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1

Kf|:tfjgfM
ldSnfh'ª ufpFkflnsfsf] ;du| ljsf;sf nflu ldSnfh'ª ufpFkflnsfdf /fh:j nufpg] tyf
p7fpg] ;DaGwdf sfg"gL Joj:yf ug{ jf~5gLo ePsf]n],
ldSnfh'ª ufpF;efn] ;+ljwfgsf] wf/f @@^ sf] pkwf/f -!_ adf]lhd of] sfg"g agfPsf] 5 .

kl/R5]b–!
k|f/lDes
!= ;+lIfKt gfd / k|f/De M
-!_ o; sfg"gsf] gfd ældSnfh'ª ufpFkflnsfsf] s/ tyf u}/s/ /fh:j ;DalGw
sfg"g @)&%Æ /x]sf] 5 .
-@_

of] sfg"g ldSnfh'ª ufpFkflnsf e/ nfu" x'g]5 । o; sfg"g adf]lhdsf] s/
jf /fh:j a'emfpg'kg]{ bfloTj ePsf] JolQm hxfF;'s} /x] a;]sf] eP klg lghsf]
xsdf ;d]t nfu" x'g]5 .

-#_

of] sfg"g t'?Gt k|f/De x'g]5 .

@= kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfg"gdf M
-s_ æsDkgLÆ eGgfn] k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd ;+:yfkg ePsf] sDkgL
;Demg' k5{ / ;f] zAbn] k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd :yflkt ;+ul7t
;+:yfnfO{ ;d]t hgfp5 .
-v_ æs/Æ eGgfn] kl/R5]b $ adf]lhd nfu]sf] jf nfUg] s/ ;Demg'k5{ .
-u_ æs/ clws[tÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/n] bkmf ^ adf]lhd lgo'Qm u/]sf] s/
clws[t ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] s/ clws[tsf] ?kdf sfd ug{ lhDd]jf/L
;'Dk]sf] jf s/ clws[tsf] k|Tofof]lht clwsf/ k|of]u ug]{ :yfgLo ;/sf/sf]
clws[t:t/sf] sd{rf/LnfO{ ;d]t hgfpF5 .
-3_
æs/ PsfO{Æ eGgfn] ldSnfh'ª ufpFkflnsfdf s/ ;DaGwL sfd, sf/jfxL /
lg0f{o ug]{ ldSnfh'ª ufpFkflnsf ljefu, dxfzfvf, zfvf jf ;f] k|of]hgsf]
nflu tf]lsPsf] sfof{nosf] ?kdf /x]sf] :yfgLo ;/sf/ cGtu{tsf] ;+u7g
;+/rgf ;Demg' k5{ .
-ª_ æs/bftfÆ eGgfn] s/ ltg'{ kg]{ st{Jo ePsf] JolQm ;Demg' k5{ / ;f] zAbn]
s/ clws[tn] s'g} s/sf] ljj/0f a'emfpg ;"rgf lbPsf] jf c? s'g} sf/jfxL
k|lqmof z'? u/]sf] JolQmnfO{ ;d]t hgfpF5 .
-r_ æs/ lgwf{/0fÆ eGgfn] s/ lgwf{/0f ;Demg'k5{ / ;f] zAbn] k'gM s/ lgwf{/0f /
cltl/Qm s/ lgwf{/0fnfO{ ;d]t hgfpF5 .
-5_ æu}/s/ /fh:jÆ eGgfn] kl/R5]b –!$ adf]lhd nfUg] jf nfu]sf] u}/s/ /fh:j
;Demg' kb{5 .
-h_ ækl/jf/Æ eGgfn] k|fs[lts JolQmsf] klt, klTg / c+z 5'l§P jf g5'l§Psf
gfjflnu ;Gtfg ;Demg'k5{ .
-Efm_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] ldSnfh'ª ufpFkflnsfsf] k|zf;sLo
k|d'vsf] ?kdf sfd ug]{ sd{rf/L ;Demg'k5{ .
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-`_
-6_
-7_
-8_
-9_
-0f_

ækmd{Æ eGgfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd btf{ ePsf] jf btf{ gePsf] h'g;'s}
kmd{ ;Demg'k5{ .
æJolQmÆ eGgfn] s/ ltg'{kg]{ bfloTj ePsf] h'g;'s} JolQm ;Demg'k5{ .
æ;efÆeGgfn] ldSnfh'ª ufpFkflnsfsf] ;Eff ;Demg'k5{ .
æ:yfgLo ;/sf/Æ eGgfn] :yfgLo txsf] sfo{sfl/0fL clwsf/ k|of]u ug]{
ldSnfh'ª ufpFkflnsf ;Demg'k5{ .
æ;+ljwfgÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfg ;Demg'k5{ .
æufpFkflnsfÆ eGgfn] ldSnfh'ª ufpFkflnsf ;Demg'k5{ .

#= JofVof M of] sfg"gdf kl/efiff ul/Psf] njhsf] ;f]xL cg';f/ / c?df k|rlnt sfg"g
JofVof ;DaGwL ;+3Lo P]g tyf bkmf $ adf]lhdsf l;4fGtsf cfwf/df ul/g]5 .

Kfl/R5]b–@

/fh:j ;DaGwL ;fdfGo l;4fGt
$=

s/ tyf u}/s/ /fh:j ;DaGwL ;fdfGo l;4fGt(१)

s/ tyf u}/s/ /fh:j ;DaGwL ;fdfGo l;4fGtnfO{ cfwf/ lnO{ nufO{g]5 M–
-s_ s/ ltg{ ;Sg] Ifdtfsf cfwf/df .
-v_ s/ k|0ffnL ;dfgtf / Gofodf cfwfl/t /xg] u/L .
-u_ ;/n, kf/bzL{ / ldtJooL x'g] ul/ .
-3_ gful/snfO{ ;'ljwf x'g] lsl;daf6 .
-ª_ :j]lR5s ?kdf s/ ltg{ k|]l/t x'g] jftfj/0f ;[hgf u/]/ .
-r_ s/sf] cfwf, s/sf] b/ / s/ ltg]{ cjwL lglZrt u/]/ .
-5_ kZrftbzL{ c;/ gkg]{ ul/ .

-@_

u}/s/ /fh:j nufpFbf / p7fpFbf pknAw u/fOg] ;]jf, ;x'lnot / ;'ljwfsf]
nfut, ;~rfng / ;Def/ vr{nfO{ cfwf/ dfgL nufOg] / p7fOg]5 .
kl/R5]b–#
s/ k|zf;g ;DaGwL Joj:yf

%= s/ k|zf;g M
-!_ g]kfnsf] ;+ljwfgsf] Joj:yf cg'?k cfˆgf] clwsf/ If]q leqsf] s/ tyf
u}/s/sf] k|zf;g ldSnfh'ª ufpFkflnsfn] ug]{5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] s/ k|zf;g Jofj;flos, b:t'/ / k|efjsf/L agfpg
cfjZostf cg';f/ s/ PsfO{ /xg ;Sg]5g\ .
^= sd{rf/L ;DalGw Joj:yf M
-!_
:yfgLo ;/sf/af6 :jLs[t b/aGbL cg';f/sf ljleGg txsf sd{rf/Lx? s/
PsfO{df /xg ;Sg]5g\ .
-@_
s/ PsfO{df :yfgLo ;/sf/n] k|rlnt sfg"g adf]lhd :jLs[t b/alGbsf
cfwf/df Ps jf ;f] eGbf a9L txsf s/ clws[tx?, s/ ;xfos tyf
;xof]uLx?nfO{ sfddf nufpg ;Sg]5 .
3

&=

s/ clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M
o; sfg"gdf cGoq pNn]v ePsf sfd,
st{Jo / clwsf/sf cltl/Qm s/ clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd
x'g]5 M–
-s_ s/bftf btf{ ug]{
-v_ s/bftfaf6 ljj/0f k|fKt ug]{ .
-u_ s/ k/LIf0f tyf cg';Gwfg ug]{ .
-3_ s/ ;+sng ug]{ .
-ª_ s/ tyf u}/ s/ /fh:j r'xfj6 /f]Sg cfjZos sfo{ ug]{ .
-r_
s/bftf d}qL jftfj/0f agfpg pko'Qm / cfjZos sfo{ ug]{ .
-5_
s/ ;DaGwL hgr]tgf clej[l4 ug{ sfo{qmd ;~rfng ug]{ .
-h_ s/ sfg"g / s/ k|zf;gsf If]qdf ;'wf/ ug'{kg]{ ljifodf ldSnfh'ª
ufpFkflnsfnfO{ ;'emfj lbg] .
-em_ /fh:jsf] k|If]k0f ug{ cfjZos ;"rgf pknAw u/fpg] .
-`_ s/bftfsf vftfkftf / x/lx;fj b'?:t /fVg nufpg] .
-6_ s/ ;DalGw clwn]v b'?:t /fVg] .
-7_ s/ ;DalGw cGo sfd ug]{ .
*= clwsf/ k|Tofof]hg M
-!_ ldSnfh'ª ufpFkflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo clws[tn] ;+ljwfg / o; sfg"g
adf]lhd cfk"mdf /x]sf] s/ tyf /fh:j p7fpg] s/ clws[tnfO{ k|Tofof]hg
ug{ ;Sg]5 .
-@_ s/ clws[tn] cfk"mnfO{ k|fKt clwsf/ dWo] cfjZostf cg';f/ s]xL clwsf/
cfˆgf] ;fdfGo /]vb]v / lgoGq0fdf /x]g] u/L cfk"m dftxtsf] sd{rf/LnfO{
k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .
-#_ s/ clws[tn] cfk"mnfO{ Kf|fKt clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ ;DaGwdf :yfgLo
;/sf/af6 s'g} vf; lgb]{zg ePsf]df ;f]xL adf]lhd ug'{ kg]{5 .
(= k|Tofof]lht clwsf/ / lhDd]jf/L M
-!_
bkmf * adf]lhd k|Tofof]hg ul/Psf] clwsf/sf] lhDd]jf/L clwsf/ k|Tofof]hg
ug]{ clwsf/Ldf /xg]5 .
-@_ bkmf * adf]lhd k|Tofoflht clwsf/ k|of]u ug]{n] ;f] clwsf/sf] k|of]u ubf{
clwsf/ k|Tofof]hg ug]{ k|lt pQ/bfoL /xL k|of]u ug'{ kg]{5 .
Kfl/R5]b–$
s/ /fh:j ;DaGwL JoJf:yf
!)= ;DklQ s/ M
-!_
ldSnfh'ª ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]q leq /x]sf] ;DklQ s/ nufpg] elg
tf]s]sf] 3/ / hUufdf तोकिए बमोकिमिो एिीिृत ;DklQ s/ nufpg] /
p7fpg]5 .
-@_

pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ;DklQ s/ nufpg] egL tf]s]sf] 3/ / hUuf afx]ssf
cGo hUuf ePdf bkmf !$ adf]lhd e"lds/ -dfnkf]t_ nufpg' / c;'n pk/
ug'{kg]{5 .
4

-#_

ldSnfh'ª ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]q leqsf] 3/ hUufsf] clen]v k|To]s jif{
b'?:t ldnfO{ /fVg' kg]{5 .

-$_

;DklQ s/ lgwf{/0fsf nflu ;DklQ d"NofÍg b]xfo adf]lhd ul/g]5 .
-s_
3/sf] agf}6 -sRrL jf kSsL_
-v_ 3/hUuf;Fu ;8s jf af6f] hf]l8Psf] jf ghf]l8Psf] / hf]l8Psf] eP
klSs sRrL jf uf]/]6f] h:tf] af6f]sf] k|s[lt / /fhdfu{, d'Vo ;8s jf
;xfos ;8s;Fusf] b'/L .
-u_ 3/hUufsf] Jofkfl/s jf cfjf;Lo pkof]usf] cj:yf .
-3_ ;DklQ d"NofÍg ubf{ cg';"rL ! adf]lhd x|f;s§L ul/ v'b ;DklQ
sfod ul/g]5 .
-ª_ v08 -3_ adf]lhd sfod ePsf] v'b ;DkQLdf ;ft k|ltzt dd{t
;+ef/ vr{ s§L ug{ lbOg]5 .
-%_

!=
@=
#=
$=
%=
-^_
-&_

-*_
-(_

pkbkmf -$_ adf]lhd 3/ hUuf d"NofÍg ;ldltदे ह य
ug{ ;Sg]5 .

िमोजिमकोu7g

cWoIf
;+of]hs
k|ltlgwL, dfnkf]t sfof{no jf sfo{kflnsfsf] ;DalGwt zfvf
;b:o
k|d'v k|zf;sLo clws[t
;b:o
of]hgf zfvf k|d'v
;b:o
/fhZj zfvf k|d'v
;b:o ;lrj
bkmf % adf]lhd u7g ePsf] ;ldltnfO{ ;xof]u tyf ;dGjosf nflu ufpF
sfo{kflnsfn] Ps -!_ 3/hUuf d'NofFsg pk;ldlt u7g ug{ ;Sg]5 .
3/ hUuf d"NofÍg ;ldltn] :yfgLo txsf] s'g} kbflwsf/L jf clws[t jf cGo
s'g} lj1nfO{ a}7sdf cfdGq0f ug{ ;Sg]5 .
3/ hUuf d"NofÍg ;ldltn] k|To]s kfFr jif{df 3/ hUuf d"NofÍgsf cfwf/ /
b//]6sf] ;'emfj
l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 .
3/hUuf d"NofÍg ;ldltn] a}7ssf] sfo{ljlw cfkm} lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 .
;DklQ s/sf] k|of]hgsf] nflu ;DklQsf] :jfldTjdf b]xfosf] JolQmdf /x]sf]
dflgg]5 .
-s_ cfly{s jif{sf] klxnf] lbg h'g ;DklQ h;sf] :jfldTjdf /x]sf] 5 ;f]
;DklQ ;f]xL JolQmsf] gfddf .
-v_ s'g} ;DklQ Ps eGbf a9L JolQmx?sf] ;+o"Qm :jfldTjdf /x]sf]df
:JffldTj :ki6 ePsf]df ;f]xL cg';f/ / cGoyf ;a}sf] a/fa/ xs .

-!)_ s/bftf k|To]s jif{ :jo+ s/ lgwf{/0f u/L cflZjg d;fGt leq ufpFkflnsfdf
ljj/0f k]z ug'kg]{5 .
-!!_

o; bkmf adf]lhd bflvnf ug'{kg]{ s/ k|To]s cfly{s jif{sf] cflZjg d;fGt
leq s/ PsfO{df bflvnf ug'k5{ .

-!@_ gfafnssf] gfddf /x]sf] ;DklQdf nfUg] ;DklQ s/ bflvnf ug]{ bfloTj
lghsf] ;+/Ifs jf dfyj/ JolQmsf] x'g]5 .
5

!!= 3/ jxfn s/ M
-!_ ldSnfh'ª ufpFkflnsf cfˆgf] If]q leq jxfndf nufPsf] 3/sf] cfsf/,k|sf/,
agf}6 / rr]{sf] hUuf -lKnGy Pl/of_ sf] cfwf/df 3/ jxfn cfo /sdsf] !)Ü
sf b/n] 3/ jxfn s/ nufO{ c;'n pk/ ug]{5 .
:kli6s/0f M o; bkmfsf] k|of]hgsf] nflu 3/ eGgfn] ejg, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/
-;]8_, sf/vfgf / o:t} kSsL jf sRrf ;+/rgf ;Demg'k5{ .
-@_ 3/ jxfndf nufpg] JolQm 3/ jxfnsf] s/sf] s/bftf x'g]5 . sDkgL jf
;+:yf dfkm{t 3/ agfO{ 3/ jxfndf lbPsf] xsdf pQm sDkgL jf ;+:yf 3/
jxfn s/sf] s/bftf x'g]5 .
-#_ 3/ jxfndf lbbf k|To]s 3/wlgn] ;Demf}tf u/L To:tf] ;Demf}tfsf] k|lt jf
;Demf}tfdf ;+zf]wg ul/Pdf ;f]sf] ljj/0f ;f] sfo{ ePsf] ldltn] k}lt;
lbgleq s/ PsfOdf k]z ug'{kg]{5 .
-$_ pkbkmf -#_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg s'g} sfof{no, sDkgL, kmd{,
Ph]G;L, k/fdz{bftf jf h'g;'s} k|sf/sf] ;+ul7t ;+:yfn] 3/ jxfndf lnPsf]df
axfn e'QmfgL ubf{ cu|Ld s/ s§L u/L 3/wlgsf tkm{af6 s/ PsfO{df 3/
axfn s/ a'emfpg' kg]{5 .
-%_ pkbkmf-$_ adf]lhd clu|d s/ sl§ u/L bflvnf ug'{kg]{ 3/ jxfn s/ s/ sl§
ePsf] dlxgf kl5sf] dlxgfsf] @% ut] leq bflvnf ug'kg]{5 .
-^_ 3/ jxfnsf] k|of]hgsf] nflu :yfgLo ;/sf/n] Go"gtd dfl;s 3/ jxfn /sd
lgwf{/0f u/L nfu' ug{ ;Sg]5 .
-&_ Go"gtd dfl;s 3/ jxfn /sd lgwf{/0f ;DalGw cGo Joj:yf lgb]{lzsfdf
pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .
-*_ 3/ jxfndf lbg] 3/wgLn] 3/ jxfn s/sf] ljj/0f k|To]s cfly{s jif{sf]
cflZjg d;fGt leq k]z ug'{kg]{5 .
-(_
o; bkmf adf]lhd bflvnf ug'{ kg]{ s/ k|To]s cfly{s jif{sf] cflZjg d;fGt
leq bflvnf ug'kg]{5 .
-!)_ Ps cfly{s jif{sf] 3/ jxfn s/ Psd'i6 clu|d ?kdf >fj0f dlxgf leq
bflvnf ug]{ 3/ wgLnfO{ 3/ jxfn s/df bz k|ltzt 5'6 lbOg]5 .
!@= 3/hUuf /lhi6«]zg z'Ns M
-!_ ldSnfh'ª ufpFkflnsfn] 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns nufO{
p7fpg ;Sg]5 .
-@_ ldSnfh'ª ufpFkflnsfn] pkbkmf -!_ adf]lhd 3/, hUuf jf 3/ hUuf
/lhi6«]zg z'Ns p7fpbf cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g, @)&$ adf]lhd
k|b]zn] nufPsf] 3/, hUuf jf 3/ hUUff /lhi6«]zg z'Ns ;d]t p7fpg' kg]{5 .
o;/L c;'n ePsf] 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns /sd dWo]
ufpFkflnsfn] nufPsf] ;a} / k|b]zn] nufPsf] 3/ hUuf jf 3/ hUuf
/lhi6«]zg z'Ns sf] @Ü /sd ufpFkflnsfsf] ;+lrt sf]ifdf bflvnf u/L k|b]zn]
nufPsf] afsL cG7fgAa] k|ltzt /sd k|b]z ;+lrt sf]ifdf bflvnf ug'{kg]{5 .
-#_ ldSnfh'ª ufpFkflnsf If]q leq 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg kfl/t u/L
u/fO{ :jfldTj k|fKt ug]{ JolQmn] 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns
a'emfpg' kg]{5 .
-$_ 3/, hUuf jf 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns :jfldTj x:tfGt/0f ubf{sf] ;dodf
a'emfpg' kg]{5 .
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-%_
-^_
-&_
-*_
-(_

