सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गररएको करदाता सेवा कार्ाालर्, परासी
सम्बजन्धत स्वत:प्रकाशन
(Pro-active Disclosure)

२०७९ बैशाख ०१ गतेदेजख २०७९ आषाढ मसान्तसम्म
१.

करदाता सेवा कार्ाालर्, परासीको स्वरुप र प्रकृतत :
कर प्रणाली आफैमा शासन, ववकास र सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड हो । राज्र् व्र्वस्थाको च ुस्तता र सुदृढीकरणको
अवस्था मापन गने एक महत्वपूणा आर्ाम हो । राज्र्को ढु कुटी तनमााण र व्र्वस्थापनको प्रमुख प्रणाली र
अवर्व हो । र्ही कर प्रणालीलाई थप व्र्वजस्थत, पारदशी र अनुमानर्ोग्र् बनाउन कर प्रशासनको ववकास
भएको हो । र्सै अन्तगात ववगतमा रहे को कर ववभाग र मूल्र् अतभवृवि कर ववभागलाई एकीकृत गरी
हालको आन्तररक रािस्व ववभागको स्थापना भएको हो । र्सै ववभाग अन्तगागत हाल १ ठू ला करदाता
कार्ाालर्, एक मध्र्मस्तरीर् करदाता कार्ाालर्, ४३ आन्तररक रािस्व कार्ाालर्

र ३९ करदाता सेवा

कार्ाालर्हरु रहेको छन् । करदाता सेवा कार्ाालर्, परासी दे शभरका ३९ करदाता सेवा कार्ाालर् मध्र्ेको
एक हो । आन्तररक रािस्व कार्ाालर्हरुको कार्ासम्पादनमा अत्र्ातधक चाप बढ्दै गएपतछ उक्त चापको
सही समार्ोिन गने गरी करदाता सेवा कार्ाालर्हरुको स्थापना गररएको हो । व्र्ापाररक प्रततष्ठान, उद्योग
तथा अन्र् अन्तशूल्क प्रततष्ठानहरुको बढ्दो सङ्ख्र्ालाई मध्र्निर गदै िनताको नजिकको कार्ाालर्बाट
सेवा प्रवाह गने अतभलाषा सवहत र्ो कार्ाालर्को स्थापना भएको दे जखन्छ । र्सै प्रकृर्ा अन्तगात र्स
कार्ाालर्को स्थापना नेपाल सरकार(मन्रीपररषद्) को तमतत २०७६।०९।२१ को तनणार्ानुसार आन्तररक
रािस्व कार्ाालर्, भैरहवाको मातहतमा रही नवलपरासी (ब.सु.प.) का करदाताहरुलाई सेवा प्रवाह गने गरी
भएको हो। र्स कार्ाालर्को प्रशासन सञ्चालन गनाको लातग कर अतधकृत सवहत कुल ६ िनाको दरबन्दी
रहेकोमा स्थार्ी तफा कर अतधकृत १, नार्ब सुब्बा १ र करार तफा डाटा ईन्री सुपरभाईिर १, हलुका
सवारी चालक १, कार्ाालर् सहर्ोगी १ गरी ५ िना कार्ारत रहे को अवस्था छ ।
२. करदाता सेवा कार्ाालर्,परासीको काम, कताव्र् र अतधकार :
❖ व्र्वसार् दताा तथा खारे िी,
❖ कारोवारको वववरण अध्र्ावतधक (PDCR),
❖ करच ुक्ता प्रमाणपर िारी,
❖ बक्र्ौता असूली,
❖ र्ाावपड अतडट,
❖ बिार अनुगमन तथा ऐन, कानुन बमोजिम तोवकएका अन्र् कार्ाहरु ।
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३. करदाता सेवा कार्ाालर्, परासीको स्वीकृत दरबन्दी वववरण र कार्ावववरण :
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शाखागत कार्ावववरण
१. से वा शाखा
❖ बार्ोमेवरक गने,
❖ व्र्जक्तगत स्थार्ी लेखा नं िारी गने,
❖ व्र्वसार् दताा गने,
❖ कारोवारको वववरण अद्यावतधक गने (PDCR) ,
❖ कर च ुक्ता प्रमाणपर िारी गने,
❖ व्र्वसार्को ठाउँसारी तथा गोदाम प्रमाजणत गने,
❖ र्ाावपड अतडट सम्बन्धी कार्ा गने,
❖ व्र्वसार् खारे िी सम्बन्धी कार्ा,
२. सङ्कलन शाखा
❖ मूल्र् अतभवृवि कर समार्ोिन सम्बन्धी कार्ा गने,
❖ आर्कर तथा मूल्र्अतभवृवि कर बक्र्ौता असूली सम्बन्धी कार्ा,
❖ बिार अनुगमन,
❖ रािस्व भौचर सं शोधन (Voucher PDCR),

