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१. राजस्व ऄनुसन्धान ववभागको स्वरुप र प्रकृवतः
राज्य सञ्चालन, न्त्वकास र समृन्त्िको मल
ू अधार राजस्व
हो । सश
ु ासन, न्त्वकास, समृन्त्ि एवं सावाजन्त्नक व्यवहारलाइ
मयाान्त्दत एवं व्यवन्त्स्थत रुपमा सञ्चालन गनाका लान्त्ग
राजस्वको अवश्यकता पदाछ । राजस्व राज्यको अन्त्थाक
तथा सामान्त्जक न्त्ियाकलाप सञ्चालन गने प्रमख
ु स्रोत
भएकोले यसको प्रभावकारी पररचालनबाट मारै राज्यको
प्रशासन्त्नक र न्त्वकासात्मक कायाहरु सहज ढङ्गबाट
ऄगान्त्ड बढाईन सन्त्कन्त्छ । रान्त्रिय ऄथातन्त्रमा अन्त्तररक
न्त्वत्तीय साधन स्रोतको ईन्त्चत रुपमा पररचालन हुन कर
काननु हरुको कडाइका साथ कायान्त्वयन हुनपु दाछ ।सो हुन
नसक्दा राजस्व चहु ावटको ऄवस्था न्त्सजाना हुन्त्छ । देशमा
सञ्चान्त्लत अन्त्थाक गन्त्तन्त्वन्त्धको ऄनपु ातमा राजस्व
सङ्कलन हुन नसक्दा न्त्वत्तीय स्रोतमा सङ्कुचन अइ
यसबाट मल
ु ुकको अन्त्थाक, सामान्त्जक एवं न्त्वकास
गन्त्तन्त्वन्त्ध सञ्चालनमा बाधा पग्ु न,े प्रन्त्तस्पधाात्मक
वातावरण र क्षमतामा ह्रास तथा लगानीमैरी वातावरणमा
प्रन्त्तकूल ऄसर पना जान्त्छ । कुशलतापवू ाक स्रोत पररचालन
गरी सदृु ढ व्यवस्थापनबाट मारै राज्यका अन्त्थाक
गन्त्तन्त्वन्त्धहरुलाइ प्रभावकारी रुपमा ऄगान्त्ड बढाईन सन्त्कने
भएकोले राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रण गरी राजस्व
पररचालनलाइ ईच्च, फरान्त्कलो र न्त्दगो बनाईनु अजको
अवश्यकता हो ।
सघं ीय शासन प्रणालीलाइ सबल र सदृु ढ तल्ु याईन ठूलो
मारामा स्रोत पररचालनको अवश्यकता पदाछ । कुल
गाहास्थ ईत्पादन र राजस्वको ऄनपु ातमा िमश: बृन्त्ि हुदुँ ै
गए तापन्त्न औपचाररक रुपमा करको दायरामा अइ
कारोबार गने करदाताको संख्या कूल जनसंख्याको पाुँच
प्रन्त्तशतको हाराहारीमा मार रहेको छ । दताा गरी करको
दायरामा अइ कारोबार गनेको पन्त्न सम्पणू ा कारोवार
दायरामा नअईने, करको औपचाररकता परू ा गना बझु ाईनपु ने
न्त्ववरण नै नबझु ाईने, बझु ाए पन्त्न सन्त्ह न्त्ववरण नबझु ाईने,
न्त्ववरण बझु ाएपन्त्न कारोवार कम देखाईने, राजस्व दान्त्खला
कम गने एवं राजस्व दान्त्खला नै नगनेको संख्या ठूलै
पररमाणमा रहेको छ । गैरकर क्षेर न्त्बस्तार हुदुँ ै जाुँदा यसमा
पन्त्न चहु ावट जोन्त्खमको संभावना रहेको छ। प्रदेश सरकार र
स्थानीय तहले ठूलो पररमाणमा राजस्व सङ्कलन गने तर
न्त्त क्षेर न्त्वभागको ऄनसु न्त्धानको प्रत्यक्ष दायरान्त्भर
नपरे कोले चनु ौती थन्त्पएको छ ।

मल
ु ुकको अन्त्थाक न्त्वकासको लान्त्ग काननु बमोन्त्जम
अवश्यक राजस्व सङ्कलन गरी स्रोत पररचालनलाइ
बढाईन राजस्व सङ्कलनसुँग सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायहरु
प्रभावकारी हुनपु दाछ । स्वयं कर न्त्नधाारण प्रणालीमा
स्वेन्त्च्छक कर सहभान्त्गतालाइ प्रविान गने र काननु
कायाान्त्वयन गने कायामा यी न्त्नकायहरुको भन्त्ू मका महत्वपणू ा
रहन्त्छ । राजस्व चहु ावट हुन नन्त्दन, न्त्नयन्त्रण र रोकथाम
कायालाइ प्रभावकारी बनाईन सान्त्वकमा ऄथा मन्त्रालय
ऄन्त्तगात रहेको यस न्त्वभागलाइ न्त्व.सं. २०७४ साल फागनु
देन्त्ख प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदको कायाालय मातहत
ल्याआएको छ । राजस्व चहु ावट (ऄनसु न्त्धान तथा न्त्नयन्त्रण)
ऐन, २०५२ र न्त्नयमावली, २०७० तथा न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमय
(न्त्नयन्त्मत गने) ऐन, २०१९ र न्त्नयमावली, २०२० बमोन्त्जम
राजस्व चहु ावट तथा न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमय ऄपचलनसम्बन्त्धी
कसरु मा ऄनसु न्त्धान, तहन्त्ककात र ऄन्त्भयोजन गने
न्त्वभागको क्षेरान्त्धकार रहेको छ ।
अम जनताको चाहना बमोन्त्जम समृि नेपाल: सख
ु ी जीवन
न्त्नमााण गना, अन्त्थाक न्त्वकासको गन्त्तलाइ तीव्र पाना
अवश्यक पने राजस्व पररचालनलाइ प्रभावकारी बनाइ कर
तथा गैर करका क्षेरमा हुने राजस्व चहु ावटलाइ न्त्नयन्त्रण
तथा रोकथाम गने ईद्देश्यका साथ न्त्वभाग न्त्ियाशील रहेको
छ । प्रचन्त्लत काननु ले प्रदान गरे को क्षेरान्त्धकारन्त्भर रही
पारदशी एवं स्वच्छ ऄथातन्त्रको न्त्नमााण तथा राजस्व
चहु ावट र अन्त्थाक ऄपराध न्त्नयन्त्रण गने कायालाइ सघाई
पयु ााईन यस न्त्वभागले प्रविानात्मक, न्त्नरोधात्मक र
ईपचारात्मक ईपायहरु ऄबलम्बन गदै अएको छ । यसका
लान्त्ग न्त्वभागले अफ्नो वान्त्षाक नीन्त्त, कायािम र योजना
न्त्नमााण गरी सोही बमोन्त्जम न्त्ियाकलापहरु सञ्चालन गदै
अएको छ । देशको वतामान वस्तुन्त्स्थन्त्तलाइ न्त्वश्ले षण गदाा
राजस्व चहु ावटका गन्त्तन्त्वन्त्धहरुलाइ न्त्नयन्त्रण गरी राजस्व
पररचालन ऄन्त्भबृन्त्ि गने र स्वच्छ पारदशी ऄथातन्त्रको
न्त्नमााण माफा त् समृन्त्िको चाहना परु ा गराईन राजस्व
ऄनसु न्त्धान न्त्वभागलाइ नीन्त्त, काननु , सगं ठन सरं चना एवं
जनशन्त्ि, सचू ना प्रन्त्वन्त्ध तथा ऄन्त्य भौन्त्तक स्रोत साधनले
सबल र सक्षम बनाइ Economic Intelligence Body
को रुपमा न्त्वकास गनपाु ने अवश्यकता रहेको छ ।
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"राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रण माफा त् स्वेन्त्च्छक कर
सहभान्त्गताको ऄनक
ु ु ल वातावरण न्त्सजाना गरी स्वस्थ
ऄथातन्त्रको न्त्नमााणमा योगदान पयु ााईने ।"