3/, hUuf /lhi6«]zg z'Ns k|To]s sf/f]jf/sf] lnvtdf pNn]v ePsf] y}nL jf
;f] k|of]hgsf] nflu lgwf{/0f ul/Psf] Go"gtd /sd adf]lhd To:tf] 3/, hUuf
jf 3/ hUuf /lhi6«];g ug]{ sfof{noaf6 c;'n pk/ ul/g]5 .
/lhi6«];g z'Ns y}nL /sd jf ;f]] k|of]hgsf] nflu tf]lsPsf] /sd dWo] h'g
a9L x'G5 ;f] /sdsf] @ Ü x'g]5 .
3/, hUuf jf 3/ hUufsf] :jfldTj k|fKt ug]{ JolQm dlxnf / blnt gful/s
ePdf pkbkmf -^_ adf]lhd nfUg] z'Nsdf @% Ü /sd 5'6 x'g]5 .
;+3Lo, k|b]z / :yfgLo ;/sf/ tyf ;/sf/L lgsfonfO{ /lhi6«];g z'Ns nfUg]
5}g .
ldSnfh'ª ufpFkflnsfsf] 3/ hUuf /lhi6«]zg kfl/t ubf{sf] cj:yfdf g]kfn
;/sf/n] tf]s]sf] b/df k'Flhut nfes/ c;'n u/L tf]s]sf] /fh:j vftfdf
hDdf ug'{kg]{5 .

!#= ;jf/L ;fwg s/ M
-!_ ldSnfh'ª ufpFkflnsfn] ;jf/L ;fwg s/ nufpg ;Sg]5 .
:kli6s/0f M o; bkmfsf] k|of]hgsf] nflu æ;jf/L ;fwgÆ eGgfn] OGwg jf
oflGqs zlQmaf6 ;8sdf rNg] 5 kfFu|], rf/ kfu|], ltgkf+u|] jf b'O{ kf+u|] ;jf/L
;fwg ;Demg'k5{ .
-@_
-#_
-$_
-%_

pkbkmf -!_ adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nufpbf ;jf/L ;fwgsf] k|s[tL /
Ifdtfsf cfwf/df ;dfg k|s[tLsf ;jf/L ;fwgnfO{ ;dfg b/ sfod x'g] u/L
nufOg] 5 .
o; bkmf adf]lhdsf] nufO{Psf] ;jf/L ;fwg s/sf] b/ k|b]zdf k7fpg' kg]{5 .
cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g, @)&$ adf]lhd ;jf/L ;fwg wgLn] o;
bkmf adf]lhdsf] s/ k|b]z s/ sfof{no jf PsfOdf a'emfpg' kg]{5 .
k|To]s jif{sf] cflZjg d;fGtdf ;jf/L ;fwg wgLn] o; bkmf adf]lhdsf] s/
bflvnf ug'kg]{5 .

!$= e"lds/ -dfnkf]t_ M
-!_ ldSnfh'ª ufpFkflnsfn] e"lds/ -dfnkf]t_ nufO{ p7fpg ;Sg]5 .
-@_ o; P]g adf]lhd ;DklQ s/ nfUg] 3/ / hUuf afx]ssf] cGo hUufdf e"lds/
-dfnkf]t_ nfUg]5 / To:tf] hUufsf] hUufwlgn] e"lds/ -dfnkf]t ltg'{ kg]{5 .
-#_ g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/, :yfgLo ;/sf/ / s"6gLlts lgof]usf] gfddf
ePsf] hUufdf e"lds/ dfnkf]t_ nfUg] 5}g .
-$_ k|fs[lts k|sf]ksf] cj:yf jf cGo ulDe/ kl/l:yltdf :yfgLo ;/sf/n] cfwf/
/ sf/0f vf]nL To;af6 k|efljt ;a}n] ;dfg ;'ljwf kfpg] u/L e"lds/ dfnkf]t_ df 5'6 jf ldgfxf lbg] lg0f{o ug{ ;Sg]5 .
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd 5'6 lbg] lg0f{o ePsf]df ;f] lg0f{o ePsf] ldltn] kGw|
lbgleq To;sf] ;"rgf ufpF;efsf] a}7s rn]sf] eP ufpF;efdf k]z ug'{kg]{5 /
a}7s grn]sf] eP To;kl5 a:g] ;efsf] klxnf] a}7sn] kfl/t ug'{kg]{5 .
-^_ :yfgLo ;/sf/n] o; bkmf adf]lhdsf] e"dLs/ -dfnkf]t_ cfkm}n] p7fpg jf
g]kfn ;/sf/ cGt{utsf] s'g} sfof{no dfkm{t p7fpg] Joj:yf ug{ ;Sg]5 .
-&_ e"dLs/ -dfnkf]t_ k|To]s jif{ cflZjg dlxgfleq s/ PsfO{ jf ;DalGwt j8f
sfof{no jf :yfgLo ;/sf/n] tf]s]sf] sfof{nodf a'emfpg' kg]{5 .
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-*_

:yfgLo ;/sf/n] k|fs[lts k|sf]ksf] cj:yf jf ljz]if kl/l:ylt l;h{gf ePsf]
cfwf/ / sf/0f vf]ln ufpFkflnsfe/ jf To;sf] s'g} vf; If]q tf]sL ;f] If]qsf]
hUufsf] e"dLs/ -dfnkf]t_ a'emfpg] Dofb a9fpg ;Sg]5 . ;f] Dofb leq
e"lds/ -dfnkf]t_ a'emfPsf]df Dofb leq a'emfPsf] dflgg]5 . / yk z'Ns
nfUg] 5}g

!%= dgf]/~hg s/ M
-!_ :yfgLo ;/sf/n] rnlrq 3/, lel8of] 3/, ;f+:s[lts k|bz{g xn, sG;6{ h:tf
dgf]/~hg:yndf b]vfOg] dgf]/~hgsf ;fwgdf dfgf]/~hg s/ nufO{ p7fpg
;Sg]5 .
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] dgf]/~hg s/ tyf cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g,
२०७४ adf]lhd k|b]zn] nufPsf] dgf]/Ghg s/ dgf]/~hg :ybsf] ;+rfnsn]
dgf]/Ghgsf] nflu l6s6 ljqmL ubf{sf] cj:yfdf c;"n ug]{5 . o;/L c;'n
ePsf] dgf]/~hg s/ /sd dWo] kflnsfn] nufPsf] ;a} / k|b]zn] nufPsf] ;a}
/ k|b]zn] nufPsf] dgf]/~hg s/sf] b"O kltzt /sd ufpFkflnsfsf] ;+lrt
sf]ifdf bflvnf u/L k|b]zn] nufPsf] afFsL cG7fgAa] k|ltzt /sd k|b]z ;+lrt
sf]ifdf bflvnf ug'{kg]{5 .
-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd pkef]Qmfaf6 c;'n u/]sf] dgf]/Ghg s/sf] /sd c;"n
u/]sf] dlxgf eGbf kl5sf] dlxgfsf] @% ut] leq s/ PsfO{df bflvnf ug'{
kg]{5 .
!^= lj1fkg s/ M
-!_ ufpFkflnsfn] ;"rgf kfl6 (xf]l8ª af]8{) df lj1fkg s/ nufO{ c;'n ug{
;Sg]5 .
-@_ ufpFkflnsfn] pkbkmf -!_ adf]lhdsf] lj1fkg s/ z'Ns p7fpFbf cGt/
;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g, @)&$ adf]lhd k|b]zn] nufPsf] lj1fkg s/
;d]t p7fpg' kg]{5 . o;/L c;'n ePsf] lj1fkg s/ /sd dWo] ufpFkflnsfn]
nufPsf] ;a} / k|b]zn] nufPsf] lj1fkg s/sf] b'O k|ltzt /sd
ufpFkflnsfsf] ;+lrt sf]ifdf bflvnf u/L k|b]zn] nufPsf] afFsL (*Ü /sd
k|b]z ;+lrt sf]ifdf bflvnf ug'{kb{5 .
-#_ lj1fkg s/ lj1fkg /fVg cg'dltsf nflu lgj]bg lbg]af6 c;"n ul/g] 5 .
-$_ o; P]g adf]lhd c;"n u/]sf] dgf]/~hg s/sf] /sd c;"n u/]sf] dlxgfeGbf
kl5sf] dlxgfsf] @% ut] leq s/ PsfOdf bflvnf ug'{kg]{5 .
-%_ o; bkmf adf]lhdsf] lj1fkg ;fdu|L /fVg ufpFkflnsf af6 cg'dlt lng'kg]{5 .
-^_ pkbkmf -%_ adf]lhdsf] cg'dlt kq lbbf ;j{;fwf/0f hgtfsf] lxt
;DaGwL cGo s'/fsf cltl/Qm lj1fkg /fVg kfpg] cjlw, gljs/0f ug'{kg]{
;do, gljs/0f gu/]df nfUg] z'Ns ;f}Gbo{ ljufg{ gx'g] s'/f, ;fdu|Lsf] eflifs
z'4tf / zfnLgtf h:tf zt{ ls6fg ul/Psf] x'g' kg]{5 .
-&_ s'g} sDkgL, kmd{, Ph]G;L, ;+:yf jf JolQmn] c? s;}n] k|fof]hg u/]sf] ;"rgf
kfl6 –xf]l8ª af]8{_ /fv]df o; bkmf adf]lhdsf] lj1fkg s/ ;DalGwt
k|fof]hsaf6 c;"n u/L /fhZj PsfO{ jf ;f] OsfOn] tf]s]sf] a}+s vftf bflvnf
ug'kg]{5 .
-*_ g]kfn ;/sf/ jf k|b]z ;/sf/ jf ;/sf/L ;+:yfsf hUuf jf ;DklQ ;dGjo
u/L s/ c;'n ug'kg]{5 .
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-(_

