नभूना भस्मौदा विधे मक
प्रदे शको कय तथा गैयकय याजस्ि रगाउने य उठाउने सम्फन्धभा
व्मिस्था गनन फनेको विधे मक

प्रस्तािना : प्रदे शको सभग्र विकासका रागग याजस्ि रगाउने तथा उठाउने सम्फन्धभा
कानूनी व्मिस्था गनन िान्छनीम बएकारे ,
नेऩारको सॊ विधानको धाया 197 फभोजजभ ..... प्रदे शसबारे मो ऐन फनाएको छ।
ऩरयच्छे द -१
प्रायजम्बक
1=

सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “.......प्रदे शको कय तथा गैयकय
याजस्ि सम्फन्धी ऐन २०७४” यहे को छ।
(२) मो ऐन ... ... प्रदे श बय रागू हुनेछ य मस ऐन फभोजजभको कय िा

ु ै यहे फसेको बए ऩगन गनजको
याजस्ि फुझाउनु ऩने दावमत्ि बएको व्मजि जहाॉसक
हकभा सभेत रागू हुनेछ ।

(३) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

2=

ऩरयबाषा: विषम िा प्रसॊ गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,(क)

"कम्ऩनी” बन्नारे प्रचगरत नेऩार कानून फभोजजभ स्थाऩना बएको
कम्ऩनी सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे प्रचगरत नेऩार कानून फभोजजभ
स्थावऩत सॊ गठठत सॊ स्थाराई सभेत जनाउॉछ।

(ख)
(ग)

“कय” बन्नारे प्रदे श आगथनक ऐन फभोजजभको कय सम्झनु ऩछन।

"कय अगधकृत” बन्नारे प्रदे श सयकायरे दपा ६ फभोजजभ गनमुि
गये को कय अगधकृत सम्झनु ऩछन य सो शब्दरे कय अगधकृतको
रुऩभा काभ गनन जजम्भेिायी सुम्ऩेको िा कय अगधकृतको

प्रत्मामोजजत अगधकाय प्रमोग गने प्रदे श सयकायको अगधकृतस्तयको
कभनचायीराई सभेत जनाउॉछ ।
(घ)

“कय कामानरम” बन्नारे प्रदे शभा कय सम्फन्धी काभ, कायिाही य
गनणनम गने गफबाग, भहाशाखा, शाखा िा सो प्रमोजनको रागग
तोवकएको कामानरमको रूऩभा यहे को प्रदे श सयकाय अन्तगनतको
सॊ गठन सॊ यचना सम्झनु ऩछन।
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(ङ)

“कयदाता” बन्नारे कय गतनुन ऩने कतनव्म बएको व्मजि सम्झनु

ऩछन य सो शव्दरे कय अगधकृतरे कुनै कयको विियण फुझाउन
सूचना ठदएको िा अरु कुनै कायिाही प्रविमा शुरु गये को
व्मजिराई सभेत जनाउॉछ।
(च)

“कय गनधानयण” बन्नारे कय अगधकृतरे गये को कय गनधानयण सम्झनु
ऩछन य सो शव्दरे ऩुन: कय गनधानयण य सॊ सोगधत कय गनधानयणराई
सभेत जनाउॉछ।

(छ)

“सबा” बन्नारे प्रदे श सबा सम्झनु ऩछन।

(ज)

“गैयकय याजस्ि ” बन्नारे ऩरयच्छे द

–1४ फभोजजभको गैयकय

याजस्ि सम्झनु ऩछन।
(झ)

“ऩरयिाय” बन्नारे प्राकृगतक व्मजिको ऩगत, ऩत्नी य अॊ श छु विए िा

नछु विएका नािागरग सन्तान सम्झनु ऩछन।
(ञ)

“पभन” बन्नारे प्रचगरत कानून फभोजजभ दतान बएको जुनसुकै पभन

सम्झनु ऩछन।
(ट)

“व्मजि” बन्नारे कय गतनुऩ
न ने दावमत्ि बएको जुनसुकै व्मजि
सम्झनु ऩछन।

(ठ)

“प्रदे श सयकाय” बन्नारे सॊ विधानको धाया १६२ फभोजजभको प्रदे श
सयकाय सम्झनु ऩछन।

(ड)
(ढ)

“सॊ विधान” बन्नारे नेऩारको सॊ विधान सम्झनु ऩछन ।

“कृवष आम” बन्नारे प्रदे श गबत्रको कृवषमोग्म जगभनको प्रमोगफाट

उत्ऩाठदत कृवष उऩजको आम्दानी सम्झनु ऩछन ।
(ण)

“कृवषमोग्म जगभन ” बन्नारे गनजी िन / नसनयी िा खयिायी

फाहेकका कृवष कामनभा प्रमोग बएको जगभनराई सम्झनु ऩछन ।
(त)

“कूर कृवष आम

” बन्नारे मस ऐन िभोजजभ गनधानयण गरयएको

कूर कृवष आमराई सम्झनु ऩछन
3=

।

व्माख्मा: मो ऐनभा ऩरयबाषा गरयएका रिजको सोही अनुसाय य अरुभा प्रचगरत
कानून व्माख्मा सम्फन्धी सॊ घीम ऐन

तथा दपा ४ फभोजजभका गसद्धान्तका

आधायभा गरयनेछ ।
ऩरयच्छे द-२
याजस्ि सम्फन्धी साभान्म गसद्धान्त
4=

कय तथा गैयकय याजस्ि सम्फन्धी साभान्म गसद्धान्त : (१) कय याजस्ि दे हामका
गसद्धान्तराई आधाय गरई रगाईनेछ :–
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(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

कय गतनन सक्ने ऺभताका आधायभा ।
कय प्रणारी सभानता य न्मामभा आधारयत यहने गयी ।
सयर, ऩायदशी य गभतव्ममी हुने गये य ।
नागरयकराई सुविधा हुने वकगसभिाट ।

स्िेजच्छक रुऩभा कय गतनन प्रेरयत हुने िाताियण सृजना गये य ।
कयको आधाय, कयको दय य कय गतने अिगध गनजित गये य।

(२) गैयकय याजस्ि रगाउॉदा य उठाउॉदा

उऩरव्ध गयाइने सेिा,

सहुगरमत य सुगफधाको रागत, सञ्चारन य सम्बाय खचनराई आधाय भानी रगाइने
य उठाइनेछ |
ऩरयच्छे द-३
कय प्रशासन सम्फन्धी व्मिस्था
5=

कय प्रशासन : (१) मस ऐन फभोजजभको कय तथा गैयकयको प्रशासन प्रदे श
सयकायरे गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कय प्रशासन व्मािसावमक, दुरुस्त य
प्रबािकायी फनाउन आिश्मकता अनुसाय भन्त्रारम , कय विबाग िा कय कामानरम
यहन सक्नेछन् ।

6=

कभनचायी सम्फन्धी व्मिस्था : ( १) प्रदे श सयकायफाट स्िीकृत दयिन्दी अनुसायका
गफगबन्न तहका कभनचायी प्रदे श कय कामानरमभा यहन सक्नेछन्।
(२) प्रदे श कय कामानरमभा प्रदे श सयकायरे प्रचगरत कानून फभोजजभ

स्िीकृत दयिन्दीका आधायभा एक िा सो बन्दा फढी तहका कय अगधकृतहरु

,

कय सहामक तथा सहमोगीहरुराई काभभा रगाउन सक्नेछ ।
7=

कय अगधकृतको काभ , कतनव्म य अगधकाय : मस ऐनभा अन्मत्र उल्रेख बएका

काभ, कतनव्म य अगधकायका अगतरयि कय अगधकृतको काभ , कतनव्म य अगधकाय
दे हाम फभोजजभ हुनेछ:(क)