३. ईद्देश्य
प्रचन्त्लत नेपाल काननु ले प्रदान गरे को ऄन्त्धकार र कताव्यको
पणू ा प्रयोग एवं पालना गरी प्रमाणमा अधाररत ऄनसु न्त्धान
पिन्त्तको न्त्वकास गना, प्रभावकारी अन्त्थाक सचू ना
सङ्कलन, न्त्वश्ले षण र ईपयोग गने प्रणालीलाइ प्रभावकारी
बनाईुँदै पारदशी एवं स्वच्छ ऄथातन्त्रको न्त्नमााण, ईत्तरदायी
एवं व्यावसान्त्यक प्रशासनको संस्थागत न्त्वकास माफा त
राजस्व चहु ावट र अन्त्थक
ा ऄपराध न्त्नयन्त्रणका लान्त्ग
न्त्नम्नानसु ारका ईद्देश्य प्रान्त्तमा न्त्वभाग के न्त्रीत रहेको छः कर कानन
ु को कडाइका साथ पररपालना गराइ राजस्व
चहु ावटमा संलग्न सबैमान्त्थ ऄनसु न्त्धान तहन्त्ककात
गरी राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रण एवं न्त्यन्त्ू नकरण गने ।
 सच
ू ना, ज्ञान र प्रन्त्वन्त्धमा अधाररत ऄनसु न्त्धान पिन्त्त
ऄवलम्बन गरी ऄबैध अन्त्थाक गन्त्तन्त्वन्त्धबाट हुने
राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रण गने ।
 न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमयको ऄवैध ओसारपसार तथा
ऄपचलनको ऄनसु न्त्धान एवं ऄन्त्भयोजन गरी
प्रभावकारी न्त्नयन्त्रण गने ।
 स्वच्छ र पारदशी ऄथातन्त्र न्त्नमााणमा नीन्त्तगत
पृष्ठपोषण गने।
 स्वच्छ, स्वत:स्फूता र ऄवरोधरन्त्हत व्यवसान्त्यक
न्त्ियाकलापको प्रविानमाफा त लगानीमैरी ऄनक
ु ूल
वातावरण न्त्नमााणमा सघाई पयु ााईने ।

४. रणनीवत
तोन्त्कएको कायाक्षेर र न्त्लएका ईद्देश्य हान्त्सल गना यस
न्त्वभागले अफ्नो कायासम्पादनको न्त्सलन्त्सलामा देहायका
रणनीन्त्तहरू ऄवलम्बन गदै अएको छः प्रवर्द्वनात्मक
ईपाय
(Promotional
Measures): राजस्व चहु ावट गन्त्म्भर ऄपराध हो
भन्त्ने न्त्वषयलाइ ईद्योगी व्यवसायी र सवासाधरण
जनतासम्म चेतना फै लाईन गोरठी, सेन्त्मनार,
ऄन्त्तरन्त्िया, कायाशाला, सचू ना प्रसारण, संस्थागत
सदृु ढीकरण, कायाप्रणाली तथा कायान्त्वन्त्धमा सधु ार गने
।
 वनरोधात्मक ईपाय (Preventive Measures):
राजस्व चहु ावट हुन नन्त्दन पवू ा सावधानी ऄपनाईने।
राजस्व सङ्कलनका नीन्त्त, न्त्वन्त्ध, प्रन्त्िया र



व्यवहारमा भएका रटू ी तथा कमीकमजोरी हटाईन
सझु ाव न्त्दने । तथ्यमा अधाररत भएर शक
ं ास्पद
कारोबारस्थल र नाकामा न्त्नगरानी, ऄन्त्तर-न्त्नकाय
सचू ना अदान प्रदान र समन्त्वय, न्त्नयम काननु को
पररपालना, गस्ती पररचालन, अचारसंन्त्हता न्त्नमााण
एवं पररपालन तथा व्यावसान्त्यक कारोबारको ऄनगु मन
गने।सचू ना प्रन्त्वन्त्धमा अधाररत प्रणालीको ऄवलम्बन
गने।
ईपचारात्मक ईपाय (Curative Measures):
राजस्व चहु ावटको गन्त्तन्त्वन्त्धको सचू ना सङ्कलन,
न्त्वश्लेषण र राजस्व जोन्त्खम तथा न्त्वत्तीय महत्वका
अधारमा ऄनसु न्त्धान एवं ऄन्त्भयोजन गने ।राजस्व
चहु ावटमा संलग्न सबै मान्त्थ कठोरता पवू ाक काननु
बमोन्त्जम ऄनसु न्त्धान न्त्वश्ले षण गरी ऄदालतमा मद्दु ा
दायर गने । न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमय ऄपचलन न्त्नयन्त्रण गना
ऄनसु न्त्धान तथा ऄन्त्भयोजन गने ।

