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१. राजस्व ऄनुसन्धान नवभागको स्वरुप र प्रकृ नत:
राजस्व चुहावटलाइ रोकथाम र ननयन्त्रण गनव ऄथव मन्त्रालय मातहत नवक्रम संवत् २०३४ सालमा
राजस्व ऄनुसन्धान महाशाखा गठन भएको नथयो । अर्थथक क्रक्रयाकलापमा भएको बढोत्तरीसँगसँगै
राजस्व संकलनको दायरा फराक्रकलो हँदै जाँदा राजस्व छली तथा चुहावटको क्षेत्र बढ्दै गएको,
चुहावटको प्रकृ नत र प्रवृनत नयाँ ढङ्गबाट नवस्ताररत र रुपान्तररत हँदै गएको सन्दभवलाइ महसुस
गरी राजस्व चुहावट ननयन्त्रण कायवमा थप प्रभावकाररता ल्याईने ईद्देश्यले एईटा छु ट्टै नवभागको
अवश्यकता महसुस भइ नवक्रम संवत् २०५० सालमा राजस्व ऄनुसन्धान नवभागको स्थापना
भएको हो ।

ईद्देश्य
प्रचनलत नेपाल कानुनले अफू लाइ प्रदान गरे को ऄनधकार र कतवव्यको पूणव पालना प्रचनलत नेपाल
कानुनले प्रदान गरे को ऄनधकार र कतवव्यको पूणवपालना गरी प्रभावकारी अर्थथक सूचना प्रणालीको
नवकास गदै पारदशी एवं स्वच्छ ऄथवतन्त्रको ननमावणका ऄनतररक्त ईत्तरदायी, पारदशी एवं
व्यावसानयक राजस्व प्रशासनको संस्थागत नवकासमाफव त राजस्व चुहावट र अर्थथक ऄपराध
ननयन्त्रणका लानग ननम्नानुसारका ईद्देश्य प्रानतमा राजस्व ऄनुसन्धान नवभाग के नन्ित रहेको छः

िुततर अर्थथक नवकासका लानग ऄनधकतम राजस्व संकलनको अधार तयार गनव समग्र कर
कानुनहरुको पररपालना गराईने ।



क्षेत्रगत सूचना संकलन, नवश्लेषण तथा ऄनुसन्धानका माध्यमबाट राजस्व चुहावटलाइ
प्रभावकारी रुपमा ननयन्त्रण गने ।



स्वच्छ र पारदशी ऄथवतन्त्र ननमावणको लानग योगदान पुर्याईने ।



राजस्व चुहावट र अर्थथक ऄपराध सम्वद्ध ऄनुसन्धान कायवलाइ गनत प्रदान गरी राजस्व नीनत
तथा कानुनको तादाम्यताको स्तर ऄनभवृनद्ध गने ।



नवदेशी नवननमयको ऄवैध ओसारपसार तथा ऄपचलनको ऄनुसन्धान तथा प्रभावकारी ननयन्त्रण
गने ।



स्वच्छ, स्वःस्फू तव र ऄवरोधरनहत व्यावसानयक क्रक्रयाकलापको प्रवद्धवन माफव त लगानीमैत्री
वातावरण ननमावण गने ।
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२.

नवभागको काम, कतवव्य र ऄनधकार
मूलरुपमा राजस्व ऄनुसन्धान नवभागले राजस्व चुहावट (ऄनुसन्धान तथा ननयन्त्रण) ऐन, २०५२ र
ननयमावली, २०७० ले प्रदान गरे को ऄनधकार क्षेत्रनभत्र रही अफ्ना क्रक्रयाकलापहरू सञ्चालन गने
गरे को छ । यसका ऄनतररक्त मूल्य ऄनभवृनद्ध कर ऐन, २०५२ तथा ननयमावली, २०५३, ऄन्तःशुल्क
ऐन, २०५८ तथा ननयमावली, २०५९, भन्सार ऐन, २०६४, तथा ननयमावली, २०६४ र नवदेशी
नवननमय (ननयनमत गने) ऐन, २०१९ तथा ननयमावली, २०२० ऄनुसारका कायवहरु समेत प्रत्यायोनजत
ऄनधकार क्षेत्रनभत्र रही यस नवभागबाट सम्पादन हँदै अएको छ । राजस्व ऄनुसन्धान नवभागले प्रात
कानुनी क्षेत्रानधकारऄन्तगवत रही राजस्व चुहावट तथा नवदेशी नवननमय ऄपचलन ननयन्त्रणको
नसलनसलामा ननम्नानुसारका मुख्य–मुख्य कायवहरू सम्पादन गदै अएको छः–
 कु नै व्यनक्त वा ननकायले राजस्व चुहावट गरेको भन्ने मनानसव माक्रफकको अधार भएमा वा शंका
लागेमा ईक्त व्यनक्त वा ननकायको घर, गोदाम, ईद्योग, कारखाना, कारोबारस्थल, सवारी साधन
अक्रदमा खानतलासी गने, अरोनपत व्यनक्तलाइ ननयन्त्रणमा नलने, मालसामान वा कागजात
कब्जामा नलने, नसलबन्दी गने, रोक्का गनेलगायत ऄन्य अवश्यक कायवहरू गरी ऄनुसन्धान गने ।
 कु नै व्यनक्त वा ननकायले राजस्व चुहावट गरे को वा मनतयार बनेको पाआएमा नवस्तृत ऄनुसन्धान
प्रनतवेदन तयार गरी राजस्व चुहावट (ऄनुसन्धान तथा ननयन्त्रण) ऐन, २०५२ ऄनुसार नजल्ला
ऄदालतमा मुद्दा दायर गने ।
 राजस्व चुहावट भएको सूचना प्रात भइ प्रारनम्भक ऄनुसन्धानबाट राजस्व चुहावट भएको हन
सक्ने पाआएमा नवस्तृत ऄनुसन्धान गरी ननयमानुसार कर ननधावरण र ऄसुल गनव सम्बनन्धत
ननकायमा लेखी पठाईने ।
 ननकासी÷पैठारी तथा अन्तररक ओसारपसारको क्रममा हने राजस्व चुहावट ननयन्त्रणको लानग
संभानवत जोनखम क्षेत्रहरूमा िुत गस्ती, ननयनमत गस्ती तथा अकनस्मक गस्ती पररचालन गने
 राजस्व चुहावट ननयन्त्रणको लानग सुराकी पररचालन गने ।
 व्यापाररक सामानहरूको ओसारपसारमा प्रयोग भएका नबल, नवजक, चलान तथा प्रज्ञापनपत्रहरू
प्रात गने, चेकजाँच गने र कम्युटर प्रनवष्टी गने ।
 कर तथा गैरकर राजस्व चुहावट र छली ननयन्त्रणको लानग चुहावटका ननवनतम प्रवृनत्तसनहत
जोनखममा अधाररत (Risk Based) सूचना संकलन तथा नवश्लेषण गरी सूचना भण्डार (Data
Bank/Inventory) ननमावण गने ।
 राजस्व संकलन गने व्यनक्त तथा ननकायहरूले ऄपनाईने प्रक्रक्रयामा भएको कमी कमजोरीबाट
राजस्व चुहावट भएको पाआएमा त्यस्तो प्रक्रक्रयामा सुधार गनव सम्बनन्धत ननकायमा लेखी पठाईने ।
 भन्सार कायावलयबाट जाँचपास भइ अएका सामानहरू जोनखमको अधारमा छड्के चेकजाँच गरी
ननयम ऄनुसार भन्सार महसुल लगायत ऄन्य राजस्व ऄसुल भए नभएको पररक्षण गरी कम ऄसुल
भएको वा ऄसुलै नभएको पाआएमा कानुनबमोनजम कारबाही गने ।
 राजस्व चुहावट कायवमा कमवचारीसमेतको नमलोमतो भएको पाआएमा अवश्यक कारबाहीको लानग
सम्बनन्धत ननकायमा लेखी पठाईने ।
 नवदेशी नवननमयको ऄवैध संकलन, संचय, ओसारपसार, ऄपचलन तथा ऄवैध कारोबार ईपर
ननगरानी गने र ऄनुसन्धानबाट दोषी पाआएमा कानुन बमोनजम कारबाही गने ।
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 चोरी ननकासी/पैठारी गरी ल्याएका सामान कब्जामा नलने । जफत गररएका ढु वानी साधन, सवारी
साधन वा ऄन्य मालसामानहरूको नललाम नबक्री गने ।
 राजस्व चुहावट हन सक्ने क्षेत्रहरूको पनहचान गरी सोबारेमा सजगता ऄपनाईन राजस्व ऄसुल गने
सम्बनन्धत ननकायहरूलाइ ध्यानाकषवण गराईने ।
 भन्सार नवभाग र अन्तररक राजस्व नवभागबाट जारी भएको कायवनवनध तथा पररपत्रऄनुरुप काम
कारबाही भए गरे को नपाआएमा त्यसतफव सम्बनन्धत नवभागको ध्यानाकषवण गराईने ।
 राजस्व चुहावट ननयन्त्रणको क्रममा ऄन्य ननकायबाट प्रात सूचनाको पररक्षण गरी कायावन्वयन
गने तथा सुरक्षा ननकायहरूबाट पक्राई गरी पेश भएका व्यनक्त तथा मालसामानहरूको सम्बन्धमा
ऄनुसन्धान तथा अवश्यक कारबाही गने ।
 राजस्व चुहावट ननयन्त्रणको लानग सूचना प्रवाह गने, सरोकारवाला ननकायहरूसँग बैठक, सूचना
अदान प्रदान, समन्वय र अवश्यकताऄनुसार संयुक्त सहभानगतासनहत कायव गने ।
 संस्थागत सुदढृ ीकरण, क्षमता नवकास तथा प्रभावकाररता ऄनभवृनद्ध गदै नीनतगत तथा प्रणालीगत
सुधारको लानग पहल गने ।
 राजस्व चुहावट ननयन्त्रण गनव कु नै ऐन, ननयम तजुम
व ा वा संशोधन गनुवपने भएमा नेपाल
सरकारलाइ अवश्यक राय सुझाव क्रदने ।

