नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

आन्त्तररक राजस्व ववभाग

नवौं राविय कर दिवस २०७७ को शुभकामना
“स्वच्छ, पारिशी र प्रववधिमैरी कर प्रशासन: ववकास, समृवि र सुशासन”
राज्य सञ्चालनमा करको महत्त्व र अपररहायथतालाई आत्मसार् गिै ववगत ९ वर्थिेखि हरे क वर्थ मंसीर १ गतेलाई राविय कर
दिवसको रूपमा मनाउिै आइएको छ । नेपालमा व्यवखस्र्त रूपमा कर प्रणालीको स्र्ापना गररएको छ िशक भन्त्िा बढी समय
भइसकेको छ । यस अवधिमा कर प्रणालीलाई समयानुकूल र न्त्यायपूणथ वनाउन ववधभन्न सुिारका प्रयासहरू भएका छन् ।
लोककल्याणकारी राज्यमा कर राजस्व सं कलनको माध्यम मार नभएर राज्यले अवलम्वन गरे को आधर्थक समृवि र न्त्यायपूणथ
समाज स्र्ापनाका लाधग पधन उखिकै अपररहायथ हुन्त्छ । हाल आन्त्तररक राजस्व ववभागले मातहतका ८४ वटा कायाथलहरूवाट
ु को राजस्व सं कलनमा अग्रणी भूधमका धनवाथह गिै
कररव ३५ लाि करिाताहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउिै आएको र मुलक
आइरहे को व्यहोरा स्मरण गराउन चाहन्त्छु ।यसै क्रममा नवौं राविय कर दिवशले स्वच्छ, पारिशी र प्रववधिमैरी कर प्रणालीमार्थत्
ववकास समृवि र सुशासनको लक्ष्य हाधसल गने ध्येय रािेको छ । राविय कर दिवसको यस पुनीत अवसरमा हाम्रा सम्पूणथ
करिाता महानुभावहरू, नीधतगत धनिे शन एवं सिै व मागथ धनिे श गनुथ हुने माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, श्रीमान् सखचवज्यूहरु, अर्थ मन्त्रालय
पररवार, सम्बि मन्त्रालय, कर प्रशासन सम्वि राि सेवक धमरहरू एवं श्रिेय

अग्रजहरू, हामीलाई कायथ सम्पािानमा सहयोग एवं

सहकायथ गनुह
थ न
ु े भन्त्सार ववभाग, राजस्व अनुसन्त्िान ववभाग ,सम्पखि शुिीकरण अनुसन्त्िान ववभाग, सावथजधनक ववि व्यवस्र्ापन
ताधलम केन्त्र, सम्बि सवै ववभाग, नेपाल राजस्व परामशथ ववकास सधमधत, नेपाल चेम्बर अर् कमसथ, नेपाल उद्योग वाखणज्य महासं घ,
नेपाल उद्योग पररसं घ, राविय उद्योग व्यापार सं गठन लगायतका वस्तुगत सं घ सं गठनहरु, आम नागररक एवं सरोकारवाला सवैमा
आन्त्तररक राजस्व ववभाग पररवार र मेरो व्यखिगत तर्थवाट नवौं राविय कर दिवस एवं नेपालीहरूका चाड धतहार, नेपाल सम्वत र
छठ पवथको हादिथक मंगलमय शुभकामना व्यि गिथछु ।
सार्ै, कर दिवसको पुनीत अवसरमा आम करिाता महानुभावहरूमा कोधभड १९ को प्रधतकूल अवस्र्ामा पधन आ. ब.
२०७६/२०७७ मा ३ िवथ ८४ अवथ राजस्व सं कलन गनथ पुर्याउनु भएको योगिानको उच्च मूल्याङ्कन गिै नेपाल सरकारवाट
आधर्थक ऐन, २०७७ मार्थत् उपलब्ि गराइएका ववधभन्न कर छु ट सुवविा तर्ा अवसरहरूको उपयोग गनथ र यो वर्थ पधन नेपाल
सरकारबाट ववभागलाई सुखम्पएको ४ िवथ ५० अवथ राजस्व सं कलनमा योगिान पुर्याउनु हुन हादिथक अवपल गिथछु !
गुणस्तरीय कर परीक्षण एवं प्रभावकारी अनुसन्त्िान

मार्थत् स्वच्छ एवं पारिशी, व्यवसावयक र करिातामैरी वातावरण कायम गनथ

र प्रववधि सुिार मार्थत् सेवा प्रवाहको सरलीकरण र कर सहभाधगता लागत घटाउन ववभाग प्रधतवि रहे को व्यहोरा समेत यस
पावन अवसरमा स्मरण गराउन चाहन्त्छु ।
ववनोिबहािुर कुँ ु वर
महाधनिे शक
आन्त्तररक राजस्व ववभाग

