सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सो को ननयमावलीको ननयम ३ बमोजिमको
त्रैमाससक वववरण (कानतिक – पौष) २०७५

Office: आन्तररक रािस्व ववभाग
Fiscal Year: २०७५/०७६

Period: २०७५ श्रावणदे खि पौषसम्म
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र प्रकृनत

Details
१. पष्ृ ठभूमि

कर प्रणालीलाई शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डको रूपमा सलइन्छ । सुदृढ कर प्रणालीका माध्यमबाट नै राज्य

प्रभावकारी ढं गले सञ्चालन हुने, ददगो आर्थिक ववकास हाससल हुने र सुशासन कायम हुन गई सेवा प्रवाह
प्रभावकारी बन्न सम्भव हुन्छ । कर प्रणाली अन्तगित कर नीनत, कर कानन
ू , कर प्रशासन र करदाता
समेदटएका हुन्छन ् । समय सापेक्ष कर नीनत, सरल कर कानून, इमान्दार करदाता, पारदशी एवं जिम्मेवार र
व्यावसानयक कर प्रशासन कर प्रणालीका आधार हुन ् । अतः कर प्रणालीका तत्वहरु मध्ये प्रमि
ु रहे को कर
प्रशासनलाई अझ बदढ दक्ष, आधुननक र प्रववर्धयोग्य बनाई समतव्ययी तवरबाट करदातालाई प्रदान गने

सेवामा प्रभावकाररता ल्याई अर्धकतम रािस्व पररचालन गनिका लार्ग आधुननक कर नीनतको तिम
ुि ा,

करदाताको आवश्यकतामा आधाररत करदाता सशक्षा, तथ्य एवं सच
ू नामा आधाररत अनुसन्धान, वैज्ञाननक
प्रक्षेपणमा आधाररत कर रािस्वको लक्ष्य ननधािरण गरी कर कानूनहरूको प्रभावकारी एवं कुशल कायािन्वयन

गने उद्दे श्यका साथ साववकको कर ववभाग र मल्
ू य असभवद्
ृ र्ध कर ववभागलाई एकीकृत गरी २०५८ साल
बैशाि २ गते आन्तररक रािस्व ववभागको गठन भएको हो । आन्तररक रािस्व ववभागले ववत्तीय नीनत

अन्तगित कर नीनतको महत्वपूणि उपकरण माननएको प्रत्यक्ष कर आयकर तथा अप्रत्यक्ष कर मूल्य असभवद्
ृ र्ध
कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी कर नीनत ननमािण तथा ती कर नीनतको कायािन्वयन, प्रशासन तथा अनग
ु मन
गदि छ ।

करदाताहरुको सेवामा िोड ददई करको पररपालना लागत (Compliance Cost) घटाउने प्रमुि असभप्रायले यस

ववभागले ववगत लामो समय दे खि सेवा प्रवाहलाई सरल तथा करदातामैत्री बनाई ववद्युतीय सुशासन समेत
प्रयोगमा ल्याएको छ । आफ्नो कायिक्षेत्रसँग सम्बजन्धत सेवा प्रवाह िुन आफ्नै िनशजतत र ववद्यमान
संरचनाले समेट्न सककदै न, त्यस्ता कायिहरु ननिी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गररदै आइएको छ ।

आफू र मातहत कायािलयहरुले सम्पादन गने कायिहरुमा ववसशष्टीकरण गरी प्रवाह गने सेवामा उत्कृष्टता

ल्याउन हरे क कायािलयहरुमा कामको आवश्यक ववश्लेषण गरी कायिगत संगठनात्मक कायिढाँचा अवलम्बन
गररएको छ । त्यस्तै, ववभाग र मातहत कायािलयहरुको हरे क कियाकलापहरुलाई व्यावसानयक बनाई नमूना

संगठनको रूपमा स्थावपत गनिका लार्ग ननतिामूिी प्रशासनलाई अंर्गकार गररएको छ । करदातामैत्री
व्यवहारको माध्यमबाट मल
ु क
ु को आन्तररक स्रोत पररचालनमा बढोत्तरी ल्याउने प्रमि
ु ध्येयका साथ ‘करः
समद्
ृ ध नेपाल, सुिी नेपालीको भर’ भन्ने मूल नाराका साथ ववभाग र मातहत कायािलयहरुले आफ्ना

गनतववर्धहरु सोही तफि पररलक्षक्षत गरी कायि गदै आएका छन ्, िसले गदाि कर कानूनको पररपालनामा
सहिता आउनुका साथै कर संकलनमा उल्लेख्य वद्
ृ र्ध भई ‘समद्
ृ ध नेपाल, सुिी नेपाली’ भन्ने मूल ध्येयलाई

साकार पाने कायिमा सघाउ पुग्दछ । आधुननक, समद्
ृ ध र समुन्नत नेपाल ननमािण गने ददशामा यस
ववभागले नेतत्ृ वदायी भसू मका ननवािह गदै आएको छ ।
१.१ दीघिकालीन सोच

(Vision)

फराककलो, पारदशी र स्वच्छ कर प्रणालीको माध्यमबाट ववकास प्रकृयामा टे वा पुयािउन सक्षम संस्थाको
रूपमा स्थावपत हुने ।
१.२ गन्तव्य (Mission)

उपयत
ु त कर नीनत तथा उत्कृष्ट सेवाको माध्यमबाट कर सहभार्गता सनु नजश्चत गने ।
१.३ समग्र उद्धेश्य

(Overall Objective) ƒ

समतामूलक, प्रगनतशील, पारदशी र पूवािनुमानयोग्य कर प्रणाली सुननजश्चत गने ।
१.४ ववकासात्मक उद्दे श्यहरु
•

(Development Objectives) ƒ

करसम्बन्धी नीनतगत सुधार, ƒ
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•

करदाता सेवा र सशक्षाको ववस्तार, ƒ

•

कर कानन
ू को पालनाको स्तर वद्
ु त संयन्त्रको ववकास र पररचालन, ƒ
ृ र्धका लार्ग उपयत

•
•

आधुननक प्रववर्धको अर्धकाररक मात्रामा उपयोग, ƒ
सांगठननक संरचना र प्रणालीको सुदृढीकरण ।

१.५ कायािदेश
•
•

(Mandates) ƒ

कर प्रशासन तथा सध
ु ार, ƒ

कर नीनत तिम
ुि ा र कायािन्वयन, ƒ

•

करदाता सेवा र सशक्षा, ƒ

•

अनुसन्धान र ववकास, ƒ

•

सूचना प्रववर्ध व्यवस्थापन ।

१.६ मल्
ू य मान्यताहरु

2

ननकायको काम,
कतिव्य र
अर्धकार

•

सदाचार

•

व्यवसानयकता

•

स्वच्छता

•

सम्मान

•

ƒ सहकायि

•

नवप्रबद्िधन

(Values) ƒ

प्रमुि कायिहरु (Functions)
करदाता सेवा,
कर संकलन,
कर कफताि,
कर परीक्षण तथा अनस
ु न्धान,

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कायिहरु,
नीनत तिम
ुि ा र व्याख्या,

अन्तरािजष्िय कर सम्बन्धी कायिहरु,
कानन
ू ी राय र पन
ु रावेदनसम्बन्धी कायिहरु,
प्रशासकीय पन
ु रावलोकनसम्बन्धी कायि,

सहि सेवा तथा ववत्तीय सूचनाको असभलेिका लार्ग सूचना प्रणालीको ववकास एवं प्रयोग र

ƒ संस्थागत सुधार, क्षमता ववस्तार, आर्थिक प्रशासन, कमिचारी प्रशासन तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी
कायिहरु ।
3

ननकायमा रहने

ववभागमा रािपत्राङ्ककत तफि ७४ र रािपत्र अनंङ्ककततफि १३ गरी िम्मा ८७ िनाको स्थायी दरबन्दी कायम

कमिचारी संख्या र गररएको छ । सो बाहे क बररष्ठ चाटि डि एकाउन्टे न्ट, बररष्ठ अथिशास्त्री, अन्तरािजष्िय कर ववज्ञ, अन्तरािजष्िय
कायि वववरण

कानून ववज्ञ, प्रणाली प्रशासक, प्रणाली ववश्लेषक, प्रोग्रामर, डाटावेश एडसमननष्िे टर, हाडिवेयर तथा नेटवकि

टे जतनससयन, पावर टे जतनससयन, डा.ई.सु, हलुका सवारी चालक र कायािलय सहयोगी लगायत करसम्बन्धी

ववशेषज्ञ सेवा करारमा सलन सककने व्यवस्था छ । ववभाग अन्तगित ठूला करदाता कायािलय १, मध्यमस्तरीय

करदाता कायािलय १, आन्तररक रािस्व कायािलय ३८ र करदाता सेवा कायािलय १९ गरी िम्मा ५९ वटा
कायािलयहरु रहे का छन ् । ठूला करदाता कायािलय र मध्यमस्तरीय करदाता कायािलयमा रािपत्राङ्ककत प्रथम

श्रेणी, सह सर्चवस्तरको प्रमुि कर प्रशासक, अन्य सबै आन्तररक रािस्व कायािलयहरूमा रािपत्राङ्ककत
द्ववतीय श्रेणीको उप सर्चवस्तरका प्रमुि कर अर्धकृत कायािलय प्रमुि रहने व्यवस्था छ भने करदाता सेवा
कायािलयहरूमा रािपत्राङ्ककत तत
ृ ीय श्रेणीको शािा अर्धकृतस्तरको कर अर्धकृत कायािलय प्रमुि रहने

व्यवस्था छ । ववभाग र मातहत कायािलयहरुमा रािपत्राङ्ककत तफि ५५०, रािपत्रअनङ्ककत तफि ६३५,
श्रेखणववदहन २३६ र ववशेषज्ञ सेवा ८ गरी कूल १४२९ िनशजततको स्थायी दरबन्दी रहे को छ ।
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ननकायबाट प्रदान विभागले सम्पादन गनप
नु ने कार्ुहरु, कार्ु सञ्चालन प्रकृर्ा र कार्ु सञ्चालनका लागग अिलम्बन गररने
गररने सेवा

पद्धत िः

मुलुकको ववद्यमान कर प्रणालीअनुसार आन्तररक रािस्व ववभागको महाननदे शकलाई आयकर, मूल्य

असभवद्
ृ र्ध कर तथा अन्तःशुल्क ऐनको प्रशासन गने कानूनी अर्धकारीको रूपमा जिम्मेवारी सुजम्पएको छ ।
त्यसैगरी सालबसाली रूपमा सरकारले तिम
ुि ा गने आर्थिक ऐनबाट आन्तररक रािस्व ववभागले कायि सम्पादन
गने गरी तोककएका नीनतहरुको कायािन्वयन गने दानयत्व पनन ववभागकै रहे को हुन्छ । प्रचसलत कानूनको
अर्धनमा रही आफ्ना मातहतका कायािलय माफित सरकारले अवलम्वन गरे का रािस्व नीनतको सफल
कायािन्वयन गने प्रमुि जिम्मेवारी ववभागीय प्रमुिको है ससयतले

महाननदे शकको हुनेछ । कानुनले
महाननदे शक आफैले सम्पादन गनप
ुि ने गरी ननददि ष्ट गरे का ववषयमा अर्धकार प्रत्यायोिन नगरी आफैले कायि
सम्पादन गनुि पनेछ । अन्य कामको सम्बन्धमा ननिले आवश्यकताअनुसार आफू मातहतका उप–

महाननदे शक, प्रमि
कर प्रशासक, ननदे शक, प्रमि
कर अर्धकृत, शािा अर्धकृत र कर अर्धकृतहरुलाई
ु
ु
अर्धकारको प्रत्यायोिन गनि सतनेछ । महाननदे शकलाई काममा सहयोग गनुि मातहत सवै कमिचारीको कतिव्य

हुनेछ । नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे को कायिढाँचा अन्तगित रही संगठनको सञ्चालन गने गराउने र कायिको
सुपररवेक्षण गने जिम्मेवारी महाननदे शकको रहनेछ । महाननदे शक समक्ष पेश हुन आउने फाइलहरु अध्ययन
गरी ननणियको लार्ग पेश गने, आगन्तुकको व्यवस्थापन गने, प्राप्त पत्रहरु तोक आदे शानुसार सम्बजन्धत
शािामा पठाउने र सञ्चार सहिीकरण लगायतका कायि गनिका लार्ग एक सर्चवालय रहनेछ ।
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सेवा प्रदान गने
ननकायको शािा
र जिम्मेवार
अर्धकारी

महाननदे शकले सम्पादन गनप
ुि ने कायि र कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनत
सम्पादन गनप
ुि ने कायि
१
२
३