कयदाता दतान गने ।

(ख)

कयदाताफाट विियण प्राप्त गने ।

(ग)

कय ऩयीऺण तथा अनुसन्धान गने ।

(घ)

कय सॊ करन गने ।

(ङ)

कय तथा गैय कय याजस्ि च ुहािट योक्न आिश्मक कामन गने।

(च)

कयदाता भैत्री िाताियण फनाउन उऩमुि य आिश्मक कामन गने।
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(छ)

कय सम्फन्धी जनचेतना अगबिृवद्ध गनन कामनिभ सञ्चारन गने ।

(ज)

कय कानून य कय प्रशासनका ऺेत्रभा सुधाय गनुऩ
न ने गफषमभा प्रदे श
सयकायराई सुझाि ठदने ।

8=

(झ)

याजस्िको प्रऺेऩण गनन आिश्मक सूचना उऩरब्ध गयाउने।

(ञ)

कयदाताका खाताऩाता य हयवहसाि दुरुस्त याख्न रगाउने।

(ट)

कय सम्फन्धी अगबरे ख दुरुस्त याख्ने ।

(ठ)

कय सम्फन्धी अन्म काभ गने।

अगधकाय प्रत्मामोजन : (१) कय विबागको प्रभुखरे सॊ विधान य मस कानून
फभोजजभ आपूभा यहे को कय तथा याजस्ि उठाउने अगधकाय
प्रभुख य कय अगधकृतराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ।

कय कामानरमका

(२) कय कामानरमका प्रभुखरे आपूराई प्राप्त अगधकाय आिश्मकता

अनुसाय आफ्नो साभान्म ये खदे ख य गनमन्त्रणभा यहने गयी आपू भातहतका कय
अगधकृतराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ।

(३) कय कामानरमको प्रभुख य कय अगधकृतरे आपूराई प्राप्त अगधकाय

प्रत्मामोजन गने सम्फन्धभा प्रदे श अथन तथा मोजना भन्त्रारम
कुनै खास गनदे शन बएकोभा सोही फभोजजभ गनुन ऩनेछ।
9=

/ ..... विबागफाट

प्रत्मामोजजत अगधकाय य जजम्भेिायी : (१) दपा 8 फभोजजभ प्रत्मामोजन गरयएको
अगधकायको जजम्भेिायी अगधकाय प्रत्मामोजन गने अगधकायीभा यहनेछ।
(२) दपा 8 फभोजजभ प्रत्मामोजजत अगधकाय प्रमोग गनेरे सो अगधकायको

प्रमोग गदान

अगधकाय प्रत्मामोजन गने प्रगत उत्तयदामी यही प्रमोग गनुन ऩनेछ।
ऩरयच्छे द-4
कय सम्फन्धी व्मिस्था

10=

घय जग्गा यजजष्ट्रेशन शुल्क: (१) प्रदे श सयकायरे आफ्नो ऺेत्र गबत्र घय , जग्गा िा
घय जग्गा यजजष्ट्रेशन गदान यजजष्ट्रेशन शुल्क रगाउन सक्नेछ।

(2) प्रदे श सयकायरे आफ्नो ऺेत्र गबत्र घय , जग्गा िा घयजग्गा यजजष्ट्रेशन

ऩारयत गयी गयाई स्िागभत्ि प्राप्त गने व्मजिराई यजजष्ट्रेशन शुल्क रगाउनु ऩनेछ।
(3) घय , जग्गा िा घय जग्गा यजजष्ट्रेशन शुल्क स्िागभत्ि हस्तान्तयण

गदानको सभमभा फुझाउनु ऩनेछ।
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(4) घय , जग्गा िा घय जग्गा यजजष्ट्रेशन शुल्क प्रत्मेक कायोफायको

गरखतभा उल्रेख बएको थैरी िा सो प्रमोजनको रागग गनधानयण गरयएको न्मू नतभ
यकभ भध्मे जुन फढी हुन्छ सो यकभभा रगाउनु ऩनेछ ।
हुनेछ।

(5) यजजष्ट्रेशन शुल्क उऩदपा (4) िभोजजभको यकभको १(एक) प्रगतशत
(6) घय, जग्गा िा घयजग्गाको स्िागभत्ि प्राप्त गने व्मजि भवहरा बएभा

उऩदपा (5) फभोजजभ राग्ने शुल्कभा 25 प्रगतशत यकभ छु ट हुनेछ।

(7) मस दपा फभोजजभ रगाइएको घय जग्गा यजजष्ट्रेशन शुल्क अन्तय

सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ फभोजजभ स्थानीम तह भापनत उठाउने
व्मिस्था गनेछ ।
(8) उऩदपा (7) फभोजजभ उठाएको प्रदे शको घय जग्गा यजजष्ट्रेशन

शुल्क भध्मेिाट िढीभा दुई प्रगतशतरे हुने प्रशासगनक खचन किा गरय फाॉकी

याजस्ि स्थानीम तहरे भागसक रुऩभा प्रदे श सजञ्चत कोषभा जम्भा गनुन ऩनेछ ।
(9) उऩदपा (2) फभोजजभ स्थानीम तहरे घय जग्गा यजजष्ट्रेशन ऩारयत

गदानको अिस्थाभा नेऩार सयकायरे तोकेको दयभा ऩुॊ जजगत राबकय असूर गयी
तोकेको याजस्ि खाताभा जम्भा गनुऩ
न नेछ ।

(10) नेऩार सयकाय, प्रदे श य स्थानीम तह तथा सयकायी गनकामराई घय

जग्गा यजजष्ट्रेशन शुल्क राग्ने छै न।
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सिायी साधन कय: (१) प्रदे श सयकायरे सिायी साधन कय रगाउन य उठाउन
सक्नेछ ।

स्ऩष्टीकयण: मस दपाको प्रमोजनको रागग

"सिायी साधन " बन्नारे इन्धन िा

माजन्त्रक शजिफाट सडकभा चल्ने चाय ऩाॊग्र,े तीनऩाॊग्रे िा दुई ऩाॊग्रे सिायी साधन
सम्झनु ऩछन |

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सिायी साधन कय रगाउदा सिायी साधनको

प्रकृगत य ऺभताका आधायभा सभान प्रकृगतका सिायी साधनराई सभान दय कामभ
हुने गयी रगाइनेछ।

(3) सिायी साधन धनीरे मस दपा फभोजजभको कय प्रदे श कय

कामानरमभा िा तोवकएको गनकामभा फुझाउनु ऩनेछ।
(4) अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन, 2074 फभोजजभ प्रदे शरे
सिायी साधन कय उठाउदा स्थानीम तहको तोवकएको सिायी साधन कय सभेत
असूर गनुन ऩनेछ।
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(5) उऩदपा (4) फभोजजभ असूर बएको स्थानीम तहको सिायी साधन
कय यकभको िढीभा दुई प्रगतशतरे हुने प्रशासगनक खचन किा गरय फाॉकी याजस्ि
प्रदे शरे भागसक रुऩभा स्थानीम सजञ्चत कोषभा जम्भा गनुन ऩनेछ ।
12=

भनोयन्जन कय:

(१) प्रदे श सयकायरे चरजचत्र घय, गबगडमो घय, साॊस्कृगतक

प्रदशनन हर, कन्सटन जस्ता भनोयन्जनस्थरभा दे खाइने भनोयन्जनका साधनभा
भनोयन्जन कय रगाउन

सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ रगाईएको भनोयन्जन कय भनोयन्जन
स्थरको सॊ चारकरे भनोयन्जनको रागग वटकट गफिी गदानको अिस्थाभा असुर
गनुन ऩनेछ।
(३) उऩदपा (2) फभोजजभ उऩबोिाफाट असूर गये को भनोयन्जन कयको
यकभ असूर गये को भवहनाबन्दा ऩगछको भवहनाको 25 गते गबत्र तोवकएको कय
कामानरमभा दाजखरा गनुन ऩनेछ।
(4) मस दपा फभोजजभको भनोयन्जन कय अन्तय सयकायी वित्त
व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ फभोजजभ प्रदे शरे स्थानीम तह भापनत उठाउने व्मिस्था
गनेछ ।
(5) उऩदपा (4) फभोजजभ असुर बएको प्रदे शको भनोयॊ जन कयको
यकभ भध्मे िढीभा दुई प्रगतशतरे हुने प्रशासगनक खचन किा गरय फाॉकी याजस्ि
स्थानीम तहरे भागसक रुऩभा प्रदे श सजञ्चत कोषभा जम्भा गनुन ऩनेछ ।
13=

विऻाऩन कय : (१) प्रदे श सयकायरे सूचनाऩि (होगडिंग फोडन) भा विऻाऩन

कय

रगाई असुर गनन सक्नेछ।
अनुभगत

(2) मस दपा फभोजजभको विऻाऩन साभाग्री याख्न प्रदे श सयकायफाट
गरनु ऩनेछ।

(3) विऻाऩन कय विऻाऩन याख्न अनुभगतका रागग गनिेदन ठदनेफाट असूर
गरयनेछ।
(4) मस ऐन फभोजजभ असूर गये को विऻाऩन कयको यकभ असूर गये को
भवहनाबन्दा ऩगछको भवहनाको 25 गते गबत्र प्रदे श कय कामानरम िा तोवकएको
गनकामभा दाखीरा गनुन ऩनेछ ।
(5) उऩदपा (2) फभोजजभको अनुभगत ऩत्र ठदॊ दा सिनसाधायण जनताको

वहत सम्फन्धी अन्म कुयाका अगतरयि विऻाऩन याख्न ऩाउने अिगध, निीकयण गनुन
ऩने सभम,निीकयण नगये भा राग्ने शुल्क सौन्दमन विगानन नहुने कुया, साभाग्रीको
बावषक शुद्धता य शारीनता जस्ता शतन वकटान गरयएको हुन ु ऩनेछ।
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(6) कुनै कम्ऩनी, पभन, एजेन्सी, सॊ स्था िा व्मजिरे अरु कसै रे प्रामोजन

गये को सूचनाऩि (होगडिंग फोडन) याखेभा मस दपा फभोजजभको विऻाऩन कय

सम्फजन्धत प्रामोजकफाट असूर गयी तोवकएको कामानरमभा दाजखरा गनुऩ
न नेछ।
(7) नेऩार सयकाय िा स्थानीम तह िा सयकायी सॊ स्थाका जग्गा िा
सम्ऩजत्त (ऩोर आठद) भा विऻाऩन साभाग्री याखेभा कय उठाउनु अजघ कय
कामानरमरे सो गनकामसॊ ग सभन्िम गयी कय असुर गनुऩ
न नेछ ।
(8) व्माऩारयक िा व्मािसावमक प्रमोजनका रागग याजखएका विऻाऩनभा

रागेको विऻाऩन कय छूट िा गभनाहा हुन सक्ने छै न।

(9) नेऩार सयकाय, प्रदे श य स्थानीम तहरे याखेका विऻाऩनभा विऻाऩन
कय राग्नेछैन।

(10) मस दपा फभोजजभको विऻाऩन

कय अन्तय सयकायी वित्त

व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ फभोजजभ प्रदे शरे स्थानीम तह भापनत सॊ करन गयाउन
सक्नेछ ।
(11) उऩदपा (10) फभोजजभ सॊ करन बएको प्रदे शको विऻाऩन कय
भध्मेिाट िढीभा दुई प्रगतशतरे हुने प्रशासगनक खचन किा गरय फाॉकी याजस्ि
स्थानीम तहरे भागसक रुऩभा प्रदे श सजञ्चत कोषभा जम्भा गनुन ऩनेछ ।
14=

कृवष आमभा कय (१) प्रदे शरे आफ्नो ऺेत्र गबत्रको कृवष आमभा कय रगाउन य
असुर गनन सक्नेछ ।

(2) मस कयको प्रमोजनको रागग कृवषमोग्म जगभनको स्िागभत्ि दे हामको

व्मजिभा यहेको भागननेछ:–
(क)

आगथनक फषनको ऩवहरो ठदन

कृवषमोग्म जगभन

नाभभा दतान िा स्िागभत्िभा यहे को छ सो

जसको

जगभन सोही

व्मजिको नाभभा ।

(ख)

ु
कुनै कृवषमोग्म जगभन एक बन्दा फढी व्मजिहरुको सॊ मि
नाभभा दतान िा स्िागभत्िभा यहे कोभा स्िागभत्ि स्ऩष्ट
बएकोभा सोवह अनुसाय य अन्म अिस्थाभा सफैको हक
ियािय ।

(ग)

कुनै

कृवषमोग्म जगभन नािारकको नाभभा दतान यहे कोभा

गनजको सॊ यऺकभा ।
(3) मस दपा फभोजजभको कय प्रमोजनको रागग प्रदे श सयकायरे आपनो

ऺेत्र गबत्रको कृवषमोग्म जगभनको रगत अध्मािगधक गयी याख्नुऩनेछ ।

7

(4) कृवषमोग्म जगभनराई कृवषकामनभा उऩमोग नगयी अन्म प्रमोगभा
ल्माईएको ऩाईएभा उऩदपा

(5) फभोजजभ अनुभागनत आम कामभ गयी कय

रगाईनेछ ।
(5) मस दपाको प्रमोजनका रागग प्रदे श सयकायरे दे हामका आधायभा

अनुसूची १ फभोजजभ न्मू नतभ िावषनक कृवष आमभा कय तोक्न सक्नेछ:–
(क)

जग्गाको वकगसभ (अव्िर ,दोमभ,गसभ,चाहय),

(ख)

गसॊ चाई सुविधाको अिस्था,

(ग) ऩगछल्रो तीन िषनको उत्ऩादनको अिस्था,
(घ)

बौगोगरक अिस्था,

(ङ)

भानि विकास सूचकाङ्क,

(च)

कृवषिारीको स्िरुऩ आठद ।

(6) मस दपाभा जुनसुकै कुया रे जखएको बएता ऩगन कुनै विऩदको

अिस्थाभा प्रदे श सयकायरे आफ्नो ऺेत्र गबत्रको सिै वकगसभको िा कुनै खास

वकगसभको कृवषआमभा राग्ने कय ऩूण न िा आॊजशक रुऩभा छु ट ठदन सक्नेछ ।
(7) कयदातारे प्रत्मेक फषन स्िमॊ कय गनधानयण गयी आजिन भसान्त गबत्र
प्रदे श कय कामानरमभा विियण ऩेश गनुऩ
न नेछ ।
(8) मस दपा फभोजजभ दाजखरा गनुऩ
न ने कय प्रत्मेक आगथनक िषनको

आजिन भसान्त गबत्र प्रदे श कय कामानरमभा दाजखरा गनुन ऩनेछ।
ऩरयच्छे द –5

कयदाता दतान सम्फन्धी व्मिस्था
15=

कयदाताको ऩवहचान तथा दतान :

