सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा ननयमावलीको ननयम (३)
बमोजिम प्रकाशन गरिएको त्रैमानसक ववविण

कायाालय: आन्तरिक िािस्व ववभाग

आनथाक वर्ा: २०७8/७9
नस.नं.
1.

अवनध: २०७८ माघदे जि चैतसम्म

शीर्ाक

ववविण

निकायको

१. पृष्ठभूनम

स्वरुप र

कि प्रणालीलाई शासन व्यवस्थाको मेरुदण्डको रूपमा नलइन्छ । सुदृढ कि प्रणालीका माध्यमबाट नै िाज्य प्रभावकािी ढं गले

प्रकृनि

सञ्चालन हुन,े ददगो आनथाक ववकास हानसल हुने ि सेवा प्रवाह प्रभावकािी भई सुशासन कायम हुन्छ । कि प्रणाली अन्तगात
कि नीनत, कि कानून, कि प्रशासन ि किदाता समेवटएका हुन्छन्।समय सापेक्ष कि नीनत, सिल कि कानून, इमान्दाि किदाता,

् अत: कि प्रणालीका तत्वहरु मध्ये प्रमुि
पािदशी एवं जिम्मेवाि ि व्यावसावयक कि प्रशासन कि प्रणालीका आधाि हुन।
िहेको कि प्रशासनलाई अझ सुदृढ, दक्ष, आधुननक ि प्रववनधयोग्य बनाई नमतव्ययीतविबाट किदातालाई प्रदान गने सेवामा
प्रभावकारिता ल्याई अनधकतम िािस्व परिचालन गनाका लानग आधुननक कि नीनतको तिुम
ा ा, किदाताको आवश्यकतामा
आधारित किदाता जशक्षा, तथ्य एवं सूचनामा आधारित अनुसन्धान, वैज्ञाननक प्रक्षेपणमा आधारित कि िािस्वको लक्ष्य ननधाािण
गिी कि कानूनहरूको प्रभावकािी एवं कुशल कायाान्वयन गने उद्देश्यका साथ साववकको कि ववभाग ि मूल्य अनभबृवि कि

ववभागलाई एकीकृत गिी २०५८ साल बैशाि २ गते आन्तरिक िािस्व ववभागको गठन भएको हो।आन्तरिक िािस्व
ववभागले ववत्तीय नीनत अन्तगात कि नीनतको महत्वपूणा उपकिण माननएको प्रत्यक्ष कि आयकि तथा अप्रत्यक्ष कि मूल्य
अनभबृवि कि ि अन्तःशुल्क सम्बन्धी कि नीनत ननमााण तथा ती कि नीनतको कायाान्वयन तथा प्रशासन गदाछ ।

आफू ि मातहतका कायाालयहरुले सम्पादन गने कायाहरुमा ववजशष्टीकिण गिी प्रवाह गने सेवामा उत्कृष्टता ल्याउन हिे क
कायाालयहरुमा कामको आवश्यक ववश्लेर्ण गिी कायागत सं गठनात्मक काया ढााँचा अवलम्बन गरिएको छ।त्यस्तै ववभाग ि

मातहतका कायाालयहरुको हिे क वियाकलापहरुलाई व्यावसावयक बनाई नमूना सं गठनको रूपमा स्थावपत गनाका लानग

ु को
ननतिामुिी प्रशासनलाई अंनगकाि गरिएको छ।प्रभावकािी कि जशक्षा ि किदातामैत्री व्यवहािको माध्यमबाट मुलक
आन्तरिक स्रोत परिचालनमा बढोत्तिी ल्याउने प्रमुि ध्येयका साथ ‘‘स्वेजछछक कि सहभानगतामा अनभबृवि : सुशासन, ववकास
ि समृवि’’ मूल नािाका साथ ववभाग ि मातहतका कायाालयहरुले आफ्ना गनतववनधहरु लजक्षत गिी काया गदै आएका छन्।
िसले गदाा कि कानूनको परिपालनामा सहिता आउनुका साथै कि सं कलनमा उल्लेख्य मात्रामा बृवि हुाँदै आएको छ।

२.

निकायको

प्रमुि कायाहरु (Functions)

काम,

कितव्य

किदाता सेवा,
र

अधिकार

कि सं कलन,
कि वफताा,
कि पिीक्षण तथा अनुसन्धान,
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायाहरु,
नीनत तिुम
ा ा ि व्याख्या,
अन्तिााविय कि सम्बन्धी कायाहरु,
कानूनी िाय ि पुनिावेदन सम्बन्धी कायाहरु,
प्रशासकीय पुनिावलोकन सम्बन्धी काया,
सहि सेवा तथा ववत्तीय सूचनाको अनभलेिका लानग सूचना प्रणालीको ववकास एवं प्रयोग ि सं स्थागत सुधाि, क्षमता ववस्ताि,
आनथाक प्रशासन, कमाचािी प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन सम्बन्धी कायाहरु ।

३.

निकायमा

ववभागमा िािपत्रावङ्कततफा ८१ ि िािपत्र अनंवङ्कतफा २४ ि श्रे णी वववहन १७ गिी िम्मा ११२ िनाको स्थायी दिबन्दी िहेको छ ।

रहििे

सो बाहेक बरिष्ठ चाटाडा एकाउन्टे न्ट, बरिष्ठ अथाशास्त्री, अन्तिााविय कि ववज्ञ, अन्तिााविय कानून ववज्ञ, प्रणाली ववश्लेर्क, प्रोग्रामि,

कमतचारी

डाटावेश एडनमननष्टि, हाडावेयि तथा नेटवका टे जनननसयन, पावि टे जनननसयन, डा.ई.सु, हलुका सवािी चालक ि कायाालय सहयोगी लगायत

संख्या

र

कि सम्बन्धी ववशेर्ज्ञ सेवा किािमा नलन सवकने व्यवस्था छ।ववभाग अन्तगात ठू ला किदाता कायाालय १, मध्यमस्तिीय किदाता

कायत

कायाालय १, आन्तरिक िािस्व कायाालयहरु ४३ ि किदाता सेवा कायाालयहरु ३९ गिी िम्मा ८४ वटा कायाालयहरु िहेका छन् ।

ववभाग ि मातहत कायाालयहरुमा िािपत्रांवङ्कततफा ६२३, िािपत्रअनंवङ्कततफा ५२६, श्रे णीवववहन ५४४ ि ववशेर्ज्ञ सेवा ८ गिी कूल

वववरण

१७०१ िनशजिको स्थायी दिबन्दी िहे को छ ।

4.