करदाताहरुलाई आवश्यक सेवा
पुयािउनेः

८
९

प्रत्यायोिन गनि सककने ।

कर संकलन र सो को प्रनतवेदन

कायि मातहतका महाशािा, कायािलय र कमिचारीहरुलाई प्रत्यायोिन गनि

कर संकलन गनेः

सककने । प्रनतवेदनको हकमा आफैले अथि मन्त्रालयमा प्रनतवेदन गने ।

सञ्चालन गनेः

प्रत्यायोिन गनि सककने ।
प्रत्यायोिन गनि सककने ।

नीनतगत व्यवस्थाका लार्ग रायसदहत अथि मन्त्रालयमा पठाउने ।

प्रशासकीय पन
ु रावलोकनसम्वन्धी

प्रचसलत ऐन कानूनवमोजिम सम्बजन्धत शािाबाट प्राप्त राय सुझाव अनुसार

सूचना प्रववर्धको ववकास र

आवश्यकतानस
ु ार मातहतका महाशािा, कायािलय र कमिचारीहरुलाई

कायि गनेः

सञ्चालन गनेः

आफैंले सम्पादन गनप
ुि ने ।
प्रत्यायोिन गनि सककने ।

अन्तःशल्
ु क प्रशासनसम्बन्धी कायि आवश्यकतानस
ु ार आवश्यकतानस
ु ार मातहतका महाशािा, कायािलय र
गनेः

११ रािस्व संकलनको अनग
ु मन गनेः
१२ पूवािदेश िारी गनेः

१४

आवश्यकतानस
ु ार मातहतका महाशािा, कायािलय र कमिचारीहरुलाई

ववभागको दै ननक प्रशासननक कायि आवश्यकतानस
ु ार मातहतका महाशािा, कायािलय र कमिचारीहरुलाई

१० अनग
ु मन तथा सप
ु रीवेक्षण गनेः

१३

प्रत्यायोिन गनि सककने ।

एवं Tax Compliance वढाउनेः

६ करसम्वन्धी नीनत ननधािरण गनेः
७

आवश्यकतानस
ु ार मातहतका महाशािा, कायािलय र कमिचारीहरुलाई

कर परीक्षणको मापदण्ड ननधािरण आवश्यकतानस
ु ार मातहतका महाशािा, कायािलय र कमिचारीहरुलाई

४ कर कफताि कायिको अनग
ु मन गनेः
५

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः

अन्तरािजष्िय करसम्वन्धी कायि
गनेः
दोहारो कर मुजतत

सम्झौतासम्बन्धी कायि गनेः

कमिचारीहरुलाई प्रत्यायोिन गनि सककने ।

आवश्यकतानस
ु ार मातहतका महाशािा, कायािलय र कमिचारीहरुलाई
प्रत्यायोिन गनि सककने ।

आवश्यकतानस
ु ार मातहतका महाशािा, कायािलय र कमिचारीहरुलाई
प्रत्यायोिन गनि सककने ।

प्रचसलत ऐन कानूनवमोजिम आफैंले सम्पादन गनप
ुि ने,
आवश्यकतानस
ु ार मातहतका महाशािा, कायािलय र कमिचारीहरुलाई
प्रत्यायोिन गनि सककने ।

सम्झौताका लार्ग पूवि गह
ृ कायि गरी रायसदहत अथि मन्त्रालयमा पठाउने ।
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सञ्चालन िहाशाखा
यो महाशािा समग्र ववभागको व्यवस्थापकीय कायि सञ्चालनका दृजष्टकोणले प्रमि
महाशािाको रूपमा
ु
रहे को छ । ववभागको तफिबाट करदातालाई ददनुपने सेवा सुववधा, करदाताको तफिबाट आएका गुनासा तथा

समस्याहरुको समाधान, कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, कर संकलन, बतयौता व्यवस्थापन र बेरुिूसम्बन्धी

कामको सम्बन्धमा जिल्लाजस्थत मातहतका कायािलयहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रभावकारी सेवाको
सनु नजश्चतता गने कायि यस महाशािाले गदि छ । महाशािाको नेतत्ृ व रािपत्रांककत प्रथम श्रणीका उप–

महाननदे शकले गने व्यवस्था रहे को छ । यस महाशािा अन्तगित करदाता सेवा शािा, कर परीक्षण
व्यवस्थापन शािा, सूचना संकलन, अनुसन्धान तथा िोखिम ववश्लेषण शािा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
शािा, संकलन शािा, बतयौता तथा बेरुिू शािा र कर कफताि शािा रहे का छन ् । त्यसैगरी, उपमहाननदे शक
समक्ष पेश हुन आउने फाइलहरु अध्ययन गरी ननणियको लार्ग पेश गने, आगन्तुकको व्यवस्थापन गने, प्राप्त
पत्रहरु तोक आदे शानस
ु ार सम्बजन्धत शािामा पठाउने र सञ्चार सहिीकरण लगायतका कायि गनिका लार्ग
एक सर्चवालय रहनेछ ।

उप–िहातनदे शकले सम्पादन गननप
ु ने कार्ु र कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः
सम्पादन गनुप
ि ने कायि
१

करदाता सेवालाई सहिीकरण गने र
सेवा प्रभावकाररताको अनग
ु मन गने ।
कर परीक्षणको मापदण्ड ननधािरण,

२ रािस्व चह
ु ावट ननयन्त्रण एवं कर
सहभार्गतामा बढोत्तरी ल्याउने

३ कर संकलनको अनुगमन र प्रनतवेदन

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
महाननदे शकवाट अर्धकार प्रत्यायोिन भए बमोजिम करदाता
सेवासम्बन्धी कायि सम्पादन गरी सोको प्रनतवेदन महाननदे शक
समक्ष पेश गने ।
महाननदे शकवाट अर्धकार प्रत्यायोिन भए वमोजिम कर परीक्षण,
सच
ू ना

संकलन, ववश्लेषण

र

अनस
ु न्धान

सम्बन्धी

कायिको

सहिीकरण र समन्वय गने । नीनतगत रूपले कुनै ननणिय गनप
ुि ने
भएमा महाननदे शक समक्ष राय पेश गने ।
ननयसमत

रूपमा

संकलनको

महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

अनुगमन

गरी

सोको

प्रनतवेदन

मल्
ू य असभवद्
ृ र्ध कर, आयकर,

ननयमानस
ु ार ददनप
ु ने कर कफताि आवश्यक प्रकृया परू ा गराई ददने

गने

कुनै ननणिय गनप
ुि ने भएमा महाननदे शक समक्ष राय पेश गने ।

४ अन्तःशुल्क कफताि कायिको अनुगमन

व्यवस्था तथा कर कफतािलाई व्यवजस्थत बनाउन नीनतगत रूपले
कायिको ननयसमत अनुगमन र प्रनतवेदन गने कायम भएका तथा

५

बेरुिु फछ्र्यौट र बतयौता संकलन
गने

बतयौता

फरफारक

गनिका

लार्ग

सम्बजन्धत

कायािलय

तथा

करदाताहरुसँग आवश्यकतानुसार पत्राचार गने गराउने कायिको

ननयसमत अनग
ु मन गरी बतयौता असल
ु ी तथा बेरुिू फछ्र्यौटको
माससक रूपमा प्रनतवेदन तयार गने गराउने ।

ठूला करदाता कायािलय, मध्यमस्तरीय करदाता कायािलय, आन्तररक
६

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी
कायि

रािस्व कायािलयहरु र करदाता सेवा कायािलयहरुबाट सम्पन्न
गररएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पश्चात आवश्यक
ननदे शन ददने र सम्पाददत कामको आधारमा कायािलयको Grading
गनि रायसदहत महाननदे शक समक्ष प्रनतवेदन पेश गने ।

करदा ा सेिा शाखा
हाम्रो कर प्रणाली स्वयं कर ननधािरणमा आधाररत प्रणाली हो । तसथि, करदातालाई आफ्नो कारोबार एवं
व्यवसायको आफैंले सही एवं यथाथिपरक ढं गले लेिाङ्कन तथा प्रनतवेदन गनि सक्षम तुल्याउनु करदाता सेवा
एवं सशक्षाको मूल ध्येय हो । ववद्यमान कर कानूनको पररपालनामा करदातालाई उद्धत गराउन उत्कृष्ट

सेवाको सनु नजश्चतता प्रदान गदै लागत कटौनतको माध्यमद्धारा कर सहभार्गतामा वद्
ृ र्ध ल्याई प्रकियागत
सरलीकरणको उर्चत प्रवन्ध गनि सककएमा मात्र स्वेजच्छक कर सहभार्गता वद्
ृ र्ध भई आन्तररक रािस्व
पररचालनमा सकारात्मक प्रभाव पदि छ । यस शािाले करको दायरामा वद्
ृ र्ध गरी स्वेजच्छक कर
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सहभार्गतामा बढोत्तरी ल्याउनका लार्ग करदाता सेवा तथा सशक्षा िस्ता अत्यावश्यकीय कायिहरु गने गराउने
गदि छ । यसै सन्दभिमा ववभागीय तहबाट प्रदान गनप
ुि ने करदातासँग सरोकार राख्ने सेवाहरु नछटो, छररतो एवं
लागत प्रभावी दहसावले गुणस्तरीय ढं गबाट प्रदान गनि र ववभाग मातहतका कायािलयहरुको करदाता

सेवासम्बन्धी कायिको अनुगमन लगायतका कायिको लार्ग यस शािाले आवश्यक नेतत्ृ वदायी भूसमका ननवाहि
गने गरे को छ । करको दायरा ववस्तार, करदाता सशक्षा एवं सेवा, सुववधा प्रदान गने कायिको प्रभावकारी

कायािन्वयन र सोको अनग
ु मन, ननरीक्षण गरी प्राप्त पष्ृ ठपोषणका आधारमा गनप
ुि ने सध
ु ारका सम्बन्धमा

ननवािह गनप
ुि ने भसू मकाका लार्ग यस शािामा ननदे शक सदहत अर्धकृतहरु र अन्य सहायक कमिचारीहरु रहने

व्यवस्था छ । करदाताको सन्तुजष्ट नै यस शािाको लक्ष्य र कायिसम्पादनको आधार हो । करदाताको सेवा र
सन्तुजष्टको लार्ग यस शािाले दे हायबमोजिमका कायिहरु सम्पादन गनप
ुि दि छः

करदा ा सेिा शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गनप
नु ने कार्ु र
कार्ुसम्पादन गनु अिलम्िन गररने पद्धत िः

सम्पादन गनुप
ि ने कायि

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
•

महाननदे शक समक्ष पेश गने र ननणिय भएपनछ कायििम सञ्चालन गरी

करदाता सशक्षा कायििम
१ सञ्चालन गने गराउने र
सोको अनग
ु मन गने

करदाता सशक्षा सम्बन्धमा आवश्यक कायििम तिम
ुि ा गरी उप–
सोको अनुगमन गने गराउने

•

Call Center सञ्चालन गने व्यवस्था गने ।

•

सम्पकि डेस्कको माध्यमबाट करदातालाई तरु
ु न्त सेवा पय
ु ािउने व्यवस्था
गने ।

करसम्वन्धी सच
ू नाको

•

प्रसारसम्वन्धी कायि गने

•

ननणिय भएपनछ प्रचार प्रसार सम्वन्धी कायि गने ।

•

अनघल्लो आर्थिक वषिमा पेश भएको आय वववरणमा उल्लेि भएको

२ ननमािण एवं प्रचार

सच
ू नाको प्रारजम्भक मस्यौदा तयार गरी स्वीकृनतको लार्ग उप–
महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

कारोवार र अनघल्लो आर्थिक वषिको मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर वववरणमा

करदाताको फाईल

उल्लेि भएको कारोवारको आधारमा ववभागको व्यवस्थापन सूचना

३ स्थानान्तरण LOG ON/

प्रणाली MIS शािाबाट तथ्यांक सभडान गरी करदाताहरुलाई LOG ON/

OFF गने

OFF सम्बन्धी ननणिय महाननदे शकबाट भए पश्चात कायािन्वयनको लार्ग
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली शािामा िानकारी गराई LOG ON/ OFF
गने ।

४

५

वेभसाइट अद्यावर्धक

•

गने
राजष्िय कर ददवस
मनाउने

Website मा रहे का तथा राख्नुपने वववरणहरु महाननदे शकबाट ननणिय
गराएर अद्यावर्धक गने गराउने।

•

स्पष्ट कायिक्षेत्रसदहतको मल
ू समारोह आयोिक ससमनतका साथै

आवश्यकतानुसारका अन्य उप ससमनतहरु गठन गरी राजष्िय कर
ददवस भव्यताका साथ सम्पन्न गने ।

कर संकलन शाखा
आन्तररक स्रोतको प्रभावकारी पररचालन गरी अर्धकतम आन्तररक रािस्व संकलनद्वारा राज्य ननमािणमा
योगदान गनि ववभागका लक्ष्य, उद्दे श्य र कायिनीनतहरु पररलक्षक्षत रहे का छन ् । त्यसैगरी, ववभागका ननयसमत
गनतववर्धहरु समेत रािस्व संकलनको प्रमुि उद्दे श्यले नै लक्षक्षत भएका छन ् । ववभागले प्रशासन गनुप
ि ने

करबाट हुनुपने कर रािस्व संकलनको प्रक्षेपण र भएको संकलनको अनुगमन र प्रनतवेदन गने मूल
प्रयोिनका लार्ग ववभागमा कर संकलन शािा रहे को छ । कर संकलन शािामा एक िना ननदे शक र एक
िना शािा अर्धकृत रहने व्यवस्था छ । कर रािस्व संकलनको प्रक्षेपण, अनग
ु मन र प्रनतवेदन गने
सन्दभिमा यस शािाले मल
ू तः रािस्व संकलनसम्बन्धी दे हाय बमोजिमका कायिहरु गनप
ुि दि छ ।
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कर संकलन शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गनप
नु ने कार्ु र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

