ँ
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, 2064 को दफा 5 को उपदफा 3 बमोन्िम यस कायाालयसग

1. ननकायको स्वरुप प्रकृन िः
नेपाल सरकारको ननर्ायानुसार आध ररक रािस्व कायाालय, िोरपाटी स्थापना भई नमन

२०77/05/01 दे न्ि सेवा

प्रवाह शुरु भएको हो। यसको कायाक्षेत्र गोकर्े श्वर नगरपानलका, शंिरापुर नगरपानलका, कागेश्वरी मनहरा
नगरपानलकाको वडा नं. १ दे न्ि ६ सम्म र काठमाडौं महानगरपानलकाको वडा नं. ६

ोककएको छ। यस क्षेत्रका

ु भ सेवा प्रदान गने उद्देश्यले स्थापना भएको यस
करदा ालाई नछटो छरर ो रुपमा सेवा प्रदान गरी करदा ालाई सवासल
कायाालयको स्थापनाको सयमा कररव 24 हिार पाँच सय करदा ाहरु रहेकोमा 2078/079 को पकहलो त्रैमानसक
अवनि सम्म 5000 (ब्यन्िग

था ब्यवसाकयक) भधदा बढी नयाँ करदा ाहरु थप हुन आएको दे न्ियो ।

2. ननकायको काम क व्ा य र अनिकारिः आध ररक रािस्व कायाालय िोरपाटीको प्रमुि काया यस क्षेत्रका करदा ालाई
सरल, सहि र छरर ो रुपमा सेवा प्रदान गरी सही र यथाया रािस्व सं कलन गरी राकिय रािस्व पररपून म
ा ा योगदान
गनुा रहेको छ ।
3.आध ररक रािस्व कायाालयमा रहने कमाचारी सख्या र कववरर्िः नेपाल सरकारले नेपाल रािपत्रांकक
अनिकृ

कायाालय प्रमुि रहेन र रािपत्रांकक

ृ ीय श्रे र्ीका अनिकृ

कि ीय श्रे र्ीको

स् रका कमाचारी 9 िना रािपत्रअनंकक

प्रथम

श्रे र्ीका कमाचारी-5 िना , कायाालय सहयोगी-3 को स्थायी दरवधदी रहेको । उपरोि बमोन्िको दरवधदी न्स्वकृ
भए पनन कमाचारी सख्याको कायाालयमा कमाचारी धयून रहेको कारर्ले करदा ाको सेवा प्रवाहमा चाप रहन गएको
छ।
4. ननकायबाट प्रदान गररने सेवा,सुकविािः नेपाल सरकारले पररपालन गरे का रािस्व नीन
रुपमा कायााधवयन गरी आफ्नो क्षेत्रका करदा ाको सवै प्रकारका
कर न्शक्षा कायाक्रम माफा

था कायाक्रमको प्रभावकारी

कर सम्बन्धि प्रशासननक सेवा सुकविा प्रदन गने

करदा ाको क्षम ा अनभवृकि एवं रािस्व सं कलनमा योगदान गने रहेको छ ।

5.सेवा प्रदान गने ननकायको शािा र न्िम्मेवार अनिकारीिः आध ररक रािस्व कायाालय िोपराटीमा करदा ा सेवा
शािा, कर सं कलन शािा, करपरीक्षर्
मूख्य न्िम्मेवार सोही शािाका अनिकृ

थ अनुसधिान शािा र ले िा शािा रहेका छन् । आ-आफ्नो शािाको
हुने र समग्र कायाालयको न्िम्मेवार अनिकारी कायाालय प्रमुि रहने ब्यवस्था

छ ।
6. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस् रु र अवनििः यस कायाालयबाट प्रवाह हुने सेवा प्राप्त गने लाग्ने समयको सधदभामा
करदा ा स्वयं न्िम्मेवार हुनछ
े न् । कायाालयबाट प्रवाह हुने

अनिकांश सेवा सूचना प्रकवनि प्रर्ालीमा आिारर

हुने र

करदा ा स्वयं ले अनलाईन प्रकवनिको उपयोग गरी आफूले प्राप्त गनुप
ा ने सेवा कवद्यु ीय माध्यमबाट अनुरोि गरे को
अवस्थमा कायाालयमा सूचना प्रकवनि प्रर्ालीमा कुनै समस्या नभएको अवस्थामा अनिक म पधर नमनेट लाग्ने र
करदा ा स्वयंले दे िाएको नाफाको अनुपा मा कर लाग्ने र उि कर करदा ाले कवद्यु ीय माध्यम वा अधय कुनै
माध्यमबाट बैंकमा दान्िला गना सककने भएकाले सो बाहेक करदा ाले अनुरोि गरे को ननवेदनमा रु. दशको हुलाक
कटकट बाहेक अधय दस् रु लाग्ने छै न ।