ववभागले सम्पादन गनुप
ा ने कायाहरु, काया सञ्चालन प्रकृया ि काया सञ्चालनका लानग अबलम्बन गरिने पिनतः

निकायबाट
प्रदाि गररिे

ु को ववद्यमान कि प्रणाली अनुसाि आन्तरिक िािस्व ववभागको महाननदे शकलाई आयकि, मूल्य अनभवृवि कि तथा अन्त:शुल्क
मुलक

सेवा

ऐनको प्रशासन गना कानूनी अनधकािीको रूपमा जिम्मेवािी सुजम्पएको छ। त्यसैगिी सालबसालीरूपमा सिकािले तिुम
ा ा गने आनथाक
ऐनबाट आन्तरिक िािस्व ववभागले काया सम्पादन गने गिी तोवकएका नीनतहरुको कायाान्वयन गने दावयत्व पनन ववभागकै िहे को
हुन्छ।प्रचनलत कानूनको अनधनमा िही आफ्ना मातहतका कायाालय माफात सिकािले अवलम्वन गिे का िािस्व नीनतको सफल

कायाान्वयन गने प्रमुि जिम्मेवािी ववभागीय प्रमुिको है नसयतले महाननदे शकको हुनेछ।कानूनले महाननदे शक आफैले सम्पादन गने
गिी ननददाष्ट गिे का ववर्यमा अनधकाि प्रत्यायोिन नगिी आफैले काया सम्पादन गनुा पनेछ।अन्य कामको सम्बन्धमा ननिले आवश्यकता

अनुसाि आफू मातहतका उप– महाननदे शक, प्रमुि कि प्रशासक, ननदे शक, प्रमुि कि अनधकृत, शािा अनधकृत ि कि अनधकृतहरुलाई
अनधकािको प्रत्यायोिन गना सननेछ।महाननदे शकलाई सहयोग गनुा मातहतका सवै कमाचािीको कताव्य हुनेछ।नेपाल सिकािले

स्वीकृनत गिे को काया ढााँचा अन्तगात िही सं गठनको सञ्चालनगने गिाउने ि कायाको सुपिीवेक्षण गने जिम्मेवािी महाननदे शकको िहनेछ।
महाननदे शक समक्ष पेश हुने फाइलहरु अध्ययन गिी ननणायको लानग पेश गने, आगन्तुकको व्यवस्थापन गने, प्राप्त पत्रहरु तोक
आदे शानुसाि सम्बजन्धत शािामा पठाउने ि सञ्चाि सहिीकिण लगायतका कायाका लानग एक सजचवालय िहेको छ।

5.

सेवा

सञ्चालि मिाशाखा

प्रदाि

गिे

यो महाशािा समग्र ववभागको व्यवस्थापकीय काया सञ्चालनका दृवष्टकोणले प्रमुि महाशािाको रूपमा िहेको छ।ववभागकोतफाबाट

निकायको
शाखा
जिम्मेवार
अधिकारी

र

किदातालाई ददनुपने सेवा सुववधा, किदाताकोतफाबाट आएका गुनासा तथा समस्याहरुको समाधान, कि पिीक्षण तथा अनुसन्धान, कि
सं कलन, बनयौता व्यवस्थापन ि बेरुिू सम्बन्धी कामको सम्बन्धमा जिल्ला जस्थत मातहतका कायाालयहरुसाँग आवश्यक समन्वय गिी
प्रभावकािी सेवाको सुननजितता गने काया यस महाशािाले गदाछ।महाशािाको नेतत्ृ व िािपत्रांवकत प्रथम श्रे णीका उप–महाननदे शकले

गने व्यवस्था िहे को छ।यस महाशािा अन्तगात किदाता सेवा शािा, कि पिीक्षण व्यवस्थापन शािा, सूचना सं कलन, अनुसन्धान तथा
िोजिम ववश्लेर्ण शािा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शािा, सं कलन शािा, बनयौता तथा बेरुिू शािा ि कि वफताा शािा िहे का छन् ।
त्यसैगिी, उपमहाननदे शक समक्ष पेश हुने फाइलहरु अध्ययन गिी ननणायको लानग पेश गने, आगन्तुकको व्यवस्थापन गने, प्राप्त पत्रहरु
तोक आदे शानुसाि सम्बजन्धत शािामा पठाउने ि सञ्चाि सहिीकिण लगायतका कायाका लानग एक सजचवालय िहेको छ।
(क) करदािा सेवा शाखा

हाम्रो कि प्रणाली स्वयं कि ननधाािणमा आधारित प्रणाली हो।तसथा, किदातालाई आफ्नो कािोबाि एवं व्यवसायको आफैंले सही एवं
यथाथापिक ढं गले लेिाङ्कन तथा प्रनतवेदन गना सक्षम तुल्याउनु किदाता सेवा एवं जशक्षाको मूल ध्येय हो । ववद्यमान कि कानूनको
परिपालनामा किदातालाई उत्प्रेरित गिाउन उत्कृष्ट सेवाको सुननजितता प्रदान गदै लागत कटौनतको माध्यमिािा कि सहभानगतामा वृवि

ल्याई प्रवकयागत सिलीकिणको उजचत प्रवन्ध गना सवकएमात्र स्वेजछछक कि सहभानगता वृवि भई आन्तरिक िािस्व परिचालनमा
सकािात्मक प्रभाव पदाछ।यस शािाले किको दायिामा वृवि गिी स्वेछछक कि सहभानगतामा बढोत्तिी ल्याउनका लानग किदाता सेवा
तथा जशक्षा िस्ता अत्यावश्यकीय कायाहरु गने गिाउने गदाछ।यसै सन्दभामा ववभागीय तहबाट प्रदान गनुप
ा ने किदातासाँग सिोकाि िाख्ने
सेवाहरु नछटो, छरितो एवं लागत प्रभावी वहसावले गुणस्तिीय ढं गबाट प्रदान गना ि ववभाग मातहतका कायाालयहरुको किदाता सेवा
सम्बन्धी कायाको अनुगमन लगायतका कायाको लानग यस शािाले आवश्यक नेतत्ृ वदायी भूनमका ननवााह गने गिे को छ । किको दायिा

ववस्ताि, किदाता जशक्षा एवं सेवा, सुववधा प्रदान गने कायाको प्रभावकािी कायाान्वयन ि सोको अनुगमन, ननिीक्षण गिी प्राप्त पृष्ठपोर्णका
आधािमा गनुप
ा ने सुधािका सम्बन्धमा ननवााह गनुप
ा ने भूनमकाका लानग यस शािामा ननदे शक सवहत शािा अनधकृतहरु ि अन्य सहायक
कमाचािीहरु िहने व्यवस्था छ । किदाताको सन्तुवष्ट नै यस शािाको लक्ष्य ि काया सम्पादनको आधाि हो ।
(ख) रािस्व संकलि िथा प्रक्षेपण शाखा
आन्तरिक स्रोतको प्रभावकािी परिचालन गिी अनधकतम आन्तरिक िािस्व सं कलनद्वािा िाज्य ननमााणमा योगदान गना ववभागका लक्ष्य,
उद्देश्य ि कायानीनतहरु परिलजक्षत िहे का छन्।त्यसै गिी ववभागका ननयनमत गनतववनधहरु समेत िािस्व सं कलनको प्रमुि उद्देश्यले नै
ु ने कि िािस्व सं कलनको प्रक्षेपण ि भएको सं कलनको अनुगमन ि प्रनतवेदन
लजक्षत भएका छन् ।ववभागले प्रशासन गनुप
ा ने किबाट हुनप
गने मूल प्रयोिनका लानग ववभागमा कि सं कलन शािा िहेको छ । कि सं कलन शािामा एक िना ननदे शक ि एक िना शािा अनधकृत
िहने व्यवस्था छ ।

(ग) बक्यौिा िथा बेरुिू शाखा
बनयौतातफा

आफ्नो नाममा नसिाना भएको कि दावयत्व लामो समयसम्म ननतिी दावयत्व वााँकी िाख्ने किदाताहरुको लगत अद्यावनधक िािी बक्यौता