(१) कसै रे व्मिसाम सञ्चारन गनन चाहे भा

व्मिसाम गनुऩ
न ूि न दतान गये य भात्र व्मिसाम सञ्चारन गनुन ऩनेछ ।

(2) कय कामानरमरे मस ऐन फभोजजभ कय गतनुन ऩने व्मजि िा
कयदाताको ऩवहचान गनुन ऩनेछ।
(3) उऩदपा (2) फभोजजभ कयदाताको ऩवहचान गदान व्मजि िा
कयदाताको नाभभा यहे को सम्ऩजत्त, गनजरे गये को कायोिाय य कय कामानरमराई
कुनै स्रोतफाट प्राप्त सूचना य सो कामानरमरे छानविन गदान दे जखएका आधायभा
कयदाताको ऩवहचान गरयनेछ।
(4) कय कामानरमरे मस ऐन फभोजजभ कय गतनुन ऩने दावमत्ि बएका
कयदाताको विियण खुराई

कयदाता दतान गयी याख्नु ऩने छ।

(5) नेऩार सयकायफाट स्थामी रे खा नम्फय गरएका कयदातारे कय
सम्फन्धी कायोिाय गदान सोवह नम्फयको प्रमोग गयी गनुन ऩनेछ ।
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कयदाताको दावमत्ि: मस ऐन फभोजजभ कय गतनुन ऩने कतनव्म बएका कयदाताको
दे हाम फभोजजभको दावमत्ि हुनेछ:
(क)

आपूराई कयदाताको रूऩभा दतान गयाउने।

(ख)

गनधानरयत सभमभा विियण ऩेश गने।

(ग)

गनधानरयत सभमभा कय दाजखरा गने।

(घ)

मस ऐन फभोजजभ कुनै शु:ल्क, जरयिाना िा व्माज फुझाउनु ऩने

बए सभमभा फुझाउने।
(ङ)
(च)

वहसाि वकताि य अगबरे ख दुरुस्त याख्ने।

कय अगधकृतरे भागेको सूचना तथमाॉक सभमभा उऩरब्ध
गयाउने।

(छ)
17=

कय कामानरमराई आिश्मक सहमोग गने।

कयदाताको अगधकाय : (१) कयदाताराई दे हाम फभोजजभको अगधकाय हुनेछ :
(क)

सम्भानऩूिक
न व्मिहायको अगधकाय ।

(ख)

प्रचगरत कानुन फभोजजभ कय सम्फन्धी सूचना प्राप्त गने
अगधकाय ।

(ग)

कय सम्फन्धी गफषमभा प्रभाण ऩेश गने भौका प्राप्त गने
अगधकाय ।

(घ)

प्रगतयऺाको रागग कानुन व्मिसामी िा रे खाऩरयऺक गनमुि गने

(ङ)

कय सम्फन्धी गोप्म कुयाहरु मस ऐनभा उल्रे ख बए फाहे क

अगधकाय ।

अनगतिम्म हुने अगधकाय ।

(२) कयदातारे

उऩदपा (१) फभोजजभको अगधकायको दािी

दावमत्ि ऩूया गये को हुनऩु नेछ |
18=

गनन आफ्नो

कयदाताको प्रगतगनगधत्ि: (१) कयदाताको प्रगतगनगधत्ि कयदाताको ऩरयिायको उभेय
ऩुगक
े ो सदस्म, भाथिय व्मजि िा गनजको कानून व्मिसामी िा रे खाऩार िा

रे खाऩयीऺक िा गनजरे गरजखत रूऩभा अजख्तमायी ठदई ऩठाएको उभेय ऩुगेको
िाये सरे गनन सक्नेछ।

स्ऩस्टीकयण:मस दपाको प्रमोजनको रागग उभेय ऩुगेको बन्नारे अठाय िषन उभेय
ऩुगेको व्मजि सम्झनु ऩछन।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रगतगनगधत्ि गनन सक्ने व्मजिका तपनफाट

गरयएका काभ कायिाही कयदाता स्िमॊ रे गये को भागननेछ।
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ऩरयच्छे द –6
विियण दाजखरा सम्फन्धी व्मिस्था :
19=

विियण दाजखरा गनन आदे श ठदन सक्ने : (१) मस ऐन फभोजजभ कय फुझाउनुऩने
दावमत्ि बएको व्मजिरे कय विियण नफुझाएभा िा विियण दाजखरा गदान व्महोया
पयक ऩायी दाजखरा गये को बनी शॊका गनन सवकने आधाय य कायण बएभा कय
अगधकृतरे आधाय य कायण खोरी कय विियण दाजखरा गनन आदे श ठदन

सक्नेछ। त्मस्तो आदे श प्राप्त बएभा सम्फजन्धत व्मजिरे सो आदे श प्राप्त बएको
गभगतरे एक भवहना गबत्र कय कामानरमभा विियण दाजखरा गनुन ऩनेछ।
(2) उऩदपा (१) फभोजजभको म्माद गबत्र विियण दाजखरा गनन नसक्ने
सम्फजन्धत व्मजिरे आधाय य कायण खोरी सभम अिगध थऩको रागग गनिेदन
ठदएभा कय अगधकृतरे तीस ठदनसम्भको सभम अिगध थवऩ ठदन सक्नेछ।
20=

विियण सच्माउन सवकने : मस ऩरयच्छे द फभोजजभको कय विियण दाजखरा बै
सकेऩगछ कुनै तथम सम्फन्धी िा गजणतीम बूर बएको बन्ने रागेभा कयदातारे

ऩवहरा विियण दाजखरा बएको गभगतरे तीन भवहना गबत्र मथाथन, तथम य सही अॊक
सवहतको अको विियण ऩेश गनन सक्नेछ।
ऩरयच्छे द –7
कय दाजखरा सम्फन्धी व्मिस्था :
21=

कय दाजखरा गनुऩ
न ने : (1)

मस ऐन फभोजजभ दाजखरा गनुऩ
न ने कय ऐनको

ऩरयच्छे द 4 भा उल्रेख गरयएकोभा सोवह सभमभा य सभम उल्रे ख नबएको
हकभा प्रत्मेक आगथनक िषनको आजिन भसान्त गबत्र कय कामानरमभा दाजखरा गनुन
ऩनेछ।
(२) मस ऐन फभोजजभ अग्रीभ कय किी गयी दाजखरा गनुन ऩने कय कय
किी बएको भवहना ऩगछको भवहनाको 25 गते गबत्र कय कामानरमभा दाजखरा
गनुन ऩनेछ।
22=

कय दाजखराको गनस्सा ठदनु ऩने: कयदातारे मस ऐन फभोजजभ फुझाउनु ऩने कय
िा गैयकय याजस्ि िा अन्म यकभ फुझाए ऩगछ कयदाताराई तत्कार त्मसको
गनस्सा ठदनु ऩनेछ।
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ऩरयच्छे द –8
कय वपतान य सभामोजन
23=

कय वपतान सम्फन्धी व्मिस्था : (१) कयदातारे मस ऐनफभोजजभ कय फुझाउॉदा
गतनुन ऩने बन्दा फढी कय दाखीरा गये कोभा सो कय यकभ वपतान भाग गनन
सक्नेछ ।
(2) उऩ दपा (१) िभोजजभ वपतानको रागग गनिेदन ऩये कोभा व्महोया

साॉचो दे जखएभा कय अगधकृतरे गनिेदन ऩये को एक भवहना गबत्र भाग फभोजजभ
वपतान ठदने गनणनम गनुन ऩनेछ।
24=

कय सभामोजन सम्फन्धी व्मिस्था : (१) कयदातारे दपा 23 िभोजजभ वपतान
ऩाउने ठहयीएको यकभ गनजरे दाजखरा गनुन ऩने कय यकभभा सभामोजन गनन कय
अगधकृत सभऺ गनिेदन ठदन सक्नेछ।