सम्पादन गननप
ु ने कार्ु
१
२

कर रािस्व संकलनको वावषिक
अनुमान तयार गने

५
६

बिेटले ननधािरण गरे को लक्ष्य अनुसार प्रारजम्भक अनुमान तयार
गरी उप–महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

वावषिक तथा माससक रािस्व लक्ष्यको प्रारजम्भक कायि गरी स्वीकृनतको लार्ग उप– महाननदे शक समक्ष
बाँडफाँड गने

पेश गने ।

३ रािस्व संकलनको अनुगमन गने

४

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

मातहत कायािलयहरुको लक्ष्य अनुसार संकलन प्रगनत हाससल गरे
नगरे को सम्बन्धमा आवश्यक अनुगमन गरी उप–महाननदे शक
समक्ष प्रनतवेदन गने ।

रािस्व संकलनको प्रनतवेदन तयार

ननधािररत समय र ढांचामा प्रनतवेदन तयार गरी उप–महाननदे शक

गने

समक्ष पेश गने ।

केन्रीय आर्थिक वववरण र वावषिक

प्रनतवेदन तयार गरी उप–महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

प्रनतवेदन तयार गने
रािस्व लेिाङ्कन प्रणालीको सञ्चालन ननयसमत रूपमा अनुगमन गरी महालेिा ननयन्त्रक कायािलयसँग
तथा अनुगमन गने

बक्र्ौ ा

समन्वय गरी कायि सम्पादन गने ।

था बेरुजू शाखा

(क) बतयौता तफि आफ्नो नाममा ससििना भएको कर दानयत्व लामो समयसम्म ननतरी दानयत्व वाँकी राख्ने
करदाताहरुको लगत अद्यावर्धक रािी बतयौता रहे को आयकर र मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर असुल गनि पत्राचार
गने, कारोवार एवं सम्पवत्त रोतका राख्ने, सम्पवत्त कब्िा तथा सललामी लगायत प्रकृया पूरा गरी अदालतमा

मद्
ु दा दायरा गने ि स्ता बतयौता असल
ु ीसम्वन्धी कायिको लार्ग मातहत कायािलयहरुलाई आवश्यक ननदे शन
ददने तथा बतयौता असल
ु ी सम्बन्धमा कायािलयहरुले सम्पादन गरे का कायिहरुको अनग
ु मन गने प्रमि
ु

जिम्मेवारी बतयौता शािाको रहे को हुन्छ । यस शािामा एक िना ननदे शक र एक िना शािा अर्धकृतको
दरवन्दी रहे को छ । यस शािाले गने मुख्य मुख्य कायिहरु ननम्नानुसार छन ्ः
बक्र्ौ ा शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गनप
नु ने कार्ु र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

सम्पादन गनुप
ि ने कायि
१

कर बतयौताको अद्यावर्धक लगत
तयार गने

२ बतयौता संकलनको अनुगमन गने

३

४
५

बतयौता संकलन गनि सहिकतािको
कायि गने
बतयौता संकलनको प्रनतवेदन तयार
गने

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
आवश्यक तथ्यांक ववश्लेषण गरी लगत अद्यावर्धक गने ।
मातहत कायािलयहरुको काम कारवाहीको अनुगमन गरी उप–
महाननदे शक समक्ष प्रनतवेदन पेश गने ।

कायािलयहरुको अपेक्षाअनुसार आवश्यक सूचना र सहयोग उपलब्ध
गराउने तथा सहिकतािको कायि गनि आवश्यक दे खिएमा राय
सदहत उप–महाननदे शक समक्ष पेश गने ।
कायािलय अनस
ु ारका करदाताहरुको तथ्यांक सलई प्रनतवेदन तयार
गरे र उप–महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

बतयौतासम्बन्धी पररसूचक ननधािरण

कायम भएका बतयौताको सम्बन्धमा सम्बजन्धत कायािलयहरुसँग

गने

समन्वय गरी आवश्यक पररसूचकहरु ननधािरण गने ।

करदाताको Audit Trail Report मा

करदाताको ATR मा दे खिएका Sundry Creditors, Debtors /

६ दे खिएका कैकफयतहरुको दहसाव
समलान गने

Unused Credit को ववषयमा सम्बजन्धत कायािलयहरुसँग समन्वय
गरी आवश्यक तथ्यांक सभडान पश्चात दहसाव समलान गने ।
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७

करदाताको Audit Trail Report मा
दे खिएका त्रुटी तथा संशोधन गने

(ख) बेरुजू

बतयौता असूली तथा लगतकट्टा समनाहासम्बन्धी त्रुदट संशोधन
िस्ता कायिको छानववन गरी सूचना तथा प्रववर्ध महाशािासँग

समन्वय गरी त्रुदट समाधान गने र सम्बजन्धत कायािलयहरुलाई
आवश्यक ननदे शन ददने ।

र्ु

ववभाग र मातहत कायािलयहरुमा कायम रहे को बेरुिू समयमै फरफारक गरी आर्थिक अनुशासन प्रवद्र्धन

गने कायिमा आवश्यक समन्वय र सहिकतािको कायि गनुि यस शािाको प्रमुि जिम्मेवारी रहे को छ । यस
शािाका मख्
ु य मख्
ु य कामहरु ननम्नानस
ु ार छनः

बेरुजू शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गनप
नु ने कार्ु र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादन गनुप
ि ने कायि

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
कायम भएको बेरुिू अंक यककन गरी अद्यावर्धक लगत तयार

१ बेरुिूको लगत तयार गने

२

३
४

गने ।

अन्तगित कायािलयहरुको बेरुिू फछ्र्यौटका लार्ग

बेरुिू फछयौटको अनुगमन र

ननयसमत अनुगमन गरी उप– महाननदे शक समक्ष प्रनतवेदन पेश

सहिकतािको कायि गने

गने ।

महालेिा परीक्षकको कायािलयबाट प्राप्त बेरुिूको प्र कृनतअनुसार प्रारजम्भक ढाँचा तयार गरी उप–
प्रारजम्भक प्रनतवेदनको िवाफ पठाउने

महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

लक्ष्यअनस
ु ार बेरुिू फछ्र्यौट गनेलाइ

परु स्कृत गने सम्बन्धमा आफ्नो रायसदहत उप–महाननदे शक

पुरस्कृत गने

समक्ष पेश गने ।

कर परीक्षण व्र्िस्थापन शाखा
हामीले अपनाएको कर प्रणाली पण
ि ः स्वयं कर ननधािरण ससद्धान्तमा आधाररत रहे को छ । हामीले
ू त

अपनाएको कानूनी व्यवस्थाअनस
ु ार प्रत्येक करदाता नै आफूले गरे को कारोवारको कर ननधािरण गने कर

अर्धकृत हो । करदाताहरुले पेश गरे का वववरणबमोजिम दाखिला गरे को कर नै अन्यथा प्रमाखणत नभएसम्म
सामान्यतया अजन्तम माननन्छ । करदाताले दाखिला गरे को कर कानूनबमोजिम दाखिला गनप
ुि ने रकमभन्दा
कम पनन हुनसतने सम्भावना हुन्छ । तसथि, कायािलयहरुबाट सम्पन्न गररने कर परीक्षण कायिका लार्ग
लक्ष्य ननधािरण गने र कायािलयबाट गरे का कर परीक्षणसम्बन्धी कायिको अनग
ु मन गने कायि यस शािाको
मुख्य कायि हुन । मुलतः यस शािाबाट सम्पादन गररने कायिहरु दे हाय अनुसार छनः

कर परीक्षण व्र्िस्थापन शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गने कार्ु र
सोका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादन गनप
ुि ने कायि
िोखिम सूचकाङ्कहरु

१ पररमाििन गरी स्वीकृत
गराउने ।

२
३

कर परीक्षणको लार्ग
करदाता छनौट गने

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
िोखिम सूचकांक पररमाििन गरी स्वीकृनतका लार्ग उप–महाननदे शक
माफित महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

िोखिम सच
ू कांक एवं मापदण्डको आधारमा करदाताको छनौट गनि रायसदहत
उप– महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

कर परीक्षणको अनुगमन कर परीक्षणको सम्बन्धमा कायािलयहरुले गरे का काम कारवाहीको अनुगमन
गने

गरी उप– महाननदे शक समक्ष प्रनतवेदन पेश गने ।

४ कागिातको ढाँचा तोतने आवश्यक ढाँचा तयार गरी स्वीकृनतका लार्ग उप–महाननदे शक समक्ष पेश गने।
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५

कर परीक्षण ननदे सशका
तयार गने

ननदे सशकाको मस्यौदा तयार, पररमाििन गरी स्वीकृनतका लार्ग उप–महाननदे शक
समक्ष पेश गने ।

कर परीक्षणको
६ प्रभावकाररता अध्ययन

अध्ययन तथा ववश्लेषण गरी उप– महाननदे शक समक्ष प्रनतवेदन पेश गने ।

गने
कर परीक्षणसम्बन्धी समस्याहरु ननराकरणका लार्ग आवश्यक सल्लाह सुझाव
Policy and Audit Core
७
र परामशि प्रदान गनि Policy and Audit Core Group को बैठकको
Group को सञ्चालन गने
ननणिय उपमहाननदे शक समक्ष पेश गने ।
कर फर् ाु शाखा
कर फर् ाु शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गने कार्ु र
सोका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादन गनुप
ि ने कायि
१ कूटनीनतक ननयोग तथा कर छुट

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
कूटनीनतक ननयोग तथा कर छुट प्राप्त अन्तरािजष्िय संस्थाले कर

प्राप्त अन्तरािजष्िय संस्थाद्धारा कर कफतािका लार्ग पेश गरे को ननवेदनको छुट्टै दताि असभलेि तयार गरी
कफतािका लार्ग पेश भएका

वववरण अद्यावर्धक गने ।

ननवेदनको असभलेि राख्ने
२ कुटनीनतक ननयोग तथा कर छुट
प्राप्त अन्तरािजष्िय संस्थाको कर
कफताि ददने

प्राप्त भएका ननवेदन र संलग्न कागिातको िाँच तथा परीक्षण गरी
कफताि ददन मनाससव दे खिएमा कफताि स्वीकृत गने वा स्वीकृनतका
लार्ग पेश गने र कफताि स्वीकृत भएको रकमको चेक सम्वजन्धत

कूटनीनतक ननयोग तथा कर छुट प्राप्त अन्तरािजष्िय संस्थाको नाममा
िारी गनि आर्थिक प्रशासन शािालाई पत्राचार गने ।
३ कर कफताि कायिको अनुगमन गने

मातहत कायािलयहरुबाट भए गरे का कर कफतािका काम कारवाहीको

४ कर कफताि सम्वन्धमा

मातहत कायािलयहरुबाट कर कफताि सम्वन्धमा पेश भएका

अनग
ु मन गरी प्रनतवेदन गने ।

कायािलयहरुबाट पेश भएका

ववषयहरुमा आवश्यक ननणियका लार्ग उपमाहाननदे शक तथा

ववषयहरुको व्यवस्थापन गने

महाननदे शक समक्ष पेश गने र यस सम्वन्धमा भएका ननणियको
िानकारी कायािलयहरुलाई गराउने ।

५ ववभागले वषिभरीमा गरे का कर

कर कफतािका लार्ग वषि भरी पेश भएका ननवेदन र सो उपरको

कफतािको असभलेि अद्यावर्धक गने कारबाही ववश्लेषण गरी समग्र कर कफतािको असभलेि तयार गने ।
सूचना संकलन, अननसन्धान

था जोखखि विश्लेषण शाखा

आर्थिक कियाकलापमा भएको वढोत्तरी र ववश्व अथितन्त्रमा आएका नवीन अवधारणा र क्षेत्रहरुलाई करको
दायरामा समेटी रािस्व चह
ु ावटका सम्भाव्य क्षेत्रहरु पदहचान गरी काराधार फराककलो पाने र कराधारको

संरक्षण गने काम ननरन्तर र ननयसमत हुन िरुरी छ । ननयतवश गररने कर चुहावटमा नयाँ तररकाहरुको
अभ्यास गने प्रयत्न हुने र ती नयाँ अभ्यासहरुलाई ननरन्तर ननगरानीमा रािी सोहीअनुसार नीनतगत र
प्रकृयागत हस्तक्षेप गनि नसककएमा स्वेजच्छक कर सहभार्गता िनाउने करदाताहरु समेतमा नकारात्मक

असर पने हुँदा सूचना संकलन, िोखिम ववश्लेषण तथा अनुसन्धानमा समन्वय र सहिीकरण गने कायि यस
शािाले गदि छ ।
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सच
ू ना संकलन, अनस
न न्धान

था जोखखि विश्लेषण शाखाले सम्पादन गने कार्ु र

सोका लागग अिलम्िन गने पद्धत

सम्पादन गनुप
ि ने कायि
१

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः

अनुसन्धनात्मक कर परीक्षणका

करदाताको संख्या र स्तर तथा िनशजततका आधारमा

लार्ग कायिगत लक्ष्य ननधािरण गने अनुसन्धनात्मक कर परीक्षणको कायिगत लक्ष्य ननधािरण गने ।
ननयामक , ननकायहरु, पत्र पत्रत्रका, करदाता, अन्य व्यजतत र प्रणाली

