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प्रस्तावना : प्रदेशको समग्र समतामूलक ववकासका लार्ि कर तथा िैरकर राजश्व लिाउने तथा 
उठाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था िनि वान्छनीय भएकाले,  

    नेपालको संववधानको धारा १९७ बमोजजम मधेश प्रदेशको प्रदेश नम्बर दईुको प्रदेश सभाले 
यो ऐन बनाएको छ। 

  

दफा १.  को उपदफा (२) यो ऐन प्रदेश नं २  मधेश प्रदेशमा भर लािू हनुेछ र यस ऐन 
बमोजजमको कर वा राजस्व बझुाउन ुपने दावयत्व भएको व्यजि जहााँसकैु रहे बसेको भए पर्न 
र्नजको हकमा समेत लािू हनुेछ।    

 

दफा २. को  पररभाषामा  

(क) "आर्थिक ऐन" भन्नाले प्रदेश सरकारले जारी िरेको  सालबसाली आर्थिक ऐन 
सम्झन ुपछि।   

(ख) "कम्पनी” भन्नाले प्रचर्लत कानून बमोजजम स्थापना भएको कम्पनी सम्झनपुछि 
र सो शब्दले प्रचर्लत नेपाल कानून बमोजजम स्थावपत संिठठत संस्था , सर्मर्त, 
सहकारी संस्था, ट्रष्ट , संयिु उद्यम , ववदेशी कम्पनी र मन्रालय वा राजस्व 
र्नदेशनालयले तोकेको अन्य संस्था वा कम्पनी लाई समेत जनाउाँछ। 

(ि) “कर” भन्नाले पररच्छेद -३ बमोजजम लािेको वा लाग्न ेकर सम्झन ुपछि र सो 
शब्दले सालबसाली प्रदेशको आर्थिक ऐन बमोजजमको कर समेतलाई बझुाउाँछ 
।  

(घ) "कर अर्धकृत” भन्नाले दफा ६ बमोजजमको कर अर्धकृत सम्झन ुपछि र सो 
शब्दले कर अर्धकृतको रुपमा काम िनि जजम्मेवारी समु्पेको वा कर 
अर्धकृतको प्रत्यायोजजत अर्धकार प्रयोि िने प्रदेशको मन्रालयले तोवकठदएको 
अर्धकृतस्तरको कमिचारी समेतलाई जनाउाँछ । 

(ङ) “कर कायािलय” भन्नाले प्रदेशमा कर सम्बन्धी काम, कारबाही र र्नर्िय िने 
राजश्व र्नदेशनालय, कर कायािलय, वा  सो प्रयोजनको लार्ि प्रदेश सरकारले 
तोवकठदएको प्रदेश  सरकार अन्तिितको कायािलय वा अन्य संिठन  संरचना 
सम्झन ुपछि। 

(च) “करदाता” भन्नाले कर र्तनुि पने कतिव्य भएको जनुसकैु प्राकृर्तक वा कानूनी 
व्यजि सम्झन ुपछि र सो शव्दले कर अर्धकृतले कुनै करको वववरर् बझुाउन 
सूचना ठदएको वा अरु कुनै कारवाही प्रविया शरुु िरेको व्यजिलाई समेत 
जनाउाँछ।  

 (झ) “कृवष आय” भन्नाले प्रदेश र्भरको कृवषजन्य कायिमा प्रयोि भएको जर्मनबाट 
प्राप्त भएको देहायको रकम सम्झन ुपदिछ: 
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                                    (१)  कृवषयोग्य जर्मनको प्रयोिबाट उत्पाठदत कृवष उपजको आम्दानी, 
  (२)  कृवषयोग्य जर्मनमा हनेु कृवष पैदावारमा आधाररत रेसम खेती, फलफूल 

खेती, पसपुालन, पञ्छीपालन, मत्स्य पालन, जचया खेती, कफी खेती, 
जर्िबटुी खेती, तरकारीका ववउ ववजन उत्पादन, मौरी पालन, रबर 
खेती,  पषु्प खेती, मत्स्य पालन तथा अन्य निदेवालीको व्यवसावयक 
खेती आठदबाट प्राप्त हनेु रकम, 

             

                              (४)  कुत/अर्धया आठदमा लिाए वापत प्राप्त हनुे रकम, कृवषयोग्य जर्मनमा 
हनुे फलफूल, तरकारी, मत्स्य पालन/पश ुपालन आठदबाट प्राप्त 
हनुे रकम,  