३.

नवभागको कमवचारी संख्या

नस.नं.
१.
२.

पद
महाननदेशक
ईप-महाननदेशक

श्रेणी/सेवा/समूह

पद संख्या

रा.प.प्र. (सा. प्र.)

1

रा.प.प्र. (सा. प्र.)

1

३.

ननदेशक

रा.प.नि. (राजस्व)

6

४.

ननदेशक

रा.प.नि. (सा. प्र.)

1

५.

ननदेशक

रा.प.नि. (लेखा)

1

६

शाखा ऄनधकृ त

रा.प.तृ. (राजस्व)

10

७.

शाखा ऄनधकृ त

रा.प.तृ. (प्रशासन)

3

८.

नजल्ला न्यायानधवक्ता

रा.प.तृ.(सरकारी वक्रकल)

1

९.

लेखा ऄनधकृ त

रा.प.तृ. (लेखा)

1

१०.

कम्युटर आनन्जननयर

रा.प.तृ. (नवनवध)

1

११.

ना.सु.

रा.प.ऄनं.प्र.
4

(राजस्व)

25

कै क्रफयत

ना.सु.

रा.प.ऄनं.प्र. (सा. प्र.)

१३.

ना.सु.

१४.

कम्युटर ऄनधकृ त

रा.प.तृ. (नवनवध)

6

१५.

लेखापाल

रा.प.ऄनं.प्र.

1

१६.

टा.ना.सु.

रा.प.ऄनं. प्रथम

2

१७.

हलुका सवारी चालक

श्रेणीनवहीन

7

१८.

कायावलय सहयोगी

श्रेणीनवहीन

15

रा.प.ऄनं.प्र.
वकील)

1

(सरकारी

87

जम्मा
४.

4

१२.

नवभागबाट प्रदान गररने सेवा

सस.नं

कामयहरु

सम्फन्धधत शाखा

न्जम्भेवाय

आवश्मक कागजात

सभम

ऩदासधकायी
१.

सुयाकी/सूचना सं करन सम्वधधी कामय

कधरोर रुभ

भहासनदे शक

असधकायी
सनवेदन, इभेर,

- उजुयी सनवेदन

उऩ-

फ्माक्स तथा पोन

- पोन/फ्माक्स फाट प्राप्त सूचना

भहासनदे शक

गये को ऩुष्टि हुने

- अधम सनकामफाट प्राप्त सूचना

गुनासो सुन्ने

सनयधतय

भहासनदे शक/
उऩभहासनदे शक

प्रभाण

- अनुसधधानफाट प्राप्त सूचना
- कधरोररुभफाट प्राप्त सूचना
- अधम
२.

गस्ती ऩरयचारन गने
- सनमसभत/आकन्स्भक

अनुसधधान

अनुसधधान

शाखाहरु

शाखाका

- याजभागय गस्ती
३.

- द्रतु गस्ती

फजाय अनुगभन
- शंकास्ऩद कायोवायस्थरको भ्रभण

४.