२ सूचना संकलन र ववश्लेषण
३

सभत्र रहे का सूचनाहरु संकलन गरी ववश्लेषण गने ।

रािस्व िोखिमका क्षेत्रहरुको

सूचना तथा तथ्यांकको अध्ययन तथा ववश्लेषण गरी रािस्व

पदहचान गने

िोखिमका क्षेत्रहरुको पदहचान गने ।

सूचना एवं िोखिम ववश्लेषणका
४

आधारमा करदाताहरु छनौट गरी
छानववन तथा अनुसन्धानका लार्ग
कायािलयमा पठाउने

ननयामक ननकायहरुवाट प्राप्त
५

अनुसन्धानका लार्ग कायािलयहरुलाई समन्वय र सहिीकरण गने
तथा कायािलयवाट प्राप्त छानववनको प्रगनत वववरण ननयामक
ननकायमा पठाउने ।
ननयामक ननकायहरुवाट प्राप्त उिुरीहरु सम्वजन्धत कायािलयहरुमा

उिरु ीहरुको असभलेि

रािी छानववनका लार्ग सम्वजन्धत
कायािलयहरुमा पठाउने
कायािलयवाट सम्पादन भएका

६ अनुसन्धनात्मक कायिको अनुगमन

छानववन तथा अनस
ु न्धानका लार्ग पठाइने । सोको असभलेि
अद्यावर्धक रािी ननयसमत रूपमा अनुगमन गररने ।

पत्रचार, डेस्क मननटररङ्ग र कायािलय अनुगमन गने ।

गने

७

अनुसन्धानसँग सम्वजन्धत ववषयमा अनुसन्धानसम्वन्धी ववषयमा अन्य ननकायहरुसँग सहकायि र
सम्पकि व्यजततका रूपमा कायि गने समन्वय गने ।

अननगिन

था िूल्र्ाङ्कन शाखा

ववभाग मातहतका कायािलयहरुले सम्पादन गने कायिगत लक्ष्यहरुको आधारमा समय समयमा आवश्यक

अनग
ु मन तथा मल्
ू याङ्कन गरी कायािलयहरुलाई आवश्यकतानस
ु ार सध
ु ारका लार्ग पष्ृ ठपोषण तथा ननदे शन
ददई मातहत कायािलयहरुको कायि क्षमतामा असभवद्
ृ र्ध ल्याउदै व्यावसानयक दक्षतामा समेत वद्
ृ र्ध ल्याउने
उद्दे श्यका साथ नीनत ववश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशािा अन्र्तगत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शािा

रहे को छ । यस शािाले मूलतः ववभाग अन्तगितका कायािलयहरुको कायिसम्पादन सूचकाङ्कसम्बन्धी कायिको
ननरन्तर अनग
ु मन गनप
ुि दि छ । यस शािामा एक ननदे शक, दईु शािा अर्धकृत तथा अन्य सहायक कमिचारी
रहने व्यवस्था छ ।
अननगिन

था िूल्र्ाङ्कन शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को काि र कार्ु सम्पादनका लागग
अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादन गनप
ुि ने कायि

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
ववभाग अन्तगितका कायािलयहरुबाट माससक प्रगनत प्रनतवेदन सलने, सोको
ववश्लेषण गने, ननयसमत रूपमा समीक्षा बैठक आयोिना गनि आवश्यक

१ अनुगमनसम्बन्धी कायि

व्यवस्था समलाउने, कायािलयबाट प्राप्त प्रनतवेदन तथा समीक्षा बैठकबाट
प्राप्त सुझावको कायािन्वयनको व्यवस्था समलाउने र कुनै ननणिय गनप
ुि रे
रायसदहत ननणियका लार्ग उप–महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

कायािलयहरुको कायिसम्पादन
सूचकांकसम्बन्धी कायि

कायिसम्पादन सूचकांकको आधारमा कायािलयहरुको कायिसम्पादन मापन

गने साथै कुनै ननणिय गनुि पने भए उप–महाननदे शक समक्ष रायसदहत पेश
गने ।
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Details
नीत

विश्लेषण िहाशाखा

कर प्रणालीका ववसभन्न तत्वहरु मध्येको महत्वपूणि तत्व कर नीनत हो । कर नीनतको सही र व्यवहाररक
प्रयोगले मात्रै कर पररचालनमा प्रभावकाररता आउँ दछ । आन्तररक स्रोत पररचालनमा दक्षता हाससल गरी

करको दायरा ववस्तार गदै प्रभावकारी स्रोत व्यवस्थापन गनिका लार्ग आवश्यक पने कानूनी एवं नीनतगत

ववषयमा आवश्यक सल्लाह सुझावद्वारा कर नीनतको उर्चत व्याख्या गरी करसम्बन्धी प्रचसलत कानूनहरुको

पररपालनामा एकरूपता ल्याउने कायिमा प्रमि
ु जिम्मेवारी ननवािह गने महाशािाको रूपमा यो नीनत ववश्लेषण
महाशािाले कायि सम्पादन गदि छ । ववभाग र मातहत कायािलयहरुले दै ननक रूपमा सम्पादन गने

कामकारवाहीमा ववसशष्टता हाससल गरी सुदृढ कर प्रणालीको अवलम्बनका लार्ग गनप
ुि ने आवश्यक नीनतगत
र कानूनी सुधारका सम्बन्धमा सरोकारवाला ननकाय तथा तालुक मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव र

पष्ृ ठपोषण गने कायि समेत यस महाशािाले गदि छ । महाशािाको नेतत्ृ व रािपत्रांककत प्रथम श्रेणीका उप–

महाननदे शकले गने व्यवस्था रहे को छ । यस महाशािा अन्तगित नीनत ववश्लेषण शािा, कर प्रणाली सध
ु ार

शािा, अन्तरािजष्िय कर शािा, कर परीक्षण पन
ु रावलोकन शािा, योिना तथा मानव संसाधन ववकास शािा,
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शािा, सामान्य प्रशासन शािा र आर्थिक प्रशासन शािा गरी िम्मा ८ वटा
शािाहरु रहे का छन ् ।

उप महाननदे शक समक्ष पेश हुन आउने फाइलहरु अध्ययन गरी ननणियको लार्ग पेश गने, आगन्तुकको
व्यवस्थापन गने, प्राप्त पत्रहरु तोक आदे शानस
ु ार सम्बजन्धत शािामा पठाउने र सञ्चार सहिीकरण
लगायतका कायि गनिका लार्ग एक सर्चवालय रहनेछ ।

क) उप–महाननदे शकको कायि वववरण र कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनत
सम्पादन गनुप
ि ने कायि

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
कमिचारीहरुको सरुवा, बढुवा, ववदा स्वीकृनत लगायतका अन्य कमिचारी

१

कमिचारी प्रशासनसम्बन्धी कायि प्रशासनसम्बन्धी कायि सम्पादन गने तथा सो सम्बन्धमा महाननदे शकको
गने

तहबाट ननणिय गराउनु पने भएमा आवश्यक तथ्यांक तथा सूचनाको
आधारमा आफ्नो राय सदहत पेश गने ।

स्वदे शी तथा ववदे शी तासलममा
२ उपयुतत कमिचारीको

मनोनयनसम्बन्धी काम गने

३

िनशजतत ववकाससम्बन्धी योिना बनाई कायािन्वयन गने गराउने र

काम गने

नीनतगत ननणिय गनुि पने भए महाननदे शक समक्ष राय सदहत पेश गने ।

४ भौनतक साधन तथा सुववधाको
व्यवस्थासम्बन्धी काम गने

६

७

भौनतक साधनको व्यवस्थाका लार्ग सम्बद्ध ननकायहरुसँग आवश्यक
बिेट माग गरी व्यवस्थापन गने ।

आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी काम ववभागको दै ननक आर्थिक कारोबारको सञ्चालन गने/गराउने र नीनतगत
गने

ननणिय गनुि पने भए महाननदे शक समक्ष रायसदहत पेश गने ।

अन्तरािजष्िय करसम्बन्धी काम अन्तरािजष्िय करसम्बन्धी समस्याहरु समाधान गने र नीनतगत ननणिय
गने
दोहोरो कर मुजततसम्बन्धी
काम गने

पूवािदेश िारी गने सम्बन्धी
८

तयार गरी मनोनयनका लार्ग रायसदहत महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

िनशजतत ववकाससम्बन्धी
आन्तररक व्यवस्थापन र

५

ननजश्चत मापदण्ड र उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा कमिचारीहरुको सच
ू ी

काम ऐन, ननयममा भएका
व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा

भएका द्ववववधा ननराकरण गनि

गनुि पने भए रायसदहत महाननदे शक समक्ष पेश गने ।
सम्भाव्य मुलुकसँग दोहोरो कर मुजतत सम्झौता गनिका लार्ग प्रकिया

अनघ बढाउने र आवश्यक ननणिय तथा मन्त्रालयमा पठाउने जस्वकृनतका
लार्ग महाननदे शक समक्ष राय सदहत पेश गने ।

पूवािदेश िारी गनिका लार्ग राय सदहत स्वीकृनतका लार्ग महाननदे शक
समक्ष पेश गने ।
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नीनतगत स्पष्टता ल्याउने, नयाँ
९ नीनत बनाउने तथा ववद्यमान
नीनतमा सुधार गने

सुधारको आवश्यकता दे खिएमा सोको लार्ग रायसदहत स्वीकृनत माग गनि
ठूला करदाता कायािलय, मध्यमस्तरीय करदाता कायािलय, आन्तररक
रािस्व कायािलयहरुबाट कर परीक्षण सम्पन्न गररएका फाइलको

० पन
ु रावलोकनसम्बन्धी कायि

१

पानि थप व्याख्या गने तथा नयां नीनत ननमािण र ववद्यमान नीनतमा
मन्त्रालयमा पठाउनका लार्ग महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

१ कर परीक्षणको

१

सम्बन्धी कायि ऐन, ननयममा भएका व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट

कानन
ू ी व्याख्यासम्बन्धी कायि
ऐन ननयममा भएका

पन
ु रावलोकन गरी आवश्यक ननदे शन ददन तथा नीनतगत ननणिय गनप
ुि ने
भएमा सोका लार्ग महाननदे शक समक्ष रायसदहत पेश गने ।

कानन
ू ी राय ददने तथा कानूनी रूपमा कुनै द्ववववधा भई आवश्यक ननणिय
गनुप
ि ने भएमा सोका लार्ग महाननदे शक समक्ष रायसदहत पेश गने ।

व्यवस्थाको व्याख्या गने

सािान्र् प्रशासन शाखा
ववभाग र मातहत कायािलयहरुमा कायिरत कमिचारीहरुको सरुवा बढुवा लगायतका प्रशासननक काम सम्पादन
गनिको लार्ग नीनत ववश्लेषण महाशािा अन्तगित सामान्य प्रशासन शािा रहने गरी संगठनात्मक संरचना
स्वीकृत भएको छ । यस शािाले मूलत कमिचारी प्रशासन र सामान्य प्रशासनसम्बन्धी कायि गनुि पदि छ ।

यस शािामा एक िना ननदे शक, एक िना शािा अर्धकृत र आवश्यकतानुसार अन्य सहायक कमिचारीहरु
रहने व्यवस्था छ । यस शािाले दे हायका कायिहरु गनुि पदि छः

सािान्र् प्रशासन शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को काि र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादन गनुप
ि ने कायि
कमिचारीको सरुवा, बढुवा, ववदा,
१

ववभागीय कारवाही, ववदे श

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
कमिचारीको सरुवा, बढुवा, ववदा, ववभागीय कारवाही, ववदे श भ्रमण, तासलम

भ्रमण, तासलम आददको वववरण आददको वववरण अद्यावर्धक गरी वववरण तयार गने ।
अद्यावर्धक गने

कानून अनुसार तोककएको समयमा कायि सम्पादन मूल्याङ्कन तथा
कमिचारीको कायि सम्पादन
२ मूल्याङ्कन तथा सम्पवत्त

वववरणसम्बन्धी काम गने

सम्पवत्त वववरणका लार्ग फाराम उपलब्ध गराई, सबै कमिचारीलाई भनि
लगाई अद्यावर्धक गने र प्राप्त भएका वववरणहरु मध्ये कायि सम्पादन
मूल्याङ्कनको हकमा सुपररवेक्षक, पुनरावलोकनकताि तथा पुनरावलोकन

ससमनतमा तथा सम्पवत्त वववरणको हकमा सम्बजन्धत ननकायमा पठाउने
व्यवस्था गने गराउने ।

३

जिन्सी सामानको
व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गने
ववभागको नाममा रहे को

४ पँि
ु ीगत सामानको असभलेि
अद्यावर्धक गने

५

६

सललाम वविीसम्बन्धी काम
गने

कायािलयमा भएका जिन्सी सामान तथा सम्पवत्तको सही व्यवस्थापन गने
तथा आवश्यक भौनतक साधनको व्यवस्था गने र कुनै नीनतगत व्यवस्था
गनप
ुि ने भएका उप–महाननदे शक समक्ष रायसदहत पेश गने ।