५. कायवक्षेत्र
राजस्व चहु ावट (ऄनसु न्त्धान तथा न्त्नयन्त्रण) ऐन, २०५२ र
न्त्नयमावली, २०७० र न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमय (न्त्नयन्त्मत गने) ऐन,
२०१९ तथा न्त्नयमावली, २०२० ले राजस्व ऄनसु न्त्धान
न्त्वभागलाइ कर तथा गैर कर राजस्व चहु ावट तथा न्त्वदेशी
न्त्वन्त्नमय ऄपचलन न्त्नयन्त्रण सम्बन्त्धमा ऄनसु न्त्धान गने र
ऄन्त्भयोजन गने मल
ू न्त्जम्मेवारी तोके को छ । प्रचन्त्लत
राजस्व सङ्कलनसुँग सम्बन्त्धन्त्त सघं ीय काननु बमोन्त्जम
राज्यलाइ प्राप्त हुनपु ने राजस्व प्राप्त भयो भएन भन्त्ने
सम्बन्त्धमा राजस्व ऄनसु न्त्धान न्त्वभागले प्रात काननु ी
क्षेरान्त्धकार न्त्भर रही राजस्व चहु ावट तथा न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमय
ऄपचलन न्त्नयन्त्रणको लान्त्ग न्त्नम्नानसु ारका मख्ु य–मख्ु य
कायाहरू सम्पादन गदै अएको छः–
 कुनै व्यन्त्ि वा न्त्नकायले राजस्व चह
ु ावट गरेको भन्त्ने
मनान्त्सव मान्त्फकको अधार भएमा वा शंका लागेमा
ईि व्यन्त्ि वा न्त्नकायको घर, गोदाम, ईद्योग,
कारखाना, कारोबारस्थल, सवारी साधन अन्त्दमा
खानतलासी गने, अरोन्त्पत व्यन्त्िलाइ न्त्नयन्त्रणमा
न्त्लने, मालसामान वा कागजात कब्जामा न्त्लने,
न्त्सलबन्त्दी गने, रोक्का गने लगायत ऄन्त्य अवश्यक
कायाहरू गरी ऄनसु न्त्धान गने ।
 कुनै व्यन्त्ि वा न्त्नकायले राजस्व चह
ु ावट गरे को वा
राजस्व चहु ावट गना सघाइ मन्त्तयार बनेको पाआएमा
न्त्वस्तृत ऄनसु न्त्धान प्रन्त्तवेदन तयार गरी राजस्व
चहु ावट (ऄनसु न्त्धान तथा न्त्नयन्त्रण) ऐन, २०५२
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ऄनसु ार सम्बन्त्न्त्धत न्त्जल्ला ऄदालतमा मद्दु ा दायर गने
।
राजस्व चहु ावट भएको सचू ना प्रात भइ ऄनसु न्त्धान
गदाा प्रचन्त्लत काननु बमोन्त्जम न्त्नधाारण गनापु ने राजस्व
न्त्नधाारण गरी ऄसल
ु गनपाु ने देन्त्खएमा ऄसल
ु गना वा
राजस्व न्त्नधाारणमा भएको गल्ती वा रटु ी सच्याईन
सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायमा लेखी पठाईने ।
न्त्नकासी/पैठारी तथा अन्त्तररक ओसारपसारको िममा
हुने राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रणको लान्त्ग संभान्त्वत
जोन्त्खम क्षेरहरूमा रुत गस्ती, न्त्नयन्त्मत गस्ती तथा
अकन्त्स्मक गस्ती पररचालन गरी राजस्व चहु ावट
न्त्नयन्त्रण माफा त अन्त्थाक समृन्त्ि हान्त्सल गना योगदान
गने ।
राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रणको लान्त्ग सरु ाकी पररचालन
गरी सचू ना सङ्कलन गने।
कर तथा गैरकर राजस्व चहु ावट र छली न्त्नयन्त्रणको
लान्त्ग चहु ावटका नवीनतम प्रवृन्त्त्तहरुको पन्त्हचान गने र
जोन्त्खममा अधाररत (Risk Based) सचू ना
सङ्कलन तथा न्त्वश्लेषण गरी सचू ना भडडार (Data
Bank/Inventory) न्त्नमााण गने ।
राजस्व सङ्कलन गने व्यन्त्ि तथा न्त्नकायहरूले
ऄपनाईने प्रन्त्ियामा भएको कमी कमजोरीबाट राजस्व
चहु ावट भएको पाआएमा त्यस्तो प्रन्त्ियामा सधु ार गना
सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायमा लेखी पठाईने।
न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमयको ऄवैध रुपमा हुने सङ्कलन, संचय,
ओसारपसार, ऄपचलन तथा ऄवैध कारोबार ईपर
न्त्नगरानी गने र ऄनसु न्त्धानबाट दोषी पाआएमा मि
ु ा
दायर गने ।
राजस्व चहु ावट हुन सक्ने क्षेरहरूको पन्त्हचान गरी सो
बारे मा सजगता ऄपनाईन राजस्व ऄसल
ु गने कायामा
सल
ं ग्न सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायहरूलाइ ध्यानाकषाण गराईने
।
राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रणको लान्त्ग ऄन्त्य न्त्नकायबाट
प्रात सचू नाको न्त्वश्ले षण, परीक्षण गरी ईपयोग गने ।
राजस्व चहु ावटको कसरु मा सरु क्षा न्त्नकायहरूबाट
पिाई गरी पेश भएका व्यन्त्ि तथा मालसामानहरूको
सम्बन्त्धमा ऄनसु न्त्धान तथा अवश्यक कारबाही गने ।
राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रणको लान्त्ग सचू ना प्रवाह गने,
सरोकारवाला न्त्नकायहरूसुँग बैठक, सचू ना अदान
प्रदान, समन्त्वय र सहकाया गने ।





राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रण गना मौजदु ा ऐन, न्त्नयम तजामु ा
वा सश
ं ोधन गनपाु ने भएमा नेपाल सरकारलाइ
अवश्यक राय सझु ाव न्त्दने ।
सस्ं थागत सदृु ढीकरण, भौन्त्तक पवू ााधार न्त्वकास,
कमाचारीको क्षमता न्त्वकास तथा प्रभावकाररता
बन्त्भवृन्त्ि गदै नीन्त्तगत तथा प्रणालीगत सधु ारका लान्त्ग
पहल गने ।

