको अमधकृतसाँग सिन्वय गिी आवश्यक
व्यवस्था गना सक्नेछ ।

(३) प्रदे श सिकािले सं ववधानको साझा सूचीिा िहे का मबषयसाँग सम्बजन्धत कि वा

गैिकि िाजिका आधाि ि दि वा कि प्रशासनका सम्बन्धिा नेपाल सिकािसाँग सिन्वय
गना सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) ि (३) बिोजजिको व्यवस्थाअन्तगात सिन्वय गिी टु ङ्गोिा
पुमगएका मबषयहरू यस ऐनिा पिे सिह िामननेछ ि ती व्यवस्थाका हकिा यस ऐनिा
अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेजखएको भए तापमन सोही अनुसाि कायाान्वयन गनुप
ा नेछ।
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45.

ाँ सिन्वय: (१) प्रदे श सिकािले प्रदे श कानून वा यस ऐनबिोजजि असूल
स्थानीय सिकािसग
उपि गनुप
ा ने कि वा गैिकि िाजि असूल गना एकिाि प्रर्ाली अपनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिको एकिाि प्रर्ाली अपनाउन प्रदे श सिकािले अमधकाि

सुम्पेको अमधकृत वा कि अमधकृतले

नेपाल सिकाि वा नेपाल सिकािले सो प्रयोजनका

लामग अमधकाि सुम्पेको अमधकृतसाँग सिन्वय गिी आवश्यक व्यवस्था गना सक्नेछ।

(३) प्रदे श सिकािले सं ववधानको साझा सूचीिा िहे का मबषयसाँग सम्बजन्धत कि वा

कि प्रशासनका सम्बन्धिा स्थानीय सिकािसाँग

गैि कि िाजिका आधाि वा दि वा
सिन्वय गना सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) ि (३) बिोजजिको व्यवस्थाअन्तगात सिन्वय गरिएका मबषयहरू

यस ऐनिा पिे सिह िामननेछ ि ती व्यवस्थाका हकिा यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा
लेजखएको भए तापमन सोहीअनुसाि कायाान्वयन गनुप
ा नेछ।
4६.

ाँ सिन्वय: प्रदे श सिकािले कि ि गैिकि िाजि सङ्कलनका सम्बन्धिा नेपाल
केन्रीय बैंकसग

4७.

ाँ सिन्वय: प्रदे श सिकाि वा सोको कुनै अमधकृतले कि
अन्य मनकाय, कायाालय ि सं स्थासग

िाष्ट्र बैंकसाँग सिन्वय गिी आवश्यक व्यवस्था गना सक्नेछ।

तथा गैिकि िाजिसाँग सम्बजन्धत ववषयिा नेपाल सिकाि ि स्थानीय सिकािअन्तगातका
सिकािी मनकाय, बैंक वा सं स्थासाँग सिन्वय गना सक्नेछ।
परिच्छे द - १6

िाजस्व प्रस्ताव तजुि
ा ा तथा सूचनासम्बन्धी व्यवस्था
4८.

िाजस्वसम्बन्धी नयााँ प्रस्ताव: प्रदे श सिकािले कि तथा गैिकिसम्वन्धी नयााँ कि प्रस्ताव

4९.

सूचना सावाजमनक गनुप
ा ने: (१) यस कानूनबिोजजि प्रदे श सिकािले लगाएको कि ि गैिकि

तयाि गदाा सिोकािवालासाँग पिािशा गनुप
ा नेछ।
िाजि

उठाउने

कायाालयको

प्रिुखले

सो

कि

ि

िाजिका

दि

ि

त्यसिा

भएको

हेिफेिसम्बन्धी सूचना सवासाधािर्को लामग सावाजमनक गनुप
ा नेछ।

(२) प्रदे श सिकािले उपदफा (१) बिोजजिका कि, िाजिका दि ि त्यसिा भएको

हेिफेिसिेत मिलाई प्रदे श सिकािको वेबसाइटिा िाख्ने व्यवस्था मिलाउनुपनेछ।

(३) प्रदे श सिकािले कि ि िाजिका दि ि हे िफेिसम्बन्धी ववविर् केन्रीय सूचना

प्रर्ालीिा सिेत िाख्ने प्रयोजनका लामग नेपाल सिकाि अथा िन्त्रालय वा सो िन्त्रालयले
तोकेको कायाालयलाई उपलब्ध गिाउनुपनेछ।
परिच्छे द - 17
ववववध

५०.