 (ट) “िैरकर राजस्व ” भन्नाले पररच्छेद -३ बमोजजमको लाग्ने वा लािेको  राजस्व 
सम्झन ुपछि र सो शब्दले कर बाहेकका प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हनुे अन्य 
राजस्व समेतलाई जनाउाँछ । 

 (ढ)  "प्रदेश कर प्रमखु" भन्नाले प्रदेश सरकारले कर प्रशासन सम्बन्धी प्रमखु 
जजम्मेवारी तोकी र्नयिु िरेको अर्धकृतस्तरको कमिचारी सम्झन ुपछि र सो 
शब्दले कर प्रमखु र्नयिु नभएकोमा आर्थिक मार्मला तथा योजना  अथि 
मन्रालयले तोवकठदएको सोही मन्रालयको उपसजचव वा सोस्तरको कमिचारी 
समेतलाई जनाउाँछ । 

 (त) “व्यजि” भन्नाले कर र्तनुिपने दावयत्व भएको प्रकृर्तक व्यजि, र्नकाय वा अन्य 
कर र्तनुि पने दावयत्व भएको जनुसकैु व्यजि सम्झन ुपछि। 

 (द) “सभा” भन्नाले मधेश प्रदेश प्रदेश सभा सम्झन ुपछि। 

 

४. कर तथा िैरकर राजस्व र्नधािरर्का आधार:  (१)  कर राजस्व देहायका आधारमा र्नधािरर् 
िररनेछ :–  

 (ख) समानता र न्यायमा आधाररत कर प्रर्ाली मा समानता र न्यायमा 
आधाररत रहेर । 

 (घ) नािररकको करदाताको सवुवधा । 

 (२) प्रदेश सरकारले कर प्रशासनलाई सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता 
अनसुार राजश्व र्नदेशनालय , कर कायािलय स्थापना िनि वा कुनै कायािलयलाई कर 
कायािलयकोरूपमा कायि िनि पाउने िरर तोक्न सक्नेछ। 

 
 

                                                           
 खण्ड थप भएको 
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७.  कर अर्धकृतको काम, कतिव्य र अर्धकार: यस ऐनमा अन्यर उल्लेख भएका काम , कतिव्य 
र अर्धकारका अर्तररि कर अर्धकृतको काम, कतिव्य र अर्धकार देहाय बमोजजम हनुेछ:- 

 (ि) कर परीक्षर्, तथा अनसुन्धान र कर र्नधािरर् िने । 

८.  अर्धकार प्रत्यायोजन: (१) प्रदेश कर प्रमखुले संववधान र यस ऐन बमोजजम आफूमा रहेको 
कर तथा राजस्व उठाउने अर्धकार  कर कायािलयका प्रमखु वा कर अर्धकृतलाई प्रत्यायोजन 
िनि सक्नेछ।  

 (३) कर कायािलयको प्रमखु वा कर अर्धकृतले आफूलाई प्राप्त अर्धकार प्रत्यायोजन 
िने सम्बन्धमा प्रदेश आर्थिक मार्मला तथा योजना  अथि मन्रालय बाट कुनै खास र्नदेशन 
भएकोमा सोही बमोजजम िनुि पनेछ। 

 

९. प्रत्यायोजजत अर्धकार र उत्तरदावयत्त्व :  

(२) दफा ८ बमोजजम प्रत्यायोजजत अर्धकार प्रयोि िनेले सो अर्धकारको प्रयोि िदाि 
यस ऐनको भावना अनसुार असल र्नयतले अर्धकार प्रत्यायोजन िने प्रर्त उत्तरदायी भई 
प्रयोि िनुि पनेछ। 

 

१०. घर जग्िा रजजषे्ट्रशन शलु्क:(१) प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेर र्भर घर , जग्िा वा घर जग्िा 
रजजषे्ट्रशन वा र्लजखत पाररत िदाि रजजषे्ट्रशन बापतको शलु्क , रोक्का दस्तरु र सेवा शलु्क 
अनसूुची -१ बमोजजम लिाउने छ। 

        

(७) मनुाफा आजिन निने सामदुावयक धार्मिक सांस्कृर्तक सामाजजक संघ संस्थाले 
खररद िने जग्िा वा घर जग्िामा प्रदेश सरकारले छुट ठदन सक्नेछ । तर वववि िदाि यो 
छुट उपलब्ध हनेु छैन ।  