िहेको आयकि ि मूल्य अनभबृवि कि असुल गना पत्राचाि गने, कािोवाि एवं सम्पजत्त िोक्का िाख्ने, सम्पजत्त कब्िा तथा नललामी लगायत
प्रकृया पूिा गिी अदालतमा मुद्दा दायि िस्ता बनयौता असुली सम्वन्धी कायाको लानग मातहतका कायाालयहरुलाई आवश्यक ननदे शन

ददने तथा बनयौता असुली सम्बन्धमा कायाालयहरुले सम्पादन गिे का कायाहरुको अनुगमन गने प्रमुि जिम्मेवािी बनयौता शािाको
िहेको हुन्छ । यस शािामा एक िना ननदे शक ि एक िना शािा अनधकृतको दिवन्दी िहेको छ ।
बेरुिूतफा
ववभाग ि मातहतका कायाालयहरुमा कायम िहे को बेरुिु समयमै फिफािक गिी आनथाक अनुशासन प्रविान गने कायामा
आवश्यक समन्वय ि सहिकतााको काया गनुा यस शािाको प्रमुि जिम्मेवािी िहेको छ ।
(घ) कर परीक्षण व्यवस्थापि शाखा
हामीले अपनाएको कि प्रणाली पूणत
ा या स्वयं कि ननधाािण नसिान्तमा आधारित िहे को छ । कानूनी व्यवस्था अनुसाि प्रत्येक किदाता नै
आफूले गिे को कािोवािको कि ननधाािण गने कि अनधकृत हो।किदाताहरुले पेश गिे का ववविण बमोजिम दाजिला गिे को कि नै अन्यथा

प्रमाजणत नभएसम्म सामान्यतया अजन्तम माननन्छ।कायाालयहरुबाट सम्पादन गरिने कि पिीक्षण कायाका लानग लक्ष्य ननधाािण गने ि
कायाालयबाट गिे का कि पिीक्षण सम्बन्धी कायाको अनुगमन गनुा यस शािाको मुख्य काया हुनेछ ।
(ङ) कर फििात शाखा

कुटनीनतक ननयोग तथा कि छु ट प्राप्त अन्तिााविय सं स्थाको कि वफताा ददने तथा मातहतका कायाालयहरुबाट भए गिे का कि
वफतााका काम कािवाहीको अनुगमन गिी प्रनतवेदन गने लगायतका कि वफताा सम्बन्धी नीनतगत तथा समन्वयात्मक
ि सहिीकिणको काया गनुा यस शािाको मुख्य जिम्मेवािी िहे को छ ।

(च) अिग
ु मि िथा मल्
ू याङ्कि शाखा

ववभाग मातहतका कायाालयहरुले सम्पादन गने कायागत लक्ष्यहरुको आधािमा समय समयमा आवश्यक अनुगमन तथा
मूल्याङ्कन गिी कायाालयहरुलाई आवश्यकता

अनुसाि सुधािका लानग पृष्ठपोर्ण तथा ननदे शन

ददई मातहतका

कायाालयहरुको कायाक्षमतामा अनभवृवि ल्याउदै व्यावसावयक दक्षतामा समेत वृवि ल्याउने उद्देश्यका ननजम्त यो शािा िहेको
छ । यस शािाले मूलत ववभाग अन्तिगतका कायाालयहरुको काया सम्पादन सूचकाङ्क सम्बन्धी कायाको ननिन्ति अनुगमन
गदाछ ।

िीनि ववश्लेषण मिाशाखा
कि प्रणालीका ववनभन्न पक्षहरु मध्येको महत्वपूणा पक्ष कि नीनत हो।कि नीनतको सही ि व्यवहारिक प्रयोगले मात्रै कि
परिचालनमा प्रभावकारिता आउाँ दछ।आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दक्षता हानसल गिी किको दायिा ववस्ताि गदै प्रभावकािी
स्रोत व्यवस्थापन गनाका लानग आवश्यक पने कानून एवं नीनतगत ववर्यमा आवश्यक सल्लाह सुझावद्वािा कि नीनतको उजचत
व्याख्या गिी कि सम्बन्धी प्रचनलत कानूनहरुको परिपालनामा एकरूपता ल्याउने कायामा प्रमुि जिम्मेवािी ननवााह गने
महाशािाको रूपमा नीनत ववश्लेर्ण महाशािा िहेको छ।ववभाग ि मातहतका कायाालयहरुले दै ननक रूपमा सम्पादन गने
काम कािवाहीमा ववजशष्टता हानसल गिी सुदृढ कि प्रणालीको अवलम्बनका लानग गनुप
ा ने आवश्यक नीनतगत ि कानूनी
सुधािका सम्बन्धमा सिोकािवाला ननकाय तथा तालुक मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव ि पृष्ठपोर्ण गने काया समेत यस

महाशािाले गदाछ।महाशािाको नेतत्ृ व िािपत्रांवकत प्रथम श्रे णीका उप–महाननदे शकले गने व्यवस्था िहे को छ।यस
महाशािा अन्तगात नीनत ववश्लेर्ण शािा, कि प्रणाली सुधाि शािा, अन्तिााविय कि शािा, कि पिीक्षण पुनिावलोकन शािा,
योिना तथा मानव सं साधन ववकास शािा, कानून शािा, सामान्य प्रशासन शािा ि आनथाक प्रशासन शािा गिी िम्मा 8
वटा शािाहरु िहे का छन् ।
उप महाननदे शक समक्ष पेश हुन आउने फाइलहरु अध्ययन गिी ननणायको लानग पेश गने, आगन्तुकको व्यवस्थापन गने,
प्राप्त पत्रहरु तोक आदे शानुसाि सम्बजन्धत शािामा पठाउने ि सञ्चाि सहजिकिण लगायतका काया गनाका लानग एक
सजचवालय िहनेछ ।

(क) िीनि ववश्लेषण शाखा
यस शािाले मूलत कि नीनतको अनुसन्धान, ववश्लेर्ण ि परिमािान, कि कानून ि नीनतको व्याख्या ि पूवाादेश सम्बन्धी कायाहरु
गदाछ। यस शािामा एक ननदे शक, दुई शािा अनधकृतहरु तथा अन्य सहायक कमाचािीहरु िहने व्यवस्था छ ।

(ख) कर प्रणाली सुिार शाखा

कि प्रणाली सुधाि अन्तगात कि नीनत, कि कानून, कि प्रशासन ि किदातासाँग सम्बजन्धत चाि आयामहरु िहे का छन् ।
अन्तिााविय मापदण्ड अनुकूल सकेसम्म किका सबै क्षेत्र समेवटने गिी कि नीनत तिुम
ा ा गनुा पदाछ । कि नीनत लगानी एवं