Jofkfl/s jf Jofj;flos k|ofhgsf nflu /flvPsf lj1fkgdf nfu]sf] s/ 5'6
jf ldgfxf x'g ;Sg]5}g.
-!)_ g]kfn ;/sf/ k|b]z ;/sf/ / :yfgLo ;/sf/sf tk{maf6 /fv]sf lj1fkgdf s/
nfUg]5}g .
!&= Joj;fo s/ M
-!_ ufpFkflnsfn] cfˆgf] If]qleqsf] Jofkf/ Joj;fo jf ;]jfdf k"hLFut nufgL /
cfly{s sf/f]jf/sf] cfwf/df Joj;fo btf{df / gljs/0fdf jflif{s Joj;fo s/
nufpg / p7fpg ;Sg]5 .
-@_
(३)

(४)

(५)

(६)
(७)

Ps} JolQmn] cfˆgf] gfddf Ps jf Ps} k|s[ltsf Joj;fo jf zfvf Ps jf ;f]
eGbf al9 :yfgdf ;+rfng u/]sf]df ^) lbg leq ;f]sf] hfgsf/L s/ PsfOnfO{
lbg'kg]{5 .
यस दफ िमोजिमको व्यवस य कर ि बषिक रुपम िुझ उनु पनेछ । कुनै करद त ले

अग्रिम रुपम ५ िषिको कर एकमुष्ट िुझ उन च हे म त्यसव पत ल ग्ने रकमम १०
प्रग्रतशतले छुट ददईनेछ ।

केद त ले व्यवस य संच लन गद ि ग्रनवेदन स थ पेश गरे क बववरणम हे रफेर पररवतिन

व न मस रर गनुि पने भएम त्यसतो क रण परे को ग्रमग्रतले स ठी ददन ग्रभत्र कर
एक ईम ि नक री ददनु पनेछ ।

कर अग्रिकृ तले करद त ले यस दफ

िमोजिम पेश गरे क

बववरण छ नबवन गरी

अन्यथ दे जिए यथ थि बववरण पेश गनि तीस ददनको म्य द ददई करद त ल ई सूचन
ददन सक्नेछ ।

एक पटक व्यवस य दत ि भएपग्रछ दत ि ि रे िीको ग्रनवेदन नपरे सम्म सो व्यवस य
संच लनम रहे को म नी कर असुली गरीनेछ ।

कुनै करद त ले ल ग्ने कर िुझ ई व्यवस य दत ि ि रे ि गनि ग्रनवेदन ददन सक्नेछ ।

पररच्छे द-५

करदाता दतान सम्बन्धी व्यवस्थािः
१८. करदाताको पहिचान र दतानिः(१)

व्यवस य संच लन गनुप
ि व
ू ि दत ि गरे र म त्र व्यवस य संच लन गनुप
ि छि ।

(३)

उपदफ (२) िमोजिम करद त को पदहच न गद ि व्यबि व करद त को न मम रहे को

(२)

(४)
(५)

कर एक इले यस ऐन िमोजिम के ग्रतनुि पने व्यबि व करद त को पदहच न गनुप
ि नेछ .

सम्पबि, ग्रनिले गरे को क रोव र र कर एक ईल ई कुनै स्रोति ट प्र प्त सूचन र सो
एक ईले छ नबिन गद ि दे जिएक आि रम करद त को पदहच न गररनेछ ।

कर एक ईले यस ऐन िमोजिम कर तेनुि पने द ग्रयत्व भएको करद त को बववरण
िुल ई करद त दत ि गरी र ख्नु पनेछ।

नेप ल सरक रि ट स्थ यी लेि नम्िर ग्रलएक करद त ले कर सम्िजन्ि क रोव र गद ि
सोही नम्िरको प्रयोग गनुि पनेछ।
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१९. करदाताको दामयत्विः

यस ऐन िमोजिम कर ग्रतनुि पने कतिव्य भएक करद त को दे ह य
िमोजिमको द ग्रयत्व हुनेछ;

(क)

आफूल ई करद त को रुपम दत ि गर उने ।

(ग)

ग्रनि रि रत समयम कर द जिल गने ।

(ि)
(घ)
(ङ)

(च)

(छ)

ग्रनि रि रत समयम बववरण पेश गने ।

यस ऐन िमोजिम कुनै शुल्क, िररव न , व ब्य ि िुझ उनु पने भए समयम
िुझ उने ।

दहस व दकत ि र अग्रभलेि दरु
ु स्त र ख्ने ।

कर अग्रिकृ तले म गेको सूचन तथ्य ङ्क समयम उपलब्ि गर उने ।
कर एक इल ई आवश्यक सहयोग गने ।

२०. करदाताको अमधकारिः(१)

करद त ल ई दे ह य िमोजिमको अग्रिक र हुनेछ ;
(क)

सम्म नपूवक
ि व्यवह रको अग्रिक र ।

(ग)

कर सम्िजन्ि बिषयम प्रम ण पेश गने मौक प्र प्त गने अग्रिक र ।

(ि)
(घ)
(ङ)
(२)

प्रचग्रलत क नून िमोजिमको कर सम्िजन्ि सूचन प्र प्त गने अग्रिक र।
प्रग्रतरक्षक ल ग्रग क नून व्यवस यी

व लेि पररक्षक ग्रनयुबि गने अग्रिक र ।

कर सम्िजन्ि गोप्य कुर हरू यस ऐनम उल्लेि भएकोम ि हे क अनग्रतक्रम्य
हुने अग्रिक र ।

करद त ले उपदफ (१) िमोजिमको अग्रिक रको द बव गनि आफ्नो द ग्रयत्व पूर गरे को
हुनप
ु नेछ ।

२१. करतादाको प्रमतमनमधत्विः
(१)

(२)

करद त को प्रग्रतग्रनग्रित्व करद त को पररव रको उमेर पुगेको सदस्य, म थवर ब्यबि व

नीिको क नून व्यवस यी व लेि प ल व लेि पररक्षक व ग्रनिले ग्रलजित रुपम
अजततय री ददई पठ एको उमेर पुगेको व रे शले गनि सक्नेछ ।
उपदफ

(१) िमोजिम प्रग्रतग्रनग्रितव गनि सक्ने व्यबिक

क रव ही करद त स्वयमले गरे को म ग्रननेछ ।
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तफिि ट गरीएक

कम

पररच्छे द-६
वववरण दाखिला सम्बखन्ध व्यवस्थािः
२२. वववरण दाखिला गनन आदे श हदन सक्नेिः
(१)

यस ऐन िमोजिम कर िुझ उनु पने द ग्रयत्व भएको व्यबिले कर निुझ एम व

बववरण द जिल

गद ि व्यहोर

फरक प री द जिल

गरे को भनी शंक

गनि सदकने

आि र र क रण भएम कर आग्रिकृ तले आि र र क रण िोली कर बववरण द जिल

गनि आदे श ददने सक्नेछ । यस्तो आदे श प्र प्त भएम सम्िजन्ित व्यबिले सो आदे श
(२)

प्र प्त भएको ग्रमग्रतले एक मदहन ग्रभत्र कर एक ईम बववरण द जिल गनुि पनेछ ।

उपदफ (१) िमोजिमको म्य द ग्रभत्र बववरण द जिल गनि नसक्ने सम्िजन्ित व्यबिले

आि र र क रण िोली समय विी थपक ल ग्रग ग्रनवेदन ददएम कर अग्रिकृ तले तीस
(३०) ददनसम्मको समय विी थप गनि सक्नेछ ।

२३. वववरण सच्याउन सक्नेिः-

यस पररच्छे द िमोजिमको कर बववरण द जिल भईसकेपग्रछ कुनै तथ्य सम्िन्िी व गजणतीय

भुल भएको ल गेम करद त ले पदहल बववरण द जिल भएको ग्रमग्रतले तीन (३) मदहन ग्रभत्र
यथ थि, तथ्य र सदह अंक सदहतको अको बववरण पेश गनिसक्नेछ ।

पररच्छे द- ७
कर दाखिला सम्बखन्ध व्यवस्थािः
२४. कर दाखिला गनुन पननिः(१)