६. कानुनी ऄवधकार क्षेत्र
राजस्व ऄनसु न्त्धान न्त्वभागले कायासम्पादनका न्त्सलन्त्सलामा
देहायका काननु हरू प्रयोग गरी ऄनसु न्त्धान तथा ऄन्त्भयोजन
गदै अएको छ ।
 राजस्व चह
ु ावट (ऄनसु न्त्धान तथा न्त्नयन्त्रण) ऐन,
२०५२ तथा न्त्नयमावली, २०७०,
 न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमय (न्त्नयन्त्मत गने) ऐन, २०१९ तथा
न्त्नयमावली, २०२०,
यी बाहेक संघीय सरकारको राजस्व प्रशासनसुँग सम्बन्त्न्त्धत
देहायका काननु हरु पन्त्न न्त्वभागको कायासम्पादनसुँग
ऄन्त्तरसम्बन्त्न्त्धत रहेका छन् :
 सालबसाली अन्त्थाक ऐन
 मल्
ू य ऄन्त्भवृन्त्ि कर ऐन, २०५२ तथा न्त्नयमावली,
२०५३
 अयकर ऐन, २०५८ तथा न्त्नयमावली, २०५९
 ऄन्त्तःशल्
ु क ऐन, २०५८ तथा न्त्नयमावली, २०५९
 भन्त्सार ऐन, २०६४ तथा न्त्नयमावली, २०६४
 गैर करको हकमा गैर करसुँग सम्बन्त्न्त्धत ऐनहरु तथा सो
सुँग सम्बन्त्न्त्धत न्त्नयमहरु न्त्वभागको कायासम्पादनमा
प्रयोग हुने गदाछन् ।
न्त्वभागको कायासम्पादनसुँग सम्बन्त्न्त्धत महत्वपणू ा
काननु हरुको सन्त्ं क्षप्त जानकारी देहाय वमोन्त्जम रहेको छ ।
क. राजस्व चुहावट (ऄनुसन्धान तथा वनयन्त्रण) ऐन,
२०५२ तथा वनयमावली, २०७०
राजस्व ऄनसु न्त्धान न्त्वभागको कायाक्षेरलाइ स्परटता न्त्दइ
न्त्वभागको ऄनसु न्त्धानात्मक, न्त्नयन्त्रणात्मक र प्रविानात्मक
कायालाइ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गने अधार राजस्व
चहु ावट (ऄनसु न्त्धान तथा न्त्नयन्त्रण) ऐन, २०५२ तथा
न्त्नयमावली, २०७० ले प्रदान गरे को छ । सवासाधारण
जनताको न्त्हत र समृन्त्िको ऄपेक्षा तथा बढ्दो
अकांक्षाहरुलाइ सम्बोधन गना देशको अन्त्थाक न्त्वकासलाइ
रुत्ततर रुपमा ऄगान्त्ड बढाईन राजस्व चहु ावटलाइ
प्रभावकारी न्त्नयन्त्रण गरी ऄन्त्धकान्त्धक राजस्व पररचालन
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गना प्रस्ततु ऐनले न्त्वभागलाइ ऄन्त्धकार तथा न्त्जम्मेवारी
प्रदान गरे को छ । मल
ू तः कर तथा गैरकर राजस्व क्षेरमा हुने
चहु ावटलाइ प्रभावकारी रुपमा न्त्नयन्त्रण तथा रोकथाम गना
यस ऐनले न्त्वभागलाइ ऄन्त्धकार न्त्दएको छ । यो ऐन माफा त
राजस्व चहु ावटको ऄनसु न्त्धान तथा तहन्त्ककात गरी
सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकायमा कारबाहीका लान्त्ग लेखी पठाईने वा
सम्बन्त्न्त्धत ऄदालतमा राजस्व चहु ावट ईपर मद्दु ा दायर गने
ऄन्त्धकार न्त्वभागले प्रात गरे को छ ।
ख. ववदेशी वववनमय (वनयवमत गने) ऐन, २०१९ र
वनयमावली, २०२०
न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमयको प्रयोगलाइ व्यवन्त्स्थत र न्त्नयन्त्मत गरी
अन्त्थाक ऄपराधमि
ु राज्य न्त्नमााणको लान्त्ग ईि ऐनले
प्रत्याभतू गरे को ऄनसु न्त्धान ऄन्त्धकारीको व्यवस्था
कायाान्त्वयन गने न्त्जम्मेवारी न्त्वभागलाइ रहेको छ । न्त्वदेशी
न्त्वन्त्नमय (न्त्नयन्त्मत गने) ऐन, २०१९ बमोन्त्जम न्त्वदेशी
मरु ाको ऄपचलन र ऄवैध कारोबारको ऄनसु न्त्धान तथा
तहन्त्ककात गरी सम्बन्त्न्त्धत ऄदालतमा मद्दु ा दायर गने
ऄन्त्धकार ऄथा मन्त्रालयको न्त्मन्त्त २०५९/६/१ को नेपाल
राजपर खडड ५२ ऄन्त्तररिाङ्क ४४क. मा प्रकान्त्शत
सचू नाबाट यस न्त्वभागलाइ प्रात भएकोमा यस सचू नालाइ
खारे ज गरी न्त्मन्त्त २०७५/05/३१ मा प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्न्त्रन्त्परषदको कायाालयबाट प्रकान्त्शत सचू ना ऄनसु ार यस
न्त्वभाग र मतहतका ४ वटै कायाालयहरुलाइ रहेको छ।साथै
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, भन्त्सार कायाालय
तथा ऄन्त्य न्त्नकाय वा व्यन्त्िबाट प्राप्त सचू ना वा दान्त्खला
भएको न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमय ऄपचलन सम्बन्त्धी कसरु को
न्त्वस्तृत ऄनसु न्त्धान गरी सम्बन्त्न्त्धत न्त्जल्ला न्त्यायान्त्धविाको
राय/परामशाको अधारमा सम्बन्त्न्त्धत न्त्जल्ला ऄदालतमा
मद्दु ा दायर गदाछ ।
ग. राजस्व प्रशासनसँग सम्बवन्धत ऄन्य ऐन तथा
वनयमावलीहरु
न्त्वभागलाइ संघीय काननू बमोन्त्जम नेपाल सरकारले
सङ्कलन गने राजस्व चहु ावटको सम्बन्त्धमा ऄनसु न्त्धान
तहन्त्ककात तथा ऄन्त्भयोजन गने न्त्जम्मेवारी तोन्त्कएको छ ।
त्यसैले राजस्व ऄनसु न्त्धान न्त्वभागको कासाम्पादनमा नेपाल
सरकारले प्रशासन गने अयकर, मल्ू य ऄन्त्भबृन्त्ि कर,
ऄन्त्त:शल्ु क तथा भन्त्सार महसल
ु सुँग सम्बन्त्न्त्धत ऐन
काननु हरु र गैर करसुँग सम्बन्त्न्त्धत ऄन्त्य न्त्नकायले प्रयोग गने
ऐन न्त्नयमहरु ऄनरुु प राजस्व सङ्कलन भए नभएको,
काननु को पालना भए नभएको सम्बन्त्धमा ऄध्ययन,

छानन्त्वन र न्त्वश्ले षण गरी कर तथा गैर राजस्व चहु ावट
भएको पाआएमा अवश्यक ऄनसु न्त्धान गदाछ ।
७. ववभागको संगठन संरचना
राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रण कायालाइ न्त्वन्त्शष्टीकृ तरुपमा
सञ्चालन गना न्त्व.सं. २०३४ सालमा ऄथा मन्त्रालयमा
राजस्व ऄनसु न्त्धान महाशाखाको स्थापना भएको न्त्थयो ।
यस कायाका लान्त्ग छुट्टै समन्त्पता आकाइको अवश्यकता
भएसुँगै न्त्व.सं. २०५० सालमा राजस्व ऄनसु न्त्धान
न्त्वभागको गठन भएको हो ।२०६७ साल माघ १८ गते
नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद)् बाट राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रण
तथा सम्पन्त्त्त शि
ु ीकरण न्त्नवारण सम्बन्त्धी काया गना
एकीकृ त स्वरुपको राजस्व तथा सम्पन्त्त्त शि
ु ीकरण
ऄनसु न्त्धान न्त्वभाग गठन भइ तदनरुु पको दरबन्त्दी समेत
स्वीकृ त भएको न्त्थयो ।
पन्त्छ सम्पन्त्त्त शि
ु ीकरण तथा अतङ्ककारी कायामा हुने
न्त्वत्तीय लगानीलाइ न्त्नवारण गना नेपाल सरकार
(मन्त्न्त्रपररषद)् को न्त्मन्त्त २०६८/३/१ को न्त्नणायबाट छुट्टै
सम्पन्त्त्त शि
ु ीकरण ऄनसु न्त्धान न्त्वभागको स्थापना भएसुँगै
यस न्त्वभागको नाम पनु ः राजस्व ऄनसु न्त्धान न्त्वभाग नै
कायम हुन गयो। न्त्वभागलाइ राजस्व चहु ावट (ऄनसु न्त्धान
तथा न्त्नयन्त्रण) ऐन, २०५२ ऄनसु ार जनु सक
ु ै न्त्नकाय र
न्त्वषयका न्त्वज्ञ/न्त्वशेषज्ञ तथा कमाचारीलाइ राजस्व चहु ावट
ऄनसु न्त्धान तथा न्त्नयन्त्रणको काममा पररचालन गना सक्ने
व्यवस्था छ । सान्त्वकमा ऄथा मन्त्रालय ऄन्त्तगात रहेको
न्त्वभाग नेपाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद)् को न्त्मन्त्त
२०७४।११।१३ को न्त्नणायबाट प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रीपररषदक
् ो कायाालय मातहत ल्याआएको छ । स्वीकृ त
संगठन संरचना ऄनसु ार न्त्वभाग मातहतका ४ वटा
ऄनसु न्त्धान कायाालयहरू- आटहरी, पथलैया, बटु वल र
कोहलपरु रहेका छन् । यी कायाालयहरू ऄन्त्तगात ६ वटा
चेकपोष्टहरु- चारअली, बन्त्दबा ास, बदाघाट, चन्त्रौटा,
न्त्चन्त्डयाखोला र ऄत्तररयामा रहेका छन् ।
प्रारम्भमा कर राजस्वको चहु ावट सम्बन्त्धमा मार
ऄनसु न्त्धान र कारबाही गने न्त्जम्मेवारी पाएको यस
न्त्वभागलाइ अ.व. २०६५/०६६ देन्त्ख गैरकर राजस्वको
समेत ऄनसु न्त्धान, तहन्त्ककात र कारबाही गने थप
न्त्जम्मेवारी न्त्दआएको छ । राजस्व चहु ावट (ऄनसु न्त्धान तथा
न्त्नयन्त्रण) ऐन, २०५२ र न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमय (न्त्नयन्त्मत गने)
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ऐन, २०१९ बमोन्त्जम समग्र राजस्व चहु ावट र न्त्वदेशी
न्त्वन्त्नमय ऄपचलनको ऄनसु न्त्धान, तहन्त्ककात र न्त्नयन्त्रण
गने प्राथन्त्मक न्त्जम्मेवारी यस न्त्वभागलाइ रहेको छ ।
अफूलाइ तोन्त्कएको कायासम्पादनका लान्त्ग राजस्व
ऄनसु न्त्धान न्त्वभाग र मातहतका कायाालयहरूमा कुल १४५
जना कमाचारीहरूको दरबन्त्दी रहेको छ । राजस्व ऄनसु न्त्धान
न्त्वभागको प्रमख
ु मा नेपाल प्रशासन सेवाको राजपराङ्न्त्कत
प्रथम श्रेणीको महान्त्नदेशक रहने व्यवस्था छ ।
महान्त्नदेशकको मातहतमा सोही सेवाका राजपराङ्न्त्कत
प्रथम श्रेणीकै एक जना ईप-महान्त्नदेशक, नेपाल प्रशासन
सेवा, राजस्व समहू का राजपराङ्न्त्कत न्त्ितीय श्रेणीका
न्त्नदेशक-२, सामान्त्य प्रशासन समहू का राजपराङ्न्त्कत
न्त्ितीय श्रेणीका न्त्नदेशक-4, लेखा समहू का राजपराङ्न्त्कत
न्त्ितीय श्रेणीका ईप-सन्त्चव (लेखा)-१, काननु समहू का
राजपराङ्न्त्कत न्त्ितीय श्रेणीका न्त्नदेशक (काननु )-१,
सरकारी वन्त्कल समहू का राजपराङ्न्त्कत न्त्ितीय श्रेणीका
ईपन्त्यायान्त्धविा (स.व.)-१, राजस्व समहू का
राजपराङ्न्त्कत तृतीय श्रेणीका शाखा ऄन्त्धकृ त-6, सामान्त्य
प्रशासन समहू का रा.प. तृतीय श्रेणीका शाखा ऄन्त्धकृ त-8,
लेखा समहू का राजपराङ्न्त्कत तृतीय श्रेणीका लेखा