ववभागको नाममा रहे को िग्गा, घर, सवारी साधन िस्ता पँि
ु ीगत
सामानको असभलेि अद्यावर्धक गरी राख्नु पने ।

प्रचसलत ऐन ननयम, कायिववर्धले तोकेको अर्धकार तथा प्रकृया बमोजिम
ववभागमा रहे का पुराना काम नलाग्ने सवारी साधन, फननिचर लगायतका

सामानको सललाम वविी गरी जिन्सी सामानको उर्चत व्यवस्थापन गने।

सांगठननक पन
ू संरचनाको लार्ग ववभागको सांगठननक पन
ू संरचनाको लार्ग समय समयमा संगठन तथा
सँगठन तथा व्यवस्थापन

व्यवस्थापन सवेक्षण गने, गराउने र प्रनतवेदन तयार गरी उप–महाननदे शक
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सवेक्षण गने तथा गराउने

समक्ष पेश गने ।

आगथुक प्रशासन शाखा
ववभाग र मातहत कायािलयहरुलाई ववननयोिन भएको बिेट ननयमानस
ु ार िचि गरी सोको लेिांकन तथा
असभलेि राख्ने प्रमुि उद्दे श्यले नीनत ववश्लेषण महशािा अन्तगित आर्थिक प्रशासन शािा रहने गरी

सँगठनात्मक संरचना स्वीकृत भएको छ । यस शािाले मूलतः आर्थिक प्रशासनसँग सम्बजन्धत ववसभन्न
कायिहरु सम्पादन गने गदि छ ।

यस शािामा एक िना लेिा ननयन्त्रक, एक िना लेिा अर्धकृत र आवश्यकता अनुसार अन्य सहायक
कमिचारीहरु रहने व्यवस्था छ । यस शािाले दे हायका कायिहरु गनुप
ि दि छ ।

आगथुक प्रशासन शाखाको तनदे शक र लेखा अगधकृ को काि र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादन गनुप
ि ने कायि
आर्थिक
१

प्रशासनसम्बन्धी काम
गने

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
ऐन, ननयम तथा प्रत्यायोजित अर्धकार बमोजिम लेिा अर्धकृत तथा ननदे शकले

तलव ववतरण, ववल भरपाईको भुततानी, िचिको शोधभनाि, कायािलयमा अजख्तयारी
पठाउने, वावषिक अनम
ु ाननत विेट तिम
ुि ा गने, वोलपत्र दरभाउपत्र र प्रस्ताव

मूल्याङ्कन गने लगायतका आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी काम गने र कुनै नीनतगत
ननणिय सलनु परे मा रायसदहत उप–महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

वावषिक िररद योिना

ववभागमा वषि भरर आवश्यक पने जिन्सी मालसामानहरुको आवश्यकता पदहचान

२ तयार गरी िररद प्रकृया गरी वावषिक िररद योिना तयार गने र प्रचसलत कानूनको अर्धनमा रही
आगाडड बढाउने

आवश्यक िररद प्रकृया अगाडड बढाउने ।

सललाम वविीसम्बन्धी

प्रचसलत ऐन ननयम, कायिववर्धले तोकेका अर्धकार तथा प्रकृयाबमोजिम ववभागमा

३ काम गने

नीत

रहे का पुराना तथा प्रयोगमा नआउने सवारी साधन, फननिचर लगायतका सामानको
सललाम वविी गरी जिन्सी सामानको उर्चत व्यवस्थापन गने ।

विश्लेषण शाखा

यस शािाले मूलतः कर नीनतको अनुसन्धान, ववश्लेषण र पररमाििन, कर कानून र नीनतको व्याख्या र

पूवािदेशसम्बन्धी कायिहरु गनुि पदि छ । यस शािामा एक िना ननदे शक, दई
ु िना शािा अर्धकृत तथा अन्य
सहायक कमिचारीहरु रहने व्यवस्था छ । यस शािाले सम्पादन गने मुख्य कायिहरु दे हाय अनुसार छन ्ः

क) कर कानन
ू र कर नीनतको ववश्लेषण र पररमाििन प्रचसलत आयकर ऐन र मल्
ू य असभवद्
ृ र्ध कर ऐनमा
रहे का प्रावधानहरु राखिनक
ु ा तथा करसँग सम्बजन्धत ववद्यमान नीनतहरु तिम
ुि ा गररनक
ु ा ननजश्चत कारण र

आधारहरु हुन्छन ् । सामान्यतया ऐन वा नीनतहरु तिुम
ि ा गदािको समयको तात्कासलक आवश्यकता तथा
राजष्िय तथा अन्तरािजष्िय प्रचलन र पररवेशले ऐन र नीनतमा रहे का प्रावधानहरुको बनौटको ननधािरण गदि छन ्
। समय व्यनतत हुदैं िाँदा ऐन वा नीनत तिम
ुि ा गदािको समयको आवश्यकता तथा राजष्िय तथा अन्तरािजष्िय
प्रचलन र पररवेशमा पररवतिन हुन सततछ । यस्तो अवस्थामा ऐन वा नीनतमा रहे का प्रावधानहरुमा

समसामनयक पररवतिन र पररमाििन गनुि आवश्यक हुन िान्छ । यसो नगररएमा कर कानन
ू तथा कर
नीनतहरु सान्दसभिक, व्यवहाररक, सामनयक र अन्तरािजष्िय प्रचलन र मापदण्ड अनुरूप हुन सतदै नन ् ।
आधुननक समािमा असान्दसभिक, अव्यवहाररक, असामनयक र अन्तरािजष्िय प्रचलन र मापदण्ड ववपररतका कर
कानून र नीनत अवलम्बन गने मुलुकको आर्थिक ववकासको गनत नै अबरुद्ध हुन्छ । तसथि, मुलुकमा
प्रचसलत कर कानन
ू र कर नीनतमा समयानक
ु ू ल पररवतिन र पररमाििन हुनु ननतान्त आवश्यक हुन्छ
। मल
ु क
ु को कर कानन
ू र कर नीनत तिम
ुि ा गने अर्धकार संसदलाई हुने भए तापनन ववद्यमान कानन
ू र
नीनतमा गनुप
ि ने सामनयक पररवतिनको प्रस्ताव गने प्रारजम्भक र मूल जिम्मेवारी कर कानूनको प्रशासन गने
जिम्मेवारी पाएको ननकायको रहनेछ । आयकर, मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर र अन्तःशुल्कको प्रशासन गने

जिम्मेवारी आन्तररक रािस्व ववभागमा रहे को हुँदा ती करसँग सम्बजन्धत ऐन र नीनतमा सामनयक
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पररवतिनको प्रस्ताव गने प्रारजम्भक र मल
जिम्मेवारी यसै ववभागको हो र ववभागको तफिबाट उतत
ू
जिम्मेवारी ववभागको नीनत ववश्लेषण शािाले बहन गनप
ुि दि छ । उपरोतत जिम्मेवारी बहन गने सन्दभिमा यस
शािाले दे हायका कायिहरु गनप
ुि दि छ ।
नीत

विश्लेषण शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को काि र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादन गनुप
ि ने कायि
कर कानन
ू र कर

ववद्यमान कर कानन
ू र कर नीनतको राजष्िय तथा अन्तराजष्िय पररवेशमा

पररमाििन

आवश्यक ननणियका लार्ग उप–महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

१ नीनतको ववश्लेषण र

२

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
समयानक
ु ु ल बनाउं दै लैिान अनस
ु न्धान र ववश्लेषण गरी पररमाििनका लार्ग
ववद्यमान कर कानन
ू तथा कर नीनतमा रहे का द्ववववधा ननराकरणका लार्ग थप

कर कानून र कर

व्याख्या गने र आवश्यकता अनुसार ननणियका लार्ग उप– महाननदे शक समक्ष

नीनतको व्याख्या

पेश गने ।

कुनै करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा आम िनमानसमा वा

३ पररपत्र िारी गने

अन्तगितका कायािलयहरुमा िानकारी गराउनु पने भएमा पररपत्र िारी गनि
जस्वकृनतका लार्ग उप–महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

४ पूवािदेशसम्बन्धी कायि

आयकर, मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर, अन्तःशुल्कको सम्बन्धमा पूवािदेश माग भएमा

तोककएको प्रकृयाबमोजिम पूवािदेश िारी गनिका लार्ग ननणियाथि उप–महाननदे शक
समक्ष राय सदहत पेश गने ।

कर प्रणाली सनधार शाखा

कर प्रणाली सुधार अन्तगित कर नीनत, कर कानून, कर प्रशासन र करदातासँग सम्बजन्धत चार आयामहरु
रहे का छन ् । अन्तरािजष्िय मापदण्ड अनुकूल सकेसम्म करका सबै क्षेत्र समेट्ने गरी कर नीनत तिम
ुि ा

गनुप
ि दि छ । कर नीनत लगानी एवं व्यवसायमैत्री र राष्िको ददगो श्रोतको रूपमा रहे को आन्तररक रािस्वको

वद्
ु ािउने ववत्तीय औिार पनन हो । आय आििन, कारोवार र व्यवसायका सबै दायरा समेट्ने
ृ र्धलाई सघाउ पय
गरी समन्यानयक र करदातामैत्री कर कानून आिको आवश्यकता हो । नयनै आवश्यकता पूरा गनि कर

नीनतमा गनुि पने समसामनयक सुधारका लार्ग कर कर प्रणाली सुधार शािाबाट दे हायका अनुसारका कायिहरु
सम्पादन गररने गरी तोककएका छन ् ।

कर प्रणाली सनधार शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को काि र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादन गनुप
ि ने कायि
ववद्यमान नीनत र कानून/ नवीनतम प्रयोगको
१

िोि तथा अध्ययन प्रचलनमा रहे का नीनत कानून
र अन्तरािजष्िय नवीनतम तथा असल अभ्यासको
ननरन्तर अध्ययन तथा िोि समेत गने

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
यसमा बाह्य ववशेषज्ञ तथा ववज्ञ व्यजततहरुको
आवश्यक सेवा प्राप्त गने र ववश्लेषण गदै
उपमहाननदे शक समक्ष पेश गने ।
नीनतगत तथा कानून पररवतिनको लार्ग सरोकारवाला

२ सझ
ु ाव तथा पष्ृ ठपोषण सलने

व्यजततहरु, ननिी क्षेत्रका प्रनतननधीसँग संस्थाको

समन्वयमा छलफल, अन्तरकिया गरी कायािन्वयन
योग्य सुझाव, पष्ृ ठपोषण सलई ववश्लेष्ण गने ।
प्रयोगमा रहे का कर वववरण लगायत यससँग

३ वववरण तथा फाईलहरुको पररमाििन गने

सम्बजन्धत ववसभन्न सहायक फारमहरु समय सापेक्ष
पररमाििनका लार्ग तयार गरी उपमहाननदे शक समक्ष
पेश गने ।
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३

समन्वयात्मक कायि कर प्रणाली सुधारका
सम्बन्धमा

यस ववभाग र अरु ननयमनकारी ननकायसँग सहकायि
गने
करसम्बन्धी ननदे सशका, सरलीकृत पुजस्तका तथा

४ पुजस्तकाहरु प्रकाशनको कायि

वववरण्हरु समयानुकुल पररमाििन समेत गरी
प्रकाशनका लार्ग ववभाग समक्ष पेश गने ।

अन् राुष्ट्ष्िर् कर शाखा
व्यापार, लगानी, रोिगारी लगायतका आर्थिक कियाकलापहरु आिको समयमा एउटै दे शको सीमासभत्र मात्र
सीसमत रहन सतदै न । ववश्वव्यावपकरणको प्रवाह सँगै एक दे शको सीमा भन्दा बादहर समेत फैसलएका
आर्थिक कियाकलापहरुवाट प्राप्त हुने आयको कुनै एक वा एक भन्दा बढी दे शको र कानूनअनुसार हुने
करारोपणसम्बन्धी ववषय अन्तरािजष्िय कर अन्तगित पदि छ । यस्तो करारोपण अन्तरािजष्िय व्यापारलाई
सहिीकरण, अन्तरदे शीय आर्थिक कियाकलापहरुको प्रवधिन र प्रत्यक्ष वैदेसशक लगानी आकषिण हुने ककससमले
हुनु पदि छ । साथसाथै, राजष्िय कर कानून अनुसार दे शलाई प्राप्त हुनुपने कर समेत प्रभाववत हुनु हुदै न । यस
ववषयहरुसँग सम्बजन्धत कायिहरु सम्पादन गनि एक िना ननदे शक र एक िना शािा अर्धकृत रहने गरी
ववभागमा एक अन्तरािजष्िय कर शािाको ब्यवस्था गररएको छ ।

अन् राुष्ट्ष्िर् कर शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को काि र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादन गनुप
ि ने कायि

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
•

द्ववपक्षीय ब्यापार, आर्थिक कियाकलाप र लगानीको अध्ययन गरी
दोहोरो करमुजतत सम्झौता गनि सम्भाव्य दे श पदहचान गने ।