(२)

यस ऐन िमोजिम द जिल गनुि पने कर ऐनको पररच्छे द ४ म उल्लेि गररएकोम
सोही समयम

र समय उल्लेि नभएको हकम

मस न्त ग्रभत्र कर एक इम द जिल गनुि पनेछ ।

प्रत्येक आग्रथिक वषिको आजिन

यस ऐन िमोजिम कर कट्टी गरी द जिल गनुि पने कर करकट्टी भएको मदहन
पग्रछको मदहन को २५ गते ग्रभत्र कर एक ईम द जिल गनुि पनेछ ।

२५. कर दाखिलाको मनस्स हदनु पननिः

करद त ले यस ऐन िमोजिम िुझ उनु पने कर व गैरकर र िि व अन्य रकम िुझ ए पग्रछ
करद त ल ई तत्क ल यसको ग्रनस्स ददनु पनेछ ।

पररच्छे द- ८
कर हितान र सिायोजनिः
२६. कर हितान सम्बखन्ध व्यवस्थािः
(१)

करद त ले यस ऐन िमोजिम कर िुझ उाँ द तीनुि पने भन्द िढी कर द जिल गरे कोम
सो कर रकम दफत ि म ग गनि सक्नेछ ।
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(२)

उपदप (१) िमोजिम दफत क
ि ो ल ग्रग ग्रनवेदन परे कोम व्यहोर स ाँचो दे जिएम कर

अग्रिकृ तले ग्रनवेदन परे को एक मदहन ग्रभत्र म ग िमोजिम दफत ि ददने ग्रनणिय गनुि
पनेछ ।

२७. कर सिायोजन सम्बखन्ध व्यवस्थािः
(१)

करद त ले दफ २६. िमोजिम दफत ि प उने ठहरीएको रकम द जिल गनुि पने कर

(२)

उपदफ (१) िमोजिम ग्रनवेदन परे कोम व्यहोर स ाँचो दे जिएम कर अग्रिकृ तले ग्रनवेदन

रकमम सम योिन गनि कर अग्रिकृ त समक्ष ग्रनवेदन ददन सक्नेछ ।

परे को एक मदहन ग्रभत्र म ग िमोजिमम सम योि गनि आदे श ददनु पनेछ ।

पररच्छे द-९
कर पररक्षण र कर मनधानरणिः
२८. कर पररक्षण र कर मनधानरणिः
(१)

यस ऐन िमोजिम कर द त ले बववरण पेश नगरे को व पेश गरे को बिवरणम दे ह यको

सिै व कुनै क म कुर भए गरे को दे जिएम कर अग्रिकृ ति ट कर परीक्षण गरी कर
ग्रनि रि ण गररनेछ ।
(क)

ि त प त हरदहस ि व अग्रभलेि दरु
ु स्त नदे िीएम ।

(ग)

यथ थि क रोव र नदे ि एको बवि स गनुि पने क रण भएम ।

(ि)
(घ)
(ङ)

(च)

गलत व झुठ्ठ क गि त\बववरण संकलन गरे को दे जिएम ।
क रोव रको आि रम करको द ग्रयत्व कम दे ि एकोम ।
करको दर फरक प रे कोम ।

क नून िमोजिम कर छुट व ग्रमन ह हुन नसक्नेम पग्रन सोको द वी गरे कोम

(२)

उपदफ (१) िमोजिम कर ग्रनि रि ण गनुि पने दे जिएम करद त ल ई आि र र क रण

(३)

उपदफ (२) िमोजिम सूचन प्र प्त भएकोम करद त ले सूचन म तोदकएको म्य द ग्रभत्र

(४)

(५)

िुल इ आफ्नो स्पबष्टकरण पेश गनि ग्रतस ददनको सूच न ददनु पनेछ ।
आफ्नो स्पबष्टकरण पेश गनुि पनेछ ।

कर अग्रिकृ तले उपदफ (३) िमोजिम तोदकएको म्य द ग्रभत्र करद त ले स्पबष्टकरण पेश
गरे म सोसमेतल ई आि र िन ई र स्पबष्टकरण पेश नगरे म क नुन िमोजिम कर
ग्रनि रि ण गनुि पनेछ ।

स्वयम ् कर ग्रनि रि ण गरी पेश गरे को ग्रमग्रतले च र िषि ग्रभत्र कर अग्रिकृ तले पुनः कर
ग्रनि रि ण व संशोग्रित कर ग्रनि रि 0f गनुि पने सन्तोषिनक आि र र क रण भएम
करद त ल ई सफ ईको मौक ददई त्यस्तो कर ग्रनि रि ण गनि सक्नेछ ।

+
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२९. कर मनधानरणको सूचनािः
(१)

(२)
(३)

यस ऐन िमोजिम कर अग्रिकृ ति ट कर ग्रनि रि ण भएकोम िुझ उनु पने कर रकम,
स्थ न, समय सीम

र िैंक ि त

ग्रनि रि णको सूचन ददनु पनेछ ।

नम्िर समेत उल्लेि गरी करद त ल ई कर

यस ऐन िमोजिमको कर द जिल गद ि ग्रनि रि णको सूचन प्र प्त भएपग्रछ करद त ले

सो सूचन म उल्लेजित स्य न र समयसीम ग्रभत्र कर द जिल गनुि पनेछ ।
उपदफ

(१) िमोजिम कर रकम िैक द जिल

सम्िजन्ित भौचर कर क य ल
ि यम िुझ उनु पनेछ ।

गररएकोम

करद त ले त्यसको

पररच्छे द- १०
कर संकलन सम्बखन्ध व्यवस्थािः
३०. कर संकलन सम्बखन्ध व्यवस्थािः
(१)

यस ऐन िमोजिम असुल उपर गनुप
ि ने कर, ब्य ि र शूल्क ि पतको रकम करद त ले
यस ऐनम तोदकएको अवग्रिम द जिल नगरे म कर अग्रिकृ तले प्रमुि प्रश सकीय

अग्रिकृ तको पूवि स्वीकृ ग्रत ग्रलई दे ह यको एक व एक भन्द िढी तरीक िमोजिम कर
असुल गनि सक्नेछः(क)

(ि)
(ग)
(घ)

(३)
(४)

नेप ल सरक र, स्थ नीय सरक र व सरक री स्व ग्रमत्वक संस्थ ि ट करद त ले
प उने रकमि ट कट्ट गनि लग एर ।

कुनै तेस्रो व्यबिले करद त ल ई ग्रतनुि पने रकम करद त को पूवि सहमती ग्रलई
कट्ट गरे र ।

िैंक व बविीय संस्थ म रहे कको करद त को रकमि ट कट्ट गनि लग एर ।

(ङ)

करद त को क रोव र रोक्क गरे र ।

(छ)

करद त को सम्पबि एकै पटक व पटक-पटक गरे र तोदकए िमोजिम ग्रलल म

(च)

(२)

करद त ल ई दफत ि गनुि पने रकम भए त्यसम कट्ट गरे र ।

करद त को चल तथ अचल सम्पबि म थी द वी व कब्ि गरे र ।
बिक्री गरे र ।

उपदफ (१) को िण्ड (छ) िमोजिम ग्रलल मको क रव ही शुरू भएपग्रछ सो क रव हीको
सम ग्रप्त हुनप
ु व
ू ि करद जिल

गनि ल्य एम

प्रग्रतशत शुल्क सदहत असुल गररनेछ ।

िुझ उन ि ाँकी कूल रकमको थप प ाँच

ग्रलल मि ट प्र प्त रकम करद त ले ग्रतनुि पने कर रकम भन्द िढी भएम िढी भएिग्रत

रकम स ठी ददन ग्रभत्र सम्िजन्ित करद त ल ई फत ि ददनु पनेछ ।

उपदफ (३) िमोजिम रकम दफत ि गद ि ग्रनिले उपलब्ि गर एको िैंक ि त म िम्म
गररददनु पनेछ ।

३१. हकस्ताबन्दीिा कर असुलीिः

कुनै ि स करद त ल ई बिषेश पररजस्थतीम समयम कर ग्रतनि नसक्ने क रण भई सोकुर को ग्रनवेदन

गनि आएम कर अग्रिकृ तले ि ाँचिुझ गद ि क रणसन्तोस िनक दे जिएम पच ि िड गरी िढीम एक
वषि ग्रभत्र ग्रतन दकस्त म कर द िील गनि आदे श ददन सक्नेछ ।
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पररच्छे द- ११
जरीवाना शुल्क र ब्याज
३२. जरीवाना लागनेिः यस ऐनकको प लन नगरी करको द ग्रयत्व घट एम कर अग्रिकृ तले कर बवगोको
दश प्रग्रतशत िरीव न गनि सक्नेछ।

३३. ब्याज लागनेिः यस ऐन िमोजिम द जिल गनुि पने कर रकम समयम द जिल नगरे म ग्रतनुि
िुझ उनु पने रकमको व बषिक दश प्रग्रतशत व्य ि ल ग्नेछ ।

३४. अमभलेि नरािेिा शुल्क लागनेिः यस ऐन िमोजिम अग्रभलेि र ख्नुपने कतिब्यन भएक करद त ले
अग्रभलेि नर िेम रू. १,०००।– शुल्क ल ग्नेछ ।