अनुसधधान

उऩ-

साय+ सनयधतय

भहासनदे शक

सनदे शकहरु

प्राप्त सूचनाहरु

सनयधतय

,,

सनदे शकहरु

आवश्मकतानुसाय

सनयधतय

,,

शाखाहरु
अनुसधधान

अनुसधधान गने

शाखाहरु

- याजभागय ऺेत्रभा गस्ती ऩरयचारन गने

आवश्मकतानु

सनदे शकहरु

कय तथा गैय कय याजस्व च ुहावट ष्टवरुद्ध
– शंकास्ऩद ऺेत्रभा छाऩा भाने

प्राप्त सूचनाहरु

न्जल्रा
धमामासधवक्ता

कानुन शाखा

- मात्रु फसभा सनगयानी याख्ने
- असबमुक्तको वमान गयाउने
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- धयौटी भाग गने
- न्जल्रा सयकायी वकीर कामायरमको याम
भाग गने
- भुद्दा दामय गने
५.

ष्टवदे शी ष्टवसनभम सनमभन सम्फधधी कामय

कानुन शाखा

- असबमुक्तको हकभा वमान गयाउने, धयौटी

न्जल्रा

प्रचसरत

धमामासधवक्ता

कानुन

भाग गने

,,

वभोन्जभ

- न्जल्रा सयकायी वकीर कामायरमको याम
भाग गने
- भुद्दा दामय गने
६.

सरराभ सम्फधधी कामय
- प्रत्मेक शुक्रवाय भुल्माङकन ससभसतको
वैठक याख्ने

प्रशासन

सनदे शक

शाखा/भुद्दा

पभय भ्थाट तथा

सनमभानुसाय

,,

बधसाय ऐन,

,,

अधत शुल्कभा दताय

शाखा

बएको प्रभाणऩत्र,

- सरराभ सम्वधधी सूचना प्रकाशन गने

कय च ुक्ता

- सूचना ष्टवबागको Web site भा सभेत याख्ने

प्रभाणऩत्र, प्रसतसनध

- सरराभ सकाने व्मन्क्तरे ७ ददनसबत्र

तोकेको ऩत्र, पभय

साभान नउठाएभा धयौटी जपत गने

दताय तथा

नष्टवकयण, फैं क
बौचय
७.

भुद्दा सम्फधधी कामय
- बधसाय चोयी ऩैठायीको साभान कब्जाभा

अनुसधधान तथा

सनदे शक

आवश्मक्तानुसाय

भुद्दा शाखा-१

२०६४,

सरने

अधत्शुल्क

- वमान गयाउने, भुद्दा दताय गने य पैसरा

ऐन, २०५८

गने ।
८.

धयौटी सम्फधधी कामय

फभोन्जभ
रेखा शाखा

रेखा प्रभुख

९.

भ्रिाचाय ष्टवरुद्ध ऩये का उजुयीहरुको छानष्टवन

प्रशासन शाखा

सनदे शक

१०.

अधतयष्टक्रमा कामयक्रभ सं चारन

प्रशासन शाखा

सनदे शक

सनवेदन, यससदको
सक्कर प्रसत
-

२ ददन

,,

प्राप्त बए

,,

अनुसाय
चौभाससक

-

भहासनदे शक/
उऩ-

११.

प्रचाय/प्रसाय तथा जनचेतनाभूरक कामयक्रभ
सं चारन

१२.

सुयाकी खचय तथा सुयाकी ऩुयस्काय सम्वधधी

प्रशासन +

सनदे शक

आवश्मक्तानु

-

अनुसधधान शाखा

साय

प्रशासन +

प्रशासन + रेखा

अनुसधधान +

+ अनुसधधान

रेखा शाखा

सनदे शकहरु

सनवेदन दताय बएको
हुन ु ऩने इभेर तथा
फ्माक्सफाट
जानकायी गयाएको

ु ने
बए सो ऩुष्टि हुनऩ
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भहासनदे शक
,,

७ ददन

,,

५.

सेवा प्रदान गने शाखा र नजम्मेवार ऄनधकारी
नस.नं.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

६.

नजम्मेवार ऄनधकारी
ननदेशक, राम प्रसाद रे ग्मी
ननदेशक, तीथवराज नचलुवाल
ननदेशक, नारद गौतम
ननदेशक, खडानन्द गौंतम
ननदेशक, गोनवन्द प्रसाद सुवेदी
ननदेशक, ध्रुव पोखरे ल
ननदेशक, देवी प्रसाद थपनलया
ईपसनचव, मातृका भट्टराइ
नज.न्या.व, के दार कु मार ऄनधकारी

सेवा प्रदान गदाव लाग्ने दस्तुर र ऄवनध


७.

शाखा
ऄनुसन्धान तथा मुद्दा शाखा-१
ऄनुसन्धान शाखा-२
ऄनुसन्धान शाखा-३
ऄनुसन्धान शाखा-४
ऄनुसन्धान शाखा-५
ऄनुसन्धान शाखा-६
प्रशासन शाखा
अर्थथक प्रशासन शाखा
कानुन शाखा

यो नवभाग राजस्वसंग सम्वनन्धत ऐन ननयमहरुको पालना भए नभएको सन्दभवमा ऄनुगमन गरी
पालना नभएको पाआएमा कारवाही गने ननकाय (Enforcement Agency) भएकोले यहाँबाट सेवा
प्रदान नहने गरे को।

ननणवय प्रक्रक्रया र ऄनधकारी
ऄथव मन्त्रालयबाट भएको ऄनधकार प्रत्यायोजन वमोनजम महाननदेशकज्यू बाट यस नवभागको दैननक
कायव सम्पादन हने गरे को छ । के ही ननणवयहरु महाननदेशकज्यू बाट भएको ऄनधकार प्रत्यायोजन
वमोनजम ईपमहाननदेकज्यूबाट पनन हने गरे को छ। साथै, नवषयगत एवं ननतीगतरुपमा गनुवपने
ननणवयहरुको स्वीकृ नतको लानग ऄथव मन्त्रालयमा लेखी पठाआने गरे को छ।

८.

ननणवयईपर ईजुरी सुन्ने ऄनधकारी
श्री रामकृ ष्ण सुवेदी, महाननदेशक, राजस्व ऄनुसन्धान नवभाग

९.