 

११. सवारी साधन कर:  (१) प्रदेश सरकारले सवारी साधनमा अनसूुची −२ बमोजजम सवारी 
साधन कर लिाउने र उठाउनेछ । तर एम्बलेुन्स  शववाहन दमकल जस्ता यातायातका 
साधनमा कुनै कर र दस्तरु लाग्ने छैन ।  

       

१२. मनोरन्जन कर:  

          (४) उपदफा (३) बमोजजम जम्मा भएको रकममध्येबाट साठी प्रर्तशतले हनुे रकम 
सम्बजन्धत स्थानीय तहले स्थार्नय संजचत कोषमा राखी बााँकी चार्लस प्रर्तशतले हनुे रकम 
मार्सक रुपमा प्रदेश संजचत कोषमा जम्मा िनुिपनेछ । 

          (५) उपदफा (३) को अवर्धर्भर मनोरन्जन कर नबझुाउने करदातालाई सम्बजन्धत 
स्थार्नय तहले सो अवर्ध नाघेको र्मर्तले तीन मवहनासम्मको लार्ि दश प्रर्तशत र सो 

                                                           
 उपदफा थप 
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अवर्धर्भर पर्न दाजखला निरेमा बझुाउन ुपने कर रकमकव वावषिक पन्र प्रर्तशतका दरले 
ब्याज समेत लिाई त्यस्तो रकम असलु उपर िनुिपनेछ । 

 

१३. ववज्ञापन कर :  

(७) नेपाल सरकार, प्रदेश  सरकार र स्थानीय तहले राखेका ववज्ञापनमा ववज्ञापन 
कर लाग्ने छैन । प्रचर्लत कानूनको अर्धनमा रवह िररने सामाजजक सांस्कृर्तक 
चेतनामूलक िैर व्यवसावयक ववज्ञापनमा समेत ववज्ञापन कर लाग्ने छैन । 

(८) यस दफा बमोजजम ववज्ञापन करबाट उठेको रकममध्येबाट साठी प्रर्तशतले 
हनुे रकम स्थानीय तहले संजचत कोषमा राखी चार्लस प्रर्तशतले हनुे रकम मार्सक रुपमा 
प्रदेश संजचत कोषमा जम्मा िनुि पनेछ । 

(९) यस दफा बमोजजम बझुाउन ुपने ववज्ञापन कर मवहना समाप्त भएको र्मर्तले 
पजच्चस ठदनर्भर सम्बजन्धत स्थार्नय तहमा दाजखला िनुिपनेछ । 
    (१०) उपदफा (९) मा तोवकएको अवर्धर्भर ववज्ञापन कर नबझुाउने करदातालाई 
सम्बजन्धत स्थानीय तहले सो अवर्ध नाघेको र्मर्तले तीन मवहनासम्मको लार्ि दश प्रर्तशत र सो 
अवर्धर्भर पर्न दाजखला निरेमा बझुाउनपुने कर रकमको वावषिक पन्र प्रर्तशतका दरले ब्याज 
समेत लिाइ त्यस्तो रकम असलु उपर िनुिपनेछ । 

 (११) ववज्ञापन कर असलु सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय सरकार तहको कानून         
बमोजजम हनुेछ ।  

 

१४. कृवष आयमा कर:  

  (२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लार्ि कृवषयोग्य जर्मनको स्वार्मत्व देहायको 
व्यजिमा रहेको मार्ननेछ: 

 (ि) कुनै कृवषयोग्य जर्मन नावालक असक्षम अधिसक्षम वा ववदेशमा रहेको 
स्वार्मत्वमा रहेको भए सो को स्वार्मत्व र्नजको संरक्षकमा रहेको 
मानी सोही अनसुार कर लाग्नेछ।  

(४) यस दफाको प्रयोजनका लार्ि कृवष आयको िर्ना िदाि कूल कृवष आयमा 
देहायका खचिहरु घटाई िनि सवकनेछ: 

 (छ) कृवष उत्पादानको प्रमाजर्त वास्तववक खचि। 
१५. सेवा शलु्क तथा दस्तरु: प्रदेश सरकारले नेपाल संववधानको अनसूुची-६ ७ र ९ बमोजजमका 

क्षेर र र्बषयमा आफूले पयुािएको सेवा वापत सेवा शलु्क तथा दस्तरु लिाई उठाउन 
सक्नेछ। 

