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पृष्ठमूमम
ु को विकास ि सामाजिक उद्देश्यहरु पूिा गर्नका लामग आिश्यक सािनिमर्क वित्त िुटाउर्ु र्ै
मुलक
आधुमर्क कि प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य हो । आन्तरिक खचनलाई दिगो रुपमा धान्न सक्र्े गिी
स्रोत परिचालर् गर्न सन्तुमलत ि पाििर्शी ढङ्गबाट कि सं कलर् गर्े कायन कि प्रर्शासर्को कुर्शलता
ि क्षमतामा मर्र्नि िहन्छ । कि प्रर्शासर् कििाताहरुमा कि कार्ूर्हरुको परिपालर्ा गर्े बार्ीको
विकास गिाउर् प्रयासित िहेको छ । कििाताको कि परिपालर् लागत (Compliance Cost)
घटाउर् ि कि छली तथा च ुहािट मर्यन्रण गिी कि परिचालर्मा कुर्शलता एिम् प्रर्ािकारिता
कायम गर्े तर्न कि प्रर्शासर्का सुधाि योिर्ाहरु परिलजक्षत िहेका छर्् । कि परिचालर्मा
कुर्शलता एिम् प्रर्ािकारिता कायम गर्न कि प्रर्शासर्को क्षमता अमर्िृवि, प्रवियागत सिलीकिण,
सूचर्ा व्यिस्थापर्, प्रविमध विकास एिम् सांगठमर्क सुधाि आिश्यक िहेको ितनमार् अिस्थामा
कि प्रर्शासर्को व्यािसावयकता प्रिधनर् गर्न तथा कायन सम्पािर् गिान िे जखएका कमी कमिोिी ि
अर्ुर्िबाट कि प्रणालीको यथाथन मूल्याङ्कर् गिे ि मार सुधाि कायनयोिर्ा तिुम
न ा गर्ुन पिनछ।
आन्तरिक

िािस्ि

विर्ागले

सर््

२०१२/१३

मा

पवहलो

पञ्चिर्षीय

िणर्ीमतक

योिर्ा

(२०69/70- २०73/74) को सर्ल कायानन्ियर् सम्पन्न गिे को छ । हाल िोस्रो िणर्ीमतक
योिर्ा (२०75/76-२०79/80) तिुम
न ा गिी उक्त योिर्ाले परिलजक्षत गिे का उद्देश्यहरु प्राप्त
गर्नका लामग आफ्र्ा वियाकलापहरु सञ्चालर् गिै आएको छ । विर्ागले प्रथम सुधाि योिर्ा
(२०69/70- २०71/72) ि िोस्रो सुधाि योिर्ा (२०72/73- २०74/75) को समेत
कायानन्ियर् सम्पन्न गिे को छ । यो तेस्रो सुधाि कायनयोिर्ाले विर्ागको िोस्रो िणर्ीमतक
योिर्ाले मलएको िीघनकालीर् सोच ि विकास लक्ष्य प्रामप्तका लामग विमर्न्न सूचकाङ्कहरु मर्धानिण
गिी मर्जित समय सीमामा कायानन्ियर् गर्े ि र्मतिा हामसल गर्े कुिामा मागन मर्िे र्शर् गिे को छ
। साथै यसले िणर्ीमतक योिर्ाका उद्देश्यहरुलाई कायनरुप दिर्े अमर्प्रायले मर्दिनष्ट िीघनकालीर्
सोच प्रामप्तको सुमर्जितताका लामग विर्ागले अिलम्िर् गर्ुप
न र्े अल्पकालीर् तथा िीघनकालीर्
मागनजचर समेत प्रस्तुत गिे को छ।
आधुमर्क कि प्रर्शासर्का लामग आन्तरिक िािस्ि विर्ागले मलएको सुधािको गन्तव्य अन्तनिाविय
स्तिको असल अभ्यास, सिकािका िाविय तथा वित्तीय प्राथममकताहरु अर्ुरुप िहेका छर्् ।
सुधाि कायन योिर्ामा उजल्लजखत विमर्न्न वियाकलापहरु समग्र विर्ागको कायन िक्षता बढाउर्े
दिर्शामा उन्मुख िहे का छर््।यो सुधाि कायनयोिर्ाले विर्ागको तीर् िर्षनका उद्देश्यहरुलाई स्पष्ट
गर्ुक
न ा साथै यसको आधािमा िावर्षनक कायनयोिर्ा तयाि गर्न सहयोग पुग्र्ेछ । साथै विमर्न्न
सिोकाििालाहरुको साथ तथा सहयोगमा उक्त वियाकलापहरुको सर्ल कायानन्ियर् गिी
विर्ागको समग्र कायनसम्पािर्मा गुणात्मक सुधाि ल्याउर्े दिर्शातर्न विर्ाग सिै ि अग्रसि िहर्ेछ।
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आन्तरिक िािस्ि विर्ागको िािस्ि असुली तथा मुख्य कायनमूलक सूचकहरुको
अिस्था
िािस्ि असुली
विर्ागको कायन जिम्मेिािीमा िहेको कि िािस्ि सं कलर्को समीक्षा गिान विगत िर्शकको कायन
प्रगमत उल्लेखर्ीय िहेको छ । कुल िािस्ि ि कुल गाहनस्थ उत्पािर्को अर्ुपात बढ्िै गएि चालु
आ.ब. २०७५/७६ मा २४.८१ प्रमतर्शत पुगेको छ।कि िािस्ि ि कुल गाहनस्थ उत्पािर्को
अर्ुपात आ.ब. २०६७/६८ को १२.४८ प्रमतर्शतबाट बढे ि आ.ब. २०७५/७६ मा २१.९१
प्रमतर्शत पुगेको छ।यस अिमधमा मूल्य अमर्िृवि कि सं कलर्मा र्एको िृदिबाट आयकि तथा
अन्तःर्शुल्क िस्ता आन्तरिक कि सं कलर्मा समेत सहयोग पुगेको छ । मूल्य अमर्िृवि कि ि
कुल गाहनस्थ उत्पािर्को अर्ुपात आ.ब. २०६७/६८ मा ४.४८ प्रमतर्शत िहेकोमा आ.ब.
२०७५/७६ मा ७ प्रमतर्शत पुगेको छ । यस अिमधमा आयकि ि कुल गाहनस्थ उत्पािर्को
अर्ुपात आ.ब. २०६७/६८ को ३.0१ प्रमतर्शतबाट बढे ि ५.५७ प्रमतर्शत पुगेको छ र्र्े
अन्तःर्शुल्क ि कुल गाहनस्थ उत्पािर्को अर्ुपात आ.ब.२०६७/६८ को १.९२ प्रमतर्शतबाट िृवि
र्एि आ.ब. २०७५/७६ मा ३.५२ प्रमतर्शत पुगेको छ ।(तामलका १ हेर्ह
नु ोस)
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स्रोतः आ.िा.वि.को त्याङ्क