सम्पादन गरे को कामको नववरण

क. ननयनमत कायवहरु
ईजुरी र सूचना संकलन


अर्थथक वषव २०७३/०७४ मा यस नवभागमा नवनभन्न व्यनक्त/संस्था/ननकायबाट २८७ ईजुरी तथा
सूचना प्रात भएकोमा २४२ ईजुरीईपर प्रारनम्भक कारबाही भइ १५१ ईजुरीईपर नवस्तृत
ऄनुसन्धान समेत सम्पन्न भएको छ । यस वषव नजम्मेवारी सरे र कारबाही हन बाँकी ईजुरीहरुको
संख्या ४५ रहेको छ ।

राजस्व चुहावटको प्रारनम्भक ऄनुसन्धान
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प्रात सूचनाको सत्यता र नवत्तीय ऄनुपात समेतको गहन नवश्लेषण गरी प्रारनम्भक ऄनुसन्धान
प्रनतवेदन तयार गने गररएको छ । यस ऄवनधमा राजस्व चुहावट भएका सूचनाका अधारमा ५६२
संख्यामा प्रारनम्भक प्रनतवेदन तयार गररएको छ ।

राजस्व चुहावटको नवस्तृत ऄनुसन्धान


प्रारनम्भक ऄनुसन्धानबाट गम्भीर प्रकृ नतको राजस्व छली भएको देनखएका सेवा क्षेत्र (नशक्षण
संस्था, स्वास््य संस्था, हाईनजङ्ग व्यवसाय र राभल एजेन्सी, ईद्योग एवं ऄन्य व्यापाररक
फमव/संस्था/ननकाय) को नवस्तृत ऄनुसन्धानबाट गत अर्थथक वषव २०७२/७३ मा रु. २ ऄबव ३०
करोड कर ननधावरण भएकोमा यस अर्थथक वषव २०७३/७४ मा रु. १ ऄबव ९६ करोड कर ननधावरण
भएको छ ।

ऄनुसन्धानबाट ननधावररत राजस्वको धरौटी


यस नवभाग र ऄन्तगवत क्षेत्रीय कायावलयहरुबाट भएका ऄनुसन्धानबाट गत अर्थथक वषव
२०७२/७३ मा रु.३३ करोड ८७ लाख राजस्व धरौटी दानखला भएकोमा यस अर्थथक
वषवमा

रु.२२ करोड २८ लाख ८७ हजार राजस्व धरौटी दानखला भएको छ ।

मालवाहक ढु वानी साधन चेकजाँचबाट ननधावररत राजस्व


नवभाग र ऄन्तगवत क्षेत्रीय कायावलयबाट अर्थथक वषव २०७२/७३ मा १११७ मालवाहक
ढु वानीका साधनहरु चेकजाँच गरी रु .१७ करोड ७० लाख राजस्व ऄसुली गररएकोमा
अर्थथक वषव २०७३/७४ मा १५८४ वटा मालवाहक ढु वानीका साधनहरु चेकजाँच गरी
रु.१८ करोड ९७ लाख ५९ हजार राजस्व ऄसुली भएको छ । यस वषव ढु वानी साधन
चेकजाँचबाट ऄसुल भएको राजस्व गत वषवको तुलनामा १०७ प्रनतशतले बढी हो ।

चोरी ननकासी पैठारीमा पक्राई परे का सामानहरुको नववरण



अर्थथक वषव २०७२/७३ मा भन्सार चोरी ननकासी पैठारीका सम्बन्धमा ऄनुसन्धान तथा
कारबाही गरी भन्सार ऐनबमोनजम नवभाग र ऄन्तगवत क्षेत्रीय कायावलयहरुमा समेत गरी
रु.५० करोड ५६ लाख नबगो बराबरका ५४५ वटा मुद्दाको कारबाही भएकोमा यस
अर्थथक वषव २०७३/७४ मा रु.३० करोड ६६ लाख ४१ हजार प्रनतवेदन बराबरका
६६४ वटा नवनभन्न मालवस्तु सनहतका मुद्दाहरुको फर्छ्यौट र कारबाही सम्पन्न भयो ।

भन्सारसम्बन्धी मुद्दा दताव र फर्छ्यौटको नववरण


चोरी पैठारीको नसलनसलामा नवभाग तथा क्षेत्रीय कायावलयहरुमा दताव हन अएका र
ऄनुसन्धानबाट चोरी पैठारीसम्बन्धी ऄनभयोगमा भन्सार ऐन, २०६४ बमोनजम कारबाही
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गररएका मुद्दाहरुमध्ये अर्थथक वषव नजम्मेवारी सरे का १३६ समेत कु ल ७६६ मुद्दाहरुमध्ये ६७७
मुद्दा फै सला भइ ८९ वटा मुद्दाहरु अगामी वषवको लानग नजम्मेवारी सरेको छ । नवभागमा यस
अर्थथक वषवमा नजम्मेवारी सरेका ४७ समेत कु ल १०३ मुद्दाहरु मध्ये ८५ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भइ १८
वटा मुद्दा अगामी अर्थथक वषवको लानग नजम्मेवारी सरेको छ । यस अर्थथक वषवमा समग्र मुद्दा
फर्छ्यौट ८८ प्रनतशत रहेको छ ।
नवदेशी नवननमय ऄपचलनसम्बन्धी ऄनुसन्धान र ऄनभयोजन


नवदेशी नवननमय ऄपचलनसम्बन्धी ऄनुसन्धान र ऄनभयोजनतफव अर्थथक वषव २०७२/७३ मा रु.
१७ करोड ४७ लाख नबगो र जररवाना बराबरका ५९ वटा मुद्दाहरु सम्बनन्धत ऄदालतमा
ऄनभयोजन गररएकोमा यस अर्थथक वषवमा रु.३३ करोड २४ लाख १० हजार नबगो र जररवाना
बराबरका ६७ वटा मुद्दाहरु सम्बनन्धत ऄदालतमा ऄनभयोजन गररएका छन् । गत अर्थथक वषव
२०७२/७३ बाट नवदेशी नवननमय ऄपचलनका १८४ वटा मुद्दाहरु लगत सरेकोमा यस अर्थथक
वषवमा ६९ मुद्दाहरु दताव भइ जम्मा मुद्दा संख्या २५३ भएकोमा ६७ थान मुद्दा ऄदालतमा दायर
भइ १८६ मुद्दाहरु अगामी वषवको लानग नजम्मेवारी सरे को छ ।

नललाम नबक्रीबाट प्रात राजस्व


भन्सार चोरी ननकासी पैठारी ऄनुसन्धानको नसलनसलामा भन्सार ऐन बमोनजम जफत भएका
मालस्तुहरु नललाम नबक्री गने सन्दभवमा यस नवभाग र ऄन्तगवत क्षेत्रीय कायावलयहरुबाट गत अर्थथक
वषव २०७२/७३ मा ७३१ वटा नललाम नबक्री सम्पन्न भइ रु. १४ करोड ७१ लाख ८८ हजार
राजस्व संकलन भएकोमा यस अर्थथक वषव २०७३/७४ मा ६६७ वटा नललाम नबक्री सम्पन्न भइ
रु.१० करोड ७६ लाख ३ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

धरौटी अम्दानीको नववरण


नवभागमा अर्थथक वषव २०७२/७३ को जम्मा भएको धरौटी रकममध्ये रु .८७ करोड
१२ लाख ९२ हजार अ.व .२०७३/७४ नजम्मेवारी सरे को छ। अ.व .२०७३/७४ मा
रु .१४ करोड ५८ लाख ८७ हजार थप भइ जम्मा रु .१ ऄबव १ करोड ७१ लाख ७९
हजार रकम धरौटीमा रहेको छ ।