३. आतथाक प्रशासन शाखा
❖ आन्तररक रािस्व ववभागबाट प्राप्त अज्तर्ारी आम्दानी बाध्ने ।
❖ ववतभन्न खचा शीषाकहरूमा खचा गनाको लातग गोश्वारा भौचर तर्ार गने ।
ु ानी आदे श तर्ार गरी स्वीकृततको लातग पेश गने ।
❖ गोश्वारा भौचर अनुसार भक्त
❖ स्वीकृत भ ुक्तानी आदे श को.ले.तन.का. पठाई तनकाशा तलने र खचा गने ।
❖ रािस्व रकम दै तनक रूपमा रािस्व खातामा िम्मा गने, फाँटवारी तर्ार गरी प्रततवेदन गने ।
❖ कार्ाालर्मा प्राप्त हुन आएको धरौटी रकम धरौटी खातामा िम्मा गने, तनर्मानुसार वफताा गने, सदर स्र्ाहा
गने र फाँटवारी तर्ार गरी प्रततवेदन गने ।
❖ मातसक प्रततवेदन तर्ार गरी को.ले.तन.का. र तालुक मन्रालर्मा पठाउने ।
❖ आतथाक प्रशासनसँग सम्बजन्धत श्रे स्ता सुरजित साथ रा्ने ।
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❖ कोष तथा लेखा तनर्न्रक कार्ाालर्बाट आन्तररक लेखा परीिण गराउने र महालेखा परीिकको कार्ाालर्बाट
खवट आएको टोली समि

अजन्तम लेखा परीिण गराउने ।

❖ लेखा परीिणबाट बेरूिु दे जखन आएमा सं परीिण गराउने र फर्छ्यौट गराउने ।
४.प्रशासन तथा जिन्सी शाखा
❖ कार्ाालर्को दताा,चलानी तथा जचठ्ठीपर आदान प्रदानलाई व्र्वजस्थत बनाउने,
❖ कार्ाालर्मा आवश्र्क पने सामानहरूको खररद आदे श स्वीकृत गराई खररद गने,
❖ खररद भएका सामानहरूको तबल सं लग्न राखी दाजखला ररपोटा बनाई जिन्सी खातामा आम्दानी बाध्ने,
❖ जिन्सी खाताहरु अद्यावतधक गने,
❖ कार्ाालर्मा रहे का प्रर्ोगमा ल्र्ाउन नसवकने पुराना र िीणा जिन्सी सामानहरूको लगत तर्ार गरी तललाम
सम्बन्धी कार्ा गने,
❖ आतथाक वषाको अजन्तममा जिन्सी तनरीिण गराउने,
❖ जिन्सी सामानहरू भण्डारणमा सुरजित साथ रा्ने,
❖ कार्ाालर्का प्रत्र्ेका कोठामा तबन काडा तर्ार गरी रा्ने,
५. फाइल शाखा
❖ फाईल सं रिण सम्बन्धी कार्ा,
❖ फाईल व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ा,

४. करदाता सेवा कार्ाालर्, परासीबाट प्रदान गररने से वाहरू:
र्स कार्ाालर्ले प्रदान गने सेवाको नागररका वडापर अद्यावतधक गरी राखेको छ । सबै प्रकारका सेवाग्राहीलाई
लजित गरी परम्परागत नागररक वडापरलाई Digitalized गदै Digital नागररक वडापर बनाईएको छ । र्स
कार्ाालर्बाट प्रदान गररने सेवाहरू दे हार् बमोजिम रहे का छन्:
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५. करदाता सेवा कार्ाालर्, परासीमा रहेका शाखा र जिम्मेवार अतधकारी :
करदाताहरूलाई मूलतः कर सङ्खकलन र कर सेवासम्बन्धी सेवा प्रदान गने ध्र्ेर्ले करदाता सेवा कार्ाालर्हरूको स्थापना भएको हो। र्स
सन्दभामा र्स कार्ाालर्ले प्रवाह गने सेवाहरू र पूरा गनुप
ा ने प्रविर्ालाई दे हार्बमोजिम तातलकीकरण गररएको छ।
तस.नं.