१

दोहोरो करमजु तत सम्झौता
गने ।

•

सम्झौताको लार्ग प्रस्ताव गने र प्रस्ताव प्राप्त गने ।

•

प्रस्ताववत मस्यौदाहरु अध्ययन गरी वातािको तयारी गने ।

•

वातािसम्बन्धी कायि गने ।

•

वातािवाट दई
ु दे श बीच सहमनत कायम भएपनछ औपचाररक
सम्झौतसम्बन्धी कायि गने ।

प्रनतवेदन अध्ययन गरी
नीनतगत ननणिय सलनुपने

२ ववषय राय सदहत उप

महाननदे शक समक्ष पेश
गने ।

•

अध्ययनको ववषय पदहचान गने ।

•

ववज्ञवाट गराउनुपने अध्ययनको लागत अनुमान तयार गने ।

•

सेवा करार सम्झौता गने ।

•

प्रनतवेदन प्राप्त गने ।

•

दोहोरो करमुजतत सम्झौताको प्रभाव तथा अन्तरािजष्िय करसम्बन्धी

अन्य ववषयहरुको अध्ययन अनुसन्धान कायि गने ।
•

संववदाकारी दे शवाट सूचना प्राप्त गनुप
ि ने ववषय ववभाग अन्तगितका

कायािलयहरुबाट प्राप्त गने ।
•
३

सूचना आदान

प्रदानसम्बन्धी कायि गने ।

सूचना प्राजप्तका लार्ग सम्बजन्धत संववदाकारी दे शको सक्षम
अर्धकारीलाई पत्राचार गने ।

•
•
•

सच
ू ना प्राप्त गने र प्राप्त सच
ू नाको गोपनीयता कायम गने ।

प्राप्त सूचना सम्बजन्धत कायािलय प्रमुिलाई उपलब्ध गराउने ।

संववदाकारी दे शहरुवाट सूचना माग भएकोमा सूचना संकलन गरी

सक्षम अर्धकारीलाई पठाउने ।
कानन
ू शाखा

ववभागीय काम कारवाहीका सम्बन्धमा करदाताले पुनरावलोकनका लार्ग ननवेदन ददन सतने तथा

अदालतहरुमा समेत मुद्दा दायर गनि सतने प्रावधानले गदाि ववभागले मुद्दा मासमलासम्बन्धी कायि पनन

गनुप
ि ने हुन्छ । तसथि, ववभागको काम कारवाहीमा आइपने मुद्दाको बहस पैरवी तथा प्रनतरक्षा, अदालतहरुमा
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दताि भएका ररटसम्बन्धी कायि तथा कुनै कर कानन
ू सम्बन्धी कानन
ू ी राय माग भई आएमा सो सम्बन्धी

कायि गनिका लार्ग ववभागमा नीनत ववश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशािा अन्तगित कानन
ू शािा रहे को छ ।
यस शािामा उपन्यायार्धवतता एक, जिल्ला न्यायार्धवतता एक, कानून अर्धकृत एक र अन्य सहायक
स्तरका कमिचारी कायिरत रहनेछन ् । यस शािाका कायिहरु ननम्नानुसार रहे को छः

कानून शाखाको उपन्र्ार्ागधिक् ा र सहार्क ष्ट्जल्ला न्र्ार्ागधिक् ाको काि र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादन गनुप
ि ने कायि

कायि सम्पादनका लार्ग अवलम्बन गररने पद्धनतः
कायिका लार्ग संलग्न व्यजतत तथा ननकायहरुसँग आवश्यक समन्वय
गने ववभाग वा अन्तगितका कायािलयहरुलाई ववपक्षी बनाइएका मुद्दाहरुमा

ववभाग तथा कायािलयको

बहस पैरवी तथा प्रनतरक्षा गनिका लार्ग महान्यायार्धवतताको कायािलय, ववशेष

१ तफिबाट बहस पैरवी तथा

सरकारी वककलको कायािलय एवं अन्य सरकारी वककलहरुसँग आवश्यक

प्रनतरक्षा गने

समन्वय गने सम्बन्धमा कुनै ववभागीय ननणिय हुनप
ु ने भए रायसदहत उप–
महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

महाननदे शक, उप–
महाननदे शक, ववभागका
२

कुनै राय माग भएमा कानूनी राय उपलब्ध गराउने महाननदे शक, उप–

अन्य शािाहरु र

महाननदे शक, ववभागका अन्य शािाहरु र कायािलयहरुबाट कुनै ववषयमा राय

कायािलयहरुबाट

माग भएमा सम्बजन्धत ववषयवस्तुसँग सम्बन्ध राख्ने कानूनी प्रावधान समेत

करसम्बन्धी काम

स्पष्ट उल्लेि गरी राय उपलब्ध गराउने ।

कारवाहीका सम्बन्धमा
कर परीक्षण पननरािलोकन शाखा

ववभाग अन्तगितका कायािलयहरुबाट करदाताहरुको अनुसन्धान तथा कर परीक्षणको समयमा घदटबढी

करारोपण भएकोमा सच्याउन लगाउने, कर परीक्षण कायिमा एकरूपता ल्याई कर परीक्षणको प्रकियागत एवं
गण
ु ात्मक सध
ु ार गनिका लार्ग नीनत ववश्लेषण महाशािा अन्तगित रहने गरी कर परीक्षण पन
ु रावलोकन

शािा रहे को छ । यस शािामा दई
ु िना ननदे शक, दई
ु िना शािा अर्धकृत तथा आवश्यकतानुसार अन्य
सहायक कमिचारीहरु रहने व्यवस्था छ । यस शािाले ववभाग अन्तगित रहे का कायािलयहरुले गरे को कर

परीक्षण र अनुसन्धानको गुणस्तर परीक्षण अथाित पुनरावलोकन गने सन्दभिमा दे हायका कायिहरु गनप
ुि दि छ ।
कर परीक्षण पननरािलोकन शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को कार्ु वििरण र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

१

सम्पादन गनप
नु ने काि

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

करदाता छनौटको आधार र

कायािलयहरुबाट भएका कर परीक्षणका फाइलहरु छनौट गने आधार र

मापदण्ड तयार गने,

मापदण्ड तयार गरी ननणियका लार्ग उप–महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

छनौटको आधार र मापदण्ड
बमोजिम कायािलयहरुले
२ सम्पादन गरे का कर परीक्षण
मध्ये पुनरावलोकनका लार्ग

पन
ु रावलोकनमा परे का करदाताको फाइल सम्बजन्धत कायािलयहरुबाट
खझकाउने ।

फाइल छनौट गने,

पुनरावलोकनका लार्ग छनौट

पुनरावलोकनमा परे का करदाताहरुको फाइल छानववन पश्चात ् प्रनतवेदन

प्रनतवेदन पेश गने

समक्ष पेश गने ।

३ भएका फाइलहरु अध्ययन गरी तयार गरी स्वीकृनतका लार्ग उप–महाननदे शक माफित महाननदे शक
महाननदे शकले ददएको आदे श
४ वा ननणिय कायािन्वयनका
लार्ग सम्बजन्धत

महाननदे शकले ददएको आदे श वा ननदे शन कायािन्वयन गनि ननदे शन पत्र
तथा फाइल सम्बजन्धत कायािलयहरुमा पठाउने ।
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कायािलयहरुमा पठाउने,
पुनरावलोकनका िममा थप
कर ननधािरण तथा थप

५ छानववन गनि ननदे शन भए सो
बमोजिम भए नभएको

कायािलयबाट भएको पन
ु रावलोकनको ननणिय कायािन्वयन
सम्बन्धमा अनुगमन गने ।

अनुगमन गने,
र्ोजना

था िानि संशाधन विकास शाखा

आन्तररक रािस्व ववभागको कायिशैली तथा कायिकुशलतामा समय सापेक्षक्षक रूपमा पररवतिन गरी ववभागलाई
वतिमान ववश्व पररवेशमा राजष्िय तथा अन्तरािजष्िय रूपमै प्रनतस्पधी बनाउनु पने आवश्यकता दे खिएको छ ।
सोही आवश्यकतालाई पररपनू ति गने तफि पहल गनि ववभागमा योिना तथा मानव संशाधन ववकास शािा
रहे को छ । नीनत ववश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशािा अन्तगित रहे को यस शािाले ववभागले गने

कायिहरुलाई योिनावद्ध तररकाले अगाडड बढाउने र आगामी ददनहरुमा ववभागमा रहे का िनशजततलाई
कायिकुशल र प्रनतस्पधी बनाउन आवश्यक तासलम तथा अन्य शीपहरु उपलब्ध गराउने कायििमहरु सञ्चालन
गने वा सहभागी गराउने कायि गदि छ । यस शािामा एक ननदे शक, एक शािा अर्धकृत र केही सहायक
कमिचारीहरु रहने व्यवस्था छ । यस शािाको प्रमि
ु कायिहरु ननम्नानस
ु ार रहे का छन ्ः
र्ोजना

था िानि संशाधन विकास शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को काि र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादन गननप
ु ने काि
१

ववभागीय वावषिक योिना
तयार गने

ववभागीय योिना
२ कायािन्वयनको अनुगमन
गने

३

तासलम, गोष्ठी, सेसमनार
आयोिना सञ्चालन गने
तासलम, गोष्ठी, सेसमनारमा

४

भाग सलन कमिचारीको
मनोनयनका लार्ग
ससफाररस गने

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत
ववभागका शािाहरु तथा अन्तगितका कायािलयहरुसँग समन्वय गरी
ववभागीय वावषिक योिना तयार गने र स्वीकृनतका लार्ग उप–
महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

ववभागीय योिना लागू भए नभएको अनग
ु मन गने र उप–महाननदे शक
समक्ष प्रनतवेदन पेश गने तथा कुनै नीनतगत ननणिय सलनु पने भए

रायसदहत उप– महाननदे शक माफित महाननदे शक समक्ष ननणियका लार्ग
पेश गने ।
तासलम, गोष्ठी, सेसमनारको आवश्यकता पदहचान गरी सञ्चालनका लार्ग
आवश्यक व्यवस्था समलाउने र कुनै ननणिय गनुि पने दे खिएमा ननणियका
लार्ग उप– महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

राजष्िय तथा अन्तरािजष्िय ननकायहरुसँग समन्वय गरी प्राप्त भएका
ससटहरुमा उपयुतत कमिचारीको मनोनयन गनि उप–महाननदे शक समक्ष
ससफाररस गने ।

माससक रूपमा ववभाग तथा मातहत कायािलयहरुबाट सम्पादन भएका
५ बुलेदटन प्रकाशन गने

गनतववर्धहरु संकलन पश्चात ् आवश्यकतानुसार सम्पादन गरर प्रकाशनको
व्यवस्था समलाउने ।

अन् िःशनल्क िहाशाखा

अन्तःशुल्क ऐन र ननयमावलीबमोजिम असुल उपर गनप
ुि ने अन्तःशुल्क यस ववभागले असुल गनप
ुि दि छ ।
अन्तःशुल्क असुल गने वा अन्तःशुल्कको प्रशासन गने सन्दभिमा गररनुपने कायिहरु यस ववभाग र अन्तगित
कायािलयले सम्पादन गनप
ुि दि छ । अन्तःशुल्कको प्रशासन गने सन्दभिमा गररनप
ु ने कायिहरु मध्ये नीनतगत
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कायिहरु ववभागले र कायिसञ्चालन तहका कायिहरु कायािलयहरुले गनप
ुि दि छ । अन्तःशुल्क प्रशासन गने

सन्दभिमा ववभागले गनप
ुि ने कायिहरु सम्पादन गनि ववभागमा अन्तःशुल्क महाशािा रहे को छ । यस महाशािा
अन्तगित अन्तःशुल्क व्यवस्थापन शािा र अन्तःशुल्क नीनत ववश्लेषण तथा ववकास शािा गरी दई
ु शािाहरु
रहे का छन ् । यस महाशािाले सम्पादन गनप
ुि ने कायिहरु दे हायबमोजिम रहे का छन ्ः

क) उप–िहातनदे शकको कार्ु वििरण कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः
अन्तःशुल्क नीनत, कानून,

ऐन, ननयम, ननदे सशका तथा महाननदे शकवाट प्रत्यायोजित

मातहतका संरचनाहरुको

मातहतका संरचनाहरुको अनुगमन, मल्
ू याङ्कन, ववश्लेषण गरी आवश्यक

कायिववर्ध, कायिप्रकिया तथा अर्धकारबमोजिम अन्तःशुल्क नीनत, कानून, कायिववर्ध, कायिप्रकिया तथा

१

अनुगम, मूल्याङ्कन,

ननणिय गने, ननणिय कायािन्वयन गने, तथा महाननदे शक समक्ष ननणियका

ववश्लेषण गने

लार्ग पेश गनुप
ि ने भए राय सदहत पेश गने ।

भौनतक ननयन्त्रण तथा
स्वयं ननष्काशन प्रणालीका

ऐन, ननयम, ननदे सशका तथा महाननदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिन भए

ववषयमा ननरन्तर अध्ययन वमोजिम भौनतक ननयन्त्रण तथा स्वयं ननष्काशन प्रणालीका ववषयमा

२

अनुसन्धान गरी अन्तःशुल्क अध्ययन अनुसन्धान गरी अन्तःशुल्क सुदृढीकरण कायियोिना लागू गने
सुदृढीकरण कायियोिना

तथा ननणियका लार्ग राय सदहत महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

लागू गने

ऐन, ननयम, ननदे सशका तथा महाननदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिन भए
अन्तःशुल्कको ववस्तार र

३

ववकासका लार्ग ववसभन्न
कायिहरु गने

वमोजिम अन्तःशुल्कको ववस्तार ववकासका लार्ग ववसभन्न कायिहरु

सञ्चालन गने र नीनतगत ननणिय गनुि पने भए महाननदे शक समक्ष राय
सदहत पेश गने । उप महाननदे शक समक्ष पेश हुन आउने फाइलहरु
अध्ययन गरी ननणियको लार्ग पेश गने, आगन्तुकको व्यवस्थापन गने,
प्राप्त पत्रहरु तोक आदे शानुसार सम्बजन्धत शािामा पठाउने र संचार
सहजिकरण लगायतका कायि गनिका लार्ग एक सर्चवालय रहनेछ ।

अन् िःशनल्क व्र्िस्थापन शाखा

अन्तःशुल्कसम्बन्धी ववभागीय कायि प्रणालीलाई समयानस
ु ार सध
ु ार गनप
ुि ने िाँचो सदै व िड्ककएको महसस
ु
गरी सोलाई व्यवजस्थत रूपले अगाडड बढाउनका लार्ग अन्तःशुल्क महाशािा अन्तगित अन्तःशुल्क

व्यवस्थापन शािा रहने व्यवस्था गररएको छ । सो शािामा एक िना ननदे शक, दई
ु िना शािा अर्धकृत,

एकिना रसायन शास्त्री, एक िना गुण ननयन्त्रक तथा अन्य सहायक कमिचारी रहने व्यवस्था गररएको छ ।
यस शािाले गने मुख्य कायिहरु दे हायबमोजिम रहे को छः

अन् िःशनल्क व्र्िस्थापन शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को कार्ु वििरण र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

क्र.सं.