गोदाम व्यवस्थापन


यस नवभागको गोदाममा दानखला भएका मालसामानमध्ये मुद्दाको ननणवय भएका सबै
मालसामानहरुको नललाम नबक्री सम्पन्न गररएको छ । नललाम नबक्रीबाट रु.३६ लाख ३७ हजार
राजस्व संकलन भएको छ । साथै ,गोदाममा दानखला भएका के ही मालसामानहरुको ईपयोग गनव
ननमल्ने र पटक पटक नललाम नबक्री अह्वान गदाव पनन नललाम नबक्री हन नसके का मालवस्तुहरु
सडाईने, गलाईने वा नष्ट गनुवपने ऄवस्थामा पुगेकाले नजल्ला प्रशासन कायावलय, कोष तथा लेखा
ननयन्त्रक कायावलय र ईद्योग वानणज्य संघका प्रनतनननधहरु समेतको रोहवरमा ननयमानुसार नष्ट
गररएको छ ।
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ख. सुधारात्मक कायवहरु
राजस्व जोनखमका पररसूचकहरुको पररमाजवन


राजस्व पररचालनलाइ क्रदगो, ईच्च र फराक्रकलो बनाइ समग्र ऄथवतन्त्रमा अन्तररक राजस्वको
योगदानलाइ वृनद्ध गरी सुदढृ साववजननक नवत्त प्रणाली ननमावणको लानग कराधारहरुको वृनद्ध
सँगसँगै राजस्व चुहावट गने पररपाटीलाइ पनन ननरुत्सानहत गनुवपदवछ । पारदशी, सक्षम र
समन्यानयक करप्रणालीको नवकासको लानग नवनभन्न समयमा नीनतगत, कानुनी, प्रनवनधगत तथा
क्षमता ऄनभवृनद्धसम्बन्धी नवनभन्न प्रयासहरु भए । नयनै प्रयासका फलस्वरुप ऄथवतन्त्रमा कर
प्रशासनतफव जनताको नवश्वास बढ्दै गएको र राजस्व संकलनको मात्रामा पनन वृनद्ध हँदै गएको छ ।
यद्यनप यो वृनद्ध समग्र ऄथवतन्त्रको अकार र कारोबारको प्रकृ नत, ईपयोग, पूँजी ननमावणका नहसाबले
सन्तोषजनक मान्न सक्रकदैंन । राजस्व चुहावटको लानग ऄनुसन्धान गनव पयावप्त मात्रामा सूचना र
जानकारीको अवश्यकता पदवछ । यसको लानग ईद्योग, व्यवसाय तथा सेवा क्षेत्रमा कर प्रशासनको
ध्यान जान नसके को र अमरुपमा राजस्व चुहावट हने क्षेत्र र नवीनतम प्रवृनत्तबारे मा खोज र
ऄनुसन्धान गनुवपदवछ । नवभागीय ऄनुसन्धान पद्दनतलाइ यथाथवमूलक र ननतजामुखी तुल्याईन
चुहावटको जोनखम र प्रवृनत्तलाइ क्षेत्रगत रुपमा वर्थगकरण गरी नवश्लेषण गनुवपदवछ । व्यावसानयक
गनतनवनधलाइ क्षेत्रगत रुपमा वर्थगकरण गरी नवनभन्न पररसूचकहरुको अधारमा ऄनुसन्धान गदाव
समयको बचत हनुका साथै जोनखम प्राथनमकीकरण गनव पनन मद्दत पुग्न जान्छ । यसबाट
ननतजामुखी र वस्तुननष्ठ ऄनुसन्धान हन गइ वैध व्यापार प्रोत्सानहत हने र ऄवैध व्यापार
ननरुत्सानहत हन जाने भएकोले नवभागले गत वषव तयार गरे को जोनखम पररसूचकहरुलाइ
कायावनुभव तथा कायवक्षेत्रमा देनखएका नयाँ प्रवृनत्तहरुलाइ समेत समेटी जोनखम पररसूचकहरुको
पररमाजवन गने कायव सम्पन्न गरे को छ ।

ऄनुसन्धान ननदेनशका, २०७४ को ऄनन्तम मस्यौदा


नवभागबाट सम्पाक्रदत हने ऄनुसन्धान तथा मुद्दालगायतका नवनभन्न कायवहरुलाइ एईटै नवनध र
मापदण्डमा रहेर कायवसम्पादन गनव सहज बनाईने ईद्देश्यले ऄनुसन्धान ननदेनशकाको खाका गत
अर्थथक वषवमा तयार गररएको भए तापनन त्यसको ऄनन्तम मस्यौदा तयार गने कायव यसै अर्थथक
वषवमा सम्पन्न गररएको छ । यस ऄनुसन्धान कायवनवनधको पालनाबाट ऄनुसन्धान तथा ऄनभयोजन
कायवमा एकरुपता र नवनशष्टता कायम हन गइ कायवसम्पादन कायवमा सहजता हने ऄपेक्षा गररएको
छ । ऄनन्तम मस्यौदा स्वीकृ नतको लानग मन्त्रालयमा पठाइ सक्रकएको छ । मन्त्रालयबाट स्वीकृ नत
प्रात भएपनछ यस ऄनुसन्धान ननदेनशका, २०७४ नवभाग तथा क्षेत्रीय कायावलयहरुमा लागू गररने
छ।

राजस्व ऄनुसन्धान नवभागको सुधारको तीन वषे रणनीनतक योजना


नेपाल सरकार ,ऄथव मन्त्रालयबाट जारी नीनत तथा कायवक्रम कायावन्वयन कायवयोजनामा र
बजेट वक्तव्
यमा राजस्व चुहावट ननयन्त्रणको लानग संस्थागत क्षमता सुदढृ ीकरण गने भनी
नीनतगत व्यवस्था भएको छ । यस नवभागका महाननदेशक र ऄथव मन्त्रालयका सनचव
(राजस्व )बीच अर्थथक वषव २०७३/७४ मा भएको कायवसम्पादन सम्झौतामा राजस्व
ऄनुसन्धान नवभागको दीघवकालीन रणनीनत र कायवयोजना तयार गरी स्वीकृ त गने ईल्लेख
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भएकोले नवभागको सुधारसम्बन्धी तीन वषे रणनीनतक योजना ,२०७४ तयार गरी
स्वीकृ नतको लानग ऄथव मन्त्रालयमा पठाआएको छ ।
बहवषीय योजनाको मस्यौदा ननमावण