ऄन्त्धकृ त- १, न्त्याय सेवा, सरकारी वन्त्कल समहू का
राजपराङ्न्त्कत तृतीय श्रेणीका न्त्जल्ला न्त्यायान्त्धविा-१,
न्त्वन्त्वध सेवा, राजपराङ्न्त्कत तृतीय श्रेणीका कम्यटु र
ऄन्त्धकृ त-१, न्त्वन्त्वध सेवा, राजपराङ्न्त्कत तृतीय श्रेणीका
कम्यटु र आन्त्न्त्जन्त्नयर-१ र राजपर ऄनंन्त्कत र
श्रेणीन्त्वहीनतफा -36 जना गरी 65 जना कमाचारीहरूको
दरबन्त्दी रहेको छ ।
न्त्वभाग मातहतका सबै कायाालयहरूमा कायाालय प्रमख
ु को
रूपमा राजपराङ्न्त्कत न्त्ितीय श्रेणी, सामान्त्य प्रशासन
समहू का न्त्ितीय श्रेणीका ऄन्त्धकृ त प्रमख
ु ऄनसु न्त्धान
ऄन्त्धकृ त रहने गरी ऄन्त्य ऄन्त्धकृ त तथा सहायक
कमाचारीहरूको दरबन्त्दी रहेको छ । न्त्वभाग मातहतका
कायाालयतफा ऄन्त्धकृ तस्तरका २2 र सहायक 58 गरी जम्मा
80 जनाको दरबन्त्दी रहेकोछ । न्त्वभागले न्त्वन्त्भन्त्न न्त्वषयका
न्त्वशेषज्ञ कमाचारीहरूलाइ काजमा न्त्झकाइ काममा लगाईन
सक्ने व्यवस्था राजस्व चहु ावट (ऄनसु न्त्धान तथा न्त्नयन्त्रण)
ऐन, २०५२ को दफा २६ ले गरे को हुदुँ ा काज तथा करारमा
रहने कमाचारीको संख्यामा अवश्यकतानसु ार थप घट
भआरहन्त्छ ।

८. ववभागको कमवचारी संख्या
वस.न.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

पद
महान्त्नदेशक
ईप-महान्त्नदेशक
न्त्नदेशक
न्त्नदेशक
न्त्नदेशक
ईपन्त्यायान्त्धविा
प्रमख
ु लेखा न्त्नयन्त्रक
शाखा ऄन्त्धकृ त
शाखा ऄन्त्धकृ त
शाखा ऄन्त्धकृ त
लेखा ऄन्त्धकृ त
कम्यटु र आन्त्न्त्जन्त्नयर
कम्यटु र ऄन्त्धकृ त

श्रेणी/सेवा/समहू
रा.प.प्र. (सा. प्र.)
रा.प.प्र. (सा. प्र.)
रा.प.न्त्ि. (राजस्व)
रा.प.न्त्ि. (सा. प्र.)
रा.प.न्त्ि. (काननु )
रा.प.न्त्ि. (स.व.)
रा.प.न्त्ि. (लेखा)
रा.प.तृ. (राजस्व)
रा.प.तृ. (प्रशासन)
रा.प.तृ.(सरकारी वन्त्कल)
रा.प.तृ. (लेखा)
रा.प.तृ. (न्त्वन्त्वध)
रा.प.तृ. (न्त्वन्त्वध)

१४

ना.स.ु

रा.प.ऄन.ं प्र. (राजस्व)

स्वीकृत दरबन्दी
१
१
२
४
१
१
१
६
८
१
१
१
१
७
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१५
१६
१७
१८
१९

ना.स.ु
कम्यटु र ऄपरे टर

रा.प.ऄन.ं प्र. (सा. प्र.)
रा.प.ऄन.ं प्र. (न्त्वन्त्वध)
रा.प.ऄन.ं प्र.
श्रेणीन्त्वहीन
श्रेणीन्त्वहीन

११
३
१
लेखापाल
हलुका सवारी चालक
६
कायाालय सहयोगी
८
जम्मा
६५
सशस्त्र प्रहरी बलतफव ः सशस्त्र प्रहरी नायव ईपरीक्षकको कमाडडमा १ जना सशस्त्र प्रहरी न्त्नरीक्षकसन्त्हत जम्मा ७५ जनाको
दरबन्त्दी रहेको छ ।

९. ववभागबाट प्रदान गररने सेवा
वस.
नं

कायवहरु

१ सच
ू ना सक
ं लन
सम्वन्धी कायव
क. ईजरु ी न्त्नवेदन प्रान्त्प्त,
फोन/फ्याक्सवाट सचू ना
प्रान्त्प्त,
कन्त्िोलरुम वाट सचू ना
प्रान्त्प्त,
Revenue
Intelligence Unit
वाट सचू ना प्रान्त्प्त,
ऄन्त्य न्त्नकायवाट सचू ना
प्रान्त्प्त,
२ गस्ती पररचालन गने
क. न्त्नयन्त्मत
ख. अकन्त्स्मक
ग. रुत गस्ती