कुल कि िािस्ि परिचालर्मा आन्तरिक िािस्ि विर्ागको योगिार् िमर्शः िृदि र्इिहेको छ ।
आ.ब. २०६८/६९ मा रु. ९७.३६ अबन कि सं कलर् र्एकोमा आ.ब. २०७५/७६ मा
रु.३५८.३५ अबन पुगेको छ । यस अिमधमा िािस्िको िृवििि सििि २०.६ प्रमतर्शत िहेको
छ। यसलाई उत्साहपूणन र्ै मामर्एको छ । कुल कि िािस्िमा आन्तरिक िािस्ि विर्ागको
वहस्सा आ.ब. २०६८/६९ मा करिब ४६ प्रमतर्शत िहे कोमा आ.ब. २०७५/७६ मा ४७
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प्रमतर्शत पुगेको छ ।यस अिमधमा िृवििि उच्च िहे ता पमर् कुर्ै आ.ि.मा सापेजक्षत अंर्शमा केही
उतािचढाि िहेको छ ।(आँकडा १ हेर्ह
नु ोस)

ँ डा १ : कि िािस्िमा आन्तरिक िािस्िको वहस्सा
आक

स्रोतः आ.िा.वि.को त्याङ्क

कायनमूलक प्रगमत तथा सुधाि प्रयास
विर्ागको समग्र कायनसम्पािर् स्ति िािस्ि सं कलर्को दृवष्टकोणले मार मापर् गरिर्ु हुिैर् ।
किाधाि विस्ताि, कि सहर्ामगता, बक्यौता सं कलर् तथा न्युर्ीकिण, िािस्ि िोजखम विश्लेर्षण,
कि पिीक्षण एिम् कि मर्धानिण, कि प्रणाली सुधाि लगायत गुणस्तिीय तथा छरितो कििाता सेिा
समेतलाई आधाि मार्ी समीक्षा गर्ुप
न िनछ ।

किाधाि विस्ताि
कि र्ीमतले किाधाि विस्तािलाई उच्च प्राथममकतामा िाखेको छ । विगत 8 बर्षनमा कििाताको
ितान सं ख्यामा सििि १४.१ प्रमतर्शतले बृवि र्एबाट किको िायिा विस्तािमा समेत सुधाि हुिै
गएको िे खाउछ।आ.ब. २०६८/६९ मा व्यिसावयक स्थायी लेखा र्म्बि (Business-PAN) तथा
व्यजक्तगत स्थायी लेखा र्म्बि (Personal-PAN) सवहतको कुल कििाता सं ख्या ८,१०,४७४
िहेकोमा आ.ब. २०७५/७६ मा व्यिसावयक स्थायी लेखा र्म्बि (B-PAN) 11,79,930 तथा
व्यजक्तगत स्थायी लेखा र्म्बि (P-PAN) 9,93,979 सवहतको कुल कििाताको सं ख्या
२१,७३,९०९ पुगेको छ । व्यिसावयक स्थायी लेखा र्म्बि ि व्यजक्तगत स्थायी लेखा र्म्बिको
सििि बृवि िि िमर्शः १३.६ प्रमतर्शत ि २९.७ प्रमतर्शत िहेको छ । ितान र्एका कुल
कििाता मध्ये मूल्य अमर्िृवि किमा ितान हुर्ेको सं ख्या आ.ब. २०६८/६९ मा ९४,०३१
िहेकोमा िावर्षनक औसत १० प्रमतर्शतका ििले बृवि र्ई आ.ब. २०७५/७६ मा २,१४,१०९
पुगेको छ।यसै गिी आ.ि.२०६८/६९ मा २३,८३७ कििाताले अन्तःर्शुल्क ईिाित मलएकामा
आ.ि.२०७५/७६ मा ७८,८०७ पुगेको िे जखन्छ (आँकडा २ हेर्ह
नु ोस)
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ँ डा २: कििाता सं ख्या (२०७६ आर्षाढ मसान्तसम्मको)
आक

स्रोतः आ.िा.वि.को त्याङ्क

मूल्य अमर्िृवि कि विििण
आँकडा ३ ले मूल्य अमर्िृवि कि प्रणालीमा कि विििण परिपालर्ाको पमछल्लो अिस्था िे खाउँ छ
।अझै पमर् मूल्य अमर्िृवि किमा ितान र्एका कििाता मध्ये २६.८ प्रमतर्शतले समयमा कि
विििण पेर्श गिे को िे जखिै र्।यस्तो प्रिृजत्तमा सुधाि ल्याउर्का लामग विर्ागले र्याँ ि थप
उपायहरु पवहचार् गिी ठोस ि बस्तुमर्ष्ठ कायनयोिर्ा तयाि गिी कायन गर्ुन पर्े िे जखएको छ।कि
सम्बन्धी िार्कािी र्र्एको कािणबाट विििण र्बुझाउर्े कििाताहरुलाई कििाता जर्शक्षा ि
सेिामार्नत क्षमता विस्ताि गर्े ि िार्ािार् कि विििण र्बुझाउर्े कििातालाई कि कार्ूर्को
प्रर्ािकािी कायानन्ियर् गिी कि विििण सं कलर् गर्ुन पर्े िे जखएको छ ।(आँकडा ३ हेर्ह
नु ोस)