राजस्व ऄनुसन्धान नवभागले यसै अर्थथक वषवदने ख लागू हने गरी बहवषीय योजनाको
मस्यौदा तयार गरे को छ । बहवषीय योजनामा नवभागबाट अगामी वषवहरुमा सम्पादन
गने मुख्य कायवहरुलाइ क्रमवद्ध रुपमा ईल्लेख गररएको छ । यसबाट नवभागको नेतृत्वमा
रहने पदानधकारीहरुलाइ बजेट ननमावण गनव र कायवयोजनाको बारे मा तत्काल जानकारी
हनुका साथै समय सीमानभत्रै कायावन्वयन र कायवप्रगनत मूल्याङ्कन गनव सहज हनेछ ।

राजस्व चुहावट (ऄनुसन्धान तथा ननयन्त्रण) ऐन, २०७४ को मस्यौदा तयार)


राजस्व ऄनुसन्धान नवभाग र मातहतका क्षेत्रीय कायावलयहरुले राजस्व चुहावट (ऄनुसन्धान तथा
ननयन्त्रण) ऐन, २०५२ बमोनजम तथा प्रत्यायोनजत ऄनधकारऄन्तगवत भन्सार ऄनधकृ त, मूल्य
ऄनभवृनद्ध कर ऄनधकृ त, ऄन्तःशुल्क ऄनधकृ तको रुपमा सम्बनन्धत ऐन, ननयममा रहेका
प्रावधानहरुको प्रयोग गरी राजस्व चुहावटसम्बन्धी कायवमा ऄनुसन्धान तथा ऄनभयोजनसम्बन्धी
कायवहरु गदै अआरहेकोमा ऄनुसन्धान नवभाग तथा क्षेत्रीय कायावलयहरुको लानग ऄनुसन्धान,
ऄनभयोजनलगायतका कायवहरु सम्पादन गनव एईटै ऐन, ननयमऄन्तगवत रही कायवसम्पादन गनुवपने र
ऄन्य नवभागहरुबाट सम्पाक्रदत हने कायवहरु प्रत्यायोनजत ऄनधकारऄन्तगवत ल्याइ कायवसम्पादन गदाव
कायवमा दोहोरोपना तथा क्षेत्रगत नववाद समेत हन सक्ने महसुस भइ नयाँ ऐन नै तजुम
व ा गरी लागू
गनुवपने भएकोले छु ट्टै ऐन तजुवमा गनव ऄनुमनत प्रात गरी ऄनन्तम मस्यौदा तयार गरी थप
कारबाहीको लानग ऄथव मन्त्रालयमा पठाआएको छ ।

सूचना व्यवस्थापन एकाआ (Intelligence Unit) गठन


नवभागमा प्रात हने सम्पूणव ईजुरी (Online, नलनखत, मौनखक, पत्रपनत्रकामा सूचना अक्रद) हरुलाइ
एक्रककृ त गरी एकिार पद्दनतबाट ऄध्ययन तथा नवश्लेषण गने र सोको अधारमा ऄनुसन्धान
तहक्रककात गने ईद्देश्यले नवभागमा एक सूचना व्यवस्थापन एकाआ (Intelligence Unit) गठन गनव
ऄवधारणा पत्र तयार गरी ऄथव मन्त्रालयमा स्वीकृ ताथव पेश गररएको छ । यस इकाइको प्रनतवेदनको
अधारमा महाननदेशकले ननदेशकहरुको कायव क्षमता, ऄनुभव, कायव नवनशष्टता, कानुनी ज्ञान अक्रदको
अधारमा ऄनुसन्धान ऄनधकृ त तोक्ने व्यवस्था गररएको छ ।

Global Positioning System (GPS) ऄध्ययन प्रनतवेदन


अन्तररक ओसारपसारका मालवस्तु ढु वानीका साधनहरुमा Global Positioning System
(GPS) जडानसम्बन्धी नवज्ञ समूहबाट ऄध्ययन गराइ सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत
गरी ऄध्ययन प्रनतवेदन, २०७४ तयार पाररएको छ । यस प्रनतवेदनमा ईल्लेख गररएका
सुधारका कु राहरु अ.व. २०७४/७५ को कायवयोजनामा समावेश गरी कायावन्वनमा
ल्याआनेछ ।
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Online ईजुरी संकलन र कारबाही


यसै अर्थथक वषव २०७३/७४ देनख राजस्व ऄनुसन्धान नवभागले सूचनादाताबाट नवभागको
Web Site माफव त Online ईजुरी गनव सक्ने व्यवस्था गररएको छ । नवभागको Web site मा
प्रात हने सूचनाईपर तत्कालै प्रारनम्भक ऄनुसन्धान गरी ईपयुक्त देनखएमा नवस्तृत
ऄनुसन्धान गरी सोको लानग छु ट्टै ऄनभलेख राख्
ने व्यवस्था नमलाआएको छ ।

सवारी साधनमा Global Positioning System (GPS) जडान


२०७४ जेठ मनहनामा राजस्व ऄनुसन्धान नवभागको स्वानमत्वमा रहेका ११ वटा चार पाङ्ग्रे
सवारी साधनहरुमा GPS Tracking System जडान गरी ईक्त सवारी साधनको Location
Tracking Report, Mileage Report र Speed Detection गनव सक्रकने भएको छ । यो
व्यवस्थाको कायावन्वयनबाट सवारी साधनको ऄनावश्यक प्रयोगमा ननयन्त्रण अईने ऄपेक्षा
गररएको छ ।

Close Circuit Television (CCTV) क्यामेरा जडान


राजस्व ऄनुसन्धान नवभाग र पररसरमा रहेका सवारी साधन र ऄन्य भौनतक सामग्रीको
सुरक्षा गनव, नवभागमा अईने सेवाग्राही र ऄनुसन्धानको क्रममा नवभागमा ल्याआएका
मालवाहक ढु वानी साधनहरुको चेकजाँच तथा अवतजावतको ऄनुगमन गनव ११ वटा
CCTV क्यामेरा जडान गररएको छ । नवभाग पररसरनभत्र हने गनतनवनधहरुको
महाननदेशकमाफव त प्रत्यक्ष रुपमा ननगरानी गने व्यवस्था नमलाआएको छ ।