१

सम्पादन गननप
ु ने काि

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

अन्तःशुल्क ऐन नीनत, कानून,

अन्तःशुल्क नीनत, कानून, कायिववर्ध, कायिप्रकिया तथा

मातहतका संरचनाहरुको अनुगमन,

गरी सोका सुधारका लार्ग आवश्यक कायि गनि ननणियाथि

कायिववर्ध, कायिप्रकिया तथा

मातहतका संरचनाहरुको अनुगमन, मल्
ू याङ्कन, ववश्लेषण

मूल्याङ्कन, ववश्लेषण सम्बन्धी कायि उप–महाननदे शक समक्ष पेश गने ।
२

अन्तःशुल्क पररचालनमा मातहतका
कायािलयहरुको ननरीक्षण गने

कायि भौनतक ननयन्त्रण तथा स्वयम ् ननष्काशन प्रणाली

माफित अन्तःशुल्क पररचालनमा मातहतका कायािलयहरुको

ननरीक्षण गने र उप–महाननदे शक समक्ष प्रनतवेदन पेश गरी
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आवश्यक ननणियका लार्ग उप–महाननदे शक समक्ष
ससफाररस गने ।

३

अन्तःशुल्कसम्बन्धी जस्टकर आददको
छपाई, िररद, भण्डारण, ववतरण तथा
असभलेि व्यवस्थापन गने

कायि अन्तःशुल्कसम्बन्धी जस्टकर आददको छपाई, िररद,

भण्डारण, ववतरण तथा असभलेि व्यवस्थापन गने ववषयमा
आवश्यक व्यवस्था समलाउने र कुनै नीनतगत ननणिय गनुि
पने भए उपमहाननदे शक समक्ष रायसदहत पेश गने ।

अन्तःशुल्क इिाित, मददरा वविी ववतरणसम्बन्धी इिाित
ददने, नवीकरण गने तथा अवैध मददरा ननयन्त्रण गने
४

इिाित, नवीकरण गने कायि

ववषयमा मातहतका कायािलयहरुलाई आवश्यक ननदे शन ददने
तथा नीनतगत ननणिय गनप
ुि ने भएमा रायसदहत उप–
महाननदे शक समक्ष पेश गने

सच
ू ना प्रविगध व्र्िस्थापन िहाशाखा

आन्तररक रािस्व ववभाग ववद्युतीय सूचना प्रणालीमाफित ् सावििननक सेवा प्रवाहमा प्रनतवद्ध अग्रणी

सरकारी ननकायको रूपमा रहे को छ । हाल ववभागका सबैिसो व्यवसानयक प्रकृयाहरु एकीकृत कर प्रणाली
लगायतका

ववद्युतीय प्रणालीको

उपयोग

गरी

सञ्चालनमा

रहे का

छन ् ।

ववद्युतीय

शासन

(e-

Governance) को माध्यमबाट करदाताहरुलाई सेवा ददने कायिमा व्यवजस्थतरूपमा अनघ बढ्ने िममा यस
ववभागले आफूले सञ्चालनमा ल्याएका प्रणालीहरुलाई ननरन्तर सध
ु ार एवं ववस्तार गदै आएको छ । आर्थिक
वषि २०५४।०५५ दे खि शािाको रूपमा छुट्टै संरचना प्राप्त गरे को ववभागले सूचना प्रणाली सञ्चालन एवं

ववस्तार सँगै २०६६ सालमा सूचना प्रववर्ध व्यवस्थापन महाशािाको संरचना सभत्र्यायो । ववभाग तथा
कायािलयमा प्रयोगमा आउने सूचना प्रववर्धसँग सम्बजन्धत प्रणालीको ववकास, सञ्चालन, रे िदे ि तथा सम्भार
लगायतका कायि यस महाशािाको प्रमुि जिम्मेवारीको रूपमा रहे को छ ।

प्रारजम्भक समयमा ProTax System नामक कम्प्यट
ु र सफ्टवेयर बनाई करदाताको दतािसम्बन्धी वववरण र

मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर वववरण प्रववष्ट तथा भण्डारण गने कायिबाट प्रयोगमा ल्याइएको कम्प्युटरीकृत
प्रणालीमा २०५८ मा आयकर ववभाग र मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर ववभाग एकीकृत भई आन्तररक रािस्व
ववभागको स्वरूप ग्रहण गरे पनछ आयकर वववरण समेत समावेश गररयो । Distributed System को रूपमा

रहे को उतत प्रणालीका साथै समय िममा २०६२ दे खि Revenue Accounting System ववकास गरी प्रयोगमा
ल्याइयो । वेवमा आधाररत प्रणालीको प्रभाव बढ्दै िांदा करीव एक दििन प्रणालीहरु ववकास गने तथा
प्रयोगमा ल्याउने काम भयो । ती छररएका प्रणालीले समेटेका सेवाहरुलाई एकीकृत गरी वेवमा आधाररत
(Web Based) एकीकृत कर प्रणाली (Integrated Tax System) को रूपमा ववकास गरी आर्थिक वषि २०७०।०७१
दे खि लागु गररएको छ । उतत प्रणालीको Taxpayer Portal को प्रयोग गरी ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध भएको

िुनसुकै स्थानबाट करदाताले आवर्धक कर वववरण लगायतका आयकर, मू.अ. कर तथा अन्तःशुल्क
सम्बन्धी वववरणहरु पेश गनि र पेश गररएका वववरण हे नि सतने सवु वधा उपलब्ध छ ।

सूचना प्रववर्धको रत
ु तर ववकास तथा उपयोगमा थवपएका चुनौनत समेतलाई व्यवस्थापन गनि ववभागको

छुट्टै Data Center र Disaster Recovery Center स्थापना गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ । करदाताको सूचनाको
सं वेदनशीलतालाई ध्यानमा रािी ववसभन्न सुरक्षण उपकरण तथा सफ्टवेयर प्राप्त गरी उपयोगमा ल्याइएको
छ । रा.प.प्रथम श्रेणीका सूचना प्रववर्ध ववज्ञद्वारा नेतत्ृ व भइ रहे को यस महाशािा अन्तगित दई
ु शािाहरु
रहे का छन ् । व्यवस्थापन सच
ू ना प्रणाली शािा तथा सच
ू ना सञ्चार प्रववर्ध शािामा एक एक िना सूचना

प्रववर्ध ननदे शकको व्यवस्था छ भने ननिहरुको नेतत्ृ वमा शािाको काम गनि सूचना प्रववर्ध अर्धकृत, सूचना

सुरक्षण अर्धकृत तथा कम्प्युटर इजन्िननयरको स्थायी दरबन्दी रहे को छ । िटील बन्दै गएको सूचना
प्रववर्ध प्रणालीको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सम्भारको लार्ग केही िनशजतत सेवा करारमा सलई
व्यवस्थापन गररएको छ । यस महाशािाले दे हायबमोजिमका कायिहरु गदै आइरहे को छः
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सच
ू ना प्रविगध व्र्िस्थापन िहाशाखाका सच
ू ना प्रविगध विज्ञको कार्ुवििरण

१

सम्पादन गनप
नु ने काि

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

ववभाग तथा मातहतका

ऐन, ननयम, ननदे सशका तथा महाननदे शकवाट प्रत्यायोजित

कायािलयहरुको सूचना प्रववर्ध अर्धकारबमोजिम ववभाग तथा मातहतका कायािलयहरुको सूचना प्रववर्ध
पूवािधार ननमािण, ववकास तथा पूवािधार ननमािण, ववकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीनतगत ननणियका
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायि

लार्ग महाननदे शक समक्ष राय तथा ससफाररस गने ।

सच
ू ना प्रववर्धको ववकास एवं ऐन, ननयम, ननदे सशका तथा महाननदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिन भए
२

ववस्तार गरी कायािलयको

ववद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन
गने कायि

३

लार्ग राय सदहत महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

ऐन, ननयम, ननदे सशका तथा महाननदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिन भए

ववकासमा िोड ददने र

िोड ददने र सहकायि प्रवद्र्धन गनि आवश्यक पहल गरी ननणियका

सञ्िाल ननमािण तथा

सूचना संकलन, भण्डारण,

ववश्लेषण तथा सम्परीक्षण
कायिलाई व्यवजस्थत गने
कायि
ववभाग तथा कायािलयको
सूचना प्रववर्ध

व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी
५

ववद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन गनि आवश्यक कायि गने तथा ननणियका

अन्तर ननकाय ववद्युतीय

सहकायि प्रवद्र्धन गने कायि

४

वमोजिम सच
ू ना प्रववर्धको ववकास एवं ववस्तार गरी कायािलयको

बनाउन आवश्यक
ववशेषज्ञहरुको भनाि तथा
छनौट गने, ववज्ञ समूहको

कायि सम्पादन मूल्याङ्कन
गने कायि

वमोजिम अन्तर ननकाय ववद्युतीय सञ्िाल ननमािण तथा ववकासमा
लार्ग महाननदे शक समक्ष राय सदहत पेश गने ।
ऐन, ननयम, ननदे सशका तथा महाननदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिन भए
वमोजिम ववभागको यस महाशािालाई सूचना श्रोत केन्रको रूपमा
ववकास गरी सच
ू ना संकलन, भण्डारण, ववश्लेषण तथा सम्परीक्षण

कायिलाई व्यवजस्थत गने र कुनै ननणिय गनुि पने भएमा ननणियका
लार्ग राय सदहत महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

ऐन, ननयम, ननदे सशका तथा महाननदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिन भए
वमोजिम ववभाग तथा कायािलयको सूचना प्रववर्ध व्यवस्थापनलाई

प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ववशेषज्ञहरुको भनाि तथा छनौट गने, ववज्ञ
समह
ू को कायि सम्पादन मल्
ू याङ्कन गने र आवश्यक ननणियका लार्ग

राय सदहत महाननदे शक समक्ष पेश गने । सूचना प्रववर्ध ववज्ञ समक्ष
पेश हुन आउने फाइलहरु अध्ययन गरी ननणियको लार्ग पेश गने,
आगन्तुकको व्यवस्थापन गने, प्राप्त पत्रहरु तोक आदे शानुसार

सम्बजन्धत शािामा पठाउने र सञ्चार सहिीकरण लगायतका कायि
गनिका लार्ग एक सर्चवालय रहनेछ ।

प्रशासकीर् पन
न रािलोकन शाखा

आयकर ऐन, २०५८, मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसार कायािलय वा

ववभागबाट भएका आदे श वा ननणियहरु उपर करदाताहरुलाई र्चत्त नबुझेको ववषयमा परे को ननवदे न जिककर

कानून, कायिववर्ध र पररपत्रअनुसार भए नभएको सम्बन्धमा छानववन गने एवं कानून सम्मत भए नभएको

हे री प्रशासननक तवरबाट गररने ननणिलाई प्रशासकीय पुनरावलोकन भननन्छ । छानववनबाट त्यस्ता ननणियहरु
कानन
ू सम्मत भएको नदे खिएको हदसम्म त्यस्ता ननणियहरु वा आदे शहरु वदर गररन्छ । कायािलयबाट

िानेर वा निानेर कर अर्धकृतबाट कर ननधािरण हुँदा कर दानयत्व घटी वा बढी हुन गई करदातालाई मकाि
परे को अवस्थामा त्यसलाई सच्चाउने आन्तररक ननयन्त्रण कायम गनिको लार्ग र ननणिय गदाि अपनाउनुपने