स्रोतः आ.िा.वि.को त्याङ्क
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आँकडा ४ ले कििाताले पेर्श गिे का कि विििणहरुको अिस्था िे खाएको छ । पमछल्लो तीर्
िर्षनमा डेमबट विििण ११ िे जख १३ प्रमतर्शत, िेमडट विििण ५२ िे जख ५५ प्रमतर्शत ि र्शून्य
विििण ३२ िे जख ३७ प्रमतर्शतसम्म र्एको िे जखन्छ । कि विििणहरुको त्याङ्कक विश्लेर्षण गिान
प्रत्येक िर्षनको आर्षाढ मवहर्ामा डेमबट विििणको सं ख्या बढ्र्े, िेमडट विििणहरुको सं ख्या घट्र्े
ति अन्य 11 मवहर्ाहरुमा डेमबट विििणको सं ख्या घट्र्े, िेमडट विििणहरुको सं ख्या बढ्र्े
प्रिृमत िहे को िे जखएको छ ।(आँकडा ४ हेर्ह
नु ोस)
आंकडा ४ मू.अ.कि विििणको सं िचर्ा

स्रोतः आ.िा.वि.को त्याङ्क

आय विििण
तामलका २ ले आय विििण, आय विििणको सं िचर्ा, कािोबाि िकम, िाजखला र्एको आयकिको
विििण प्रस्तुत गिे को छ । िस अर्ुसाि आमथनक िर्षन 2074/75 मा करिब 48.4 प्रमतर्शत
कििाताले आय िर्षन 2073/74 को आय विििण पेर्श गिे र्र्् । पेर्श र्एका कुल 4,82,641
ु ामर्त आय विििण (डे-०१) 58.9 प्रमतर्शत, कािोबािमा आधारित कि
आय विििण मध्ये पूिानर्म
विििण (डे-०२) 0.8 प्रमतर्शत, मर्कायहरुको र्शून्य आय विििण 20.9 प्रमतर्शत ि कियोग्य
आय सवहतको मर्कायहरुको आय विििण 19.5 प्रमतर्शत िहेको छ । आयकि असुलीको
ु ामर्त आय विििण मार्नत 1.1 प्रमतर्शत, कािोबािमा आधारित कि
सं िचर्ा विश्लेर्षण गिान पूिानर्म
विििण मार्नत 0.1 प्रमतर्शत, ि मर्कायहरुको आय विििण मार्नत 98.7 प्रमतर्शत योगिार्
िहेको छ ।(तामलका २ हेर्ह
नु ोस)
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तामलका २: आमथनक िर्षन २०७३/७४ को आय विििण

D01 (Presumptive Tax)

विििणको

कि

कािोबाि

आयकि

आयकिको

कििताको

सं ख्या

विििणको

िकम

िकम(रु.

सं िचर्ा (%)

सं िचर्ा

सं िचर्ा (%)

(रु. अिनमा)

लाखमा)

(%)

२८४२६३

५८.९

296.97

0.88

1.1

30.4

3626

0.8

12.23

0.09

0.1

0.4

D03 with tax payable

93908

19.5

4222.8

76.56

98.7

10.0

D03 with zero returns

100844

20.9

0

0

0

10.8

Total Income Tax Returns

482641

100

4532

77.53

100

51.6

Income Tax Nonfiler

452017

48.4

D02 (Turnover Tax)

934658
No of Taxpayer contributing zero tax

0

48.4

Taxpayers (Upto 2074 Asar)

स्रोतः आ.िा.वि.को त्याङ्क

59.2

मामथ तामलका 2 बमोजिम आय िर्षन 2073/74 को अन्त्यसम्मका सविय व्यिसावयक
कििाताहरुमध्ये करिब १० प्रमतर्शत कििाताले डे -०३ आय विििण पेर्श गिी कुल आयकिको
ु ामर्त
करिब ९8.7 प्रमतर्शत कि घोर्षणा गिे का छर्् र्र्े करिब ३०.4 प्रमतर्शत कििाताले पूिानर्म
आय विििण अथानत डे-०१ पेर्श गिी करिब 1.1 प्रमतर्शत कि िाजखला गिे का छर्् । करिब
१0.8 प्रमतर्शत कििाताले र्शू न्य आय विििण पेर्श गिे का छर्् र्र्े करिब ४८.4 प्रमतर्शत
कििाताहरुले आय विििण पेर्श गिे र्र्् । अत: आमथनक िर्षन २०७३/७४ मा करिब 40.8
प्रमतर्शत कििाताहरुले मार आयकि र्ुक्तार्ी गिे का छर्् र्र्े करिब 59.2 प्रमतर्शत कििाताको
योगिार् र्शून्य िहे को िे जखयो।

कि बक्यौता
आँकडा ५ ले उठाउर् बाँकी पमछल्लो कि बक्यौता िे खाउँ छ । आमथनक िर्षन २०७५/७६ को
कुल कि बक्यौता रु. ९६.२१ अबन रुपैयाँ मध्ये रु.52.62 अबन आन्तरिक िािस्ि विर्ाग,
िािस्ि न्यायामधकिण ि विमर्न्न अिालतमा कार्ूर्ी वििािमा िहेको छ र्र्े रु.43.58 अबन
बक्यौता कार्ूर् बमोजिम असुली गर्न सवकन्छ । आयकि बक्यौता रु. ७१.77 अबन रुपैयाँ मध्ये
रु.39.58 अबन आन्तरिक िािस्ि विर्ाग, िािस्ि न्यायामधकिण ि अिालतमा कार्ूर्ी वििािमा
िहेको छ र्र्े रु.32.19 अबन बक्यौता कार्ूर् बमोजिम असुली गर्न सवकन्छ । मूल्य अमर्िृवि
कि बक्यौता रु.२४.४4 अबन लगत िहेको छ । सो मध्ये 13.05 अबन आन्तरिक िािस्ि
विर्ाग, िािस्ि न्यायामधकिण ि अिालतमा कार्ूर्ी वििािमा िहेको छ र्र्े रु.11.39 अबन
बक्यौता कार्ूर् बमोजिम असुली गर्न सवकन्छ ।(आँकडा ५ हे र्ह
नु ोस)
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स्रोतः आ.िा.वि.को त्याङ्क