Memorandom of Understanding (MoU) सम्झौता


सूचना संकलन, नवश्लेषण, वर्थगकरण, पनहचान अक्रदनबना ऄनुसन्धान कायव सफल हन नसक्ने
भएकोले यस नवभागले मात्र व्यावसानयक क्षेत्रका सबै गनतनवनधहरुको सूचना संजाल तयार गनव
नसक्ने र ऄथव मन्त्रालय तथा ऄन्तगवतका ऄन्य नवनभन्न नवभागहरुमा अ-अफ्नै प्रकृ नतको सूचना
प्रनवनध र त्याङ्क संग्रह (Data Base) प्रणाली स्थापना भइ कायावन्वयनमा अएकोले त्यस्ता
सूचना संग्रह तथा प्रणालीमा ननवावध एवं ननरन्तर पहँच स्थापना हन सके मा व्यावसानयक क्षेत्रका
नवनभन्न गनतनवनधहरुलाइ एकीकृ त गरी ऄध्ययन ऄनुसन्धान गनव सहज हने र राजस्व चुहावट
ननयन्त्रणमा थप सफलता प्रात हने भएकोले अन्तररक राजस्व नवभाग र भन्सार नवभागसँग
सूचनाको अदान प्रदानसम्बन्धी सम्झौताको MoU गने कायव सम्पन्न भएको छ । यसबाट
व्यावसानयक फमव, अयात ननयावत गने फमव, ईद्योग, सेवा क्षेत्रमा रहेका नवनभन्न व्यावसानयक
गनतनवनधको एकीकृ त त्याङ्क प्रात हन गइ प्रमाणग्राह्य नववरण प्रात हने र त्यसबाट
गुणस्तरीय ऄनुसन्धान हने ऄपेक्षा गररएको छ ।

कायवसम्पादन सम्झौता


नवभागले यसै वषवदने ख लागू हने गरी प्रत्येक ननदेशक र ईप-महाननदेशकसँग महाननदेशकले
कायवसम्पादन सम्झौता गने प्रणाली ऄवलम्बन गररएको छ । प्रत्येक शाखामा रहने ननदेशकलाइ
सुधारका कायवयोजनाको कनम्तमा एईटा कायव पने गरी ऄन्य ननयनमत कायव ऄन्तगवत नवनभन्न कायव
नववरण र पररसूचक ननमावण गरी सोही बमोनजम मापन अधार, समय सीमा र औषत भार कायम
गररएको छ । यो व्यवस्था क्षेत्रीय कायावलय प्रमुखहरुमा समेत लागू गररएको छ । वार्थषक रुपमा
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प्रात हने ईपलनब्धको अधारमा ननदेशक, क्षेत्रीय कायावलयका प्रमुख र ईप-महाननदेशकको
मूल्याङ्कन हने व्यवस्था छ ।
सुराकी खचव मापदण्ड कायवनवनध, २०७३ को तजुम
व ा


राजस्व चुहावट एवं नवदेशी नवननमय ऄपचलनसम्बन्धी कसुरको ऄनुसन्धानको सम्बन्धमा यस्ता
प्रकृ नतका चुहावटका सूचनाहरु प्रात गनुव नै सबैभन्दा महत्वपूणव हने गदवछ । नवभागले स्थापना
कालदेनख नै औपचाररक एवं ऄनौपचाररक रुपमा सुराकीहरु पररचालन गरी ती सुराकीहरुबाट
त्ययुक्त सूचना प्रात गरी ऄनुसन्धानलाइ बढी ननतजामूलक बनाईँ दै अएको छ । सुराकी
पररचालन माफव त राजस्व ऄनुसन्धान कायवलाइ प्रभावकारी बनाइ राजस्व चुहावट ननयन्त्रण गरी
स्वस्थ ऄथवतन्त्र ननमावण गनवका लानग राजस्व चुहावट (ऄनुसन्धान तथा ननयन्त्रण) ऐन, २०५२ को
दफा ३० (क) ले क्रदएको ऄनधकार प्रयोग गरी यस नवभागले सुराकी खचव मापदण्ड कायवनव, २०७३
तजुवमा गरी कायावन्वयनमा ल्याएको छ ।

नवद्युतीय हानजरी प्रणाली लागू


अर्थथक वषव २०७३/७४ देनख नवभागमा कमवचारीहरुको हानजरीको लानग परम्परागत प्रणाली
(Manual System) लाइ नवस्थानपत गरी पूणव रुपमा नवद्युतीय हानजरी गने व्यवस्था नमलाआएको
छ । प्रत्येक कमवचारीले नवहान कायावलय अईँ दा र साँझमा कायावलय बानहर जाँदा ऄननवायव रुपले
हानजर जनाइ जाने व्यवस्था गररएको छ । यस प्रणालीको ऄवलम्बनबाट कमवचारीहरुले समय
पालना गने र नवदाको ऄनभलेख व्यवनस्थत हने ऄपेक्षा गररएको छ ।

कम्यूटरमा अधाररत ऄनभलेख प्रणाली (DRI Information and Reporting System) को
कायावन्वयन


यस नवभागबाट ऄनुसन्धान सम्पन्न भएका तथा ऄनुसन्धानको क्रममा रहेका फाआलहरुको
नववरण ऄद्यावनधक र सुरनक्षत राख्
ने ईद्देश्यले २०७३ ऄसार मनहनाबाट कम्यूटरमा
अधाररत ऄनभलेख प्रणाली (DRI Information and Reporting System) कायावन्वयनमा
ल्याआएको छ । यस प्रणालीमा

अर्थथक वषव २०७१/०७२ देनखकै नववरण प्रनवनष्ट

गररएको छ । यस प्रणालीमा २०७४ ऄसार मसान्तसम्म ऄनुसन्धान सम्पन्न भएको ४९०
वटा फाआलहरु र ऄनुसन्धानको क्रममा रहेका २२९ वटा फाआलहरुको ऄनभलेख रानखएको
छ । यस प्रणालीबाट फाआलहरुको व्यवस्थापन र ऄद्यावनधक नववरणसनहतको ऄनभलेख
व्यवस्थापनको ऄनतररक्त ऄन्तरशाखा कायव समन्वय हनुका साथै व्यवस्थापनलाइ नवनभन्न
शाखामा ऄनुसन्धानको नसलनसलामा रहेका फाआलहरुको ऄनुसन्धान नस्थनतको बारे मा
नवघुतीय माध्यमबाट सहजै जानकारी प्रात हन सक्ने ऄवस्था नसजवना भएको छ । अन्तररक
तथा बाह्य सञ्
चारको लानग सबै ऄनधकृ त कमवचारीहरुलाइ नवभागीय e-mail ID को
व्यवस्था गररएको छ ।
ढु वानी साधन ऄनुगमन प्रणाली ऄध्ययन


राजस्व चुहावट (ऄनुसन्धान तथा ननयन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३ ग मा कानुनबमोनजम दताव
भएको ढु वानी साधनलाइ एक नजल्लाबाट ऄको नजल्लामा मालसामान ओसारपसार गनुवपूवव ढु वानी
गररएको मालसामानको नववरण वेभमा अधाररत के न्िीय सूचना प्रणालीमा प्रनवनष्ट गरे र मात्र
ओसारपसार गनुवपने व्यवस्था भएबमोनजम मालसामान ढु वानीकतावले ढु वानी गनुवपूवव सामानका
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नबल नवजक, प्रज्ञापन, चलान तथा डेनबट क्रेनडट नोटहरु ढु वानीकताव स्वयंले आन्टरनेटको माध्यमबाट
राजस्व ऄनुसन्धान नवभागको के न्िीय सूचना प्रणालीमा प्रनवनष्ट गरी एक प्रनत मुिण गरी ढु वानी
साधनसाथ राख्ने व्यवस्थाको लानग नवभागले ढु वानी साधन ऄनुगमन प्रणाली सफ्टवेयर
ननमावणको कायवका लानग ऄध्ययन गररसक्रकएको छ ।
क्षेत्रगत अधारमा करदाताको छनौट गरी ऄनुसन्धान गने पररपाटीको थालनी


१०.