(2) उऩ दपा (१) िभोजजभ गनिेदन ऩये कोभा व्महोया साॉचो दे जखएभा

कय अगधकृतरे गनिेदन ऩये को एक भवहना गबत्र भाग फभोजजभ सभामोजन गनन
आदे श ठदनु ऩनेछ।
ऩरयच्छे द –9
कय ऩयीऺण तथा कय गनधानयण :
25=

कय ऩयीऺण: (१) मस ऐन फभोजजभ कयदातारे विियण ऩेश नगये को िा ऩेश
गये को विियणभा दे हामका सफै िा कुनै काभ कुया बए गये को दे जखएभा कय
अगधकृतफाट कय ऩयीऺण गयी कय गनधानयण गरयनेछ:
(क)

खाताऩाता, हयवहसाि िा अगबरे ख दुरुस्त नदे जखएभा।

(ख)

गरत िा झुिा कागजात/विियण सॊ रग्न गये को दे जखएभा।

(ग)

मथाथन कायोिाय नदे खाएको वििास गनुऩ
न ने कायण बएभा ।

(घ)

कायोिायका आधायभा कयको दावमत्ि कभ दे खाएकोभा।

(ङ)

कयको दय पयक ऩाये कोभा।

(च)

कानून फभोजजभ कय छु ट िा गभनाहा हुन नसक्नेभा ऩगन सोको
दािी गये कोभा।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कय गनधानयण गनुऩ
न ने दे जखएभा कयदाताराई
आधाय य कायण खुराई आफ्नो स्ऩष्टीकयण ऩेश गनन तीस
ऩनेछ।
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ठदनको सूचना ठदनु

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

(४) कय अगधकृतरे उऩदपा (३) फभोजजभ तोवकएको म्मादगबत्र

कयदातारे स्ऩष्टीकयण ऩेश गये भा सो सभेतराई आधाय फनाई य स्ऩष्टीकयण ऩेश
नगये भा कानून फभोजजभ कय गनधानयण गनुन ऩनेछ।
(5) स्िमॊ कय गनधानयण गयी विियण ऩेश गये को गभगतरे चाय फषन गबत्र

कय अगधकृतरे ऩुन: कय गनधानयण िा सॊ शोगधत कय गनधानयण गनुऩ
न ने सन्तोषजनक
आधाय य कायण बएभा कयदाताराई सपाईको भौका ठदई त्मस्तो कय गनधानयण
गनन सक्नेछ |

(६) कुनै व्मजिरे झुठ्ठा रेखा िा विजक िा अन्म कागजात तमाय गयी

िा जारसाजी गयी कय छरे को यहे छ बने कय अगधकृतरे जुनसुकै फखत ऩुन:
कय गनधानयण गनन गयाउन सक्नेछ ।
26=

कय गनधानयणको सूचना : (१) मस ऐन िभोजजभ कय अगधकृतिाट कय गनधानयण
बएकोभा फुझाउनु ऩने कय यकभ, स्थान, सभम गसभा य फैक खाता नम्फय सभेत
उल्रे ख गयी कयदाताराई कय गनधानयणको सूचना ठदनु ऩनेछ।
(2) उऩदपा (१) फभोजजभको कय गनधानयणको सूचना प्राप्त बएऩगछ
कयदातारे सो सूचनाभा उजल्रजखत स्थान य सभम गसभा गबत्र कय दाखीरा गनुन
ऩनेछ।

(3) उऩदपा (१) फभोजजभ कय यकभ फैंक दाखीरा गरयएकोभा
कयदातारे त्मसको सम्फजन्धत बौचय कय कामानरमभा फुझाउनु ऩनेछ।
ऩरयच्छे द –10
कय सॊ करन सम्फन्धी व्मिस्था
27=

कय सॊ करन सम्फन्धी व्मिस्था : (१)

मस ऐन फभोजजभ असूर उऩय गनुन ऩने

कय, व्माज य शुल्क िाऩतको यकभ कयदातारे मस ऐनभा तोवकएको अिगधभा
दाजखरा नगये भा कय अगधकृतरे कामानरम प्रभुखको ऩूि न स्िीकृगत गरई दे हामको
एक िा एकबन्दा फढी तयीका फभोजजभ कय असूर गनन सक्नेछ:(क)

कयदाताराई वपतान गनुन ऩने यकभ बए त्मसभा किा गये य ।

(ख)

नेऩार सयकाय, प्रदे श , स्थानीम तह िा सयकायी स्िागभत्िका
सॊ स्थाफाट कयदातारे ऩाउने यकभफाट किा गनन रगाएय।

(ग)

कुनै तेस्रो व्मजिरे कयदाताराई गतनुऩ
न ने यकभ कयदाताको ऩूि न
सहभगत गरई किा गये य।

12

(घ)

फैंक िा वित्तीम सॊ स्थाभा यहे को कयदाताको यकभफाट किा गनन
रगाएय।

(ङ)

कयदाताको कायोिाय योक्का गये य।

(च)

कयदाताको चर तथा अचर सम्ऩजत्त भागथ दािी िा कव्जा गये य।

(छ)

कयदाताको सम्ऩजत्त एकैऩटक िा ऩटकऩटक गयी तोवकएफभोजजभ
गरराभ गफिी गये य।

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोजजभ गरराभको कायिाही शुरु

बएऩगछ सो कायिाही सभाप्त हुन ु ऩूि न कय दाजखरा गनन ल्माएभा फुझाउन फाॉकी
कूर यकभको थऩ ऩाॉच प्रगतशत शुल्क सवहत असूर गरयनेछ।

(३) गरराभफाट प्राप्त यकभ कयदातारे गतनुन ऩने कय यकभ बन्दा फढी
बएभा िढी बएजगत यकभ साठी ठदन गबत्र सम्फजन्धत कयदाताराई वपतान ठदनु
ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ यकभ वपतान गदान गनजरे उऩरब्ध गयाएको
फैंक खाताभा जम्भा गरयठदनु ऩनेछ |
28=

वकस्तािजन्दभा कय असूरी: कुनै खास कयदाताराई गफशेष ऩरयजस्थगतभा सभमभा
कय गतनन नसक्ने कायण बई सो कुयाको गनिेदन गनन आएभा कय अगधकृतरे

ॉ गदान कायण सन्तोषजनक दे जखएभा ऩचान खडा गयी फढीभा एक फषन गबत्र
जाॉचफुझ
तीन वकस्ताभा कय दाखीरा गनन आदे श ठदन सक्नेछ।तय वढरा िुझाए िाऩत मस
ऐन िभोजजभ राग्ने व्माज गभन्हा हुने छै न ।
ऩरयच्छे द –11
जरयिाना, शु:ल्क य व्माज
29=

जरयिाना राग्ने

: मस ऐनको ऩारना नगयी कयको दावमत्ि घटाएभा कय

अगधकृतरे कय विगोको दश प्रगतशत जरयिाना गनन सक्नेछ ।
30=

व्माज राग्ने: मस ऐन फभोजजभ दाजखरा गनुन ऩने कय सभमभा दाजखरा नगये भा
गतनुन फुझाउनु ऩने फाॉकी यकभको िावषनक दश प्रगतशत व्माज राग्नेछ ।

31=

अगबरे ख नयाखेभा शुल्क राग्ने

: मस ऐन फभोजजभ अगबरे ख याख्नुऩने कतनव्म

बएका कयदातारे अगबरेख नयाखेभा एक हजाय रुऩैमाॉ शुल्क राग्नेछ।
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32=