प्रवाह हुने सेवाको वववरण

आवश्र्क कागिात/पूरा गनुप
ा ने कार्ाववतध

लाग्ने कर

लाग्ने समर्

जिम्मेवार शाखा र

रकम

(सामान्र्

अतधकारी

अवस्थामा)
१.

स्थार्ी

लेखा

नं.

आन्तररक

रािस्व

ववभागको

वेभसाइट

(PAN)/व्र्जक्तगत स्थार्ी लेखा

www.ird.gov.np मा TAXPAYER PORTAL

नं. (PPAN) दताा प्रमाणपरका

को

लातग

Registration अन्तगात आफ्ना लातग तोवकएको

Integrated

फाराम प्रववष्ट गरी

Tax

System

Submission

मा

गई

तन:शुल्क

सोही ददन

करदाता सेवा शाखा
(शाखा प्रमुख)

नम्बर भएको

दताा वववरण वप्रन्ट गने र रु.१० को वटकट टाँसी
दे हार्का कागिातसवहत कार्ाालर्मा पेस गनुप
ा ने।
व्र्जक्तगत (प्रोप्राइटरतसप) फमाका हकमा:
❖ मान्र्ताप्राप्त

तनकार्मा

व्र्वसार्

दताा

प्रमाणपरको प्रतततलवप
❖ नेपाली नागररकता प्रमाणपरको प्रतततलवप
❖ व्र्वसार् गने घर/ठाउँ भाडामा भए बहाल
सम्झौता/आफ्नै

भए

िग्गाधनी प्रमाणपुिााको

प्रतततलवप
❖ व्र्जक्तगत पान काडा तलएको भए सो पानको
सक्कल प्रमाणपर
❖ र्दद उक्त व्र्जक्तले पवहले नै पान प्रमाणपर तलई
दताा स्थगन गरे को हकमा दताा स्थगनको पर
❖ गैरनेपाली

नागररकको

हकमा

आतधकाररक

प्रमाणको प्रतततलवप

तनकार्का हकमा:
❖ मान्र्ताप्राप्त

तनकार्मा

व्र्वसार्

दताा

प्रमाणपरको प्रतततलवप
❖ प्रबन्धपर

एवं

तनर्मावली

वा

साझेदारी

सम्झौतापर वा ववधानको प्रतततलवप
❖ व्र्वसार् गने घर/ठाउँ भाडामा भए बहाल
सम्झौता/आफ्नै

भए

िग्गाधनी प्रमाणपुिााको

प्रतततलवप
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❖ साझेदारहरूको

नागररकता

प्रमाणपरको

प्रतततलवप
❖ पान

दताा

अतधकारनामा

प्रमाणपर
पर

र

तलने

व्र्जक्तको

माइन्र्ुटलगार्तका

कागिातको प्रतततलवप
❖ तनकार्को छाप
ु उपिम (िे.भी.) को हकमा:
तनकार्को सं र्क्त
❖ कार्ा प्रदान गने तनकार्सँगको ठे क्का
सम्झौतापर वा आशर्परको प्रतततलवप
❖ फमाहरूबीचको सम्झौता/प्रबन्धपर
❖

ठे क्का साझेदार फमाहरूको कर च ुक्ता
प्रमाणपरको प्रतततलवप

❖ ठे क्का साझेदार फमाहरूको पान प्रमाणपरको
प्रतततलवप
❖ साझेदारहरूको नागररकता प्रमाणपरको
प्रतततलवप
❖ ठे क्का इिाितपरको प्रतततलवप र छाप
❖ पान

दताा

अतधकारनामा

प्रमाणपर
पर

र

तलने

व्र्जक्तको

माइन्र्ुटलगार्तका

कागिातको प्रतततलवप
व्र्जक्तगत स्थार्ी लेखा नं . (PPAN) को हकमा:
❖ नेपाली नागररकता प्रमाणपरको प्रतततलवप
❖ हालसालै जखचेको पासपोटा साइिको फोटो-१
प्रतत
❖ गैर नेपाली नागररकको हकमा आतधकारीक
पररचर्परको प्रतततलवप
❖ रोिगारदाताले रोिगारी प्रमाजणत गरे को पर
सरकारी तनकार्ले प्राप्त गने पान प्रमाणपर (WPAN) का हकमा:
❖ सरकारी तनकार्को पर र छाप
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२.