                                                                                                                                                                                     

 
 उपदफा थप 
 खण्ड थप 
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१६. पयिटन शलु्क:  

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापर्न प्रदेशले आफ्नो क्षेर 
र्भर पयिटक प्रवेश िरेको आधारमा मार पयिटन शलु्क लिाउने छैन।  

 

१७. प्राकृर्तक स्रोत उपयोि बापतको शलु्कः (१) प्रदेश सरकारले प्राकृर्तक श्रोत उपयोि 
बापत देहायको शलु्क लिाउन र उठाउन सक्नेछः-  

  (क)  ढंुिा , र्िट्टी , वालवुा , दहत्तर ,बहत्तर शलु्क सम्बन्धी व्यवस्थाः 
   १. प्रदेश र्भर ढुङ्गा , र्िट्टी, बलवुा, माटो, खोलाले बिाई ल्याएको काठ , दाउरा 

लिायतका दहत्तर बहत्तरको संकलनमा अनसूुची-५ बमोजजम शलु्क लिाइने र असलु 
उपर िररनेछ । स्थानीय तहले प्रचर्लत कानूनमा तोवकएको दरमा नघट्ने िरी 
वविी मूल्य तोक्न सक्नेछ । 

   2. उपखण्ि १. बमोजजमको शलु्कको संकलन सम्बजन्धत स्थानीय तहले  िनेछ। 
  3. उपखण्ि १. बमोजजम संकर्लत रकम सम्बजन्धत स्थानीय तहले संकर्लत 

शलु्कको साठठ प्रर्तशत आफ्नो संजचत कोषमा राजख चालीस प्रर्तशत रकम प्रदेश 
सजित कोषमा दाजखला िनुि पनेछ । 

 (ख) खानीजन्य बस्तहुरुको उपयोि िरी र्समेन्ट उत्पादन िने उधोिलाइ लाग्ने प्राकृर्तक 
श्रोत उपयोि शलु्कः 

  १. खानीजन्य खानीजन्य बस्तहुरुको उपयोि िरी र्समेन्ट उत्पादन िरी र्बवि 
ववतरर् िने उद्योिबाट उत्पाठदत र्समेन्टको ववविमा अनसूुची-६ बमोजजम शलु्क 
लिाइनेछ र उि शलु्क सम्बन्धीत उद्योिले मार्सक रुपमा मवहना समाप्त भएको 
र्मर्तले अको मवहनाको 25 ितेर्भर प्रदेश सरकारले र्नधािरर् िरेको प्रदेश ववभाज्य 
कोषमा वववरर् सवहत दाजखला िनुि पनेछ ।  

  २. उपखण्ि १ को अवर्धर्भर उि शलु्क नबझुाउने करदातालाई प्रदेश सरकारले 
सो अवर्ध नाघेको र्मर्तले तीन मवहनासम्मको लार्ि दश प्रर्तशत र सो अवर्धर्भर 
पर्न दाजखला निरेमा बझुाउनपुने कर रकमको वावषिक पन्र प्रर्तशतका दरले ब्याज 
समेत लिाइ त्यस्तो रकम असलु उपर िनुिपनेछ । 

  ३ . उपखण्ि १ बमोजजमको शलु्कको प्रशासन प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलय वा 
प्रदेश लेखा ईकाई कायािलयले िनेछ । 

  ४ . प्रदेश लेखा र्नयन्रक कायािलयले उपखण्ि १. बमोजजम जम्मा हनेु रकमको 
साठी प्रर्तशत रकम प्रदेश सजित कोष र चार्लस प्रर्तशत रकम सम्बजन्धत स्थानीय 
तहको सजित कोषमा जम्मा िनेछ ।  

                                                           
 दफा थप 
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 (ि) वन पैदावार सम्बन्धी शलु्कः  
 प्रदेश वन ऐन, २०७७ तथा र्नयमावली बमोजजम काष्ठ पैदावार, िैर काष्ठ वन पैदावार वा 

चट्टान, माटो, नठदजन्य र खर्नजजन्य पदाथिको उपयोि वापत लिाइने सेवा शलु्क तथा 
अन्य दस्तरु लिाउने र असलुउपर िने सम्बन्धी व्यवस्था सोही ऐन तथा र्नयमावली 
बमोजजम हनेुछ । 

 

१७ १८. दफा र्मलान 

 