ववद्युतीय िाध्यिको प्रयोग गना सक्ने: यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा ले जखएको भए तापमन

प्रदे श सिकािले ववद्युतीय िाध्यि(अनलाइन)बाट किदातालाई सूचना ठदने, किदाताले आफ्नो
ववविर् ि प्रिार् पेश गने, कि लगायतको मतनुा बुझाउनुपने िकि दाजखला गने एवि् कि
वा त्यस्तो िकि बुझाएको िमसद ठदने लगायतका किसम्बन्धी अन्य काि कािवाही गना
सवकने व्यवस्था गना सक्नेछ।
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5१.

ठे क्कािा लगाउन नपाइने: प्रदे श सिकािले आफूले असूल गनुप
ा ने कुनै कि वा िाजस्व

ठे क्का लगाई उठाउन पाइने छै न।ति प्रचमलत कानूनबिोजजि स्थानीय सिकािसाँग सिन्वय
गिी कि उठाउन िोक लगाएको िामनने छै न ।

5२.

कागजातको ढााँचा: (१) यस ऐनको कायाान्वयनको लामग प्रदे श सिकािले मनदे जशका,
ठदग्दशान, फािाि, ढााँचा, तरिका तोक्ने गिी सूचना जािी गना सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बिोजजिका मनदे जशका, ठदग्दशान, फािाि, ढााँचा, तरिका आठद
सवासाधािर्को जानकािीको लामग प्रदे श सिकािको सूचनापाटी, वेबसाइट ि पत्रपमत्रकाको
िाध्यिबाट उपलब्ध गिाउनुपनेछ ।

5३.

सूचना तािेली िीत पुगेको िामनने : (१) यस ऐनबिोजजि ठदनुपने म्याद, सूचना वा कागजात
दे हायिोजजि बुझाए वा पठाएिा सम्बजन्धत व्यजिलाई बुझाएको वा ठदइएको िामननेछ :(क)

सम्बजन्धत व्यजिलाई नै बुझाएको;

(ख)

मनजको परिवािको उिेि पुगेको सदस्यलाई बुझाएको;

(ग)

मनजको कानून व्यवसायी वा ले खापाललाई बुझाएको;

(घ)

नावामलगको हकिा सं ििक वा िाथवि व्यजिलाई बुझाएको;

(ङ)

कायाालय¸ सं स्था वा मनकायको हकिा प्रबन्धक वा प्रशासकीय प्रिुखलाई बुझाएको ि

( च)

किदाताको ठे गानािा हुलाकबाट िजजष्ट्री गिी पठाएको ।

(२) कि कायाालयको अमधकृतको नाि ि पद खुल्ने गिी दस्तखत गरिएको,

कम्प्यूटि प्रववमधबाट इनिीप्ट वा इनकोड गरिएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातिा
लेखी

यस

ऐनबिोजजि

जािी

गरिएको, तािेली

गरिएको

वा

ठदइएको

कागजातलाई

िीतपूवक
ा को िामननेछ ।
5४. कागजातको अमभलेख िाख्ने : (१) यस ऐनबिोजजि कि बुझाउनुपने दावयत्व भएको प्रत्येक
व्यजि वा किदाताले दे हायबिोजजिका आवश्यक कागजातहरू सुिजित गिी िाख्नु पनेछ:(क)

यस ऐनबिोजजि कि कायाालयिा पेश गनुप
ा ने कागजात ि सोलाई
पुष््ााँइ गने सूचना तथा कागजात;

(ख)

कि मनधाािर् गना सघाउ पुर्याउने कागजात ि

(ग)

खचा किी गनुप
ा ने भए सोलाई पुष््ााँइ गने कागजात ।

(२) कि कायाालयले मलजखतरूपिा सूचना जािी गिी अन्यथा तोकेकोिा बाहे क

किदाताले यस दफाबिोजजिका कागजात सम्बजन्धत आय वषा सिाप्त भएको मिमतले कजम्तिा
चाि वषाको अवमधसम्ि सुिजित िाख्नुपनेछ ।
5५.

अदालतलाई भए सिहको अमधकाि हुने :

यस ऐनको प्रयोजनको लामग कि अमधकृतलाई

सम्बजन्धत व्यजिलाई जझकाउने, बयान गिाउने, प्रिार् बुझ्ने ि मलखतहरू पेश गना लगाउने
5६.

सम्बन्धिा प्रचमलत नेपाल कानूनबिोजजि अदालतलाई भए सिहको अमधकाि हुनेछ ।

आदे श वा मनदे शन ठदन सक्ने : सं घीय सिकािले कि प्रशासनलाई प्रभावकािी बनाउन

नेपालको सं ववधान ि सं घीय सिकािको किसम्बन्धी कानून ि यो ऐनको प्रावधानलाई
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कायाान्वयन गना गिाउन आवश्यक आदे श वा मनदे शन ठदन सक्नेछ । यस्तो आदे श वा
5७.