दाजखला

गनुप
ा ने

अनुमातनत

करको वववरण, वकस्ताबन्दीमा
कर

दाजखला,

आर्

वववरण

दाजखला गने म्र्ाद थप र आर्
वववरण दाजखला गने

❖ सुरुमा एक पटक कार्ाालर्मा तनवेदन पेस गरी
User Name

र Password

तलने

❖ कुनै आर् वषामा वकस्ताबन्दीमा कर दाजखला
गनुप
ा ने

व्र्जक्तले

बुझाउनुपने

पवहलो

वकस्ता

रकम

तमतततभर तनधाारण र्ोग्र् आर्,

दाजखला गनुप
ा ने करलगार्तका अन्र् वववरण
उल्लेख

गरी

करदाता

स्वर्ंले

ववद्युतीर्

वववरणमा

सोही ददन

करदाता सेवा

उजल्लजखत

शाखा/करदाता स्वर्ंले

रािस्व

िुनसुकै स्थानबाट

रकम

(शाखा प्रमुख)

दाजखला
गने

माध्र्मबाट Online प्रवववष्ट गने
❖ तनधाारण र्ोग्र् आर्मा लाग्ने अनुमातनत करको
४०%

पवहलो

वकस्ताबापत

पुस

मवहनाको

अन्त्र्सम्म, दोस्रो वकस्ताबापत ३०%
मवहनाको
३०%

अन्त्र्सम्म
असार

अनुमातनत

र

तेस्रो

मवहनाको

करको

चैर

वकस्ताबापत

अन्त्र्सम्म

शतप्रततशत

गरी

कर

रकम

दाजखला गनुप
ा ने।
❖ आर् वववरण दाजखला गनुप
ा ने म्र्ाद थपका लातग
असोि मवहनाको अन्त्र्सम्म करदाता स्वर्ंले
ववद्युतीर् माध्र्मबाट Online प्रवववष्ट गने।
❖ आर् वषा समाप्त भएको तीन मवहनातभरमा सो
वषाको आर् वववरण करदाता स्वर्ंले ववद्युतीर्
माध्र्मबाट Online प्रवववष्ट गने।
३.

मू.अ.कर वववरण, अन्त:शुल्क

❖ कर

असुल

गनुप
ा ने

व्र्जक्तले

प्रत्र्ेक

ववद्युतीर्

सोही ददन

वववरण र अतग्रम कर कट्टीको

मवहना/चौमातसक समाप्त भएको २५ ददनतभर

माध्र्मबाट

शाखा/करदाता

वववरण बुझाउने

लाग्ने कर रकम दाजखला गरी करदाता स्वर्ंले

समेत

स्वर्म्ले िुनसुकै

तथा कर

दाजखला गने

ववद्युतीर् माध्र्मबाट Online प्रवववष्ट गने।

कर

दाजखला

स्थानबाट

गना सवकने

४.

करदाता सेवा

कर च ुक्ता प्रमाणपरका लातग

❖ तोवकएको ढाँचामा तनवेदन (रु.१० को वटकट

तन:शुल्क

(शाखा प्रमुख)
सोही ददन

टाँस्ने)

करदाता सेवा शाखा
(शाखा प्रमुख)

❖ सम्बजन्धत आ. व. सम्मको आर्
वववरणलगार्त सबै वववरणहरू दाजखला भएको
❖ रुिु भएको आर् वववरण र लेखा परीिण
प्रततवेदन
❖ कुनै प्रकारको कर बक्र्ौता, बेरुिु र कर
दावर्त्व बाँकी नरहेको
❖ म्र्ाद थप भएमा सोको प्रमाण
५.