दफा र्मलान १८. १९  दण्ि जररवाना: प्रदेशले सरकारले संववधानको अनसूुजच - ६ बमोजजमका 
क्षेर र ववषयमा दण्ि जररवाना लिाई उठाउन सक्नेछ ।   

 

दफा र्मलान १९. २० छुट वा र्मनाहा: (१) प्रदेशमा संकट, महामारी, प्राकृर्तक आपदा ववपता 
आठद भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले खास अवस्थामा यस ऐन बमोजजम लाग्ने कर तथा 
िैरकर राजश्वमा आधार र कारर् खलुाई आंजशक वा पूर्ि रूपमा छुट ठदन वा र्मनाहा िनि 
सक्नेछ । यसरी छुट ठदाँदा समान अवस्थाका सवै करदातालाई समान व्यवहार िनुि 
पनेछ।  

                    (२) नेपाल सरकार वा स्थानीय सरकारले कुनै पररयोजना वा ववकास कायिका लार्ि 
खास सामग्री, कारोवारमा कर नलाग्ने व्यवस्था िरेकोमा प्रदेश सरकारले तत ्तत ्
सरकारसंि समन्वय िरी कर छुट सम्बन्धी सो व्यवस्थाको पालना िने िराउने छ। 

                   (३) उपदफा (१) बमोजजम राजश्वमा छुट वा र्मनाहा ठदनको लार्ि प्रदेश सरकारले 
र्नदेजशका वा कायिववर्ध बनाउने छ । ठदने व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

 

दफा र्मलान २०. २१ करदाताको पवहचान तथा दताि:  

 

दफा र्मलान २१ . २२ करदाताको दावयत्व:  

 

दफा र्मलान २२. २३ करदाताको अर्धकार :  
 

दफा र्मलान २३. २४ करदाताको प्रर्तर्नर्धत्व:  

 

दफा र्मलान २४. २५ वववरर् दाजखला िनि आदेश ठदन सक्ने:  

 

दफा र्मलान २५ . २६ वववरर् सच्याउन सवकने :  यस पररच्छेद बमोजजमको कर वववरर् 
दाजखला भै सकेपर्छ कुनै तथ्य सम्बन्धी वा िजर्तीय भलू भएको भने्न लािेमा करदाताले 
पवहला वववरर् दाजखला भएको र्मर्तले तीन मवहना र्भर यथाथि , तथ्य र सही अंक 
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सवहतको अको वववरर् पेश िनि सक्नेछ। तर वववरर्मा भएको रटुी सच्याउने वववरर्मा 
पनुः सच्याउन र्नवेदन ठदन सवकने छैन । 

 

दफा र्मलान २६. २७  कर दाजखला िनुिपने:  

        

दफा र्मलान २७.  २८ कर दाजखलाको र्नस्सा ठदन ुपने:  

 

२९ कर समायोजन सम्वन्धी व्यवस्था :  (१) करदाताले दफा २८ यस ऐन वमोजजम वफताि 
पाउने रकम र्नजले  दाजखला िनुि पने कर रकम भन्दा बढी कर दाजखला िरे मा र्नजले 
दाजखला िनि बााँकी कर रकम समायोजन िनि कर अर्धकृत समक्ष र्नवेदन ठदन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) वमोजजम र्नवेदन परेकोमा व्यहोरा मनार्सफ मनार्सव देजखए 
कर अर्धकृतले एक मवहना र्भर माि बमोजजम समायोजन िनि आदेश ठदन सक्नेछ ठदन ु
पनेछ। 

२८. ३० कर वफताि सम्वन्धी व्यवस्था: (१) करदाताले यस ऐन बमोजजम कर बझुाउाँदा र्तनुि 
पने भन्दा बढी कर दाजखला िरेकोमा सो कर रकम दफा २९ बमोजजक समायोजन िदाि 
समेत समायोजन भई बााँकी रहन िएमा आिमी वषिमा र्तनुि पने अन्य कर रकममा 
समायोजन िनि वा वफताि माि िनि सक्नेछ।  

 (२) उपदफा (१) वमोजजम समायोजन वा वफतािको लार्ि र्नवेदन परेकोमा 
व्यहोरा मनार्सव मनार्सफ भएमा करदाताले बझुाउन कुनै रकम बााँकी भएमा त्यसमा 
र्मलान िरी बााँकी रहेको रकम कर अर्धकृतले छानववन िरी र्नवेदन परेको साठी ठदन 
र्भर माि बमोजजम वफताि ठदन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) वमोजजमको अवर्धर्भर वफताि नठदएमा बााँकी अववधको लाि 
वावषिक १० प्रर्तशतका दरले हनेु ब्याज समेतको िर्ना िरर वफताि ठदनपुनेछ । 