अवश्यक
कागजात/प्रमा
ण

लाग्ने
लाग्ने वजम्मेवार वजम्मेवार गुनासो सन्ु ने कोठा
शुल्क/ समयाववध शाखा पदावधकारी ऄवधकारी नं.
दस्तुर

न्त्नवेदन,
आमेल,
फ्याक्स तथा
फोन गरे को पन्त्ु ष्ट
हुने प्रमाण

न्त्न:शल्ु क

न्त्नरन्त्तर योजना

न्त्नदेशक

महान्त्नदेशक/
ईपमहान्त्नदेशक

प्राप्त सचू ना
प्राप्त सचू ना

_
_

न्त्नदेशक
““

““
““

प्राप्त सचू ना

_

न्त्नरन्त्तर योजना
अवश्यक
““
ता ऄनसु ार
““
““

““

““

““

““

““

““

३ बजार ऄनुगमन र राजस्व चुहावट सम्बन्धी प्रारवम्भक ऄनुसन्धान गने
क. शंकास्पद
प्राप्त सचू नाहरु
_
न्त्नरन्त्तर
““
कारोवारस्थलको भ्रमण
गने
ख. शक
प्राप्त सचू नाहरु
_
““
““
ं ास्पद क्षेरमा
न्त्नगरानी राख्ने र
अवश्यक परे मा
खानतलासी न्त्लने
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वस.
नं

कायवहरु

अवश्यक
कागजात/प्रमा
ण
ग. मालवाहक ढुवानी तथा प्राप्त सचू नाहरु
यारवु ाहक बसमा
न्त्नगरानी राख्ने
४ राजस्व चुहावट सम्बन्धी ववस्तृत
ऄनुसन्धान गने
क. भन्त्सार चोरी पैठारीको प्राप्त सचू नाहरु,
सामान कब्जामा न्त्लने प्रन्त्तवेदन

ख. छानन्त्वन र मल्ू याङ्कन प्राप्त सचू नाहरु,
गने
प्रन्त्तवेदन,
भन्त्सार प्रज्ञापन
पर,
न्त्बल न्त्बजक
ग. बयान गराईने
प्राप्त सचू नाहरु,
प्रन्त्तवेदन,
भन्त्सार प्रज्ञापन
पर,
न्त्बल न्त्बजक
घ. धरौटी माग गने
प्राप्त सचू नाहरु,
प्रन्त्तवेदन,
भन्त्सार प्रज्ञापन
पर,
न्त्बल न्त्बजक,
ऄनसु न्त्धान
ऄन्त्धकृ तको
न्त्नणाय
ङ. न्त्जल्ला सरकारी वकील प्राप्त सचू नाहरु,
कायाालयको राय माग प्रन्त्तवेदन,
गने
भन्त्सार प्रज्ञापन
पर,
न्त्बल न्त्बजक,
बयान
च. मद्दु ा दायर गने
प्राप्त सचू नाहरु,
प्रन्त्तवेदन,
भन्त्सार प्रज्ञापन
पर,
न्त्बल न्त्बजक,
बयान,

लाग्ने
लाग्ने वजम्मेवार वजम्मेवार गुनासो सन्ु ने कोठा
शुल्क/ समयाववध शाखा पदावधकारी ऄवधकारी न.ं
दस्तुर
_
““
““
““
““

_

_

अवश्यक सम्बन्त्न्त्धत न्त्नदेशक/
ता ऄनसु ार ऄनसु न्त्धान ऄनसु न्त्धान
शाखा
ऄन्त्धकृ त
““
““
““

““

““

_

““

““

““

““

_

““

““

““

““

_

““

““

““

““

_

बढीमा ९
(नौ) मन्त्हना

““

““

““
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वस.
नं

कायवहरु

अवश्यक
कागजात/प्रमा
ण
न्त्नणाय

५ ववदेशी वववनमय ऄपचलन ऄनस
ु न्धान
सम्बन्धी कायव
क. सामान कब्जामा न्त्लने प्राप्त सचू नाहरु,
प्रन्त्तवेदन,
ऄनमु न्त्त पर

लाग्ने
लाग्ने वजम्मेवार वजम्मेवार गुनासो सन्ु ने कोठा
शुल्क/ समयाववध शाखा पदावधकारी ऄवधकारी न.ं
दस्तुर

_

““

ख. छानन्त्वन र मल्ू याङ्कन प्राप्त सचू नाहरु,
गने
प्रन्त्तवेदन,
ऄनमु न्त्त पर

_

““

ग. बयान गराईने

प्राप्त सचू नाहरु,
प्रन्त्तवेदन,
ऄनमु न्त्त पर

_

““

““

““

““

प्राप्त सचू नाहरु,
प्रन्त्तवेदन,
ऄनमु न्त्त पर,
बयान,
ऄनसु न्त्धान
ऄन्त्धकृ तको
न्त्नणाय
ङ. न्त्जल्ला सरकारी वकील प्राप्त सचू नाहरु,
कायाालयको राय माग प्रन्त्तवेदन,
गने
ऄनमु न्त्त पर,
बयान,
न्त्नणाय
च. मद्दु ा दायर गने
प्राप्त सचू नाहरु,
प्रन्त्तवेदन,
ऄनमु न्त्त पर,
बयान,
न्त्नणाय
६ वललाम वबक्री
सम्बन्धी कायव

_

““

““

““

““

_

““

““

““

““

घ. धरौटी माग गने

_

ऄनसु न्त्धान ईपन्त्यान्त्धव
तथा मद्दु ा
िा/
ऄनसु न्त्धान
ऄन्त्धकृ त
““
““

बढीमा ९ ““
(नौ) मन्त्हना

““

““

““

““
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वस.
नं

कायवहरु

अवश्यक
लाग्ने
लाग्ने वजम्मेवार वजम्मेवार गुनासो सन्ु ने कोठा
कागजात/प्रमा शुल्क/ समयाववध शाखा पदावधकारी ऄवधकारी न.ं
ण
दस्तुर
क. न्त्ललाम सम्वन्त्धी सचू ना
_
तोन्त्कए
तोन्त्कए सामान्त्य
न्त्नदेशक
““
प्रकाशन गने
बमोन्त्जम बमोन्त्जम प्रशासन
ख. सचू ना फाराम न्त्बिी फमा दताा तथा ““
““
““
““
““
तथा सङ्कलन गने
नवीकरण,
बैंक भौचर,
म.ू ऄ. कर तथा
ऄन्त्त शल्ु क दताा
प्रमाणपर,
कर चि
ु ा प्रमाण
पर,
प्रन्त्तन्त्नन्त्ध
तोके को पर
ग. मल्ु याङकन सन्त्मन्त्तको
न्त्न:शल्ु क अवश्यक ““
वैठक राख्ने
ता ऄनसु ार
घ. न्त्ललाम सकानाको लान्त्ग
_
तोन्त्कए ““
सचू ना वा पराचार गने
बमोन्त्जम
ङ. न्त्ललाम सकाने व्यन्त्िले
_
७ न्त्दन ““
७ न्त्दनन्त्भर सामान
नईठाएमा धरौटी जफत
गने
७ राजस्व र धरौटी सम्बन्धी कायव
क. राजस्व बझ्ु ने
न्त्नवेदन,
न्त्न:शल्ु क न्त्नरन्त्तर अन्त्थाक
रन्त्सदको सक्कल
प्रशासन
प्रन्त्त
ख. धरौटी न्त्फताा न्त्दने
““
२ न्त्दनन्त्भर ““
““