सभमभा विियण दाजखरा नगये भा शुल्क राग्ने

: मस ऐन फभोजजभ विियण

दाजखरा गनुऩ
न ने दावमत्ि बएका कयदातारे सभमभा विियण दाजखरा नगये भा प्रगत
विियण एक हजाय रुऩैमाॉ शुल्क राग्नेछ।
33=

झुिा विियण ठदएभा शुल्क राग्ने : मस ऐनफभोजजभ विियण दाजखरा गनुन ऩने
दावमत्ि बएका कयदातारे झुिा विियण दाखीरा गयी कयको दावमत्ि घटाएभा
पयक ऩये को कय यकभ असूर गयी सो को दश प्रगतशत शुल्क राग्नेछ।

34=

व्माज नराग्ने: मस ऐनफभोजजभ राग्ने शुल्क , व्माज य जरयिानाभा ऩून व्माज
राग्ने छै न।
ऩरयच्छे द –12
ऩूिानदेश य प्रशासकीम ऩुनयािरोकन

35=

ऩूिानदेश भाग गनन सक्ने : (१) कुनै कयदाताराई मस ऐन फभोजजभ रगाइएको

कय, दस्तुय,शुल्क िा ऐनका व्मिस्थाफाये वद्धविधा बएभा सोको गनयाकयणका रागग
गनजरे प्रदे श कय विबागको प्रभुख सभऺ गनिेदन ठदन सक्नेछ|
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको गनिेदन

ठदएकोभा प्रदे श कय विबागको

प्रभुखरे ठिविधा गनयाकयण गनन ऩूिानदेश जायी गयी कयदाताराई सो ऩूिानदेश
उऩरव्ध गयाउने छ |

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बएताऩगन

अदारतभा विचायाधीन यहे को िा अदारतफाट गनणनम बै सकेको विषमभा मस दपा
फभोजजभ ऩूिानदेश जायी गनन सवकने छै न ।

(4) उऩदपा (१) फभोजजभको ऩूिानदेश

अदारतको आदे शफाट अन्मथा

नबएसम्भ कामभ यहने छ|
36=

प्रशासकीम ऩुनयािरोकन हुन सक्ने : मस ऐनफभोजजभका दे हामको गनणनम भागथ
प्रशासकीम ऩुनयािरोकन हुन सक्नेछ:
(क)

कय अगधकृतरे गये को कय गनधानयण

, ऩुन: कय गनधानयण

, य

सॊ शोगधत कय गनधानयण सम्फन्धी गनणनम ।
(ख)

मस ऐन फभोजजभ राग्ने िा रागेको कय य
अन्म दस्तुय, शुल्क, व्माज सम्फन्धी गनणनम ।
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गैयकय याजि तथा

37=

प्रशासकीम ऩुनयािरोकनको प्रविमा: (१) मस ऐन िभोजजभको कय गनधानयणको
गनणनम उऩय जचत्त नफुझ्ने कयदातारे सो गनणनम बएको गभगतरे तीस ठदन गबत्र
प्रदे श कय विबागको प्रभुख सभऺ प्रशासकीम ऩुनयािरोकनका रागग गनिेदन ठदन
सक्नेछ ।
(2) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रशासकीम ऩुनयािरोकनको रागग ऩये को
गनिेदनउऩय साठी कामनठदन गबत्र कायिाही य वकनाया गनुन ऩनेछ |

ऩरयच्छे द –१3
ऩुनयािेदन
38=

उजुयी नराग्ने : मस ऐन फभोजजभ प्रशासकीम

ऩुनयािरोकन गनन सवकने विषमभा

त्मस्तो ऩुनयािरोकन नबई कुनै अदारतभा कुनै उजूय राग्ने छै न ।
39=

ऩुनयािेदन ठदन सक्ने : (1) प्रशासकीम ऩुनयािरोकनको गनणनम बएकोभा सो
गभगतरे य प्रशासकीम

ऩुनयािरोकन नहुने विषमभा कायण ऩये को गभगतरे जचत्त

नफुझ्ने ऩऺरे ऩैतीस ठदनगबत्र सम्फजन्धत उच्च अदारतभा ऩुनयािेदन ठदन
सक्नेछ ।
(2) उच्च अदारतरे गये को गनणनम अजन्तभ हुनेछ ।
ऩरयच्छे द –14
गैयकय याजस्ि
40=

सेिा शुल्क तथा दस्तुय : प्रदे शरे सॊ विधानको अनुसूची 6 फभोजजभका ऺेत्र य
गफषमभा आपूरे ऩुमानएको सेिा िाऩत सेिा शुल्क तथा दस्तुय रगाई उठाउन
सक्नेछ।

41=

ऩमनटन शुल्क: (१) प्रदे शरे आपै गनभानण गये को ऩमनटकीम स्थर, ऩमनटन

व्मिसाम य ऩमनटकीम विमाकराऩभा ऩमनटन शुल्क रगाई उठाउन सक्ने छ।
ऩमनटकीम ऺेत्रभा उऩरव्ध गयाएको सेिाको रागत सञ्चारन य सबाय खचनराई
आधाय भागन ऩमनटन शुल्क रगाउनु ऩने छ ।
(2)

उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बएता ऩगन प्रदे शरे

आफ्नो ऺेत्र गबत्र ऩमनटक प्रिेश गये को आधायभा भात्र ऩमनटन शुल्क रगाउने
छै न ।
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42=

अन्म शुल्क रगाउन सक्ने: (१) प्रदे श सयकायरे आफ्नो अगधकायऺेत्रको गफषम य
ऺेत्रभा शुल्क रगाई उठाउन सक्नेछ।
(२) प्रदे श सयकायरे सॊ विधान य अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन,

२०७४ को विऩरयत नहुने गयी आपूरे प्रदान गये को सेिा, सुविधा य व्मिस्थाऩन
गये का थऩ िा नमाॉ ऺेत्र िा विषमभा शुल्क रगाउन सक्ने छ।

(३) मस ऩरयच्छे द िभोजजभ सेिा शुल्क तथा दस्तुय रगाउने िा त्मसको

दयभा हेयपेय गये को कुयाको विियण प्रदे श सयकायरे त्मस्तो गनणनम बएको गभगतरे
सात कामन ठदनगबत्र प्रदे श सबाको िैठक चरे को सभमभा सबाभा य प्रदे श सबाको
िैठक नचरेको सभमभा त्मस ऩछी िस्ने प्रदे श सबाको ऩवहरो िैठकभा ऩेश गनुन
ऩनेछ ।
43=

छु ट िा गभनाहा: (१) प्रदे श सयकायरे खास अिस्थाभा मस ऐन फभोजजभ राग्ने
िा रागेको गैयकय याजस्िभा आधाय य कायण खुराई आॊजशक िा ऩूण न रूऩभा
छु ट ठदन िा गभनाहा गनन सक्नेछ। मसयी छु ट ठदॊ दा सभान अिस्थाका सिै
कयदाताराई सभान व्मिहाय गरयनेछ ।

(२) नेऩार सयकाय िा स्थानीम तहरे कुनै ऩरयमोजना िा विकास कामनका

रागग खास साभाग्री, कायोिायभा कय नराग्ने व्मिस्था गये कोभा प्रदे श सयकायरे
नेऩार सयकाय िा सम्फजन्धत स्थानीम तहसॊ ग सभन्िम गयी कय छु ट सम्फन्धी सो
व्मिस्थाको ऩारना गने गयाउनेछ।
(3) उऩदपा (१) फभोजजभ गैयकय याजस्िभा छु ट िा गभनाहा ठदएको
विियण प्रदे श सबाको फैठक चरे को सभमभा सबाभा य प्रदे श सबाको फैठक
नचरेको सभमभा त्मस ऩछी िस्ने प्रदे श सबाको ऩवहरो िैठकभा ऩेश गनुन
ऩनेछ ।