व्यवसायमैत्री ि िािको ददगो श्रोतको रूपमा िहेको आन्तरिक िािस्वको बृविलाई सघाउ पुयााउने ववत्तीय औिाि पनन हो
।आय आिान, कािोवाि ि व्यवसायका सबै दायिा समेवटने गिी समन्यावयक ि किदाता मैत्री कि कानून आिको
आवश्यकता हो ।वयनै आवश्यकता पूिा गना कि नीनतमा गनुा पने समसामवयक सुधािका लानग कि प्रणाली सुधाि शािाबाट
नीनतगत कायामा सघाउ पुयााउंदछ। यस शािामा एक ननदे शक, एक शािा अनधकृत िहने व्यवस्था छ ।
(ग) अन्िरातजरिय कर शाखा
व्यापाि, लगानी, िोिगािी लगायतका आनथाक वकयाकलापहरु एउटै दे शको सीमानभत्र मात्र सीनमत िहन सनदै न।
ववश्वव्यावपकिणको प्रवाह साँगै एकदे शको सीमा भन्दा बावहि समेत फैनलएका आनथाक वियाकलापहरुवाट प्राप्त हुने आयको
कुनै एक वा एक भन्दा बढी दे शको ि कानून अनुसाि हुने किािोपण सम्बन्धी ववर्य अन्तिााविय कि अन्तगात पदाछ।दोहोिो

कि मुजि सम्झौता, अन्तिाावियस्तिका सूचना आदान प्रदान लगायतका ववर्यका काया यस शािा अन्तगात पदाछन्।
यस ववर्यसाँग सम्बजन्धत कावयहरु सम्पादन गना एक ननदे शक ि एक शािा अनधकृत िहने ब्यवस्था छ ।
(घ)कर परीक्षण पुिरावलोकि शाखा

ववभाग अन्तगाका कायाालयहरुबाट किदाताहरुको अनुसन्धान तथा कि पिीक्षणको समयमा घटीबढी किािोपण भएकोमा
सछयाउन लगाउने, कि पिीक्षण कायामा एकरूपता ल्याई कि पिीक्षणको प्रवकयागत एवं गुणात्मक सुधाि गनाका लानग कि
पिीक्षण पुनिावलोकन शािा िहे कोछ।यस शािामा एक ननदे शक, दुई शािा अनधकृत ि आवश्यकतानुसािका अन्य

सहायक कमाचािीहरु िहने व्यवस्था छ।यस शािाले ववभाग अन्तगात िहे का कायाालयहरुले गिे को कि पिीक्षण ि
अनुसन्धानको गुणस्ति पिीक्षण अथाात पुनिावलोकन गने सन्दभामा किदाता छनौटको आधाि ि मापदण्ड तयाि गने,
फाइल छनौट गने, अध्ययन गिी प्रनतवेदन गने लगायतका कायाहरु गदाछ।
(ङ) योििा िथा मािव संशािि ववकास शाखा

आन्तरिक िािस्व ववभागको कायाशैली तथा कायाकुशलतामा समय सापेक्षरूपमा परिवतान गिी ववभागलाई ववश्व परिवेशमा
िाविय तथा अन्तिााविय रूपमै प्रनतस्पधी बनाउनु पने आवश्यकता छ।सोही आवश्यकतालाई परिपूनता गने तफा पहल गना
ववभागमा योिना तथा मानव सं शाधन ववकास शािा िहेको छ।यस शािाले ववभागले गने कायाहरुलाई योिनाबि तरिकाले

अगानड बढाउने ि आगामी ददनहरुमा ववभागमा िहेका िनशजिलाई कायाकुशल ि प्रनतस्पधी बनाउन आवश्यक तानलम तथा
अन्य शीपहरु उपलब्ध गिाउने कायािमहरु सञ्चालन गने वा सहभागी गिाउने काया गदाछ।यस शािामा एक ननदे शक, एक
शािा अनधकृत िहने व्यवस्था छ।ववभागको वावर्ाक कायायोिना कायायोिना तयाि गने, तानलम गोष्ठी सेनमनाि आयोिना
गने, यसमा सहभागीहरुको मनोनयन नसफारिस गने लगायतका कायाहरु यस शािाबाट सम्पादन हुने गिे को छ।
(च) कािूि शाखा

ववभागीय काम कािवाहीका सम्बन्धमा किदाताले पुनिावलोकनका लानग ननवेदन ददनसनने तथा अदालतहरुमा समेत मुद्दा
दायि गना सनने प्रावधानले गदाा ववभागले मुद्दा मानमला सम्बन्धी काया समेत गनुप
ा ने हुन्छ ।तसथा, ववभागको काम
कािवाहीमा आइपने मुद्दाको बहस पैिवी तथा प्रनतिक्षा, अदालतहरुमा दताा भएका रिट सम्बन्धी काया लगायत कि कानून

सम्बन्धी कुनै िाय माग भई आएमा सो सम्बन्धी काया गनाका लानग ववभागमा कानून शािा िहेको छ।यस शािामा

उपन्यायानधविा एक, जिल्ला न्यायानधविा एक, कानून अनधकृत एक ि अन्य सहायक स्तिका कमाचािी कायाित िहने
व्यवस्था छ।
(छ) सामान्य प्रशासि शाखा
ववभाग ि मातहतका कायाालयहरुमा कायाित कमाचािीहरुको सरुवा बढु वा लगायतका प्रशासननक काम सम्पादन गनाको
लानग नीनत ववश्लेर्ण महाशािा अन्तिगत सामान्य प्रशासन शािा िहे को छ।यस शािाले मूलत कमाचािी प्रशासन ि सामान्य

प्रशासन सम्बन्धी काया गदाछ।यस शािामा एक ननदे शक, दुई शािा अनधकृत ि आवश्यकता अनुसािका अन्य सहायक
कमाचािीहरु िहने व्यवस्था छ।यस शािाले ववभाग मातहतका समग्र कमाचािी व्यवस्थापन, ववभागको जिन्सी
व्यवस्थापन लगायत समग्र व्यवस्थापकीय कायाहरु गदाछ।
(ि) आधथतक प्रशासि शाखा
ववभाग ि मातहतका कायाालयहरुलाई ववननयोिन भएको बिेट ननयमानुसाि िचा गिी सोको लेिांकन तथा अनभलेि िाख्ने
प्रमुि उद्देश्यले नीनत ववश्लेर्ण महाशािा अन्तगात आनथाक प्रशासन शािा िहे को छ।यस शािाले मूलत आनथाक प्रशासनसाँग
सम्बजन्धत कायाहरु सम्पादन गदाछ।

यस शािामा एक िना लेिा ननयन्त्रक, एक िना लेिा अनधकृत ि आवश्यकता अनुसाि अन्य सहायक कमाचािीहरु िहने
व्यवस्था छ।यस शािाको मुख्य कायामा ववभागको आनथाक प्रशासन सञ्चालन गने, यस कायामा मातहतका
कायाालयहरुसं ग आवश्यक सहयोग, समन्वय गने तथा ननदे शन ददने, वावर्ाक िरिद योिना तथा िरिद प्रविया
अगानड बढाउने, पुिाना तथा प्रयोगमा नआउने जिन्सी सामानहरुको नललाम वविी तथा उजचत प्रबन्ध नमलाउने
लगायतका छन्।