िोजखम विश्लेर्षण, कि पिीक्षण तथा अर्ुसन्धार्
कियोग्य कािोबाि गर्े ति किको िायिामा र्आउर्े, किको िायिामा आएका मध्ये केहीले आय
विििण, कि विििण पेर्श र्गर्े, आय विििण एिम् कि विििण मार्नत घोर्षणा गिे को कि
िावयत्ि च ुक्ता र्गर्े, आय विििण, अधुिो िा रुटीपूणन विििण पेर्श गर्े, कि विििण पेर्श गिान
कािोबाि लुकाउर्े, कि छली ि कि च ुहािट गर्े िस्ता कि िाजखमका क्षेरहरु पवहचार् गिी
िोजखममा आधारित परिसूचकहरु मर्मानण गरिएको छ । उक्त परिसूचकहरुको आधािमा विर्ाग
तथा कायानलयले उच्च िोजखम र्एका कििाताहरुको छर्ौट गिी िोजखमको िायिा ि आयाम
बमोजिम

द्रतु

कि

पिीक्षण,

चालु

िर्षनको

कािोबािको

कि

पिीक्षण,

अन्ति

सम्बजन्धत

कििाताहरुको समूहगत कि पिीक्षण, पूणन कि पिीक्षण, अर्ुसन्धार्मूलक कि पिीक्षण गिी
िोजखमको सम्बन्धमा छार्मबर् तथा िाँच गरिन्छ ।
आमथनक िर्षन २०७१/७२ मा ३७,४९१ अथानत आयकिमा ितान कििाता मध्ये ८ प्रमतर्शत
कििाताको कि पिीक्षण गरिएकोमा आमथनक िर्षन २०७५/७६ मा यो सं ख्या घटे ि २५,५८७
अथानत ३.६ प्रमतर्शत कििाताको मार कि पिीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । उक्त अिमधमा कि
पिीक्षणबाट माग र्एको िकममा र्र्े िृवि र्एको छ । आमथनक िर्षन २०७१/७२ मा कि
पिीक्षणबाट प्रमत कि विििण माग गरिएको िकम करिब रु. ३ लाख १ हिाि िहे कोमा आमथनक
िर्षन २०७५/७६ मा िृवि र्ई करिब रु. ६ लाख ४० हिाि पुगेको छ । विगत पाँच िर्षनको
अिमधमा कि पिीक्षणबाट माग र्एको िकम आ. ब. २०७१/७२ मा रु. ११ अबन ४८
किोडबाट िृवि र्ई रु. ६० अबन ८२ किोड पुगेको छ । (तामलका ५ हेर्ह
नु ोस) ।
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तामलका ३: कि पिीक्षणको अिस्था (Audit Coverage)
आमथनक िर्षन

२०७१/७२

२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७५

२०७५/७६

८८२६

९५७२

९०८२

९३८१

८३५९

८५४

१३४३

९६२

८४५

८१६

१६६७

११४४

१०३१

९२६

८१३

१४११

१४०३

१३७५

१२०२

१९९७

०.२६

०.३५

०.४१

१.०९

१.०८

२४७३३

३१९३४

१२९५३

१००७३

८१०६

मू.अ.किको कि पिीक्षण

२.४६

२.०३

२.१३

३.४

३.७३

सं र्शोमधत कि पिीक्षणबाट माग

८.६२

८.०२

७०.४८

२१.१३

५५.५६

अन्तःर्शुल्क मूल्याङ्कर् िकम

०.१४

०.०८

०.२६

१.१७

०.४५

३७४९१

४५३९६

२५४०३

२२४२७

२५५८७

११.४८

१०.४८

७३.२८

२६.७९

६०.८२

३.१

२.३

२८.८

११.९

२३.८

०

०

६०.७१

१३.२७

४४.४२

११.४

१०.४८

१२.५७

१३.५२

१६.४

३.१

२.३

४.९

६.०

६.४

पूणन कि पिीक्षण सं ख्या (पूणन कि
पिीक्षण, कि विििण र्दिर्ेको ि
ितान खािे िीको कि पिीक्षण)
आंजर्शक कि पिीक्षण सं ख्या

(मौज्िात सम्पुवष्ट, मलंक ि चालु
िर्षन)
अर्ुसन्धार्ात्मक कि पिीक्षण
सं ख्या (विस्तृत अर्ुसन्धार् ि
विद्युतीय त्याकं छार्विर्)

स्रोतमा कि कट्टीको पिीक्षण
सं ख्या

स्रोतमा किकट्टीको पिीक्षणबाट
माग िकम (रु.अबनमा)

द्रुुत कि पिीक्षण (Rapid
Verification) को सं ख्या

(MA)बाट माग िकम (रु.अबनमा)
िकम (रु.अबनमा)
(रु.अबनमा)

िम्मा कि पिीक्षण सं ख्या
कुल माग र्एको कि िकम
(रु.अबनमा)

प्रमत कि पिीक्षण कि माग िकम
(रु.लाखमा)

एक विर्शेर्ष वकमसमको कि

विििणको कि पिीक्षणबाट माग
र्एको िकम (घटाउर्े)

कि पिीक्षणबाट माग र्एको
समायोजित कि िकम
(रु.अबनमा)

प्रमत कि विििण कि पिीक्षणबाट
माग र्एको समायोजित िकम
(रु.लाखमा)