मनदे शन पालना गनुा प्रदे श सिकािको कताव्य हुनेछ ।
कि अमधकृतको परिचय-पत्र:

कि कायाालयिा काि गने प्रत्येक कि अमधकृत ि अन्य

किाचािीले परिचय-पत्र आफ्नो साथिा िाख्ने, काि गने सियिा लगाउने ि कताव्य
पालनाको मसलमसलािा परिचय-पत्र सम्बजन्धत व्यजिलाई दे खाउनुपनेछ ।
5८.

ववभागीय कािवाही ि सजाय हुन:े (१) कि अमधकृत वा कि प्रशासनसाँग सम्बजन्धत कुनै

किाचािीले कि मतनुा बुझाउनुपने दावयत्व भएको व्यजि वा किदातालाई हानी नोक्सानी
पुर्याउने, किको दावयत्व घटीबढी गने, सिान अवस्थािा किदाताबीच असिान व्यवहाि गने,

कुनै किदातालाई अनुजचत फाइदा पुर्याउने वा किदाताबाट आफ्नो वा अरू कसै को मनजी
स्वाथा पूमता गने उद्देश्यले कुनै काि गिे िा वा कानूनबिोजजि गनुप
ा ने काि सियिा नगिी

दु:ख वा है िानी ठदएिा सम्बजन्धत व्यजिले प्रदे श कि कायाालयको प्रिुखसिि उजुि गना
सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बिोजजि उजुि पिे िा कि कायाालयको प्रिुखले आवश्यक

छानमबन गिी सम्बजन्धत किाचािीको सेवासम्बन्धी कानूनबिोजजि आफूलाई कािवाही गने

अमधकाि भएको ववषयिा आफैँले कािवाही गने ि अमधकाि नभएको ववषयिा ववभागीय
कािवाहीको लामग कि ववभागको प्रिुखसिि पेश गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बिोजजि प्राप्त भएको उजुिी सम्वन्धिा छानववन गना ववभागीय

प्रिुखले छानववन समिमत गठन गिी प्रमतवेदन मलन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोजजि छानववन ि कािवाही गदाा प्रिार् नष्ट हुन सक्ने भएिा

कि ववभागको प्रिुखले त्यस्तो कि अमधकृत वा अन्य किाचािीलाई सम्बजन्धत सेवासम्बन्धी
कानूनबिोजजि मनलम्बन गना सक्नेछ ।
(5) उपदफा (3) बिोजजि छानववन गदाा प्रचमलत कानूनबिोजजि अनुजचत काया वा

लापिवाही गिे को कुिा खुल्न आएिा कि ववभागको प्रिुखले मनजलाई ववभागीय कािवाही
गनेछ ।

(6) यस दफाबिोजजिको छानववन गने ि कि अमधकृतको जजम्िेवािीबाट अलग

5९.

िाख्ने मनलम्बन अवमध तीन िवहनाभन्दा बढी हुने छै न।

पुिस्कृत गना सक्ने: (१) प्रदे श कि ववभागले यथाथापिक ि ववश्वसनीयरूपिा तथा कानूनले
तोकेको म्यादमभत्र कि ववविर् बुझाउने, लागेको कि दाजखला गने ि कि अमधकृतले

अनुिोध गिे का सूचना उपलब्ध गिाउने बढीिा तीन जना किदातालाई पुिस्काि ठदने
व्यवस्था प्रत्येक वषा गना सक्नेछ।
(2) उपदफा (१) विोजजि ठदइने पुिस्कािसम्बन्धी अन्य व्यवस्था कि ववभागको
६०.

प्रिुखले मनधाािर् गिे बिोजजि हुनेछ।

म्याद, हदम्याद नजाने : यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुिा लेजखएको भए तापमन यस
ऐनबिोजजि म्याद वा हदम्याद गर्ना गदाा दे हायको अवमध किा गिी गर्ना गरिनेछ:-
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(क)

अदालतबाट स्थगन वा कि अमधकृत वा अन्य सिकािी मनकायबाट िोक्का वा
स्थगन भएको अवमध ि

(ख)

पुनिावेदन गिे कोिा पुनिावेदन तहको अजन्ति मनर्ाय भएको जानकािी प्राप्त
नभएसम्िको अवमध ।

कर्ााली प्रदे श सभाको सम्वत् २०७५ साल आषाढ १९ गते बसेको बैठकले नेपालको
सं ववधानको धािा १९९ बिोजजि यो ववधेयक पारित गिे को व्यहोिा सं ववधानको धािा २०१
बिोजजि प्रिाजर्त गदा छु ।

िाज बहादुि शाही
सभािुख
कर्ााली प्रदे श
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