८ भ्रष्टाचार र गुनासो ईजरु ी तथा
सम्बन्धमा परेका
न्त्नवेदन
ईजुरी प्रावि र छानववन
गने
९ सरोकारवालसँग
_
सम्पकव र समन्वय गने
१० ववभागको सच
ू ना
जानकारी सम्प्रेषण
गने

_

न्त्नरन्त्तर सामान्त्य
प्रशासन

““

_

““

““

““

““

““

““

प्रमख
ु लेखा
न्त्नयन्त्रक

““

““

““

न्त्नदेशक

““

““

““

““

““

न्त्न:शल्ु क ““

““

““

““
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वस.
नं

कायवहरु

अवश्यक
कागजात/प्रमा
ण
_

११ छलफल तथा
ऄन्तरवक्रया कायवक्रम
सच
ं ालन गने
१२ प्रचार/प्रसार तथा
_
जनचेतनामूलक
कायवक्रम सच
ं ालन गने
१४ सरु ाकी खचव तथा
सरु ाकी पुरस्कारको
व्यवस्था गने

लाग्ने
लाग्ने वजम्मेवार वजम्मेवार गुनासो सन्ु ने कोठा
शुल्क/ समयाववध शाखा पदावधकारी ऄवधकारी न.ं
दस्तुर
_
अवश्यक योजना
न्त्नदेशक
““
ता ऄनसु ार
_

न्त्नवेदन दताा
भएको हुनु पने
आमेल तथा
फ्याक्सवाट
जानकारी
गराएको भए सो
पन्त्ु ष्ट हुनपु ने

““

न्त्न:शल्ु क

““

७ न्त्दन योजना +
अन्त्थाक
प्रशासन
शाखा

““

““

न्त्नदेशकहरु

““

१०. सेवा प्रदान गने शाखा र वजम्मेवारी ऄवधकारी
वस.नं.

पद

नाम थर

श्रेणी/पद

शाखा

१

न्त्नदेशक

श्री रान्त्जव पोखरे ल

रा.प.न्त्ितीय

प्रशासन

२

न्त्नदेशक

श्री प्रेम प्र. न्त्घन्त्मरे

रा.प.न्त्ितीय

३

न्त्नदेशक

श्री टंक प्र. पाडडे

रा.प.न्त्ितीय

४

ईपन्त्यायान्त्धविा

श्री नारायण ररमाल

रा.प.न्त्ितीय

५

न्त्नदेशक

श्री रे शराज शमाा

रा.प.न्त्ितीय

६

प्रमख
ु लेखा न्त्नयन्त्रक

श्री न्त्हरडय प्र. पराजल
ु ी

रा.प.न्त्ितीय

७

न्त्नदेशक

श्री राम प्र.रे ग्मी

रा.प.न्त्ितीय

योजना ऄनगु मन
तथा गन्त्स्त
पररचालन शाखा
ऄनसु न्त्धान शाखा
२
ऄनसु न्त्धान तथा
मद्दु ा शाखा १
ऄनसु न्त्धान शाखा
६,७ र ८
अन्त्थाक प्रशासन
शाखा
राजस्व

ऄन्य

११. सेवा प्रदान गदाव लाग्ने दस्तरु
यो न्त्वभाग राजस्वसगं सम्बन्त्न्त्धत ऐन न्त्नयमहरुको पालना भए नभएको सम्बन्त्धमा ऄनगु मन गरी पालना नभएको पाआएमा कारवाही
गने (Enforcement Agency) भएकोले यहाुँबाट सेवा प्रदान नहुने ।
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१२. वनणवय प्रवक्रया र ऄवधकारी
राजस्व चहु ावट (ऄनसु न्त्धान तथा न्त्नयन्त्रण) ऐन, २०५२ र राजस्व चहु ावट (ऄनसु न्त्धान ताथा न्त्नयन्त्रण) न्त्नयमावली २०७० र
न्त्वदेशी न्त्वन्त्नमय (न्त्नयन्त्मत गने) ऐन,२०१९ मा व्यवस्था भए बमोन्त्जम दैन्त्नक काया सम्पादन हुने गरे को छ । साथै, न्त्वषयगत एवं
नीन्त्तगत रुपमा गनाु पने न्त्नणायहरुको न्त्स्वकृ तीको लान्त्ग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्र पररषदको कायाालयमा लेखी पठाईने गरे को छ ।

१३. वनणवय ईपर ईजरु ी सन्ु ने ऄवधकारी
श्री दीघाराज मैनाली , महान्त्नदेशक, राजस्व ऄनसु न्त्धान न्त्वभाग

१४. सम्पादन गरे का कामहरुको वववरण २०७५ श्रावण देवख २०७६ बैशाख मसान्तसम्म
सि.नं.

क्रिमाकराऩ

(अ)

याजस्व च ुिावट (अनुिन्धान तथा सनमन्रण) ऐन

मो भक्रिना िम्भको प्रगती

फभोजजभको अनुिन्धान
१

पभम/व्मजितपम्

ग.

जम्भा उजुयी सनवेदन/पाइर िं ख्मा

571

घ.

प्रायजम्बक अनुिन्धान शुरु गरयएको िं ख्मा

553

ञ.

क्रवस्तृत अनुिन्धान शुरु गरयएको िं ख्मा

276

ड.

अदारतभा दताम गरयएका भुद्दाको िं ख्मा

66

ध.

अदारतभा दताम बएका भुद्दाको प्रसतवादी िं ख्मा

216

न.

प्रसतवेदन अनुिाय सफगो कामभ बएको भुल्म रु.

4506553612

ऩ.

िजाम भाग यकभ रु.

8995336721

प.

जम्भा क्रवगो य िजाम भाग दावी यकभ रु.

13501890333

फ.

धयौटी भाग गरयएको यकभ रु.

3440331028

ब.

धयौटी दाजिरा बएको यकभ रु.

709737682

२

क्रवदे शी क्रवसनभम अऩचरन तथा िुणडी्

0

ग.

जम्भा उजुयी सनवेदन/पाइर िं ख्मा

328

ञ.

क्रवस्तृत अनुिन्धान शुरु गरयएको िं ख्मा

325

ड.

अदारतभा दताम गरयएका भुद्दाको िं ख्मा

57

ध.

अदारतभा दताम बएका भुद्दाको प्रसतवादी िं ख्मा

98
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न.

प्रसतवेदन अनुिाय सफगो कामभ बएको भुल्म रु.

5114507229

ऩ.

िजाम भाग यकभ रु.

14170584555

प.

जम्भा क्रवगो य िजाम भाग दावी यकभ रु.

19285091784

फ.

धयौटी भाग गरयएको यकभ रु.

695400285

ब.

धयौटी दाजिरा बएको यकभ रु.

517483580

३

कुर क्रवगो/धयौटी क्रववयण

0

क.

प्रसतवेदन अनुिाय क्रवगो कामभ बएको भुल्म रु.

8851060841

ि.

िजाम भाग यकभ रु. (१ऩ+३ऩ+४ऩ)

22675921276

ग.