(रु लाल
हिािमा) त्याङ्क
स्रोतः
आ.िा.वि.को

प्रणालीगत सुधाि
विर्ागले कि प्रणाली सुधािलाई उच्च महत्ि दिं िै विद्युतीय माध्यमबाट कििातालाई सेिा प्रिाह
गर्े गिी प्रणालीगत सुधािहरु गिै आइिहे को छ । विर्ागले कि प्रणालीलाई सूचर्ा सं चाि तथा
प्रविमधयुक्त बर्ाई विद्युतीय माध्यमबाट कििाताहरुको ितान गर्े, कि तथा कि विििण सं कलर्
गर्े तथा कि सम्बन्धी अन्य सेिाहरु प्रिार् गरििहेको छ ।कििाताको ितान ि कि विििण
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अर्लाइर् पिमतबाट गर्न सक्र्े गरिएको छ ।२०७४ बैर्शाखबाट विद्युतीय र्ुक्तार्ी सेिा र्शुरु
गरिएको छ । यसबाट कि िाजखला गर्े कििाताहरुको सं ख्या ि कािोबाि िकममा िृवि र्ैिहको
छ । विर्ागको िेर्साइटमा कििाता ि कि अमधकािीको लामग छु ट्टाछु टै पोटनल (Portal) को
व्यिस्था गिी कि सम्बन्धी िार्कािी एिं सूचर्ामा कििाताहरुको सहि पहुँचको सुमर्जितता
गरिर्ुका साथै कि गणर्ा एिम् अन्य धेिै सूचर्ा उपलव्ध गिाइएको छ ।विर्ागले गिे का
प्रयासहरुको सम्बन्धमा कििाताहरुबाट समेत सकािात्मक प्रमतविया प्राप्त र्एका छर्् । सर््
2017 मा गरिएको स्ितन्र कििाता सन्तुवष्ट सिेक्षणले समेत कि प्रर्शासर्ले प्रिार् गिै गिे को
सेिाप्रमत कििाताहरुको सन्तुवष्टको मारा बृवि र्इिहेको, विर्ागप्रमत सिनसाधािण िर्ता ि
कििाताको सकािात्मक धािणा िहेको पाईएको छ ।
कििाताले कम््युटि सफ्टिेयिबाट िािी गर्े बीिकलाई सोझै विर्ागको केजन्द्रय सर्निमा एकीकृत
गर्न र्शुरु गरिएको छ । िसबाट उक्त सर्निमा आिि कििाताहरुको मबमलङ्ग तथा वििीको
विििण यथा समयमा स्िचामलत रुपमा (Real Time) प्राप्त र्ई विर्ागले िुर्सुकै समयमा पमर्
त्यस्ता कििाताहरुको त्यांङ्क विश्लेर्षण गिी सही ढं गले कि परिपालर्ा र्गिे को पाइएमा तत्काल
आिश्यक काििाही गिी कािािोपण गर्न सक्िछ ।आयकि, मूल्य अमर्िृवि कि ि अन्तःर्शुल्क
पिमतलाई कम््युटि प्रणालीमा एकीकृत गिी सम्पूणन विििणहरु विद्युतीय प्रणालीमा आिि गिे सँगै
कििाताहरुको कि परिपालर्ा लागत ि कि प्रर्शासर्को सं कलर् लागतमा समेत कमी हुिै गएको
छ ।

१.३

कि र्ीमत कायानन्ियर्का च ुर्ौमतहरु
हाम्रो िस्तो िािर्ीमतक ि सामाजिक परििेर्श एिम् अथनतन्रको ठू लो अंर्श अर्ौपचारिक क्षेरले
ओगटे को अिस्थामा कि सम्बन्धी कार्ूर्हरुको परिपालर्ा र्गर्े कििाताहरुलाई कि कार्ूर्
परिपालर्ा गर्न उत्प्रेरित गर्े ि कििाताको स्ियम् कि परिपालर्ास्तिमा अमर्िृवि गर्े कायन
च ुर्ौमतपूणन िहेको छ । यसको लामग विर्ागले मबल मलर्े दिर्े बार्ीको विकास गर्न उपर्ोक्ता
िागिण, कििाता सचेतर्ा लगायतका प्रििन र्ात्मक ि आिश्यकतार्ुसाि िण्डात्मक उपायहरु समेत
अिलम्िर् गर्े गिे को छ । स्िच्छ एिं पाििर्शी कािोिाि गिे ि यथासमयमा सही ि यथाथन
कािोबाि घोर्षणा गिी कि िाजखला गर्न कििातालाई सक्षम ि प्रमतबि बर्ाउर्े विर्षयमा िे हाय
बमोजिमका च ुर्ौमतहरु िहे का छर्् ।
•

व्यिसावयक कािोबाि गर्े ति किको िायिामा र्आएका व्यजक्त तथा मर्कायहरुलाई किको
िायिामा ल्याई किाधाि विस्ताि गर्े,

•

कििाताहरुमा कि कार्ूर्हरुको परिपालर्ा (Compliance) गर्े प्रबृमतमा थप सुधाि गिै कि
सहर्ामगता अमर्िृवि गर्े,

•

कि बक्यौताको आकािलाई घटाउँ िै िार्े,

•

िािस्ि िोजखम पवहचार्, सूचर्ा सं कलर् तथा विश्लेर्षण गिी कि प्रर्शासर्को किािोपण क्षमता
अमर्िृवि गर्े,

•

कि प्रणाली सुधािलाई थप मिबुत, सुिजक्षत, मबस्तृत ि कििातामैरी बर्ाउर्े,

•

कि पिीक्षण गर्े कायनलाई परिमाणात्मक तथा गुणात्मकरुपले थप सुधाि गर्े ि सबै
वकमसमका कि पिीक्षणलाई अर्ुसन्धार्मूलक बर्ाउर्े
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•

१.४

सार्ा व्यिसायीहरुमा कि कार्ूर्को परिपालर्ा गर्े क्षमता अमर्िृवि गर्े,

आन्तरिक िािस्ि विर्ागको सं गठर् तथा ििबन्िी सं िचर्ा
र्ेपाल सिकाि, अथन मन्रालय मातहत आन्तरिक िािस्ि विर्ाग िहे को छ । यस विर्ागलाई
आन्तरिक िािस्िका स्रोतहरुबाट आयकि, मूल्य अमर्िृवि कि, अन्तःर्शुल्क, जर्शक्षा सेिा
र्शुल्किस्ता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कि तथा केही गैिकिहरुको सं कलर् तथा प्रर्शासर् गर्े
अमधकाि िहेको छ ।यस अन्तगनत हालसम्म एक ठू ला कििाता कायानलय, एक मध्यमस्तिीय
कििाता कायानलय ३८ िटा आन्तरिक िािस्ि कायानलय ि १९ िटा कििाता सेिा कायानलय गिी
कुल 59 िटा कायानलयहरु िहे का छर्् ।
ठू ला कििाता कायानलयको कायन क्षेरमा िावर्षनक रु. ८० किोड रुपैया र्न्िा बढीको कािोबाि गर्े
कििाता