३५. सियिा वववरण दाखिला नगरे िा शुल्क लागनेिः यस ऐन िमोजिम बववरण द जिल गनुि पने
द ग्रयत्व भएक करद त ले समयम बववरण द जिल नगरे म प्रग्रतबववरण रू. १,०००।– शुल्क ल ग्नेछ ।
३६. झुठ्ठा वववरण हदएिा शुल्क लागनेिः यस ऐन िमोजिम द जिल

गनुि पने द ग्रयत्व भएक

करद त ले झुठ्ठ बििरण द जिल गरी करको द ग्रयत्व घट एम फरक परे को कर रकम असूल गरी
सोको दश प्रग्रतशत शुल्क ल ग्नेछ ।

३७. ब्याज नलागनेिः यस ऐन िमोजिम शुल्क ब्य ि र िरीव न म पूनः ब्य ि ल ग्नेछैन ।

पररच्छे द-१२
पूवश
न र प्रशासकीय पुनरावलोकन
३८. पूवानदेश िाग गनन सक्नेिः
(१)

कुनै करद त ल ई यस ऐन िमोजिम लग इएको कर, दस्तुर, शुल्क व ऐनक ब्यवस्थ

ि रे दबु वि भएम सोको ग्रनर करणक ल ग्रग ग्रनिले प्रमुि प्रश सकीय अग्रिकृ त समक्ष
ग्रनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२)

उपदफ (१) िमोजिमको ग्रनवेदन ददएकोम प्रमुि प्रश सकीय अग्रिकृ तले दिबवि
ग्रनर करण गनुि पूवद
ि े श ि री गरी सो पूव द
ि े श उपलब्ि गर उनेछ ।

(३)

उपदफ (१) र (२) म िुनसुकै कर लेजिएको भए पग्रन अद लतम बवच र ग्रिन रहे को
व अद लति ट ग्रनणिय भईसकेको बवषयम यस दफ िमोजिम पूव द
ि े श ि री गनि
सदकने छै न ।

(४)

उपदफ (१) िमोजिमको पूव द
ि े श अद लतको आदे शि ट अन्यथ नभएसम्म क यम
रहने छ ।

३९. प्रशासकीय पुनरावलोकन िुन सक्नेिः यस ऐन िमोजिम दे ह यको ग्रनणिय म थी प्रश सकीय
पुनर वलोकन हुन सक्नेछः
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(क)

कर अग्रिकृ तले गरे को कर ग्रनि रि न, पुनः कर ग्रनि रि ण र संशोग्रित कर
ग्रनि रि ण सम्िजन्ि ग्रनणिय ।

(ि)

यस ऐन िमोजिम ल ग्ने व ल गेको कर र गैर कर र िि तथ अन्य
दस्तुर, शुल्क ब्य ि सम्िजन्ि ग्रनणिय ।

४०. प्रशासकीय पुनरावलोकनको प्रकृ यािः
(१)

यस ऐन िमोजिमको कर ग्रनि रि नको ग्रनणिय उपर ग्रचि निुझ्ने करद त ले सो ग्रनणिय
भएको ३० ददन ग्रभत्र प्रमुि प्रश सकीय अग्रिकृ त समक्ष प्रश सकीय पुनर वलोकनक
ल ग्रग ग्रनवेदन ददन सक्नेछ ।

(२)

उपदफ (१) िमोजिम प्रश सकीय पुनर वलोकनक ल ग्रग परे को ग्रनवेदन म थी ६० क यि
ददन ग्रभत्र क रव ही र दकन र गनुि पनेछ ।

पररच्छे द- १३
पुनरावेदन
४१. उजुरी नलागनेिः यस ऐन िमोजिम प्रश सकीय पुनर वलोकन गनि सदकने बवषयम

त्यस्तो

पुनर वलोकन नभई कुनै अद लतम उिुरी ल ग्ने छै न ।
४२. पुनरावेदन हदन सक्नेिः (१) प्रश सकीय पुनर वलोकनको ग्रनणिय भएकोम सो ग्रमग्रतले र प्रश सकीय
पुनर वलोकन नहुने बवषयम

क रण परे को ग्रमग्रतले ग्रचि निुझ्ने पक्षले ६० ददन ग्रभत्र सम्िजन्ित

जिल्ल अद लतम पुनर वेदन ददन सक्नेछ ।
(२)

जिल्ल अद लतले गरे को ग्रनणिय अजन्तम हुनेछ ।

पररच्छे द- १४
गैरकर राजश्व
४३. सेवा शुल्क तथा दस्तुरिः ग उाँ प ल क ले संबवि नको अनुसच
ू ी ८ िमोजिमक क्षेत्र र बवषयम
आफूले पुय ए
ि िको सेव व पत सेव शुल्क तथ दस्तुर लग ई उठ उन सक्नेछ ।

४४. पयनटन शुल्किः
(१)

ग उाँ प ग्रलक ले आफै ग्रनम ण
ि
गरे को पयिटकीय स्थल, पयिटन व्यवस य र पयिटकीय
दक्रय कल पम

पयिटन शुल्क लग इ उठ उन सक्नेछ । पयिटकीय क्षेत्रम

उपलब्ि

गर इएको सेव को ल गत संच लन र संभ र िचिल ई आि र मग्रन पयिटन शुल्क
लग उनु पनेछ ।
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(२)

उपदप

(१) म

िुनसुकै कुर

लेजिएको भएपग्रन ग उाँ प ग्रलक ले आफ्नो क्षेत्र ग्रभत्र

पयिटन प्रवेश गरे को आि रम म त्र पयिटन शुल्क लग ईने छै न ।
४५. सवारी साधन पाहकनङ शुल्किः ग उाँ प ग्रलक ले आफूले ग्रनम ण
ि व व्यवस्थ गरे को सव री स िन
प दकिङ स्थलम सव री स िन प दकिङ शुल्क लग इ उठ उन सक्नेछ । तर नेप ल सरक र

र

प्रदे श सरक रले ग्रनम ण
ि गरे को र बिय र प्रदे श स्तरको र िम गिको छे उछ उ व पेटीम प दकिङ
शुल्क उठ उन सक्नेछैन ।
४६.

बिाल ववटौरी शुल्किः ग उाँ प ग्रलक ले स वििग्रनक, स्थ नीय सरक रको न मम रहे को

र ऐल नी

िग्ग र त्यस्त िग्ग म रहे को पोिरी, ह ट िि र, प्रदशिनी स्थल र ती ठ उाँ म र ख्न अस्थ यी
अनुमती ददईएक पसलम िह ल बिटौरी शुल्क लग ई उठ उन सक्नेछ ।
४७.

जडीबुटी, कवाहड र जीवजन्तु शुल्किः ग उाँ प ग्रलक ले िदडिुटी, कव डी र िीविन्तुको क रोव रम
शुल्क लग ई उठ उन सक्नेछ ।

४८.

केवुल कारिः
(१)

ग उाँ प ग्रलक ले आफ्नो क्षेत्र ग्रभत्र संच लन भएको केिुलक रम शुल्क लग इ उठ उन
सक्नेछ ।

(२)

उपदफ (१) िमोजिमको शुल्क केिुलक र संच लकले प्रवेश दटकटम नै सम वेश गरी
संकलन गनुि पनेछ ।

(३)

उपदफ (२) िमोजिम संकलन गरे को शुल्क संकलन गरे को मदहन पग्रछको मदहन को
२५ ददन ग्रभत्र बििरण स त कर एक ईम द जिल गनुप
ि नेछ ।

४९.

डु ङ्गा पररविन (बोट सेवा) शुल्किः ग उाँ प ग्रलक ले आफ्नो क्षेत्र ग्रभत्र

संच लन भएक डु ङ्ग

पररवहन (िोट सेव ) म शुल्क लग ई उठ उन सक्नेछ ।
५०.

अन्य शुल्क लगाउन सक्नेिः
(१)

ग उाँ प ग्रलक ले अनुसच
ू ी २ म उल्लेजित बिषय र क्षेत्रम शुल्क लग ई उठ उन
सक्नेछ ।

(२)

स्थ नीय सरक रले संबवि न र अन्तर सरक री बवबिय व्यवस्थ पन ऐन,
२०७४ को बिपरीत नहुने गरी आफूले प्रद न गरे को सेव , सुबिि

र

व्यवस्थ पन गरे क थप व नय ाँ क्षेत्र व बवषयम शुल्क लग उन सक्नेछ ।
(३)

उपदफ (२) िमोजिम सेव शुल्क लग उने

व त्यसको दरम हे रफेर गरे को

कुर को बववरण स्थ नीय सरक रले त्यस्तो ग्रनणिय भएको ग्रमग्रतले स त क यि
ददन ग्रभत्र ग उाँ सभ को िैठक चलेको समयम

सभ ले र त्यस्तो िैठक

नचलेको समयम त्यस पग्रछ िस्ने सभ को पदहलो िैठकम पेश गनुि पनेछ ।
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५१. छुट वा मिनािािः
(१)

ग उाँ प ग्रलक ले ि स अवस्त म यस ऐन िमोजिम ल ग्ने व ल गेको गैरकर

र ििम

आि र र क रण िुल ई आंग्रशक व पूणि रुपम छुट ददन व ग्रमन ह गनि सक्नेछ ।
यसरी छुट ददं द सम न अवस्थ क सिै करद त ल ई सम न व्यवह र गररनेछ ।
(२)

नेप ल सरक र व प्रदे श सरक ले कुनै पररयोिन व बिक स क यिक ल ग्रग ि स
स म िी, क रोव रम