 

पररच्छेद –७ 
कर पररक्षर् तथा कर र्नधािरर् : 

दफा र्मलान ३०. ३१ कर परीक्षर्:  

 (६) उपदफा (५) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापर्न कुनै व्यजिले वकते वा 
जालसाजज िरर कर दावयत्व कम िरेमा त्यसको जानकारी पाएको एक वषिसम्म पनुः कर 
र्नधािरर् िनि बाधा परेको मार्नने छैन । 

 
 

                                                           
 दफा िि िाथथ गरेको 
 उपदफा थप 
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दफा र्मलान ३१. ३२ कर र्नधािरर्को सूचना:  

 

दफा र्मलान ३२. ३३ कर संकलन सम्बन्धी व्यवस्था:  

 

दफा र्मलान ३३. ३४ वकस्तावन्दीमा कर असूली:  

 

दफा र्मलान ३४. ३५ जररवाना लाग्न े:  

 

दफा र्मलान ३५. ३६ व्याज लाग्ने: यस ऐन बमोजजम दाजखला िनुि पने कर समयमा दाजखला 
निरेमा र्तनुि बझुाउन ुपने बााँकी रकम मा तोवकए बमोजजम को वावषिक दश प्रर्तशत  व्याज 
लाग्नेछ। 

  

दफा र्मलान ३६. ३७ अर्भलेख नराखेमा शलु्क लाग्ने  
 

दफा र्मलान ३७. ३८ समयमा वववरर् दाजखला निरेमा शलु्क लाग्ने :   

दफा र्मलान ३८. ३९ झटु्टा वववरर् ठदएमा जररवाना लाग्ने:   

दफा र्मलान ३९. ४० व्याज नलाग्ने:  

 

दफा र्मलान ४०.   ४१ पूवािदेश माि िनि सक्ने : (१) कुनै करदातालाई यस ऐन बमोजजम 
लिाइएको कर, दस्तरु, शलु्क वा ऐनका व्यवस्थाबारे ठिववधा भएमा सोको र्नराकरर्का 
लार्ि र्नजले प्रदेश कर प्रमखु अथि मन्रालयको सजचव समक्ष र्नवेदन ठदन सक्नेछ । 

        

दफा र्मलान ४१.  ४२ प्रशासकीय पनुरावलोकन हनु सक्ने:  

 

दफा र्मलान ४२.  ४३ प्रशासकीय पनुरावलोकनको प्रविया:  
         (३) प्रशासवकय पनुरावलोकनको र्नवेदन ठदाँदा कर ब्याज र शलु्कको पचास प्रर्तशत 

धरौटी राजख र्नवेदन ठदन ुपनेछ । 
 
 

दफा र्मलान ४३. ४४ उजरुी नलाग्ने :  

 

दफा र्मलान ४४. ४५ पनुरावेदन ठदन सक्न:े   

 

दफा र्मलान ४५. ४६ नेपाल सरकारसंि समन्वय :  

 

                                                           
 उपदफा थप 
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दफा र्मलान ४६. ४७ स्थानीय तहसंि समन्वय:  

 

दफा र्मलान ४७. ४८ केन्रीय बैंकसाँि समन्वय:  

दफा र्मलान ४८.  ४९ अन्य संस्थासंि समन्वय:  

                              

दफा र्मलान ४९.   ५० राजस्व सम्वन्धी नयााँ प्रस्ताव: (1) प्रदेश सरकारले कर तथा िैरकर 
सम्वन्धी  नयां कर प्रस्ताव तयार िदाि सरोकारवाला संि अन्तरविया अर्भमत वा सझुाव 
र्लई ववज्ञ संि परामशि िनुि पनेछ । 

            

दफा र्मलान ५०.  ५१ सूचना साविजर्नक िनुि पने:  

दफा र्मलान ५१. ५२ ववद्यतुीय माध्यमको प्रयोि िनि सक्ने:  

दफा र्मलान ५२. ५३ ठेक्कामा लिाउन नपाइन:े  

 