जम्भा क्रवगो य िजाम भाग दावी यकभ रु.

31526982117

घ.

धयौटी भाग यकभ (१फ+३फ+४फ)

4135731313

ङ.

धयौटी दाजिरा यकभ (१ब+३ब+४ब)

1227220962

च.

धयौटी िदयस्मािा यकभ (१भ+३भ+४भ)

277192

(१न+३न+४न)

(१प+३प+४प)

राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दाको वववरण
चालू अ.व. मा राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्दाको ऄनस
ु न्धान
571

553

276

216
66

जम्मा ईजरु ी न्त्नवेदन/फाआल प्रारन्त्म्भक ऄनसु न्त्धान शरुु
सख्ं या
गररएको सख्ं या

न्त्वस्तृत ऄनसु न्त्धान शरुु
गररएको सख्ं या

ऄदालतमा दताा गररएका
मद्दु ाको सख्ं या

ऄदालतमा दताा भएका
मद्दु ाको प्रन्त्तवादी सख्ं या
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राजस्व चुहावट ऄनुसन्धानको ववगो तथा सजाय माग रकम
राजस्व चुहावट ऄनुसन्धानको ववगो तथा सजाय माग रकम
13501890333

8995336721

4506553612
3440331028
709737682

प्रन्त्तवेदन ऄनुसार न्त्बगो कायम
भएको मल्ु य रु.

सजाय माग रकम रु.

जम्मा न्त्वगो र सजाय माग दावी धरौटी माग गररएको रकम रु. धरौटी दान्त्खला भएको रकम रु.
रकम रु.

ववदेशी ववनीमयतफवको ऄनस
ु न्धान ऄवभयोजन
ववदेशी ववनीमयतफवको ऄनस
ु न्धान ऄवभयोजन
328

325

98
57

जम्मा ईजरु ी न्त्नवेदन/फाआल संख्या न्त्वस्तृत ऄनसु न्त्धान शरुु गररएको ऄदालतमा दताा गररएका मद्दु ाको
संख्या
सख्ं या

ऄदालतमा दताा भएका मद्दु ाको
प्रन्त्तवादी संख्या
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ववदेशी ववनीमयतफवको ववगो र सजाय माग दावी रकम
ववदेशी ववनीमयतफवको ववगो र सजाय माग दावी रकम
19285091784
14170584555

5114507229
695400285

प्रन्त्तवेदन ऄनसु ार न्त्बगो
कायम भएको मल्ु य रु.

सजाय माग रकम रु.

517483580

जम्मा न्त्वगो र सजाय माग धरौटी माग गररएको रकम धरौटी दान्त्खला भएको
दावी रकम रु.
रु.
रकम रु.

१५. सूचना ऄवधकारीको र प्रमुखको नाम पद



न्त्वभागीय प्रमख
ु को नाम- दीघाराज मैनाली ( पद महान्त्नदेशक)
सचू ना ऄन्त्धकारीको नाम – रान्त्जव पोखरे ल ( पद न्त्नदेशक)

१६. ऐन वनयम र वनदेवशकाको सूवच
राजस्व ऄनसु न्त्धान न्त्वभागलाइ अफ्नो काया सम्पादनका लान्त्ग राजस्व प्रशासन सम्बन्त्धी देहायका काननु हरु प्रयोग गने ऄन्त्धकार
प्रदान गररएको छ ।
 सालबसाली अन्त्थाक ऐन
 मल्
ू य ऄन्त्भवृन्त्ि कर ऐन, २०५२ तथा न्त्नयमावली, २०५३
 अयकर ऐन, २०५८ तथा न्त्नयमावली, २०५९
 ऄन्त्तःशल्
ु क ऐन, २०५८ तथा न्त्नयमावली, २०५९
 भन्त्सार ऐन, २०६४ तथा न्त्नयमावली, २०६४
 गैर करको हकमा गैर करसुँग सम्बन्त्न्त्धत ऐनहरु तथा सो सुँग सम्बन्त्न्त्धत न्त्नयमहरु न्त्वभागको कायासम्पादनमा प्रयोग हुने
गदाछन् ।

१७.ववभागको वेवसाइट र आमेल ठे गानाः
Webadress: www.dri.gov.np E-mail: info@dri.gov.np

१८. ववभागले सच
ं ालन गरे को कायवक्रम
१९. ववभागले ववगवकरण तथा संरक्षण गरे का सूचनाको नामावली र त्यसको सूचना संरक्षण
गनव तोवकएको समायावधी
न्त्वभागबाट हाल सम्म सचू ना वन्त्गाकरणको काया हुन नसके को ।
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२०. ववभागमा परे का सच
ू ना माग सम्बन्धी वनवेदन र सो ईपर सच
ू ना वदएको ववषयः
यस न्त्वभागबाट माग भएका सचू नाहरु समयमै ईपलब्ध गराईने गररएको ।

२१.ववभागका सच
ू नाहरु ऄन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को वववरणः
न्त्वभागको गन्त्तन्त्वन्त्ध तथा सचू नाहरु रान्त्रियस्तरको दैन्त्नक परपन्त्रकाहरुमा प्रकाशन गनाक
ु ा साथै न्त्वभागको वेभसाइट
www.dri.gov.np मा राख्ने गररएको । साथै सामान्त्जक सञ्जाल www.facebook.com/drinepal र
www.twitter.com/drinepal मा share गने गररएको ।

२२. तोवकए वमोवजमका ऄन्य वववरणः
न्त्वभागले राजस्व चहु ावटलाइ प्रभापकारी रुपमा न्त्नयन्त्रण गना गस्ती पररचालन गने, सक
ं ास्पद कारोबार स्थलमा छापा माने,
मालसामान कब्जामा न्त्लने, जफत गने, न्त्ललाम गने र मद्दु ा दायर गने काया गदै अएको छ ।

नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रपररषदक
् ो कायाालय
राजस्व ऄनस
ु न्धान ववभागको

ईपभोक्ता महानभ
ु ावहरूलाइ ऄनुरोध
अदरणीय ईपभोिाहरु,
तपाइहरुले
ुँ खररद गरे को मालवस्तु वा न्त्लएको सेवाको मल्ू यमा सरकारी राजस्व समेत समावेश हुने
भएकोले न्त्बिे ता र सेवा प्रदायकसुँग ऄन्त्नवाया रुपमा न्त्बल न्त्वजक न्त्लन नभल्ु नु होला । तपाइलेुँ
न्त्बिे तालाइ न्त्तरे को रकमबाटै सरकारले राजस्व संकलन गने हुदुँ ा न्त्बल नन्त्लएको खडडमा सो रकम
सरकारी ढुकुटीमा अईुँदनै । त्यसैले कसैले मालवस्तु वा सेवाको न्त्बन्त्ि न्त्वतरण गदाा न्त्बल न्त्वजक
जारी नगरे को, कारोबार मल्ू यभन्त्दा घटी मल्ू यको न्त्बल जारी गरे को वा PAN/VATमा दताा नै नगरी
कारोबार गरे को पाईनभु एमा यस न्त्वभागमा तत्काल खबर गरी राजस्व चहु ावट न्त्नयन्त्रण कायामा
सहयोग गनाहु ुन ऄनरु ोध छ ।
न्त्वभागको हटलाआनः ०१-५०१००८५
टोल न्त्ि न.ं १६६०-०१-५५०००
राजस्व ऄनसु न्त्धान न्त्वभाग
हररहरभवन, लन्त्लतपरु
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