कर नल ग्ने व्यवस्थ

गरे कोम

स्थ नीय सरक रले तत ् तत ्

सरक रसंग समन्वय गरी कर छुट सम्िजन्ि सो व्यवस्थ को प लन गने गर उनेछ ।
(३)

उपदफ (१) िमोजिम गैरकर र िि छुट व ग्रमन ह ददएको बववरण सि को िैठक
चलेको समयम सभ म र सभ को िैठक नचलेको समयम त्यस पग्रछ िस्ने सभ को
पदहलो िैठकम पेश गनुि पनेछ ।

पररच्छे द-१५
सिन्वय सम्बखन्ध व्यवस्था
५२. नेपाल सरकारसंग सिन्वयिः
(१)

ग उाँ प ग्रलक ले संघीय क नून र यस ऐन िमोजिम असुल उपर गनुि पने कर व गैर
कर र िि असुल गनि एकव्ि र प्रण ली अपन उन सक्नेछ ।

(२)

उपदफ (१) िमोजिमको एकि र प्रण ली अपन उन स्थ नीय सरक र

व स्थ नीय

सरक रले अग्रिक र सुम्पेको अग्रिकृ त व कर अग्रिकरतले नेप ल सरक र व नेप ल
सरक रले सो प्रयोिनक ल ग्रग अग्रिक र सुम्पेको अग्रिकृ तसंग समन्वय गरी आवश्यक
व्यवस्थ गनि सक्नेछ ।
(३)

ग उाँ प ग्रलक ले संबिि नको स झ सूग्रचम रहे क बिषयसंग सम्िजन्ित कर व गैरकर
र ििक आि र

र दर व कर प्रश सनक सम्िन्िम नेप ल सरक रसंग समन्वय

गनि सक्नेछ ।
(४)

उपदफ (२) र (३) िमोजिमको व्यवस्थ अन्तगित समन्वय गरी टु ङ्गोम पुग्रगएक
बिषयहरु यस ऐनम परे सरह म ग्रननेछ र ती व्यवस्थ क हकम यस ऐनम िुनसुकै
कुर लेजिएको भए पग्रन सोहीअनुस र क य न्
ि वयन गनुि पनेछ ।

५३. प्रदे श सरकारसंग सिन्वयिः
(१)

ग उाँ प ग्रलक ले प्रदे श क नून व यस ऐन िमोजिम असुल उपर गनुि पने कर

व

गैरकर र िि असुल गनि एकि र प्रण ली अपन उन सक्नेछ ।
(२)

उपदफ

(१) िमोजिमको एकि र प्रण ली अपन उन स्थ नीय सरक र व स्थ नीय

सरक रले अग्रिक र सुम्पेको अग्रिकृ त व कर अग्रिकृ तले नेप ल सरक र व नेप ल
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सरक रले सो प्रयोिनक ल ग्रग अग्रिक र सुम्पेको अग्रिकृ तसंग समन्वय गरी आवश्यक
व्यवस्थ गनि सक्नेछ ।
(३)

ग उाँ प ग्रलक ले संबवि नको स झ सूचीम रहे क बवषयसंग सम्िजन्ित कर व गैरकर
र ििक आि र व दर व कर प्रश सनक संिन्िम प्रदे श सरक रसंग समन्वय गनि
सक्नेछ ।

(४)

उपदफ (२) र (३) िमोजिमको व्यवस्थ अन्तगित समन्वय गररएक बवषयहरू यस
ऐनम परे सरह म ग्रननेछ र ती व्यवस्थ क हकम यस ऐनम अन्यत्र िुनसुकै कुर
लेजिएको भए पग्रन सोही अनुस र क य न्
ि वयन गनुि पनेछ ।

५४. केखन्िय बैकसंग सिन्वयिः ग उाँ प ग्रलक ले कर र गैरकर र िि संकलनक सम्िन्िम केजन्िय िैक
(नेप ल र ि िैक) संग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थ गनि सक्नेछ ।
५५. अन्य मनकाय, कायानलय र संस्थासंग सिन्वयिः ग उाँ प ग्रलक व सो को कुनै अग्रिकृ तले के तथ
गैरकर र ििसंग सम्िजन्ित बवषयम नेप ल सरक र र प्रदे श सरक र अन्तगितक सरक री ग्रनक य,
िैंक व संस्थ संग समन्वय गनि सक्नेछ ।

पररच्छे द-१६
राजश्व प्रस्ताव तजुि
न ा तथा सूचना सम्बखन्ध व्यवस्था
५६. राजश्व सम्वखन्ध नयाँ प्रस्ताविः- ग उाँ प ग्रलक ले कर तथ गैरकर सम्िजन्ि नय ाँ कर प्रस्त व तय र
गद ि सरोक रव ल संग पर मशि गनुि पनेछ ।
५७. सूचना सवनजमनक गनुन पननिः
(१)

यस क नून िमोजिम स्थ नीय सरक रले लग एको कर र गैरकर र िि उठ उने
कयल
ि यको प्रमुिले सो कर र र ििक दर र त्यसम भएको हे रफेर सम्िजन्ि सूचन
सविस िरणक ल ग्रग स वििग्रनक गनुि पनेछ ।

(२)

स्थ नीय सरक रले उपदफ

(१) िमोजिमक

कर, र ििक

दर र त्यसम

भएको

हे रफेर समेत ग्रमल इ स्थ नीय सरक रले वेभस इटम र ख्ने व्यवस्थ ग्रमल उनु पनेछ ।
(३)

स्थ नीय सरक रले कर र र ििको दर र हे रफेर सम्िजन्ि बववरण केजन्िय सूचन
प्रण लीम

समेत र ख्ने प्रयोिनक

ल ग्रग नेप ल सरक र अथि मन्त्र लय व

मन्त्र लयले तोकेको क य ल
ि यल ई उपलब्ि गर उनु पनेछ ।
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पररच्छे द- १७
ववववध
५८. ववध्युतीय िाध्यािको प्रयोग गनन सक्नेिः यस ऐनम अन्यत्र िुनसुकै कुर लेजिएको भएपग्रन
स्थ नीय सरक ले बवध्युतीय म ध्य म (अनल ईन) ि ट करद त ल ई सूचन ददने, करद त ले आफ्नो
बववरण र प्रम ण पेश गने, कर लग यतको ग्रतनुि िुझ उनु पने रकम द जिल गने एवं कर व त्यस्तो
रकम िुझ एको रग्रसद ददने लग यतक कर सम्िजन्ि अन्य क म क रव ही गनि सदकने व्यवस्थ गनि
सक्नेछ ।
५९. ठे क्कािा लगाउन नपाईनेिः स्थ नीय सरक रले आफूले असुल गनुि पने कुनै कर व र िि ठे क्क
लग ई उठ उन प इनेछैन ।
६०. अनुसच
ू ीिा िे रिेरिः ग उाँ क यिप ग्रलक ले यस ऐनको अनुसच
ू ीम आवश्यक हे रफेर गनि सक्नेछ र
त्यसरी गररएको

हे रफेरको सूचन सभ को िैठक िसेको भए िैठकम र तत्क ल िैठक निसेको भए

त्यसपग्रछ िस्ने सभ को पदहलो िैठकम पेश गनुि पनेछ ।
६१. कागजातको ढाँचािः
(१)

यो ऐन र यस ऐन अन्तगित िनेको ग्रनदे ग्रशक म उल्लेि नभएको व नतोदकएको कुनै
बववरण, ढ ाँच , तररक
दे जिएम

व

ि नक री सम्िन्िम

स्थ नीय सरक रले आदे श व

सूचन

आवश्यक व्यवस्थ

गनि उपयुि

ि री गरी आवश्यक व्यवस्थ

गनि

सक्नेछ ।
(२)

उपदफ (१) िमोजिमक आदे श व सूचन सविस िरणको ि नक ररक ल ग्रग स्थ नीय
सरक रको क य ल
ि यको सूचन प टी, वेिस ईट र स्थ नीय पत्रपबत्रक को म ध्य मि ट
उपलब्ि गर उन सदकनेछ ।

६२. सूचना तािेली रीत पुगक
े ो िामननेिः
(१)

यस ऐन िमोजिम ददनु पने म्य द, सूचन , व क गि त दे ह य िमोजिम िुझ ए व
पठ एम सम्िजन्ित ब्यबिल ई िुझ एको व ददइएको म ग्रननेछः
(क)

सम्िजन्ित ब्यबिल ई नै िुझ एको,

(ि)

ग्रनिको पररव रको उमेर पुगक
े ो सदस्यल ई िुझ एको ।

(ग)

ग्रनिको क नून ब्यवस यी व लेि प लल ई िुझ एको ।

(घ)

न ि लकको हकम ग्रनिको संरक्षक व म थवर व्यबिल ई िुझ एको।

(ङ)

कयल
ि य संस्थ

व

ग्रनक यको हकम

प्रवन्िक व

िुझ एको ।
(च)

करद त को ठे ग न म हुल कि ट रजििी गररपठ एको ।
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(२)

कर एक इको अग्रिकृ तको न म र पद िुल्ने गरी दरि स्त गररएको, कम्प्युटर
प्रबविीि ट इजन्स्क्रप्ट व इन्कोड गररएको, छ प लग इएको व सो क गिम लेिी यस
ऐन िमोजिम ि री गररएको, त मेली गररएको व ददइएको क गि तल ई रीतपूवक
ि को
म ग्रननेछ ।