आर्कर

छु टको

प्रमाणपर

तलनको लातग र नववकरणका
लातग

❖ तोवकएको ढाँचामा तनवेदन (रु.१० को वटकट
टाँस्ने)
❖ सं स्था दताा प्रमाणपरको प्रतततलवप र सं स्थाको

तन:शुल्क

सोही ददन

करदाता सेवा शाखा
(शाखा प्रमुख)

ववधानको प्रतततलवप
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❖ पान प्रमाणपरको प्रतततलवप र लेखा परीिण
प्रततवेदन
❖ सं स्थाको तनणार्को प्रतततलवप र अज्तर्ारनामा
❖ आर्कर छु ट प्रमाणपरको नववकरण आर् वषा
समाप्त भएको तमततले १ वषातभर नवीकरण
गराउनुपने ।
६.

व्र्वसार्सँग सम्बजन्धत वववरण
सं शोधन/पररवतान (PDCR)
का लातग

❖ तोवकएको ढाँचामा तनवेदन (रु.१० को वटकट

तन:शुल्क

सोही ददन

टाँस्ने)

करदाता सेवा शाखा
(शाखा प्रमुख)

❖ सक्कल स्थार्ी लेखा नं. (PAN) दतााको
प्रमाणपर
❖ सम्बजन्धत तनकार्बाट प्रमाजणत भएको सं शोधन
गनुप
ा ने ववषर्का प्रमाणहरूको प्रतततलवप

७.

अन्त:शुल्क इिाितपर

❖ सक्कल अन्त:शुल्क इिाितपर

नवीकरणका लातग

❖ अन्त:शुल्क

तनर्मावलीको

तन:शुल्क

सोही ददन

अनुसूची-२

करदाता

सेवा

शाखा/करदाता स्वर्ंले

बमोजिमको नवीकरण दस्तुर दाजखला गरे को

िुनसुकै स्थानबाट

प्रमाण

(शाखा प्रमुख)

❖ अन्त:शुल्क तनर्मावलीको अनुसूची- बमोजिमको
ढाँचामा तनवेदन
❖ आतथाक वषा समाप्त भएपतछ श्रावण मवहनातभर
नवीकरण

गराउनुपने।

नवीकरण

नगराउने

उक्त

अवतधतभर

इिाितपरवालाको

इिाितपर स्वत: खारे ि हुने।
८.

ववद्युतीर् बीिक अनुमततका
लातग

❖ तोकेको ढाँचामा तनवेदन (रु.१० को वटकट

तन:शुल्क

टाँस्ने)

स्थलगत
तनरीिण

❖ ववभागबाट सूचीकृत ववद्युतीर् बीिकसम्बन्धी

गररसकेपतछ

करदाता सेवा शाखा
(शाखा प्रमुख)

सफ्टवेर्र चर्न गनुप
ा ने
❖ सफ््वेर्र तबिेता र खरीद कताा बीचको
सम्झौता
❖ सफ््वेर्र खरीदको बीिकको प्रतततलवप
❖ स्थार्ी लेखा नं. प्रमाणपरको प्रतततलवप
❖ कार्ाालर्बाट स्थलगत तनरीिण पश्चात प्रविर्ा
पुरा गरे को पाइएमा अनुमतत ददन सवकने
९.

रािस्व दाजखला गरे को भौचर
सं शोधन (PDCR) का लातग

❖ तोकेको ढाँचामा तनवेदन (रु.१० को वटकट

तन:शुल्क

सोही ददन

टाँस्ने)

सङ्खकलन शाखा
(शाखा प्रमुख)

❖ रािस्व दाजखला गरे को सक्कल भौचरको
प्रतततलवप
❖ चालु आ.व. तभर वा आ.व. समाप्त भएको तीन
मवहनातभर तनवेदन ददनुपने
१०.

कर बक्र्ौता वहसाब तमलानका
लातग

❖ तोकेको ढाँचामा तनवेदन (रु.१० को वटकट

तन:शुल्क

सोही ददन

सङ्खकलन शाखा

टाँस्ने)
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❖ रािस्व दाजखला गरे को सक्कल भौचरको

(शाखा प्रमुख)

प्रतततलवप

११.