अन्िःशुल ्क िथा अिुसन्िाि मिाशाखा
अन्त:शुल्क प्रशासन गने सन्दभामा ववभागले गनुप
ा ने कायाहरु सम्पादन गना तथा सूचना सं कलन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी
कायाका लानग ववभागमा अन्त:शुल्क तथा अनुसन्धान महाशािा िहेको छ।अन्त:शुल्क ऐन तथा ननयमावली बमोजिम
वस्तुको आन्तरिक उत्पादन तथा वविीमा तथा सेवामा लाग्ने अन्त:शुल्क असुल उपि गने गिाउने एवं इिाित ददने
दावयत्व यस ववभागको िहे को छ। अन्त:शुल्क असुल गने वा अन्त:शुल्क प्रशासन गने सन्दभामा गनुप
ा ने कायाहरु यस
ववभाग ि अन्तगातका तथा तोवकएका कायाालयहरुले सम्पादन गदाछन् । अन्त:शुल्कको प्रशासन गने सन्दभामा गरिनु पने
कायाहरु मध्ये नीनतगत कायाहरु ववभागले ि काया सञ्चालन तहका कायाहरु कायाक्षेत्र अनुसाि तोवकएका कायाालयहरुबाट
सम्पादन हुन्छ।साथै स्वेजछछक कि सहभानगता निनाउने तथा यथाथा भन्दा न्यून कि दाजिला हुने गिी सहभानगता

िनाउने लगायत कि छली तथा च ुहावटमा उद्यत िहने किदाता उपि ननगिानी िाख्न आवश्यक सूचना सं कलन
गने, अन्ति ननकाय समन्वय गने, सं कनलत सूचनाको ववश्लेर्ण गने एवं िोजिम ववश्लेर्णको आधािमा कािवावह गने
नसलनसलामा नीनतगत ननणाय तथा कायाान्वयनमा सहजिकिण, समन्वय तथा ननदे शन एवं अनुगमन गने काया समेत
यस महाशािा अन्तगात सम्पादन हुन्छ।
उजल्लजित सम्बन्धमा आवश्यक नीनतगत ि कानूनी सुधािका ववर्यमा सिोकािवाला ननकाय तथा तालुक मन्त्रालयलाई

आवश्यक सुझाव ि पृष्ठपोर्ण गने काया समेत यस महाशािाले गदाछ।महाशािाको नेतत्ृ व िािपत्रांवकत प्रथम श्रे णीका उप–
महाननदे शकले गने व्यवस्था िहे को छ।यस महाशािा अन्तगात अन्त:शुल्क व्यवस्थापन शािा, अन्त:शुल्क नीनत ववश्लेर्ण
तथा ववकास शािा, अन्त:शुल्क प्रयोगशाला, सूचना सं कलन तथा िोजिम ववश्लेर्ण शािा ि अनुसन्धान शािा गिी
पााँच शािाहरु िहे का छन्।उप महाननदे शक समक्ष पेश हुने फाइलहरु अध्ययन गिी ननणायको लानग पेश गने, आगन्तुकको

व्यवस्थापन गने, प्राप्त पत्रहरु तोक आदे शानुसाि सम्बजन्धत शािामा पठाउने ि सञ्चाि सहजिकिण लगायतका काया गनाका
लानग एक सजचवालय िहनेछ ।
(क) अन्ि:शुल्क व्यवस्थापि शाखा

अन्त:शुल्क सम्बन्धी कायामा केजन्िय स्तिमा व्यवस्थापन तथा समन्वयको लानग ववभागमा अन्त:शुल्क महाशािा

अन्तगात अन्त:शुल्क व्यवस्थापन शािा िहने व्यवस्था छ।यस शािामा एक ननदे शक, दुई शािा अनधकृत तथा अन्य
सहायक कमाचािी आवश्यकता अनुसाि िहने छन् । यस शािाले मुख्यतया अन्त:शुल्क ऐन, नीनत, कानून, कायाववनध,
कायाप्रविया तथा मातहतका सं िचनाहरुको अनुगमन, मूल्यांकन तथा ववश्लेर्ण गने कायाहरु गदाछन्।साथै
अन्तःशुल्क परिचालनमा मातहतका कायाालयहरूको ननिीक्षण गने काया एवं अन्तःशुल्क सम्बन्धी जस्टकि आददको
छपाई, िरिद, भण्डािण, ववतिण तथा अनभलेि व्यवस्थापन सम्बन्धी काया समेत यस शािाको जिम्मेवािीमा पदाछ।
(ख) अन्ि:शुल्क िीनि ववश्लेषण िथा ववकास शाखा

अन्त:शुल्क सम्बन्धी कायामा नीनतगत सहयोगको लानग ववभागमा एक अन्त:शुल्क नीनत ववश्लेर्ण तथा ववकास शािा िहेको
छ।यस शािामा एक ननदे शक, दुई िना शािा अनधकृत तथा आवश्यकता अनुसाि अन्य सहायक कमाचािी हरु िहने व्यवस्था

छ । यस शािाले अन्तःशुल्क ऐन नीनत, कानून, कायाववनध, कायाप्रविया तथा मातहतका सं िचनाहरूको अनुगमन, मूल्यांकन,
ववश्लेर्ण गने, अन्तःशुल्क परिचालनमा मातहतका कायाालयहरूबाट भएको कायाको अध्ययन अनुसन्धान गने, अन्तःशुल्क
सुदृढीकिण गना सूचना तथा तथ्यांक सं कलन तथा ववश्लेर्ण गने एवं ननिन्ति अध्ययन तथा अनुसन्धान गिी नीनतगत
सुधािको लानग ववकल्प पवहचान गने कायाहरु गदाछ।
(ग) अन्ि:शुल्क प्रयोगशाला
अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको उत्पादन पिीक्षण, उि वस्तुको शजिको िााँच तथा गुणस्ति पिीक्षण लगायत अत्यावश्यकीय
कायाका लानग ववभागमा एक अन्त:शुल्क प्रयोगशाला िहे को छ।यस शािामा एक नसननयि नडनभिनल केनमष्ट(िा.प.दद्वतीय),
एक/एक केनमष्ट ि सहायक िाद्य गुण ननयन्त्रक (िा.प.तृतीय), सहायक केनमष्ट ि ल्याव अनसस्टे न्टको दिवन्दी िहेको छ ।
स्वदे शमा उत्पादन भएका वा पैठािी हुने मददिा, ववयि, वाईन ि साईडि िस्ता उछच िािस्व िोजिमयुि अन्तःशुल्किन्य
वस्तुको शजि िााँच ि गुणस्ति पिीक्षण गने, स्वदे शमा उत्पादन भएका या पैठािी हुने सूतीिन्य वस्तु, च ुिोट, सूती, िैनी,
गुट्िा, पानमसला, स्वीटसुपािीको गुणस्ति पिीक्षण गने, यससं ग सम्बजन्धत उद्योग प्रनतष्ठानको ननयनमत अनुगमन ननिीक्षण
गने, ट्रेडमाका दताा प्रमाणपत्र, स्वीकृत ब्राण्ड, शजि, साईि लगायतका ववर्यमा च ुस्त ि दुरुस्त अनभलेि ननमााण गने,
मददिािन्य वस्तु ि सूतीिन्य वस्तुको व्यावसावयक उत्पादन अनुमनत प्रदान गने िममा प्राववनधक लगायत आवश्यक
अन्य सहयोग उपलब्ध गिाउने लगायत कायाहरु सम्पादन गनुा पने जिम्मेवािी यस शािाको िहेको छ।
(घ) सूचिा संकलि िथा िोखखम ववश्लेषण शाखा

आनथाक वियाकलापमा भएको वढोत्तिी ि ववश्व अथातन्त्रमा आएका नवीनतम अवधािणा ि क्षेत्रहरुलाई किको दायिामा समेटी