६३. कागजातको अमभलेि राख्ेिः
(१)

यस ऐन िमोजिम कर िुझ उनु पने द ग्रयत्व भएको प्रत्येक व्यबि व करद त ले दे ह य
िमोजिम क गि तहरू सुरजक्षत र ख्नु पनेछः
(क)

यस ऐन िमोजिम ग उाँ प ग्रलक म पेश गनुि पने क गि त र सोल ई पुष्टय इ
गने सूचन तथ क गि त ।

(ि)
(ग)
(२)

कर ग्रनि रि न गनि सघ उ पय उ
ि ने क गि तहरू ।
कर कजट्ट गनुि पने भए सोल ई पुष्टट्य ई गने क गि त ।

ग उाँ प ग्रलक ले ग्रलजित रुपम सूचन ि री गरर अन्य थ तोकेकोम ि हे क यस दफ
िमोजिमक क गि तहरू सम्िजन्ित आग्रथिक िषि सम प्त भएको ग्रमग्रतले कजम्तम ४
िषिको अविीसम्म सुरजक्षत र ख्नु पनेछ ।

६४. अदालतलाई भएसरिको अमधकार िुनेिः यस ऐनको प्रयोिनक ल ग्रग ग उाँ क यिप ग्रलक को अग्रिक र
प्र प्त अग्रिकृ तल ई सम्िजन्ित ब्यबिल ई जझक उने, िय न गर उने, प्रम ण िुझ्ने र ग्रलितहरू पेश गनि
लग उने सम्िन्िम प्रचग्रलत नेप ल क नून िमोजिम अद लतल ई भए सरहको अग्रिक र हुनेछ ।
६५. आदे श वा मनदन शन हदन सक्नेिःसंघीय र प्रदे श सरक रले कर प्रश सनल ई प्रभ वक री िन उन
नेप लको संबवि न र प्रदे श सरक रको कर सम्िजन्ि क नून र यो ऐनको प्र वि नल ई क य न्
ि वयन गनि
गर उन आवश्यक आदे श र ग्रनदे शन ददन सक्नेछ । यस्तो आदे श व

ग्रनदे शन प लन गनुि

ग उाँ क यिप ग्रलक को कतिव्य हुनेछ ।
६६. कर अमधकृ तको पररचय पत्रिः कर एक ईम क म गने प्रत्येक कर अग्रिकृ त र अन्य कमिच रीले
पररचय पत्र आफ्नो स थम र ख्ने, क म गने समयम लग उने र कयिव्य प लन को ग्रसलग्रसल म पररचय
पत्र सम्िजन्िर व्यबिल ई दे ि उनु पनेछ ।
६७. वबभागीय कारवािी र सजाय िुनेिः
(१)

कर अग्रिकृ त र कर प्रश सनसंग सम्िजन्ित कुनै कमिच रीले कर ग्रतनुि व
िुझ उनु पने द ग्रयत्व भएको व्यबि व करद त ल ई ह नीनोक्स नी पुय उ
ि ने,
करको द ग्रयत्व घटीिढी गने, सम न अवस्थ म

करद त

िीच असम न

व्यवह र गने, कुनै करद त ल ई अनुग्रचत फ इद

पुय उ
ि ने व

करद त ि ट

आफ्नो व अरु कसैको नीिी स्व थि पूग्रति गने उद्दे श्यले कुनै क म गरे म व
क नून िमोजिम गनुि पने समयम
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नगरी दःु ि है र नी ददएम

सम्िजन्ित

व्यबिले स्थ नीय सरक रको प्रमुि प्रश सकीय अग्रिकृ त समक्ष उिुरी गनि
सक्नेछ ।
(२)

उपदफ
छ नबिन

(१) िमोजिम उिुर परे म
गरी

सम्िजन्ित

प्रमुि प्रश सकीय अग्रिकृ तले आवश्यक

कमिच ररको

सेव

सम्िन्िी

क नुन

िमोजिम

आफूल ई क रव दह गने अग्रिक र भएको बवषयम आफैले बवभ गीय क रव ही
गने र क रव ही गने अग्रिक र नभएको बवषयम बवभ गीय क रव हीको ल ग्रग
अग्रिक र प्र प्त अिीक री समक्ष र यस थ पेश गनेछ ।
(३)

उपदफ (२) िमोजिम छ नबिन र क रव ही गद ि प्रचग्रलत क नुन िमोजिम अनुग्रचत
क यि गरे को िुल्न आएम अग्रिक र प्र प्त अग्रिक रीले आवश्यक क रव ही गनेछ ।

(४)

उपदफ (३) िमोजिम छ नबवन र क रव ही गद ि प्रम ण नष्ट हुन सक्ने भएम प्रमुि
प्रश सकीय अग्रिकृ तले त्यस्तो कर अग्रिकृ त व अन्य कमिच रील ई सम्िजन्ित सेव
सम्िजन्ि क नुन िमोजिम ग्रनलम्िन गनि सक्नेछ ।

(५)

उपदफ (२) िमोजिम छ नबिन गने अविी भर सो अग्रिकृ तल ई कर अग्रिकृ तको
जिम्मेव रीि ट अलग र िीने छ ।

(६)

उपदफ (३) िमोजिमको छ नबिन गने र कर अग्रिकृ तको जिम्मेव रीि ट अलग र ख्ने
अवग्रि तीन मदहन भन्द िढी हुनेछैन ।

६८. पुरस्कृ त गनन सक्नेिः
१.

ग उाँ प ग्रलक ले यथ थिपरक र बविसनीय रुपम तथ क नूनले तोकेको म्य द ग्रभत्र कर
िुझ उने, ल गेको कर द िील गने र कर अग्रिकृ तले अनुरोि गरे क सूचन उपलब्ि
गर उने तीन िन करद त ल ई प्रत्येक वषि पुरस्क र ददने व्यवस्थ गनि सक्नेछ ।

(२)

उपदफ (१) िमोजिम ददइने पुरस्क र सम्िजन्ि अन्य ब्यवस्थ ग उाँ प ग्रलक ले ग्रनि रि ण
गरे िमोजिम हुनेछ।

६९. म्याद िदम्याद नजानेिः यस ऐनम अन्यत्र िुनसुकै कुर लेिीएको भएपग्रन यस ऐन िमोजिम
म्य द व हद म्य द गणन गद ि दे ह यको अवग्रि ि हे क गरी गणन गररनेछ ।
(क)

अद लति ट स्थगन व कर अग्रिकृ त व अन्य सरक री ग्रनक यि ट रोक्क व
स्थगन भएको अवग्रि,

(ि)

पुनर वेदन गरे कोम पुनर वेदन तहको अजन्तम ग्रनणिय भएको ि नक री प्र प्त
नभएसम्मको अवग्रि।

७०. मनदन मशका वा हदगदशनन (म्यान्युअल) बनाउने अमधकारिः यस ऐन िमोजिमको क म प्रभ वक री
रुपम गनि स्थ नीय सरक र व सो सरक रले अजततय री ददएको अग्रिक रीले आवश्यक ग्रनदे ग्रशक व
ददग्दशिन िन उन सक्नेछ ।
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अनुसूची-१
(दिा १० उपदिा (४) को (घ) संग सम्बखन्धत)
ह्रासकट्टी गनन तररका
यस ऐन िमोजिम सम्पबिको ह्र सकट्टी गने तररक सम न कजट्ट तररक (युग्रनफमि च िि
मेथड) को दफक्स्ड इन्स्टलमेन्ट मेथड अनुस र हुनेछ । यसको गणन दे ह य िमोजिम गनुि
पनेछ ।
सुत्रः
ह्र सकट्टी रकम= सम्पबिको प्र रजम्भक मूल्य- अनुम ग्रनत शेष मूल्य
सम्पबिको आयु (िषि)
उद हरणः कुनै सम्पबिको मूल्य शुरुम रू. १०,००,०००।– छ । यसको आयु २० िषि छ । २०
िषि पग्रछ यो सम्पबि बिक्री गद ि रू २,००,०००।– आउाँ छ भने यसको प्रग्रत िषि ह्र सकट्टी रकम
ग्रनम्न नुस र हुन्छ ।
ह्र सकट्टी रकम= १०,००,०००-२,००,०००
२०
= ८,००,०००
२०
= ४००००।–
(प्रग्रतिषि रू. ४००००।– ह्र सकजट्ट िचि घट उन प ईन्छ)
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अनुसच
ू ी-२
(दिा ५० को उपदिा (१) संग सम्बखन्धत
स्थानीय सरकारले शुल्क लगाई उठाउन सक्ने ववषय क्षेत्र
१. ि नेप नी, ि र , पोिरी र घ ट
२. बििुली
३. टे ग्रलफोन
४. व त वरण, फोहोरमैल व्यवस्थ पन, सरसफ ई र ढल ब्यवस्थ पन
५. शौच लय, स्न न गृह
६. स िििग्रनक प कि
७. ह टिि र
८. पशुििश ल
९. अग्रतथी गृह र छ त्रव स
१०. अचल सम्पबि मुल्य ङकन शुल्क
११. मरमत सुि र (आफूले ग्रनम ण
ि गरे क यस अनुसच
ू ीम उल्लेजित स िन र सुबवि को मरमत
सुि रम ल ग्ने िचि सम्िजन्ि)
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