पिनछर्् । २०७५ र्ाद्र १ गते स्थावपत मध्यमस्तिीय कििाता कायानलयको कायन

क्षेरमा रु. २५ किोडिे जख रु. 8० किोडसम्म कािोबाि गर्े बैंक, र्ाइर्ान्स, बीमा व्यिसाय ि
सेिा ठे क्का क्षेरका कििाता तथा रु. ४० िे जख रु.८० किोडसम्मको कािोबाि गर्े अन्य कििाता
पिनछर््।बैंक, र्ाइर्ान्स, बीमा व्यिसाय, ि सेिा ठे क्का क्षेरका रु. २५ किोडसम्म कािोबाि गर्े
कििाता तथा रु. ४० किोडसम्म कािोबाि गर्े अन्य कििाता सम्िजन्धत आन्तरिक िािस्ि
कायानलय अन्तगनत पिनछर्् ।ठू ला कििाता कायानलय, मध्यमस्तिीय कििाता कायानलयले कििाता
ितान बाहे क कि सम्बन्धी सबै सेिा प्रिाह गर्े ि कि कार्ूर्को कायानन्ियर् गिनछर्् । आन्तरिक
िािस्ि कायानलयहरुले कार्ूर् बमोजिम तोवकएको र्ौगोमलक क्षेरमा िहे का कििाताहरुलाई ितान
गर्े, कि सं कलर् तथा बक्यौता असुली गर्े, कि वर्तान सम्बन्धी कायन गर्े ि िोजखमका
सूचकाङ्कको आधािमा छर्ौट गरिएका कििाताहरुको व्यिसायको सम्पुवष्ट पिीक्षण (Verification),
कि पिीक्षण तथा अर्ुसन्धार् गिी किािोपण गर्े कायन गिनछर्् ।आन्तरिक िािस्ि कायानलयका
विस्तारित कायानलयको रुपमा कििाता सेिा कायानलयहरुले कििाताको ितान गर्े, सेिा प्रिार् गर्े
ि कि िकम तथा कि विििण सं कलर्को

जिम्मेिािी पूिा गिनछर्् ।

आन्तरिक िािस्ि विर्ागमा ११२ ि विर्ाग अन्तगनतका कायानलयहरुमा १३३० गिी िम्मा
१४४२ र्ेपाल सिकािबाट स्िीकृत िििन्िीको विमर्न्न पिका कमनचािीहरु कायनित छर््।
विर्ागको र्ेतत्ृ ि र्ेपाल प्रर्शासर् सेिा अन्तगनत िािपरांवकत प्रथम श्रे णीको महामर्िे र्शकले गिनछर््
। त्यस्तै र्ेपाल प्रर्शासर् सेिा अन्तगनत िािपरांवकत प्रथम श्रे णीका तीर् उपमहामर्िे र्शक ि र्ेपाल
विविध सेिा अन्तगनतका िािपरांवकत प्रथम श्रे णीका एक िर्ा सूचर्ा प्रविमध विज्ञ िहन्छर्् ।
प्रर्शासर्तर्नका उपमहामर्िे र्शकहरु िमर्शः सं चालर् महार्शाखा, र्ीमत विश्लेर्षण तथा व्यिस्थापर्
महार्शाखा ि अन्तःर्शुल्क महार्शाखाको र्ेतत्ृ ि गिनछर्् र्र्े सूचर्ा प्रविमध विज्ञले सूचर्ा प्रविमध
व्यिस्थापर् महार्शाखाको र्ेतत्ृ ि गिनछर्् । आन्तरिक िािस्ि विर्ागमा ७४ अमधकृत ि ३८
सहायक कमनचािी िहे का छर्् िसमध्ये सञ्चालर् महार्शाखामा २१, र्ीमत विश्लेर्षण तथा व्यिस्थापर्
महार्शाखामा ६५, अन्तःर्शुल्क महार्शाखामा ९ ि सूचर्ा प्रविमध व्यिस्थापर् महार्शाखामा १६
िर्र्शजक्त कायनित िहे का छर्् । िर्र्शजक्तको विििण तामलका ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।
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तामलका ४ : आन्तरिक िािस्ि विर्ागको िर्र्शजक्त
र्ीमत विश्लेर्षण तथा

ि

पि

सं

महामर्िे र्शक

सञ्चालर्

व्यिस्थापर्

महार्शाखा

महार्शाखा

१

१

अन्तःर्शुल्क
महार्शाखा

सूचर्ा प्रविमध
व्यिस्थापर्

िम्मा

महार्शाखा

१

महामर्िे र्शक

२

उप-महामर्िे र्शक

१

१

३

सूचर्ा प्रविमध विज्ञ

४

मर्िे र्शक

५

सूचर्ा प्रविमध मर्िे र्शक

६

मर्िे र्शक (प्रर्शासर्)

१

१

७

लेखा मर्यन्रक

१

१

८

उपमहान्यायामधिक्ता

१

९

र्शाखा अमधकृत (िािस्ि)

१

३
१

७

८

२
२

१३

११

१
१७
२

१
४

२८

१०

लेखा अमधकृत

१

१

११

र्शाखा अमधकृत (प्रर्शासर्)

१

१

१२

र्शाखा अमधकृत (सिकािी

१

१

िवकल)
१३

र्शाखा अमधकृत (कार्ूर्)

१४

कम््युटि इजिमर्यि

१
४

१
४

१५

सूचर्ा सुिक्षा अमधकृत

१

१

१६

कम््युटि अमधकृत

८

८

१७

केममस्ट

१

१

१८

सहायक खाद्य गुण

१

१

मर्यन्रक
१९

र्ा. सु.