ऩरयच्छे द –१5

सभन्िम सम्फन्धी व्मिस्था
44=

नेऩार सयकायसॊ ग सभन्िम : (१) प्रदे श सयकायरे सॊ घीम कानून िा मस ऐन
फभोजजभ असूर उऩय गनुन ऩने कय िा गैयकय याजस्ि असूर गनन एकिाय प्रणारी
अऩनाउन सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको एकिाय प्रणारी अऩनाउन स्थानीम तह िा

स्थानीम तहरे अगधकाय सुम्ऩेको अगधकृत िा कय अगधकृतरे नेऩार सयकाय िा
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नेऩार सयकायरे सो प्रमोजनका रागग अगधकाय सुम्ऩेको अगधकृतसॊ ग सभन्िम गयी
आिश्मक व्मिस्था गनन सक्नेछ।
(३) प्रदे श सयकायरे सॊ विधानको साझा सूचीभा यहे का गफषमसॊ ग
सम्फजन्धत कय िा गैयकय याजस्िका आधाय य दय िा कय प्रशासनका सॊ फन्धभा
नेऩार सयकायसॊ ग सभन्िम गनन सक्नेछ।
(४ ) उऩदपा (२) य (३) फभोजजभको व्मफस्था अन्तगनत सभन्िम गयी
टुॊगोभा ऩुगगएका गफषमहरु मस ऐनभा ऩये सयह भागननेछ य ती व्मिस्थाका हकभा
मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩगन सोहीअनुसाय कामानन्िमन
गनुन ऩनेछ।
45=

स्थानीम तहसॊ ग सभन्िम: (१) प्रदे श सयकायरे प्रदे श कानून िा मस ऐन फभोजजभ
असूर उऩय गनुन ऩने कय िा गैयकय याजस्ि असूर गनन एकिाय प्रणारी अऩनाउन
सक्नेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको एकिाय प्रणारी अऩनाउन प्रदे श सयकायरे

अगधकाय सुम्ऩेको अगधकृत िा कय अगधकृतरे नेऩार सयकाय िा नेऩार सयकायरे
सो प्रमोजनका रागग अगधकाय सुम्ऩेको अगधकृतसॊ ग सभन्िम गयी आिश्मक
व्मिस्था गनन सक्नेछ।
(३) प्रदे श सयकायरे सॊ विधानको साझा सूचीभा यहे का गफषमसॊ ग
सम्फजन्धत कय िा गैय कय याजस्िका आधाय िा दय िा कय प्रशासनका
सॊ फन्धभा स्थानीम तहसॊ ग सभन्िम गनन सक्नेछ।

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोजजभको व्मफस्था अन्तगनत सभन्िम

गरयएका गफषमहरु मस ऐनभा ऩये सयह भागननेछ य ती व्मिस्थाका हकभा मस

ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩगन सोहीअनुसाय कामानन्िमन गनुन
ऩनेछ।
46=

नेऩार याष्ट्र फैंकसॉग सभन्िम: प्रदे श सयकायरे कय य गैयकय याजस्ि सकरनका
सम्फन्धभा नेऩार याष्ट्र फैंकसॊ ग सभन्िम गयी आिश्मक व्मिस्था गनन सक्नेछ।

47=

अन्म सॊ स्थासॊ ग सभन्िम:

प्रदे श सयकाय िा सो को कुनै अगधकृतरे कय तथा

गैयकय याजस्िसॊ ग सम्फजन्धत गफषमभा आिश्मकता अनुसाय अन्म सॊ स्थासॊ ग
सभन्िम गनन सक्नेछ।
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ऩरयच्छे द –१6
याजस्ि प्रस्ताि तजुभ
न ा तथा सूचना सम्फन्धी व्मिस्था
48=

याजस्ि सम्फन्धी नमाॊ प्रस्ताि: प्रदे श सयकायरे कय तथा गैयकय सम्फन्धी नमाॊ
कय प्रस्ताि तमाय गदान सयोकायिारा सॊ ग ऩयाभशन गनुऩ
न ने छ ।

49=

सूचना सािनजगनक गनुन ऩने: (१) प्रदे श सयकायरे रगाएको कय य गैय कय याजस्ि
उठाउने कामानरमको प्रभुखरे सो कय य याजस्िका दय य त्मसभा बएको हे यपेय
सम्फन्धी सूचना प्रदे श कानून फभोजजभ सिनसाधायणको रागग सािनजगनक गनुन
ऩनेछ।
(२) प्रदे श सयकायरे उऩदपा (१) फभोजजभका कय

, याजस्िका दय य

त्मसभा बएको हे यपेय सभेत गभराई प्रदे श सयकायको िेबसाइटभा याख्ने व्मिस्था
गभराउनु ऩनेछ।

(३) प्रदे श सयकायरे कय य याजस्िका दय य हे यपेय सम्फन्धी विियण

केन्रीम सूचना प्रणारीभा सभेत याख्ने प्रमोजनका

रागग नेऩार सयकाय अथन

भन्त्रारम िा सो भन्त्रारमरे तोकेको कामानरमराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
ऩरयच्छे द –17
विविध
50=

विद्युतीम भाध्मभको प्रमोग गनन सक्ने: मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे जखएको

बए ताऩगन प्रदे श सयकायरे विद्युतीम भाध्मभ (अनराइन) फाट कयदाताराई सूचना
ठदने, कयदातारे आफ्नो विियण य प्रभाण ऩेश गने, कय रगामतको गतनुन फुझाउनु
ऩने यकभ दाखीरा गने एिॊ कय िा त्मस्तो यकभ फुझाएको यगसद ठदने रगामतका
कय सम्फन्धी अन्म काभ कायिाही गनन सवकने व्मिस्था गनन सक्नेछ।
51=

ठे क्काभा रगाउन नऩाइने : प्रदे श सयकायरे आपूरे असुर गनुन ऩने कुनै कय िा
याजस्ि ठे क्का रगाई उठाउन ऩाइने छै न ।
तय अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन

, 2074 फभोजजभ स्थानीम

तहसॊ ग सभन्िम गयी कय उठाउन फाधा ऩुगेको भागनने छै न ।
52=

कागजातको ढाॉचा: (१) मस ऐनको प्रबािकायी कामानन्िमनको रागग प्रदे श
सयकायरे गनदे जशका, ठदग्दशनन, पायाभ, ढाॉचा, तयीका तोक्ने गयी सुचना जायी गनन
सक्नेछ ।

18

(२) उऩदपा (१) फभोजजभका गनदे जशका

, ठदग्दशनन, पायाभ , ढाॉचा,

तयीका आठद सिनसाधायणको जानकायीको रागग प्रदे श सयकायको सूचना ऩाटी,
िेबसाइट आठदको भाध्मभफाट उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
53=

सूचना ताभेरी यीत ऩुगेको भागनने : (१) मस ऐन फभोजजभ ठदनु ऩने म्माद,सूचना
िा कागजात दे हाम फभोजजभ फुझाए िा ऩठाएभा सम्फजन्धत व्मजिराई फुझाएको
िा ठदइएको भागननेछ :
(क)

सम्फजन्धत व्मजिराई नै फुझाएको,

(ख)

गनजको ऩरयिायको उभेय ऩुगेको सदस्मराई फुझाएको,

(ग)

गनजको कानून व्मिसामी िा रे खाऩारराई फुझाएको,

(घ)

नािागरगको हकभा सॊ यऺक िा भाथिय व्मजिराई फुझाएको,

(ङ)