प्रकृयासम्बन्धी ज्ञानको अभावमा प्राववर्धक र गखणतीय त्रुदटहरु हुन गएको रहे छ भने मार्थल्लो अर्धकारी
(महाननदे शक) ले पुनरावलोकनको रोहबाट सच्याई करदातालाई न्याय प्रदान गनि यो व्यवस्था गररएको हो ।

उपरोतत कायि गनिको लार्ग ववभागमा महाननदे शक अन्तगित एक प्रशासकीय पन
ु रावलोकन शािा रहे को छ ।

शािामा २ िना ननदे शक, ४ िना शािा अर्धकृत अन्य सहायक कमिचारी रहने व्यवस्था छ । यस शािाबाट
दे हायका कायिहरु कायिहरु सम्पादन हुने गदि छन ् ।
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प्रशासकीर् पन
न रािलोकन शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को कार्ु वििरण र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

सम्पादन गनप
नु ने काि
१

प्रशासकीय पुनरावलोकनको
म्याद थप गने

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत
कर ननधािरणको आदे शको प्रनतसलवप सम्वजन्धत कायािलयबाट कर
ननधािरण आदे श बुझक
े ो भरपाईको प्रमाखणत प्रनतसलवप म्याद थपको
ननवेदन

ननणियपचािको प्रमाखणत प्रनतसलवप । कर ननधािरण आदे श बझ
े ो
ु क

भरपाइको प्रमाखणत प्रनतसलवप । कर ननधािरण आदे शको प्रनतसलवप ।
२

प्रशासकीय पुनरावलोकनको
ननवेदन स्वीकार गने

म्याद थप गरे को भए थप गरे को पत्रको प्रनतसलवप । वववाद रदहत कर
रकम पुरै र वववाददत कर रकमको एक नतहाई रकम दाखिला गरे को
भौचरको प्रनतसलवप । सम्पूणि व्यहोरा तथा आफ्नो जिककर स्पष्ट
िल
ु ाएर लेखिएको ननवेदन । अर्धकृत व्यजततको अनप
ु जस्थनतमा

कम्पनी वा प्रनतष्ठानले प्रदान गरे को अजख्तयारनामा वा वारे शनामा ।
३

४

ननणिय फाइल र प्रनतकिया
माग गने
ननणियको अध्ययन गने र
राय सलने

५ ननणिय गने
६

ववभाग वा कायािलयबाट ननणिय गनुप
ि नािको आधार र कारण िुल्ने
प्रनतकृया सदहतको सतकल फाइल माग गररने ।

ननणिय कानूनबमोजिम रहे नरहे को, सो ननणिय गदाि यथेष्ट प्रमाण
िट
ु ाए निट
ु ाएको र ननधािररत प्रकृयाको पालना गरे नगरे को

सम्बन्धमा हे री स्पष्ट हुनप
ु ने भएमा ववशेषज्ञको राय समेत सलइने ।
मार्थ उजल्लखित प्रकृया पूरा भए पश्चात ् ६० ददन सभत्र महाननदे शक
बाट ननणिय हुने ।

फाइल पठाई ननवेदकलाई

ननणियसदहतको सतकल फाइल कायािलयमा पठाउने र कायािलयले सो

िानकारी ददने

ननणियको िानकारी ननवेदकलाई गराउने ।

७ अनुगमन गने

पन
ु ः छानववन गने ननणिय भएको अवस्थामा कायािलयबाट सो

ननणियको कायािन्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गररने ।
पुनरावेदनसम्बन्धी ववषय तथा न्यायार्धकरणबाट ननणिय

८ पररपत्र गने

भएका ससद्धान्त समेतको आधारमा कायािलयहरुको काममा एकरूपता
ल्याउन पररपत्र गनप
ुि ने दे खिए सोका लार्ग महाननदे शक समक्ष पेश गरी
आदे शानस
ु ार सावििननक पररपत्र गने ।

प्रशासककय पुनरावलोकनका

प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्बन्धी ननदे सशका बनाउने, अद्यावर्धक गने

अद्यावर्धक गने

महाननदे शक समक्ष पेश गने ।

९ लार्ग ननदे सशका बनाउने र
कायियोिना र असभलेि

१० अद्यावर्धक गने र समीक्षा
गने
११ ननणिय संग्रह प्रकाशन गने
6

सेवा प्राप्त गनि
लाग्ने दस्तरु र
अवर्ध

7

ननणिय गने
प्रकिया र

र सोका लार्ग ननणिय गनुि पने दे खिएमा ननणियका लार्ग उप–

शािामा प्राप्त ननवेदन फछयािेेट गने कायियोिना बनाई कायािन्वयन
गने सो को असभलेि अद्यावर्धक गरी वावषिक प्रगनत समीक्षा गने ।
शािाबाट भएका ननणियहरु एकककृत गरी वावषिक रूपमा ननणिय सँग्रह
प्रकाशन गने ।

सेवाग्राहीले प्राप्त गने सेवाको सन्दभिमा लाग्ने समय, लागत र जिम्मेवार अर्धकृत तोकी नागररक वडापत्रमा
उल्लेि गररएको ।

शािागत रुपमा गररनुपने महाशािा अन्तगितका शािाका ननदे शक माफित सम्बजन्धत उपमहाननदे शक कहाँ
पेश भै महाननदे शकबाट ननणिय गराई कायि सम्पादन हुने गरे को ।

SN

Subject

Details

अर्धकारी
8

ननणिय उपर उिरु ी कायािलयबाट हुने ननणियको सम्बन्धमा ववभागको महाननदे शक र ववभागीय ननणियको सम्बन्धमा मन्त्रालयको
सुन्ने अर्धकारी
सर्चव

9

सम्पादन गरे को

ववभागमा रहे का ववसभन्न महाशािा अन्तगितका शािाहरुले सम्पादन गने वावषिक कायि योिना तयार गरी

कामको वववरण

स्वीकृत गने गरे को र सोही बमोजिम कायिसम्पादन हुने गरे को छ। मुख्य मुख्य कायिहरु ननम्नानुसार छन ्
1. यस अवर्धमा रािस्व रु.९७ अबि ४२ करोड २४ लाि ३६ हिार संकलन भएको
2.
3.
4.

यस अवर्धमा कुल ६६९८० करदाताहरुलाई दताि गरी करको दायरामा ल्याइएको
कुल २५४ करदाताहरुको ववसभन्न आर्थिक वषिको पूणि कर परीक्षण गररएको
कुल २९५ करदाताहरुको प्रारजम्भक तथा ववस्तत
ृ अनुसन्धान गररएको

5.

४६७ अर्ग्रम कर कट्टी गने करदाताहरुको कर परीक्षण सम्पन्न भएको

6.

कुल २४४१ करदाताहरुको बिार अनग
ु मन गरी कानन
ू को पररपालन नगने करदाताहरुलाई िररवाना
गररएको

7.
8.

कुल २४ वटा अवैध मददरा कारोवारको अनुगमन गरी कानुनी कारवाही गररएको

कर बतयौता राख्ने करदाताहरु मध्ये कुल ८८९ करदाताहरुको कारोवार स्थलमा गई संकलन भ्रमण
सम्पन्न गररएको

9.

३४२ वटा करदाता सशक्षा तथा वकिसप सम्पन्न गरी करदाताहरुलाई करदाता सशक्षा ददइएको

10. म.ू अ.करमा दताि हुनप
ु ने कारोवार गरे को तर दताि नभएका करदाताहरु मध्ये कुल ४६४
करदाताहरुलाई कानुनी कारवाही गरी मू.अ.करमा दताि गररएको ।
10

सूचना अर्धकारी
र प्रमुिको नाम
र पद

11

सूचना अर्धकारी उपमहाननदे शक श्री यज्ञप्रसाद ढुंगेल

सहायक सूचना अर्धकारी ननदे शक श्री दग
ु ािदत्त भण्डारी

ऐन, ननयम,

•

आयकर ऐन (संशोधन सदहत), २०५८

ववननयम वा

•

आयकर ननयमावली(संशोधन सदहत), २०५९

ननदे सशकाको सूची

•

मूल्य असभबद्
ृ र्ध कर ऐन(संशोधन सदहत), २०५२

•
•

आम्दानी, िचि
तथा आर्थिक
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अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ननयमावली(संशोधन सदहत), २०५९

•

मददरा ऐन, २०३१ र मददरा ननयमावली(संशोधन सदहत), २०३३

•

आयकर ननदे सशका(संशोधन सदहत), २०६६

•

मूल्य असभबद्
ृ र्ध कर ननदे सशका(संशोधन सदहत), २०६९

•

12

मूल्य असभबद्
ृ र्ध कर ननयमावली(संशोधन सदहत), २०५३

अन्तःशुल्क ननदे सशका(संशोधन सदहत), २०६८

•

त्रबद्युतीय वविक कायिववर्ध, २०७४ (पदहलो संशोधन, २०७५)

•

पँि
ू ीगत लाभकर सम्बन्धी ननदे सशका
मदहना

२०७५ कानतिक

चालू िचि

8439245.12

पँि
ू ीगत िचि

0.00

8439245.12

कारोबार सम्बन्धी

२०७६ मंसीर

10848797.07

0.00

10848797.07

अद्यावर्धक

२०७७ पुष

वववरण

16203004.82

637320.00

16840324.82

िम्मा

35491047.01

637320.00

36128367.01

तोककए
बमोजिमका अन्य
वववरण
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िम्मा िचि

अनघल्लो आर्थिक

वषिमा सावििननक

•

व्यवस्थापन गोष्ठी तथा राजष्िय कर ददवस आयोिना गररएको ।

SN

Subject

Details

ननकायले कुनै
कायििम वा
आयोिना
सञ्चालन गरे को
भए सोको वववरण
15

सावििननक
ननकायको
वेभसाईट भए

www.ird.gov.np

सोको वववरण
16

सावििननक
ननकायले प्राप्त
गरे को वैदेसशक
सहायता र ऋण,
अनुदान एवम ्

प्रावर्धक सहयोग
वा सम्झौता

सम्बन्धी वववरण
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सावििननक

आ.ि.२०७५/०७६ को राजस्िको लक्ष्र् र प्रगत

ननकायले
सञ्चालन गरे को

२०७५ कात क
ु
Group

कायििम र सो को (A) Income Tax
प्रगनत प्रनतवेदन
(B) House Rent Tax

२०७५ िंसीर

Monthly Target Monthly Coll. Percent Total Target
7897150

6223949

78.81

114601

0

Percent

5374518

80.57

156953

.00

495865

560446

110.62

6107631

3058837

3096121 101.22

(E)VAT (Internal)

7830661

6659662

85.05

6847242

5747044

84.65

(D) Excise(Internal)

5799960

6096755 105.12

5358331

5636594

100.67

218774

.00

38802

54778

162.95

18847871

17749108

88.40

(G) Education
Total

169439
70534
24657142

0

74141 105.11
22434668

90.99

२०७५ पौषको
Group
(A) Income Tax
(C) Interest

२०७५ श्रािण दे खख पौषसम्िको जम्िा

Monthly Target Monthly Coll Percent Total Target
57340789

(B) House Rent Tax

43544539

75.94

527958

.00

94875541

Total Coll.

Percent

76439277

80.57

1727310

.00

722164

919788

127.37

8442955

9339712

110.62

(E)VAT(Internal)

7425411

6403749

86.24

46929733

39726838

84.65

(D) Excise(Internal)

6018901

5437085

90.33

33754930

33981746

100.67

326372

.00

1159700

.00

69023

131857

191.03

370863

604327

162.95

71576288

57291348

80.04 184374022

162978910

88.40

(F) Health Service
(G) Education
Total
सावििननक

Total Coll.

(C) Interest

(F) Health Service
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वििरण

SN

Subject

Details

ननकायले
वगीकरण तथा
संरक्षण गरे को
सूचनाको

नामावली र
त्यस्तो सच
ू ना
संरक्षण गनि
तोककएको
समयावर्ध
19

सावििननक
ननकायमा परे को
सच
ू ना माग

•

बतयौता सम्बन्धी वववरण माग भएको र सम्बजन्धत कायािलय माफित ् उपलब्ध गराइएको ।

सावििननक

•

ननकायका

ववभागबाट सम्पादन भएका महत्वपूणि कियाकलाप समेटेर हरे क मदहना कर बुलेदटन प्रकाशन हुने गरे को,

•

सम्बन्धी ननवेदन
र सो उपर सूचना
ददइएको ववषय
20

स्थाननय पत्रपत्रत्रका, रे डडयो, टे सलसभिन, एफ.एम. लगायत माध्यमबाट सूचनाहरु प्रशारण गने

सूचनाहरु अन्यत्र

गररएको,

प्रकाशन भएका

वा हुने भएको
भए सोको वववरण

कर सम्बन्धी ववषयमा करदाता तथा आम नागररकलाई सचेतना िगाउने उद्दे श्यले राजष्िय तथा

•

ववभागबाट िारी हुने ननदे सशका सावििननक पररपत्र ववभागको वेभसाइटमा अद्यावर्धक गने
गररएको

•

कायिसम्पादन गदाि र सेवा सलंदा अबलम्बन गनुप
ि ने प्रकृयाहरु समेटेर कायिसंचालन / सेवा प्रवाह
ननदे सशका, २०७५ स्वीकृत भई सावििननक गररएको ।