7. ननर्ाय गने प्रककया र अनिकारीिः करदा ाले माग ननवेदन गरे को सेवा प्रवाहका सम्बधिमा यस कायाालयको
सम्बन्धि

शािाका अनिकृ ले ननर्ाय गना सक्ने र कायाालयबाट गनुप
ा ने ननर्ायका हकमा कायाालय प्रमुिबाट ननर्ाय

हुने।
8. ननर्ाय उपर उिुरी सुन्ने अनिकारीिः सेवाग्राहीको सेवा प्रवाहको सम्बधिमा कुनै कववाद श्रृिना भइ वा समयमा ननर्ाय
हुन नसकेको अवस्थामा कायाालय प्रमुिबाट अन्ध म ननर्ाय भइ उिुरी उपरको कारवाही हुने ।
9. सम्पादद

कामको कववरर्िः आयकर ऐन, 2058, मूल्य अनभवृकि कर ऐन, 2052, अध शुल्क ऐन, 2058,

मददरा ऐन, 2031
अध गा

था प्रत्येक वर्ाको आनथाक ऐनहरुबाट ननदे न्श

भएका कामहरु यस कायााललयको कायाक्षेत्र

रहने छन् ।

10. सूचना अनिकारीको नाम र पदिः आध ररक रािस्व कायाालय, िोरपाटीमा सध ोर् धयापानेलाई सूचना अनिकारीको
रुपमा न्िम्मेवारी

ोककएको र ननिको पद कर अनिकृ

रहेको छ ।

11. ऐन, ननयम वा ननदे न्शकाको सूचीिः आध ररक रािस्व कायाालयले आयकर ऐन, 2058, मूल्य अनभवृकि कर ऐन,
2052, अध िःशुल्क ऐन, 2058, मददरा ऐन, 2031, आनथाक ऐनहरु, आयकर ननयमावली, 2059, मूल्य अभवृकि
कर ननयमावली 2053, अध िःशुल्क ननयमावली 2059, आयकर, मूल्य अनभवृकि कर, अध िःशुल्क ननदे न्शकाहरु,
िग्गा

ँ ीग
था घर िग्गा ननसगािःमा पूि

लाभकर ननदे न्शका, क्यानसनो आकान्स्मक लाभकर ननदे न्शकका, कवद्यु ीय

कवन्िक सम्बन्धि कायााकवनि लगाय का कानून, ननदे न्शका, एवं पररपत्र समे का कायाालयको दै ननक प्राशासन सञ्चालन
हुने गरे को छ ।
12. आम्दानी

था िचा र आनथाक कारोवार सम्बन्धि कववरर्िः नेपाल सरकार अथा मधत्रालयबाट

ोककएको कर

रािस्वको लक्ष्यका आिारमा रािस्व असूली हुने उि रकम महालेिा ननयधत्रक कायाालयको सूचना प्रकवनि प्रर्ाली
ोककएको बैंकले प्रयोग गरी बैंक माफा

आम्दानी हुने उि आम्दानी दै ननक रुपमा केधरीय रािस्व प्रर्ालीमा

अद्यावनिक हुने गरे को छ । नेपाल सरकार अथा मधत्रालय, आध ररक रािस्व कवभागले
ोककएको रकममात्र कायाालयको लेिाशािाबाट िचा गरी सोको लेिाङ्कन एवं कववरर् स्व

ोककएका िचा शीर्ाकमा
महालेिा ननयधत्रकको

कायाालयमा अद्यावनिक हुने गरे को छ ।
13.यस कायाालयको प्रमुि कर अनिकृ को नाम र ठे गानािः दीपक गा म, प्रमुि कर अनिकृ
कायाालय, िोरापाटी ।

कवद्यु ीय माध्ययको प्रयोग गरािः ब्यवसायको लाग

र समयको सदुपयोग गरा ।

कायाालयको ठे गानािः
आध ररक रािस्व कायाालय िोरपाटी
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