िािस्व च ुहावटका सम्भाव्य क्षेत्रहरु पवहचान गिी कािाधाि फिावकलो पाने ि किाधािको सं िक्षण गने काम ननिन्ति ि ननयनमत
हुन ु िरुिी छ । ननयतवश गरिने कि च ुहावटमा नयााँ तरिकाहरुको अभ्यास गने प्रयत्न हुने ि ती नयााँ अभ्यासहरुलाई ननिन्ति
ननगिानीमा िािी सोही अनुसाि नीनतगत ि प्रकृयागत हस्तक्षेप गना नसवकएमा स्वेजछछक कि सहभानगता िनाउने किदाताहरु
समेतमा नकािात्मक असि पने हुन्छ।तसथा सूचना सं कलन, िोजिम ववश्लेर्ण तथा अनुसन्धानमा समन्वय ि सहजिकिण गने
सन्दभामा यस शािाले दे हायका कायाहरु गदाछ।

➢

अनुसन्धनात्मक कि पिीक्षणका लानग कायागत लक्ष्य ननधाािण गने ।

➢

सूचना सं कलन ि ववश्लेर्ण

➢

िािस्व िोजिमका क्षेत्रहरुको पवहचान गने ।

➢

सूचना एवं िोजिमववश्लेर्णका आधािमा किदाताहरु छनौट गिी छानववन तथा अनुसन्धानका लानग कायाालयमा
पठाउने।

➢

ननयामक ननकायहरुवाट प्राप्त उिुिीहरुको अनभलेि िाजि छानवननका लानग सम्वजन्धत कायाालयहरुमा पठाउने ।

यस शािामा एक ननदे शक, तीन िना शािा अनधकृतहरु तथा आवश्यकता अनुसाि अन्य सहायक कमाचािी हरु िहने व्यवस्था
छ।
(ङ) अिुसन्िाि शाखा

कि छली तथा च ुहावटमा उद्यत िहने किदाता उपि ननगिानी िाख्ने एवं छानवीन तथा अनुसन्धान गिी ननमाम रुपमा
कानूनी कािवावह गने गिाउने यस शािाको मुख्य काया जिम्मेवािी हो।यस शािामा दुई ननदे शक, तीन िना शािा अनधकृतहरु
तथा आवश्यकता अनुसाि अन्य सहायक कमाचािी हरु िहने व्यवस्था छ ।सो सन्दभामा यस शािाले दे हायका कायाहरु सम्पादन
गने गिाउने गदाछ।
➢

प्रािजम्भक छाननबन तथा अनुसन्धान गने

➢

ववस्तृत छाननबन तथा अनुसन्धान गने

➢

ववद्युतीय तथ्यांक प्रशोधनमा आधारित अनुसन्धान (EDP -Electronic Data Procesing based Investigation)गने,

➢

आन्तरिक तथा बाह्य सूचना सं कलन गिी अनुसन्धान गने

➢

घििग्गा नबिी कािोबािमा पूंिीगत लाभकिको छाननबन गने

➢

शेयि ििीद नबिी कािोबािमा पूंिीगत लाभकिको छाननबन गने

➢

न्युन नबिकीकिण गने किदाताहरूको छाननबन तथा अनुसन्धान गने

➢

Indirect Method प्रयोग गिी छाननबन तथा अनुसन्धान गने

➢

कायाालयवाट सम्पादन भएका अनुसन्धनात्मक कायाको अनुगमन गने

➢

अनुसन्धानसं ग सम्वजन्धतववर्यमा सम्पका व्यजिका रुपमा काया गने

सूचिा प्रववधि व्यवस्थापि मिाशाखा
आन्तरिक िािस्व ववभाग ववद्युतीय सूचना प्रणालीमाफात सावािननक सेवा प्रवाहमा प्रनतवि अग्रणी सिकािी ननकायको रूपमा िहे को

छ।हाल ववभागका सबैिसो व्यवसावयक प्रकृयाहरु एवककृत कि प्रणाली लगायतका ववद्युतीय प्रणालीको उपयोग गिी सञ्चालनमा
िहेको छन्।ववद्युतीय शासन (e-Governance) को माध्यमबाट किदाताहरुलाई सेवा ददने कायामा व्यवजस्थतरूपमा अजघ बढ्ने
िममा यस ववभागले आफूले सञ्चालनमा ल्याएका प्रणालीहरुलाई ननिन्ति सुधाि एवं ववस्ताि गदै आएको छ ।ववभाग तथा कायाालयमा

प्रयोगमा आउने सूचना प्रववनधसाँग सम्बजन्धत प्रणालीको ववकास, सञ्चालन, िे िदे ि तथा सम्भाि लगायतका काया यस महाशािाको
प्रमुि जिम्मेवािीको रूपमा िहे को छ ।ववभाग तथा मातहतका कायाालयहरूको सूचना प्रववनध पूवााधाि ननमााण, ववकास तथा
व्यवस्थापन गने, अन्ति ननकाय ववद्युतीय सं िाल ननमााण तथा ववकासमा िोड ददने ि सहकाया प्रविान गने, सूचना प्रववनधको
ववकास एवं ववस्ताि गिी कायाालयको ववद्युतीय सुशासन प्रविान गने, सूचना सं कलन, भण्डािण, ववश्लेर्ण तथा सम्पिीक्षण
कायालाई व्यवजस्थत गने, ववभाग तथा कायाालयको सूचना प्रववनध व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी बनाउन आवश्यक ववशेर्ज्ञहरूको
भनाा तथा छनौट गने, ववज्ञ समूहको काया सम्पादन मूल्यांकन गने लगायतका कायाहरु यस महाशािा अन्तगात सम्पादन हुने

गिे को छ।यस महाशािा अन्तगात व्यवस्थापन सूूचना प्रणाली शािा, सूचना सं चाि प्रववनध शािा ि सूचना प्रववनध सुिक्षा
शािा गिी 3 वटा शािाहरु िहे का छन् ।
सूचना प्रववनध ववज्ञ समक्ष पेश हुन आउने फाइलहरु अध्ययन गिी ननणायको लानग पेश गने, आगन्तुकको व्यवस्थापन गने, प्राप्त
पत्रहरु तोक आदे शानुसाि सम्बजन्धत शािामा पठाउने ि सञ्चाि सहजिकिण लगायतका काया गनाका लानग एक सजचवालय िहनेछ ।
(क) व्यवस्थापि सूचिा प्रणाली शाखा

ववभागको कामलाई ववद्युतीय प्रणालीमाफात सं चालन गनाको लानग व्यवसावयक प्रकृया (Business Process) अनुसाि प्रणाली
ववकास गना प्रणाली ववश्लेर्ण तथा प्रारुप ननधाािण (System Analysis and Design) को काया गने गिाउने मुख्य काया सवहत
दे हायका कायाहरु यस शािा अन्तगात सम्पादन हुन्छन्।
➢

आवश्यकतानुसाि नयााँ क्षेत्रको पवहचान गिी सोही अनुसािको प्रणाली ववकास गना नसफारिस गने, ननणायानुसाि प्रणाली
ववकास गना लगाउने ि उपयुि पिीक्षण गिाई प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था गने,

➢

ववद्युतीय प्रणालीको ननयनमत सं चालनको व्यवस्था नमलाउने ि प्रणाली सं चालनको नसलनसलामा आउने समस्याहरुको
ननिाकिणको व्यवस्थापन गने,