२०

लेखापाल

२१

डाटा इन्री सुपिर्ाइिि

२२
२३

१०

१०

१

१

१०

१०

चालक

८

८

कायानलय सहयोगी

९

िम्मा

१

स्रोतः सं गठर् तथा व्यिस्थापर् सिेक्षण प्रमतिेिर्

२१

६५

९
९

१६

११२

विर्ाग अन्तगनत कायन सञ्चालर् स्तिका कायानलयहरुमा १३३० कमनचािीको ििबन्िी व्यिस्था
र्एको छ । आन्तरिक िािस्ि कायानलयहरुमा कििाता सेिा र्शाखा, कि सं कलर् र्शाखा, कि
पिीक्षण तथा अर्ुसन्धार् र्शाखा गिी तीर् र्शाखाहरु िहन्छर्् र्र्े ठू ला कििाता कायानलय ि
मध्यमस्तिीय कििाता कायानलयमा कि पिीक्षण र्शाखा ि अर्ुसन्धार् र्शाखा बेग्लाबेग्लै िहर्े
व्यिस्था छ। ठू ला कििाता कायानलय ि मध्यमस्तिीय कििाता कायानलयलाई र्ेपाल प्रर्शासर्
सेिाका िािपरांवकत प्रथम श्रे णीका अमधकृतले र्ेतत्ृ ि गिनछर्् । आन्तरिक िािस्ि कायानलयको
र्ेतत्ृ ि र्ेपाल प्रर्शासर् सेिा, िािस्ि समूहका िािपरांवकत दितीय श्रे णीका अमधकृतहरुले गिनछर््
। कििाता सेिा कायानलयको र्ेतत्ृ िमा र्ेपाल प्रर्शासर् सेिा, िािस्ि समूहका िािपरांवकत तृतीय
श्रे णीका अमधकृतहरु िहर्े व्यिस्था छ । िे र्शर्िका कायन सञ्चालर्स्तिमा िहेका ५९ कायानलयको
स्िीकृत ििबन्िी १३३० मध्ये १०१५ कमनचािी कायानलयको मुख्य कायनसम्पािर् गर्न सं लग्र्
िहन्छर्् र्र्े बाँकी २७५ िर्ा सहयोगी र्ूममकामा काम गिनछर्् । तहगतरुपमा उक्त
कमनचािीहरु मध्ये करिब ३२ प्रमतर्शत अमधकृत स्तिका, ४७ प्रमतर्शत सहायकस्तिका ि २१
प्रमतर्शत सहयोगीस्तिका िहे का छर्् ।
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२.

ते स्रो सुधाि कायनयोिर्ाका र्ीमतगत आधािहरु

२.१

प्रमुख र्ीमतगत परिितनर्हरुः
र्ेपालको सं विधार्ले र्शासकीय स्िरुपलाई एकात्मकबाट सं घात्मक व्यिस्थामा परिितनर् गिे को
छ। सं विधार्ले सं घ, प्रिे र्श ि स्थार्ीय तहलाई एकल तथा साझा अमधकाि प्रिार् गिे को छ ।
सं विधार् ि यस अन्तगनत बर्ेका कार्ूर्हरुले विमर्न्न तहका सिकािलाई कि र्ीमत ि कि
कार्ूर्हरु मर्मानण गर्न, किको िि मर्धानिण गर्न, कि सं कलर् तथा अन्य प्रर्शासर् गर्े अमधकािहरु
प्रिार् गिे का छर्् । आयकि, मूल्य अमर्िृवि कि, अन्तःर्शुल्क सं घीय सिकािको क्षेरामधकाि
मर्र पिनछ । वित्तीय सं घीयतालाई प्रर्ािकािी बर्ाउर्, सिकािहरु बीच सूचर्ा आिार् प्रिार्,
सहयोग ि समन्िय गर्न, कि सम्बन्धी कार्ूर्हरुको कायानन्ियर् गर्न ि एकीकृत कि प्रणालीलाई
थप सुधाि गर्न विर्ागले योिर्ाबि प्रयास गरििहे को छ ।

२.२

िािस्ि र्ीमत
आयातमा मर्र्नि कि प्रणालीलाई िमर्श: आन्तरिक आमथनक वियाकलापमा आधारित तुल्याई दिगो
कि प्रणालीमा रुपान्तिण गर्े, िैज्ञामर्क, अर्ुमार्योग्य ि पाििर्शी कि प्रणालीमार्नत लगार्ीयोग्य
िाताििण मसिनर्ा गर्े, िक्ष, व्यिसावयक, स्िच्छ, सुदृढ एिम् कििातामैरी कि प्रर्शासर्को
विकास गर्े, प्रवियागत सिलीकिण ि सूचर्ा प्रविमधको प्रयोग बढाई कि सहर्ामगता अमर्िृवि गर्े
र्ीमत िहेको छ ।
िावर्षनक र्ीमत तथा कायनिम, िािस्ि र्ीमत, कि र्ीमत, कि कार्ूर्, तथा िणर्ीमतक योिर्ाको
आधािमा िावर्षनक िािस्ि लक्ष्य तथा कायनमूलक लक्ष्य मर्धानिण गरिन्छ । आयकि, मूल्य
अमर्िृवि कि, अन्तःर्शुल्क ि अन्य कि तथा गैिकि र्ीमत तथा कार्ूर्हरु कायानन्ियर् गर्े
मसलमसलामा विर्ाग तथा मातहतका कायानलयहरुिाट मुख्य मुख्य कायन जिम्मेिािीहरुको आधािमा
िािस्ि सं कलर् तथा कायनमूलक परिसूचक मर्धानिण गर्े ि सोका आधािमा िावर्षनक तथा मामसक
कायनयोिर्ा मर्मानण गिी कायानन्ियर् गर्े गरिन्छ । उक्त र्ीमत, कार्ूर् तथा कायनिम कायानन्ियर्
गर्न सहयोग पुग्र्े गिी प्रस्तुत सुधाि कायनयोिर्ामा कायनविमधगत, प्रवियागत ि प्रणालीगत विकास
ि सुधािका क्षेरहरुलाई समािेर्श गरिएको छ ।

२.३

िोस्रो िणर्ीमतक योिर्ा
िोस्रो पञ्चिर्षीय िणर्ीमतक योिर्ा (२०७५/७६-२०७९/८०) ले कि कार्ूर्हरुको कायानन्ियर्
गर्न उपयुक्त कायनर्ीमतहरु मर्मानण गर्े, प्रगमतर्शील, समतामूलक ि लगार्ीमैरी कि र्ीमत तथा
प्रणाली मर्मानण गर्न र्ेपाल सिकािलाई िाय सुझाि दिर्े, कििाता सेिालाई थप गुणस्तिीय बर्ाउर्े
ि विद्युतीय माध्यमबाट सेिा प्रिाह गर्े उद्देश्य मलएको छ । िणर्ीमतक योिर्ाका उद्देश्य हामसल
गर्न मलइएका चाि विकास लक्ष्यहरु मर्म्र्ार्ुसाि िहेका छर््ः
•