११.

राजस्व जोनखमका पररसूचकहरु पररमाजवन गरी जोनखमको अधारमा राजस्व चुहावट
हनसक्ने व्यावसानयक क्षेत्र र करदाताहरुको पनहचान गरी राजस्व चुहावटको दृनष्टकोणबाट
ईच्च जोनखममा रहेका करदाताहरुको सूचना संकलन गरी त्यस्ता करदाताको व्यावसानयक
तथा अर्थथक गनतनवनधको सुक्ष्म नवश्लेषण गरी त्यमा अधाररत भएर ऄनुसन्धान गने
पररपाटी ऄवलम्बन गररएको छ ।

सुचना ऄनधकारी र प्रमुखको नाम र पद
नवभागीय प्रमुखको नाम: श्री रामकृ ष्ण सुवेदी,

पद: महाननदेशक

सूचना ऄनधकारीको नाम: श्री देवी प्रसाद थपनलया,

पद: ननदेशक

ऐन ननयम वा ननदेनशकाको सूची
राजस्व ऄनुसन्धान नवभागलाइ अफ्नो कायवसम्पादनका लानग राजस्व प्रशासन सम्वद्ध देहायका
कानुनहरू प्रयोग गने ऄनधकार प्रदान गररएको छः• राजस्व चुहावट (ऄनुसन्धान तथा ननयन्त्रण) ऐन, २०५२
• राजस्व चुहावट (ऄनुसन्धान तथा ननयन्त्रण) ननयमावली, २०७०
• नवदेशी नवननमय (ननयनमत गने) ऐन, २०१९
• नवदेशी नवननमय (ननयनमत गने) ननयमावली, २०२०
• मूल्य ऄनभवृनद्ध कर ऐन, २०५२
• मूल्य ऄनभवृनद्ध कर ननयमावली, २०५३
• भन्सार ऐन, २०६४
• भन्सार ननयमावली, २०६४
• ऄन्तःशुल्क ऐन, २०५८
• ऄन्तःशुल्क ननयमावली, २०५९

१२.

अम्दानी खचव तथा अर्थथक कारोवार सम्वन्धी नववरण
नवभागले यस अको पुस मनहना सम्ममा.व. कू ल रु .१ ऄवव ९९ करोड ६३ लाख ९३ हजार राजस्व
संकलन गरेको र सोही ऄवनधमा मा चालु खचव रु. ३ करोड १३ लाख ७८ हजार र पूजजगत खचव रु. ८
करोड ५ लाख ६५ हजार गरी जम्मा रु. ११ करोड १९ लाख ४३ हजार खचव भएको छ।

१३.

ऄनधल्लो अ.व.मा संचालन भएको कायवक्रमको नववरण
कमवचारीहरुको क्षमता ऄनभवृनद्ध कायवक्रमऄन्तगवत नमत्रराष्ट्र आण्डोनेसीया र श्रीलंका एंव मालक्रदसको
ऄध्ययन भ्रमण कायवक्रम सम्पन्न भएको ।
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१४.

नवभागको वेभसाआटको नववरण

Website Address: www.dri.gov.np
info@dri.gov.np
१५.

Email

Address:

साववजननक ननकायले प्रप्त गरे को वैदने शक सहायता, ऋण ऄनुदान एवं प्रानवनधक सहयोग र
सम्झौता सम्वन्धी नववरण
नवभागबाट कु नै वैदने शक सहायता, ऋण, ऄनुदान एवं प्रानवनधक सहयोग नलने सम्वन्धमा कु नै सम्झौता
नभएको।

१६.

नवभागले संचालन गरेको कायवक्रम र सोको प्रनतवेदन
कमवचारीहरुको क्षमता ऄनभवृनद्ध कायवक्रम ऄन्तगवत नमत्रराष्ट्र आण्डोनेसीया र श्रीलंका एंव मालक्रदसको
ऄध्ययन भ्रमण कायवक्रम सम्पन्न भएको ।

१७.

नवभागले वगीकरण तथा संरक्षण गरे को सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गनव
तोक्रकएको समयावधी
नवभागबाट हालसम्म सूचना वगीकरणको काम हन नसके को ।

१८.

नवभागमा परेका सूचना माग सम्वन्धी ननवेदन र सो ईपर सूचना क्रदएको नवषय
प्रहरीबाट पक्राई भइ यस नवभागमा दानखला हन अएका सून/चाँदीको नववरण, नवदेशी मुिाको
नववरण र नवभागले ऄसूलईपर गरे को कर सम्वन्धी नववरण एंव पक्राई परे का प्रमुख मालवस्तुको
नववरण सम्वन्धी सूचना माग हने गरेको र ईक्त सूचनाहरु समयमै ईपलव्ध गराईने गररएको ।

१९.

नवभागका सूचनाहरु ऄन्यत्र प्रकाशन भएका वा हने भएको भए सोको नववरण
नवभागका गनतनवनध तथा सूचनाहरु रानष्ट्रयस्तरको दैननक पनत्रकाहरुमा प्रकानशत गनुवका साथै
नवभागको वेबसाआट www.dri.gov.np मा राख्ने गररएको छ। साथै, सामानजक संजाल
(www.facebook.com/drinepal) र (www.twiter.com/drinepal) मा Share गने गररएको
छ।

२०.

तोक्रकए बमोनजमका ऄन्य नववरण
नवभागले राजस्व चुहावटलाइ प्रभावकारी रुपमा ननयन्त्रण गनव गस्ती पररचालन गने, संकास्पद
कारोवार स्थलमा छापा माने, मालसामान कब्जामा नलने, जफत गने, दनण्डत गने, नललाम नबक्री गने
कायवको ऄनतररक्त प्रचारप्रसार, गोष्ठी, सेनमनार, ऄन्तरक्रक्रया, जागरण ऄनभयान, संस्थागत सुदढृ ीकरण,
कायवप्रणाली र कायवनवनधमा सुधार जस्ता प्रवद्धवनात्मक ईपाय (Promotional Measures) ऄवलम्वन
गदै अएको छ ।
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