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प्रततवद्धता
वैश्विक महामारीका रुपमा फैतलएको कोतभड-19 का बाबजुत स्वास््य एवम् सुरक्षाका सम्पूर्थ मापदण्डहरुको पालना
गदै करदाता श्विक्षा, सचेतना एवम् जागरर्को माध्यमबाट स्वेश्वछिक कर सहभातगताको प्रवर्थन गने अतभयानकासार्
“स्वेश्वछिक कर सहभातगतामा अतभवृवद्ध : सुिासन, ववकास र समृवद्ध” भन्ने मूल नारालाई अङ्गीकार गदै हामी दे िव्यापीरुपमा
दिौँ राविय कर ददवस, 2078 तर्ा कर सप्ताह मनाउन गइरहेका िौँ । यस पावन अवसरमा कर पररवार लगायत
ँ प्रत्यक्ष एवम् परोक्षरुपमा सरोकार राख्ने सम्पूर्म
कर प्रिासनसग
थ ा हाददथक िुभकामना व्यक्त गदथिु ।
ु ो रुपमा नेपालमा मूल्य अतभवृवद्ध कर लागु भएको ददनको
आर्ुतनक एवम् वैज्ञातनक कर प्रर्ालीतफथको प्रस्र्ानववन्त्दक
स्मरर् गदै हरे क वर्थ मं तसर १ गते मनाउन र्ातलएको राविय कर ददवसले आज एक दिकको यारा पूरा गरे को ि ।
नीततगत सबलीकरर्, प्रवियागत सरलीकरर्, प्रर्ालीगत सुर्ार, कर श्विक्षा तर्ा जागरर् जस्ता हाम्रा अववराम इमान्त्दार
ू हुनेगरी करदातामैरी, लगानीमैरी र प्रववतर्मैरी बन्त्दै गएका
प्रयत्नहरुको पररर्ामस्वरुप कर प्रिासन जनस्तरबाटै अनुभत
प्रततविया एवम् पृष्ठपोर्र्हरु प्राप्त हुन र्ालेका िन्।
राविय कर प्रर्ालीलाई अन्त्तराविय स्तरका असल एवम् अब्बल कर प्रर्ाली सापेक्ष बनाउदै सम्पूर्थ आतर्थक
वियाकलापहरुलाई करको दायरामा ल्याउनु, कर प्रिासनको कर सं कलन लागत र करदाताको कर पररपालना लागत
घटाउदै कर कानूनको पूर्थ पररपालना गराउनु, करार्ारको सं रक्षर् गदै सं घीय सं रचना बमोश्वजम तीनै तहको राजस्व
सं रचनामा सामाञ्जस्यता ल्याउनु लगायतका च ुनौततहरु हामीबीच कायमै रहेको सन्त्दभथमा आगामी ददनमा उक्त च ुनौततहरुको
रर्नैततक ढं गले सामना गनथ तर्ा सं ववर्ानप्रदत्त मौतलक हकहरुको कायाथन्त्वयन गदै ददगो एवम् राविय ववकासका
लक्ष्यहरु हातसल गनथ राजस्व पररचालनका हाम्रा समन्त्वयात्मक प्रयासहरुलाई अझ र्प सघन र गहन बनाउनुपने
अपररहायथतालाई मैले आफ्नो अहम् श्वजम्मेवारी ठानेको िु ।
कोतभड-१९ले एकातफथ श्वितर्ल आतर्थक गततववतर्हरुलाई चलायमान बनाउदै वहजोको भन्त्दा अझ राम्रो सामान्त्यीकरर्
(New-normal) को अवस्र्ामा पुयाथउनु पने अतभभारा हामीमाझ सुम्पेको र अकाथतफथ प्रववतर्को उछचतम प्रयोगबाट कर
प्रिासनमा रुपान्त्तरर्कारी पररवतथन हातसल गनथसक्ने सम्भावनायुक्त श्वक्षततजको समेत उजागर गरे को त्यलाई हृदयङ्गम
गदै यस वर्थलाई "कर प्रर्ाली सुर्ार वर्थ"को रुपमा कायाथन्त्वयन गने र हाम्रा सम्पूर्थ रर्नीतत तर्ा कायथनीततहरु समग्र
कर प्रिासनको साख र गररमा उचो बनाउने ददिामा प्रार्तमकतापूर्थ तवरले पररलश्वक्षत गने प्रततवद्धता समेत व्यक्त गदथिु
।
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