मूल्र् अतभवृवि कर समार्ोिन
परका लातग

❖ तोवकएको ढाँचामा तनवेदन (रु.१० को वटकट

तन:शुल्क

सोही ददन

सङ्खकलन शाखा

टाँस्ने)

(शाखा प्रमुख)

❖ मूल्र् अतभवृवि कर खरीद खाता, तबिी खाता
एवं सम्बजन्धत बीिकहरू
❖ सम्बजन्धत तनकार्को भुक्तानी वववरण
❖ सबै प्रकारको कर बक्र्ौता, बेरुिु र कर
दावर्त्व बाँकी नरहेको
१२.

स्थार्ी लेखा नं. (PAN) दताा
स्थगन/खारे िी

❖ तोवकएको ढाँचामा तनवेदन (रु.१० को वटकट

तन:शुल्क

टाँस्ने)
❖ सम्बजन्धत तनकार्बाट दताा खारे िी वा नामसारी

कागिात प्रमाण

करदाता सेवा

पेस गरे का

शाखा/सङ्खकलन शाखा

आधारमा

गरे को पर

(शाखा प्रमुख)

❖ मु.अ.करमा दताा भए अनुसूची-११ बमोजिमको
तनवेदन
❖ सक्कल पान प्रमाणपर
❖ कारोबार बन्दको रीतपुवक
ा को Online प्रवववष्ट
फाराम
❖ कर परीिणको लातग करदातालाई ददएको
सूचनामा उल्लेख भएबमोजिमका कागिातहरू
१३.

फाइल स्थानान्तरण/करदाताको
कार्ािेर पररवतान गने कार्ा

❖ तोवकएको ढाँचामा तनवेदन (रु.१० को वटकट

तन:शुल्क

सोही ददन

करदाता सेवा शाखा

टाँस्ने)

(शाखा प्रमुख)

❖ गत आ.व. सम्मको आर् वववरणलगार्त सबै
वववरणहरू दाजखला भएको र कुनै प्रकारको कर
बक्र्ौता, बेरुिु र कर दावर्त्व बाँकी नरहेको
❖ सम्बजन्धत

तनकार्मा

व्र्वसार्

दताा

गरे को

व्र्वसार्

रहेको

प्रमाणपरको प्रतततलवप
❖ सम्बजन्धत

स्थानीर्

तहमा

प्रमाजणत कागिात
१४.

आतथाक प्रशासनसम्बन्धी
कार्ाहरू

❖ सावाितनक

खररद

ऐन

तथा

तनर्मावलीले

तन:शुल्क

तोकेका प्रविर्ाहरू

ऐनले
तोकेबमोजिम

आतथाक प्रशासन शाखा
( आतथाक प्रशासन शाखा
प्रमुख)

१५.

दताा, चलानी, फाराम,

तन:शुल्क

तनवेदनको ढाँचा र सोधनी

सोही ददन

दताा,

चलानी

तथा

सोधपुछ शाखा
(शाखा प्रमुख)
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६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्तुर र अवतध : मातथको बडापरमा उल्ले ख भएको ।
७. तनवेदन, उिुरी उपर तनणार् गने प्रविर्ा र अतधकारी :
नागररकले माग गरे को सू चना १५ ददनतभर पतन सूचना अतधकारीले उपलब्ध नगराए नागररक सूचना अतधकारी
ववरुि उिुरी गना कार्ाालर् प्रमुख समि िानुपनेछ । कार्ाालर् प्रमुख समि उिुरी परे को ७ ददनतभर
कार्ाालर् प्रमुखले सूचना अतधकारीमाफात् वा आफै नागररकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपछा । ७ ददनतभर
कार्ाालर् प्रमुखले पतन सूचना उपलब्ध नगराए नागररकले त्र्सको ३५ ददनतभर सूचना अतधकारी र कार्ाालर्
प्रमुख ववरुि राविर् सूचना आर्ोगमा पुनरावेदन गना सक्छन् ।
क) तनणार् गने प्रविर्ा : सरकारी तनणार् प्रविर्ा सरलीकरण तनदे जशका, २०६५ एवं सूचनाको हक सम्वन्धी
ऐन, २०६४, आर्कर ऐन,२०५८, मूल्र् अतभवृवि कर ऐन, २०५२, अन्तशुल्क ऐन, २०५८ लगार्त
प्रचतलत कानून बमोजिम ।
ख) तनणार् गने अतधकारी :
•