कामानरम सॊ स्था िा गनकामको हकभा प्रफन्धक िा प्रशासकीम
प्रभुखराई फुझाएको,

( च)
(२)

कयदाताको ठे गानाभा हुराकफाट यजजष्ट्री गयी ऩठाएको ।

कय कामानरमको अगधकृतको नाभ य ऩद खुल्ने गयी दस्तखत

गरयएको, कम्प्मू टय प्रविगधफाट इनिीप्ट िा इनकोड गरयएको , छाऩ रगाइएको
िा सो कागजातभा रेखी मस ऐन फभोजजभ जायी गरयएको

, ताभेरी गरयएको िा

ठदइएको कागजातराई यीतऩूिक
न को भागननेछ ।
54=

कागजातको अगबरेख याख्ने : (१) मस ऐन फभोजजभ कय फुझाउनु ऩने दावमत्ि
बएको प्रत्मेक व्मजि िा कयदातारे

दे हामफभोजजभका आिश्मक कागजातहरु

सुयजऺत गयी याख्नु ऩनेछ:
(क)
(ख)
(ग)

मस ऐन फभोजजभ कय कामानरमभा ऩेश गनुन ऩने कागजात य
सोराई ऩुष्ट्याई

गने सूचना तथा कागजात ।

कय गनधानयण गनन सघाउ ऩुमानमउने कागजातहरु ।
खचन किी गनुन ऩने बए सोराई ऩुष्ट्याई गने कागजात ।

(२) कय कामानरमरे गरजखत रुऩभा सूचना जायी गयी अन्मथा तोकेकोभा

फाहे क कयदातारे मस दपा फभोजजभका कागजातहरु सम्फजन्धत आम फषन सभाप्त
बएको गभगतरे कजम्तभा 4 फषनको अिधीसम्भ सुरयऺत याख्नु ऩनेछ ।
55=

अदारतराई बए सयहको अगधकाय हुने

:

मस ऐनको प्रमोजनको रागग कय

अगधकृतराई सम्फजन्धत व्मजिराई जझकाउने, फमान गयाउने, प्रभाण फुझ्ने य
गरखतहरु ऩेश गनन रगाउने सम्फन्धभा प्रचगरत नेऩार कानून फभोजजभ
अदारतराई बए सयहको अगधकाय हुनेछ ।
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56=

आदे श िा गनदे शन ठदन सक्ने

: नेऩार सयकायरे कय प्रशासनराई प्रबािकायी

फनाउन नेऩारको सॊ विधान य सॊ घीम कय सम्फन्धी कानून विऩरयत नहुने गयी मो
ऐनको प्रािधान कामानन्िमन गनन गयाउन आिश्मक आदे श िा गनदे शन ठदन
सक्नेछ । मस्तो आदे श िा गनदे शन ऩारना गनुन प्रदे श सयकायको कतनव्म
हुनेछ ।
57=

कय अगधकृतको ऩरयचम ऩत्र : कय कामानरमभा काभ गने प्रत्मेक कय अगधकृत य
अन्म कभनचायीरे ऩरयचम ऩत्र आफ्नो साथभा याख्ने , काभ गने सभमभा रगाउने य
कतनव्म ऩारनाको गसरगसराभा ऩरयचम ऩत्र सम्फजन्धत व्मजिराई दे खाउनु
ऩनेछ ।

58=

(१) कय अगधकृत िा कय प्रशासनसॊ ग

विबागीम कायिाही य सजाम हुने:

सम्फजन्धत कुनै कभनचायीरे कय गतनुन फुझाउनु ऩने दावमत्ि बएको व्मजि िा
कयदाताराई हागन नोक्सानी ऩु–माउने, कयको दावमत्ि घटीफढी गने

, सभान

अिस्थाभा कयदाता फीच असभान व्मिहाय गने, कुनै कयदाताराई अनुजचत पाइदा
ऩु–माउने िा कयदाताफाट आफ्नो िा अरु कसै को गनजी स्िाथन ऩूगतन गने उद्देश्मरे

कुनै काभ गये भा िा कानून फभोजजभ गनुन ऩने काभ सभमभा नगयी दुख िा है यानी
ठदएभा सम्फजन्धत व्मजिरे प्रदे श कय कामानरमको प्रभुख सभऺ उजुय गनन
सक्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ उजुय ऩये भा कय कामानरमको प्रभुखरे

आिश्मक छानगफन गयी सम्फजन्धत कभनचायीको सेिा सम्फन्धी कानून फभोजजभ
आपूराई कायिाही गने अगधकाय बएको विषमभा आपैरे कायिाही गने य
कायिाही गने अगधकाय नबएको विषमभा विबागीम कायिाहीको रागग कय
विबागको प्रभुख सभऺ ऩेश गनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ प्राप्त बएको उजुयी सम्िन्धभा छानविन गनन
विबागगम प्रभुखरे छानविन सगभगत गठन गयी प्रगतिेदन गरन सक्नेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ छानविन य कायिाही गदान प्रभाण नष्ट हुन

सक्ने बएभा कय विबागको प्रभुखरे त्मस्तो कय अगधकृत िा अन्म कभनचायीराई
सम्फजन्धत सेिा सम्फन्धी कानुन फभोजजभ गनरम्फन गनन सक्नेछ ।
(5) उऩदपा (3) फभोजजभ छानविन गदान प्रचगरत कानून फभोजजभ

अनुजचत कामन िा राऩयिाही गये को कुया खुल्न आएभा कय विबागको प्रभुखरे
गनजराई विबागगम कायिाही गनेछ ।

(6) मस दपा फभोजजभको छानविन गने य कय अगधकृतको

जजम्भेिायीफाट अरग याख्ने गनरम्फन अिगध तीन भवहना बन्दा फढी हुने छै न।
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59=

ऩुयष्ट्कृत गनन सक्ने: (१) प्रदे श कय विबागरे

मथाथनऩयक य वििासनीम रुऩभा

तथा कानूनरे तोकेको म्माद गबत्र कय विियण फुझाउने,रागेको कय दाखीरा गने
य कय अगधकृतरे अनुयोध गये का सूचना उऩरब्ध गयाउने तीन जना कयदाताराई
प्रत्मेक िषन ऩुयष्ट्काय ठदने व्मिस्था गनन सक्ने छ।
(2) उऩदपा (१) फभोजजभ ठदइने ऩुयष्ट्काय सम्फन्धी अन्म व्मिस्था कय
विबागको प्रभुखरे गनधानयण गये िभोजजभ हुनेछ।
60=

म्माद, हदम्माद नजाने : मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे जखएको बएता ऩगन
मस ऐन फभोजजभ म्माद िा हदम्माद गणना गदान दे हामको अिगध फाहे क गयी
गणना गरयनेछ:

(क) अदारतफाट स्थगन िा कय अगधकृत िा अन्म सयकायी
गनकामफाट योक्का िा स्थगन बएको अिगध,
(ख)

ऩुनयािेदन गये कोभा ऩुनयािेदन तहको अजन्तभ गनणनम बएको
जानकायी प्राप्त नबएसम्भको अिगध ।

अनुसूची – 1

(ऐनको दपा 14 को उऩदपा (५) सॊ ग सम्िजन्धत कृवष आमभा राग्ने कयको दय)
गस.नॊ.

आमको िगगनकयण

कयको दय

(क)

कूर आम रु.……… सम्भ

(ख)

कूर आम रु…….. दे जख ……..।-सम्भ

……..%

(ग)

कूर आम रु…… दे जख ……..।-सम्भ

……..%

(घ)

कूर

……..%

कय नराग्ने

आम रु………बन्दा भागथ ।

21

कैवपमत

