नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

आन्त्तररक राजस्व ववभाग

व्यवस्र्ापन गोष्ठी (२० र २१ भाद्र २०७4)

काठमाडौं घोषणापर, २०७४
राज्यको कुल राजस्व सं कलनको महत्वपूण थ वहस्सा ओगट्ने आन्त्तररक राजस्व सं कलन तर्ा व्यवस्र्ापन
गने एक महत्वपूणथ ननकायको रुपमा आन्त्तररक राजस्व ववभाग रहे को छ। यस ववभागद्वारा आनर्थक वषथ
२०७३/०७४ मा आयकर रु 148 अवथ 23 करोड, मूल्य अनभवृवि कर रु 61 अवथ 12 करोड,
अन्त्त:शुल्क रु 47 अवथ 21 करोड, स्वास््य सेवा कर रु 86 करोड र शशक्षा सेवा शुल्क रु 73

करोड गरी कुल रु 258 अवथ 17 करोड कर राजस्व सं कलन गररएको छ । आनर्थक वषथ
२072/73 मा सं कलन गररएको कर राजस्व भन्त्दा 26.26 प्रनतशतले वृवि भई गत बषथको लक्ष्यको
तुलनामा 110.52 प्रनतशत प्रगनत हानसल भएको छ । कुल राजस्व पररचालनमा आन्त्तररक राजस्व

ववभागको योगदान कररब 47.16 प्रनतशत रहे को छ । हालसम्ममा कुल 16,23,078 करदाताहरु
करको दायरामा आएका छन्। यी मध्ये व्यावसावयक स्र्ायी ले खा नम्बर (PAN)

नलने करदाता

9,34,658 तर्ा व्यशिगत स्र्ायी ले खा नम्बर नलने करदाता 6,88,420 रहे का छन् ।
व्यावसावयक स्र्ायी लेखा नम्बर नलने मध्ये मूल्य अनभवृवि करतर्थ 1,76,891 र अन्त्त:शुल्कतर्थ
54,657 करदाता दताथ रहे का छन् ।
ववत्तीय स्र्ावयत्व एवम् आनर्थक वृविको लानग सुदृढ ववत्त सं रचना ननमाथण गने , कर प्रणालीको सुदृढीकरण
गदै ददगो रुपमा आन्त्तररक ववत्तीय स्रोत पररचालन गने , ववद्युतीय सूचना प्रणाली एव छररतो कायथववनि
अवलम्वन गरी कर सहभानगता लागत एवं सं कलन लागत न्त्यू न गने उद्देश्यले यस आनर्थक बषथको

राजस्व नीनत तर्ा कायथक्रम र ववभागद्वारा ववनभन्न समयमा घोषणा गररएका प्रनतबिता एवं नीनतहरुलाई
आत्मसात् गदै २०७4 साल भाद्र २० र २१ गते काठमाडौंमा सम्पन्न व्यवस्र्ापन गोष्ठीबाट चालु
आनर्थक वषथ २०७४/०७५ मा तपनसल बमोशजमका कायथ सम्पादन गने सामुवहक प्रनतबिता सवहत यो
काठमाडौं घोषणापर, 2074 जारी गरे का छौं

।
तपनसल

१.

आनर्थक वषथ २०७४/०७५ को लानग ननिाथरण गररएको कुल राजस्व सं कलनको लक्ष्य

रु

730 अवथमध्ये यस ववभागलाई ननददथष्ट गररएको रु. २99 अवथ 91 करोड शीषथकगत रुपमा
सं कलन गररने छ ।
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२.

आन्त्तररक राजस्व ववभागको पवहलो पं चवषीय रणनीनतक योजना (First Five year Strategic
Plan) को मूल्याङ्कन गरी दोस्रो पंचवषीय रणनीनतक योजना (Second Five Year Strategic Plan)
तयार गरी कायाथन्त्वयन गररने छ ।

३.

र्र्छ्यौट हुन बाकी बेरुजुमध्ये चालु आ.व.मा कम्तीमा ८० प्रनतशत बेरुजु र्र्छ्यौट गरी
सम्परीक्षण गराइनेछ ।

४.

मूल्य अनभवृवि करको Non-filer को सं ख्या ठू ला करदाता कायाथलय, आन्त्तररक राजस्व
कायाथलय काठमाडौं क्षेर नं १, २ र ३ को हकमा एक प्रनतशतभन्त्दा कम गने र अन्त्य
कायाथलयहरुमा एकल सं ख्या (Single Digit ) मा सीनमत गनथ तदनुसारको कायथयोजना तयार गरी
कायाथन्त्वयन गररने छ।

५.

आय वववरण पेश गने म्याद र्प सम्बन्त्िी ननवेदन प्राप्त गने र स्वीकृनत ददने तर्ा कर च ुिा
प्रमाणपर प्रदान गने कायथ नबद्युतीय

६.