➢

सालबसाली रुपमा हुने नीनतगत एवं कानूनी परिवतान बमोजिम सम्बजन्धत शािासाँगको समन्वयमा ववद्युतीय प्रणालीमा
परिमािान गने व्यवस्था नमलाउने,

➢

सूचना प्रववनध सम्बि कमाचािी लगायत ववभाग तथा अन्तगातका कमाचािीलाई आवश्यक सूचना प्रववनधसाँग सम्बजन्धत
तानलमको पवहचान तथा सं चालनमा समन्वय गने ,

यस शािामा सूचना प्रववनध ननदे शक एक, कम््यूटि इजन्िननयि दुई ि कम््यूटि/सूचना प्रववनध अनधकृत तीन िना को दिबन्दी
िहेको ि आवश्यकता अनुसाि अन्य सहायक कमाचािी हरु कायाित िहने व्यवस्था छ ।
(ख) सच
ू िा संचार प्रववधि शाखा

आन्तरिक िािस्व ववभागमा िहे को डाटा सेन्टि तथा नडिास्टि रिकभिी सेन्टिलाई चौववसै घण्टा सं चालनमा िहने गिी
प्रबन्ध नमलाउने महत्वपूणा जिम्मेवािी िहेको यस शािामा सूचना प्रववनध ननदे शक एक, कम््यूटि इजन्िननयि दुई ि
कम््यूटि/सूचना प्रववनध अनधकृत तीन िनाको दिबन्दी िहेको ि आवश्यकता अनुसाि अन्य सहायक कमाचािी हरु कायाित
िहने व्यवस्था छ ।यस शािाबाट मुख्य रुपमा दे हायका कायाहरु सम्पादन हुने गिे का छन्।
➢

आन्तरिक िािस्व ववभाग तथा मातहतका कायाालयहरुको सूचना प्रववनध पूवााधाि ननमााण तथा ववकास, कम््युटि प्रणाली,
नेटवका, हाडावेयि नडिाईन, िडान, सं चालन तथा सुपरिवेक्षण गने गिाउने,

➢

आवश्यकतानुसाि हाडावेयि

Upgrade ि सफ्टवेयि Update तथा िरिद गना प्रस्ताव तयाि गने गिाउने,

➢

अन्ति ननकाय ववद्युतीय सं िाल ननमााण तथा ववकासमा िोड ददई सोको ननजम्त सहकायालाई प्रविान गने गिाउने,

➢

सूचना सं कलन, भण्डािण आदद कायालाई व्यवजस्थत गने प्रबन्ध नमलाउने,

➢

ववभाग ि अन्तगातका सभाि लगायतका उपकिण ि

System Software ले दठक ढं गले काया गिे नगिे को ववर्यमा

अनुगमन गने ि व्यवजस्थत रुपमा सं चालन गने गिाउने,
➢

ISP साँग समन्वय गिी च ुस्त ि दुरुस्त सं चािको प्रबन्ध नमलाउने, ववभाग ि अन्तगातको कायाालय बीचको सूचना
सं िालको उजचत प्रबन्ध नमलाउने िस्ता कायाहरुको व्यवस्थापन गने,

➢

आवश्यकतानुसाि सूचना सं चाि प्रववनध पूवााधािसाँग सम्बजन्धत अन्य कायाहरु गने।

(ग) सूचिा प्रववधि सुरक्षा िथा पररपालिा शाखा

सूचना प्रववनध सुिक्षा तथा परिलाना गने गिाउने मुख्य जिम्मेवािी िहेको यस शािामा सूचना प्रववनध ननदे शक एक, कम््यूटि
इजन्िननयि एक, सूचना सुिक्षा अनधकृत एक ि कम््यूटि/सूचना प्रववनध अनधकृत दुई िनाको दिबन्दी िहेको छ।साथै
आवश्यकताका आधािमा अन्य सहायक कमाचािीहरु कायाित िहन सननेछ ।यस शािाबाट मुख्य रुपमा दे हायका कायाहरु
सम्पादन हुने गिे का छन्।
➢

ववद्युतीय प्रणालीको सुिक्षाथा नीनतगत प्रस्ताव तयाि गने गिाउने ि स्वीकृनत बमोजिम कायाान्वयनमा ल्याउने,

➢

आन्तरिक िािस्व ववभागको सफ्टवेयि एज्लकेशन, डाटावेस, हाडावेयि तथा नेटवकाको सुिक्षा व्यवस्थापन गने,

➢

डाटा सेन्टि तथा नडिास्टि रिकभिी सेन्टिको भौनतक सुिक्षा, नेटवका ि

Power Systemको सुिक्षा व्यवस्थापन गने,

(Control Measures) नमलाउने,
➢ मातहतका कायाालयहरुको Electronic Data Processing अनडट कायासम्बन्धमा िाय सुझाव ददने एवं सहयोग प्रदान गने,
➢ सूचना प्रववनधसम्बन्धी सुिक्षा पिूीक्षण (Security Audit) लगायतका बाह्य पिीक्षण (External Audit) गिाउने ि सोको
➢

सूचना प्रववनध प्रणाली सं चालनको ननयन्त्रण व्यवस्था

नसफारिस अनुसािका काया गने गिाउने,
➢

प्रणालीको

Unauthorized प्रयोगबाट बचाउने, डाटा सुिक्षणको व्यवस्था गने, Viruses, Worms लगायतका Endpoint

Security को व्यवस्था गने,
➢ System Software लगायतका सफ्टवेयिहरुको लाईसेन्स अनुपालन सम्बन्धी काया गने,
➢ Business Intelligence मा आधारित अनुसन्धानमूलक रिपोटाहरुको नडिाइन गने।
प्रशासकीय पुिरावलोकि शाखा

आयकि ऐन, २०५८, मूल्य अनभवृवि कि ऐन, २०५२ ि अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ अनुसाि कायाालय वा ववभागबाट भएका आदे श
वा ननणायहरु उपि किदाताहरुलाई जचत्त नबुझेको ववर्यमा पिे को ननवदे न जिवकि कानून, कायाववनध ि परिपत्र अनुसाि भए नभएको
सम्बन्धमा छानववन गने एवं कानून सम्मत भए नभएको हेिी प्रशासननकतविबाट गरिे ने ननणायलाई प्रशासकीय पुनिावलोकन
भननन्छ। छानववनबाट त्यस्ता ननणायहरु कानून सम्मत भएको नदे जिएको हदसम्म त्यस्ता ननणायहरु वा आदे शहरु वदि किदातालाई

मकाा पिे को अवस्थामा त्यसलाई सछछयाउन आन्तरिक ननयन्त्रण कायम गनाको लानग ि ननणाय गदाा अपनाउनु पने प्रकृयासम्बन्धी
ज्ञानको अभावमा प्राववनधक ि गजणतूीय त्रुटीहरु हुन गएको िहे छ भने मानथल्लो अनधकािी (महाननदे शक) ले पुनिावलोकनको
िोहबाट सछयाई किदातालाई न्याय प्रदान गना यो व्यवस्था गरिएको हो ।उपिोि काया गनाको लानग ववभागमा महाननदे शक अन्तगात
एक प्रशासकीय पुनिावलोकन शािा िहे को छ । शािामा २ ननदे शक, ४ शािा अनधकृत ि आवश्यकताका अनुसाि अन्य सहायक
कमाचािीहरु िहने व्यवस्था छ ।यस शािाबाट दे हायका कायाहरु सम्पादन हुने गदाछ।