कर अतधकृत ।

•

अतधकार प्रत्र्ार्ोिन भएको अवस्थामा नार्ब सुब्बा ।

८. तनणार् उपर उिुरी सुन्ने अतधकारी :
कर अतधकृत ।
९. सम्पादन गरे को कामको वववरण :
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१०. सूचना अतधकारी र प्रमुखको नाम र पद :
क) कार्ाालर् प्रमुख :
•

नाम: ववकल्प भट्टराई (९८570४७७५६)

•

पद: कर अतधकृत

ख) सूचना अतधकारी :
•

नाम: कृष्ण प्रसाद पन्थी (९८६४४५११०४)

•

पद: नार्ब सुब्बा

११. ऐन, तनर्म, ववतनर्म वा तनदे जशकाको सूची :
•

आर्कर ऐन, २०५८

•

मूल्र् अतभवृवि कर ऐन, २०५२

•

अन्तशुल्क ऐन, २०५८

•

आतथाक कार्ाववधी तथा ववत्तीर् उत्तरदावर्त्व ऐन तथा तनर्मावली,

•

सावाितनक खररद ऐन तथा तनर्मावली,

•

भ्रमण खचा तनर्मावली,

•

रािस्व न्र्ार्ातधकरण ऐन, २०३१

•

मातथ उजल्लजखत ऐन अन्तगातका तनर्मावली, कार्ाववधी र तनदे जशकाहरु
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•
१२.

सालवसाली रुपमा आउने आतथाक ऐनहरु

आम्दानी, खचा तथा आतथाक कारोबार सम्बन्धी अद्यावतधक वववरण :
•

वेरुिु: नभएको ।

•

आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ मा ववनियोजित बिेट र खर्िको वववरण तलको ताललका बमोजिम दे खाइएको
छ ।

१३.

तोवकए बमोजिमका अन्र् वववरण :
ँ
ववतभन्न समर्मा करदाता जशिासँग सम्बजन्धत ब्रोसर छपाई तथा ववतरण गररएको । करदाता जशिासग

सम्बजन्धत गोष्ठी, कार्ाशाला तथा अन्तरविर्ा कार्ािमको लातग लजित गरे र करदाता डार्री तनमााण गररएको ।
१४.

अजघल्लो आतथाक वषामा सावाितनक तनकार्ले कुनै कार्ािम वा आर्ोिना सञ्चालन गरे को भए सो को

वववरण
वावषाक लक्ष्र् अनुसारका कार्ाहरु गररएको िुन प्रगतत वववरणमा उल्लेख गररएको ।
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१५.

सावाितनक तनकार्को वेवसाईट भए सो को वववरण

र्स कार्ाालर्को वेवसाईट https://ird.gov.np/branch/tso-parasi हो। साथै र्स कार्ाालर्को Facebook
Page ( करदाता सेवा कार्ाालर्, परासी TSO Parasi) माफात पतन िोतडन सक्नुहन्ु छ ।
१६.

सावाितनक तनकार्ले प्राप्त गरे को वैदेजशक सहार्ता, ऋण, अनुदान एवं प्राववतधक सहर्ोग र सम्झौता

सम्बन्धी वववरण
र्स तनकार्ले कुनै वैदेजशक सहार्ता, ऋण, अनुदान एवं प्राववतधक सहर्ोग र सम्झौता नगरे को ।
१७.

सावाितनक तनकार्ले सञ्चालन गरे को कार्ािम र सो को प्रगतत प्रततवेदन
र्स तनकार्ले कुनै पतन ववकासमूलक कार्ािम सञ्चालन नगरे को ।

१८.

सावाितनक तनकार्ले वगीकरण तथा सं रिण गरे को सूचनाको नामावली र त्र्स्तो सूचना सं रिण गना

तोवकएको समर्ावतध
सूचनाको वगीकरण गने काम भई रहे को ।
१९.

सावाितनक तनकार्मा परे का सूचना माग सम्बन्धी तनवेदन र सो उपर सूचना ददईएको ववषर्
र्स अवतधमा कुनै सूचना माग नभएको।स्थानीर् सञ्चार माध्र्म/परकारहरुसँग भेटघाट, अन्तविार्ा हुने गरे को ।

२०.

सावाितनक तनकार्का सूचनाहरू अन्र्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को वववरण
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