प्रणाली मार्थत् हुने व्यवस्र्ा नमलाइने छ ।

हाल प्रयोगमा रहे को SITC (Standard International Trade Classification) लाई पररमाजथन गरी
कायाथन्त्वयनमा ल्याइने छ ।

७.

ु ानी प्रणाली (e-Payment) लागू गनथ अन्त्य सम्वि ननकायहरुसं ग समन्त्वय गरी यसै
ववद्युतीय भि
आनर्थक वषथ नभर पूव थ तयारीको कायथ सम्पन्न गररनेछ ।

८.

राजस्व वक्यौता असुलीको लानग अशन्त्तम तहसम्मको कानूनी कारवाही गररनेछ । बक्यौता
सम्बन्त्िी कानुनी कारवाहीको नबबरण ववद्युतीय अनभले खमा अद्यावनिक गररने छ ।

९.

प्रशासकीय पुनरावलोकनका लानग पेश भएका ननवेदनमध्ये नबगत आ.ब.सम्मका ननवेदनहरु सबै
र चालु आ.ब. मा परे का ननवेदनहरु मध्ये ५० प्रनतशत चालु आ.ब.मा नै र्र्छ्यौट गररनेछ ।

१०.

ववद्युतीय प्रणालीबाट ववजक जारी गने करदाताहरुको कारोवार ववभागको केन्त्द्रीय सभथरमा
अनभलेख हुने गरी Central Billing Monitoring System तयार गरी कायाथन्त्वयन शुरु गररने छ ।

११.

ववद्युतीय अनभले ख व्यवस्र्ापन प्रणाली (Digital Document Management System) को माध्यमबाट

१२.

ववद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार व्यवसाय (e-Commerce) को कारोबारमा हुने करारोपण

अनभलेख व्यवशस्र्त गने कायथ कायाथन्त्वयन गररने छ ।

सम्बन्त्िमा अध्ययन गरी कायाथन्त्वयनको प्रवक्रया शुरु गररने छ ।
१३.

एकीकृत कर प्रणाली (ITS) मा आयकरतर्थको Audit Trial Report (ATR) तयार हुने प्रणाली
ववकास गरी कायाथन्त्वयनमा ल्याइने छ ।
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१४.

सं गठन व्यवस्र्ापन सवेक्षण (O&M) गरी सं घीय ढााँचा अनुसारको सं गठन पुनसंरचनाको खाका
तयार गरी कायाथन्त्वयन प्रवक्रया अगानड बढाइने छ ।

१५.

हाल छु ट्टाछु ट्टै अशस्तत्वमा रहे का आयकर, मुल्य अनभबृवि कर, अन्त्तःशुल्क लगायतका राजस्व
सम्वन्त्िी ऐनहरुलाई सरल, सहज एवं पररष्कृत गरी एउटै ऐनमा समावहत गनथका लानग एवककृत
कर सं वहताको प्रारशम्भक मस्यौदा तयार गररनेछ ।

१६.

अर्थ मन्त्रालय

अन्त्तगथतका ववभागहरु बीच एकीकृत नबद्युतीय सूचना प्रणाली स्र्ापना गने

सन्त्दभथमा यस आ.ब.मा भं सार ववभाग र आन्त्तररक राजस्व ववभागको नबद्युतीय प्रणाली बीच
Interconnectivity गररने छ ।
१७.

प्रशासकीय पुनरावलोकन तर्ा पुनरावेदनसं ग सम्वन्त्िीत ननवेदन, कागजात तर्ा र्ाइलहरुको
शस्र्नत दे शखने गरी पुनरावेदन सूचना व्यवस्र्ापन प्रणाली (Appeal Information Management
System) को ववकास गरी कायथन्त्वयनमा ल्याइनेछ ।

१८.

बजार अनुगमन कायथलाइथ सघन रुपमा अगानड वढाइनेछ।सार्ै अनुसन्त्िान र कर परीक्षण कायथ
सूचना र राजस्व जोशखमका सूचकांकको आिारमा सम्पादन गरी गुणस्तरीयता अनभबृवि
गररनेछ ।

१९.

मददराजन्त्य पदार्थको शशि र गुणस्तर मापन गने प्रयोजनको लानग ववभागमा नै प्रयोगशाला
स्र्ापना गररनेछ ।

२०.

बैंक काउण्टर स्र्ापना हुन बााँकी आन्त्तररक राजस्व कायाथलयहरुमा बैंक काउण्टर स्र्ापना
गररनेछ ।

२१.

कर प्रशासनमा कायथरत जनशशिको क्षमता अनभबवि गनथ ववषयगत तानलम ददने व्यवस्र्ालाई
प्रभावकारी रुपमा सं चालन गररनेछ ।
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