५३. ५४ कािजातको ढााँचा: (१) यस ऐनको प्रभावकारी कायािन्वयनको लार्ि मन्रालयले 
प्रदेशस्तरको कर प्रशासनले र्नदेजशका, ठदग्दशिन, फाराम, ढााँचा, तरीका तोक्ने िरी सचुना 
जारी िनि सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमका र्नदेजशका, ठदग्दशिन, फाराम, ढााँचा, तरीका आठद 
सविसाधारर्को जानकारीको लार्ि मन्रालय प्रदेश स्तरको कर प्रशासन ले सूचना पावट, 
वेभसाइट वा सरकारी रावष्ट्रय तथा प्रदेशस्तरको परपर्रकाको माध्यमबाट उपलब्ध 
िराउन ुपनेछ ।  

 

दफा र्मलान ५४.  ५५ सूचना तामेली रीत पिेुको मार्नने:  

 

दफा र्मलान ५५. ५६ कािजातको अर्भलेख राख्न:े  

(३) कर सम्बन्धी वववाद भइ ववचारार्धन रहेको अवस्थामा वववादको र्नरुपर् 
नभए सम्म कािजात सरुजक्षत राख्न ुपनेछ । 

 

दफा र्मलान ५६. ५७ अदालतलाई भए सरहको अर्धकार हनुे :   

दफा र्मलान ५७. ५८ समन्वय िनुिपने :  

दफा र्मलान ५८. ५९ पररचय पर  सम्बजन्ध व्यवस्था :    

दफा र्मलान ५९. ६० ववभािीय कारवाही र सजाय हनुे:  

 

                                                           
 उपदफा थप 



 

काटिएको शब्द वा अक्षर समितििा पेश भएको ववधेयकबाि हिाईएको जसितैः आर्थिक मार्मला तथा योजना 
बोल्ड र ईिामिक गररएको शब्द वा अक्षर समितििा पेश भएको ववधेयकिा थवपएको जसितैः मधेश प्रदेशको 
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दफा र्मलान ६०. ६१ परुस्कृत िनि सक्ने: (१)  

 

दफा र्मलान ६१. ६२ म्याद, हदम्याद नजान े:  

 

दफा र्मलान ६२. ६३ र्नयम बनाउन सक्नेः  

 

दफा र्मलान ६३. ६४ कायिववर्ध र र्नदेजशका बनाउन सक्नेः  

 

दफा र्मलान ६४. ६५ अनसुचुीमा हेरफेर िनि सक्ने :  

दफा र्मलान ६५. ६६ बाधा अिकाउ फुकाउनेः यस ऐनको कायािन्वयनमा कुनै कठठनाई तथा 
बाधा अिकाउ परेमा अथि आर्थिक मार्मला तथा योजना  मन्रालयले आवश्यकता अनसुार 
त्यस्तो कठठनाई तथा बाधा अिकाउ फुकाउन सक्नेछ ।  

  



 

काटिएको शब्द वा अक्षर समितििा पेश भएको ववधेयकबाि हिाईएको जसितैः आर्थिक मार्मला तथा योजना 
बोल्ड र ईिामिक गररएको शब्द वा अक्षर समितििा पेश भएको ववधेयकिा थवपएको जसितैः मधेश प्रदेशको 
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अनसूुची – ५ 

(ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) (क) संि सम्वजन्धत) 
 

 ढंुिा , र्िट्टी , वालवुा , दहत्तर ,बहत्तर शलु्क 

 
 
 
 
 

अनसूुची – ६ 

(ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) (ख) संि सम्वजन्धत) 
 

 खानीजन्य बस्तहुरुको उपयोि िरी र्समेन्ट उत्पादन िने  
उद्योिलाइ लाग्ने प्राकृर्तक श्रोत उपयोि शलु्कः 

 

 
 
 
 

                                                           
 अनुसूची थप 
 अनुसूची थप 

र्स.नं. वववरर्  करको दर कैवफयत 
(क) ढंुिा , र्िट्टी , वालवुा , 

दहत्तर ,बहत्तर शलु्क 

सालबसाली आर्थिक ऐन बमोजजम  

र्स.नं. वववरर्  करको दर कैवफयत 
(क) खानीजन्य बस्तहुरुको 

उपयोि िरी र्समेन्ट 
उत्पादन िने उद्योिलाइ 
लाग्ने प्राकृर्तक श्रोत 

उपयोि शलु्कः 

सालबसाली आर्थिक ऐन बमोजजम  