६

➢

प्रशासकीय पुनिावलोकनको म्याद थप गने

➢

प्रशासकीय पुनिावलोकनको ननवेदन स्वीकाि गने

➢

ननणाय फाइल ि प्रनतविया माग गने

➢

ननणायको अध्ययन गने ि िाय नलने ननणाय गने

➢

प्रशासवकय पुनिावलोकनका लानग ननदे जशका बनाउने ि अद्यावनधक गने

➢

ननणााय सं ग्रह प्रकाशन गने ।

सेवा

प्राप्ि सेवाग्राहीले प्राप्त गने सेवाको सन्दभामा लाग्ने समय, लागत ि जिम्मेवाि अनधकृत तोवक नागरिक बडापत्रमा उल्लेि गरिएको छ।

गित

लाग्िे

दस्िुर

र

अवधि
7

निणतय गिे शािागत रुपमा गरिनुपने महाशािा अन्तगातका शािाका ननदे शकमाफात सम्बजन्धत उपमहाननदे शक कहााँ पेश भई महाननदे शकबाट ननणाय
प्रफिया
अधिकारी

8

र गिाई काया सम्पादन हुने गिे को छ।

निणतय उपर कायाालयबाट हुने ननणायको सम्बन्धमा ववभागको महाननदे शक ि ववभागीय ननणायको सम्बन्धमा मन्त्रालयको सजचव
उिुरी सुन्िे
अधिकारी

9

सम्पादि

ववभागमा िहे का ववनभन्न महाशािा अन्तगातका शािाहरुले सम्पादन गने वावर्ाक कावय योिना तयाि गिी स्वीकृत गने गिे को ि सोही बमोजिम

गरे को

काया सम्पादन हुने गिे को छ।मुख्य मुख्य कायाहरु ननम्नानुसाि छन्:

कामको
वववरण

पररसूचक

२०७८ श्रावण - चैत्र

व्यक्तिगि स्थायी लेखा नम्बर दिाा संख्या

443509

स्थायी लेखा नम्बर दिाा संख्या

187340

मूल्य अभिबद्
ृ धि करमा दिाा संख्या
अन्ि:शुल्क इजाजि संख्या

5793

पूर्ा कर परीक्षर् संख्या

3178

विस्िि
ृ अनुसन्िान संख्या

290
385

अधिम कर कट्टी परीक्षर् संख्या

1077

बजार अनग
ु मन संख्या

6670

संकलन भ्रमर् संख्या

2851

करदािा भशक्षा संख्या

583

अबैि मददरा कारोबार अनुगमन संख्या

सूचिा

13191

विथहोल्डर स्थायी लेखा नम्बर दिाा संख्या
प्रारक्म्िक अनुसन्िान संख्या

10

26124

45

सूचना अनधकािी: श्री िािु प्रसाद ्याकुिे ल, ननदे शक

अधिकारी र प्रमुि: श्री रितेश कुमाि शानय, महाननदे शक
प्रमुखको

िाम र पद
11

ऐि, नियम,

• आयकि ऐन (सं शोधन सवहत), २०५८

निदे शशकाको

• आयकि ननयमावली (सं शोधन सवहत), २०५९

सूची

• मूल्य अनभबृवि कि ऐन (सं शोधन सवहत), २०५२
• मूल्य अनभबृवि कि ननयमावली (सं शोधन सवहत), २०५३
• अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ ि अन्त:शुल्क ननयमावली (सं शोधन सवहत), २०५९
• मददिा ऐन, २०३१ ि मददिा ननयमावली (सं शोधन सवहत), २०३३
• आयकि ननदे जशका (सं शोधन सवहत), २०६६
• मूल्य अनभबृवि कि ननदे जशका (सं शोधन सवहत), २०६९
• अन्त:शुल्क ननदे जशका (सं शोधन सवहत), २०६८
• ववद्युतीय वविक सम्बन्धी कायाववनध, २०७४ (सं शोधन सवहत)

• पूजाँ िगत लाभकि सम्बन्धी ननदे जशका (सं शोधन सवहत), 2072

12

आम्दािी
खचत

यस अिधिको खर्ा रु.हजारमा

िथा

महििा

आधथतक

पजू िगि खचत

िम्मा खचत

2188

15324

फागुन

15907

3160

19067

र्ैि

60864

4999

65863

िम्मा

89907

10347

100254

माघ

कारोबार
सम्बन्िी
अध्यावधिक
वववरण
13

चालु खचत

13136

िोफकए
बमोजिम
अन्य
वववरण

14

अनघल्लो

व्यवस्थापन गोष्ठी ि िाविय कि ददवस कायािम आयोिना भएको।

आधथतक
वषतमा

कुिै

कायतिम वा
आयोििा
सञ्चालि
गरे को

भए

सोको
वववरण
15

वेभसाईट
भए

www.ird.gov.np

सोको

वववरण
16

वैदेशशक
सिायिा

र

ऋण,
अिुदाि एवं
प्राववधिक
सियोग

वा

सम्झौिा
सम्बन्िी
वववरण
17

सञ्चालि

प्रकार:

गरे को
कायतिम

2078 / 12 को

2078 / 12 सम्मको

2077 / 12
सम्मको
Total
Collection

र

सोको प्रगनि
प्रनिवेदि

Group
Income
Tax
House
Rent Tax
Interest

Monthly Monthly Per
Target Collection cent
46159216 36643831
382374
1257094

195503
630655

Total
Target

Total Per
Collection cent

गि
िर्ाको
िुलनामा
बद्
ृ धि
%

79 176847204 165456608

94 143197963

116

51
50

70
69

104
102

2953803
25453865

2069397
17565498

1983938
17279953

Income
Tax Total
VAT
(Internal)
Excise
(Internal)
Health
Service
Education
Grand
Total:
18

47798684 37469989

78 205254872 185091503

90 162461854

12384826 10149213

94

92849812

80882362

89

85517795

95

10361591

84

74175375

71561027

99

58777864

122

539137 190
152966 92

2382961
780339

4535482
625797

201
62

3727887
298275

122
210

91 310783675

110

319848
94078

9113393

70959027 57424698

81 375443359 342696171

114

वगीकरण
िथा संरक्षण
गरे को
सूचिाको

िामावली र
त्यस्िो
सूचिा

संरक्षण गित
िोफकएको
समयाविी
19

सूचिा माग
सम्बन्िी
निवेदि
सो

र
उपर

सूचिा

हदइएको
ववषय
20

सच
ू िािरु

प्रत्येक तीन तीन मवहनामा ववभागबाट प्रकाशन हुने कि बुलेवटनमा ववभाग तथा मातहतका कायाालयहरुका गनतववनध, उल्लेिनीय

अन्यत्र

समाचाि एवं िानकािी तथा सन्दे शमूलक सूचनाहरु प्रवाह गने गरिएको । सोको ववद्युतीय प्रनत ववभागको वेभसाइटमा समेत

प्रकाशि

िाख्ने गरिएको छ।

भएका
िुिे
भए

वा
भएको

वववरण

सोको

ववभागबाट िािी हुने ननदे जशका, सावािननक परिपत्रहरु वेभसाइटमा िाजिएको ि अध्यावनधक गरिएको ।