कि र्ीमतमा सुधाि

•

कििाता सेिा ि जर्शक्षाको अमर्िृवि
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•

कार्ूर्को परिपालर्ामा सुधाि

•

सं िचर्ात्मक तथा प्रणालीगत सुधाि

िोस्रो पञ्चिर्षीय िणर्ीमतक योिर्ा कायानन्ियर्ले कि प्रणालीमा गुणात्मक सुधाि हुर्े अपेक्षा
गरिएको छ ।उक्त योिर्ाको मूल्यांकर् गर्न िे हाय बमोजिमका कायनसम्पािर् सूचकहरु मर्धानिण
गरिएका छर््ः
तामलका ५ : कायनसम्पािर् (Performance) सूचकहरु
मूख्य कायनसम्पािर् परिसूचकहरु
कि िािस्ि : कुल गाहनस्थ उत्पािर् अर्ुपात

अधाि िर्षन

२०७९/८० को

(20७४/७५)

प्रक्षेवपत उपलजधध

२१.७६

२५ प्रमतर्शत

आयकि : कुल गाहनस्थ उत्पािर् अर्ुपात

५.२७

७ प्रमतर्शत

मूल्य अमर्िृवि कि : कुल गाहनस्थ उत्पािर् अर्ुपात

६.२८

९ प्रमतर्शत

अन्तःर्शुल्क : कुल गाहनस्थ उत्पािर् अर्ुपात

४.१४

५ प्रमतर्शत

१८ लाख

३० लाख

१०० प्रमतर्शत

१०० प्रमतर्शत

मूल्य अमर्िृवि किको कि विििण र्दिर्े

२८.७० प्रमतर्शत

१० प्रमतर्शत

मूल्य अमर्िृवि किको डेमबट कि विििण दिर्े

१४.०६ प्रमतर्शत

२० प्रमतर्शत

आयकिको आय विििण र्दिर्े

४८.४ प्रमतर्शत

३० प्रमतर्शत

कि पिीक्षण तथा अर्ुसन्धार्

१.09 प्रमतर्शत

५ प्रमतर्शत

कििाता सं ख्या
विद्युतीय माध्यमबाट ितान ि र्ाइमलङ्ग

स्रोतः आ.िा.वि.को त्याङ्क

विर्ागले विगतिे जख कायानन्ियर् गिै आएको कि र्ीमत तथा कि प्रणाली सुधाि कायनलाई
मर्िन्तिता दिं िै हाल कायानन्ियर्मा िहेको िोस्रो पञ्चिर्षीय िणर्ीमतक योिर्ाका उद्देश्य तथा यसले
अपेक्षा गिे का उपलजधधहरु हामसल गर्न तेस्रो सुधाि कायनयोिर्ा तिुम
न ा गरिएको छ ।
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३.

ते स्रो सुधाि कायनयोिर्ा
िोस्रो िणर्ीमतक योिर्ाका उद्देश्यहरुका आधािमा तेस्रो सुधाि कायनयोिर्ा (२०७५/७६२०७७/७८) तयाि गरिएको छ । यो सुधाि कायनयोिर्ा विगतको सुधाि योिर्ाहरु, विर्ागका
िावर्षनक प्रमतिेिर्हरु, सिकािका विद्यमार् िािस्ि र्ीमत, बावर्षनक बिेटमा समावहत सिकािका र्ीमत
तथा कायनिमहरु, विर्ागको बावर्षनक कायनयोिर्ा, आमथनक सिेक्षण, सिकािको िीघनकालीर् योिर्ा,
विश्व बैं क, अन्तिानविय मुद्रा कोर्ष ि आमथनक सहयोग तथा विकास सं गठर् (ओइमसमड) लगायतका
विकास साझेिाि सं स्थाहरुले प्रकाजर्शत गिे का प्रमतिेिर्हरुले कि प्रणाली सुधािका सम्बन्धमा
औ ंल्याएका विर्षयहरु समेत समािेर्श गिी तयाि गरिएको छ ।
तेस्रो सुधाि कायनयोिर्ाको पवहलो बर्षनको अन्त्यसँगै सम्पन्न र्एका केही महत्त्िपूणन वियाकलापहरु
मर्म्र्ार्ुसाि छर््ः
१.

विद्युतीय माध्यमबाट कि िाजखला गर्े प्रणाली कायानन्ियर्मा ल्याइएको,

२.

ु ामर्त आय विििण तथा कािोबािमा आधारित कि विििण पेर्श गिी कि िावयत्ि
पूिानर्म
च ुक्ता गिे का कििाताहरुले आर्ैले विद्युतीय माध्यमबाट कि च ुक्ता प्रमाणपर मुद्रण गर्न
सक्र्े प्रणाली कायानन्ियर्मा ल्याइएको,

३.

कि

छलीको

अप्रत्यक्ष

तरिकाबाट

अर्ुसन्धार्

गर्नको

लामग

मर्िे जर्शका

तयाि

गिी

कायानन्ियर्मा ल्याइएको,
४.

िोजखम सूचकाङ्क अध्ययर् गर्न गदठत समममतको सुझाि प्रमतिेिर्को आधािमा िोजखम यन्र
(Risk Engine) लाई अद्यािमधक गरिएको,

५.

विर्ागीय पुर्िािलोकर्को लामग मातहत कायानलयहरुबाट कि पिीक्षण र्इसकेका कि
विििणको छर्ौट गर्न Review Selection Engine सफ्टिेयि तयाि गिी e-IMS मार्नत
कायानन्ियर्मा ल्याइएको,

६.

विर्ाग ि र्ेपाल चाटडन एकाउण्टे ण्ट्स सं स्था (The Institute of Chartered Accountants of
Nepal) बीच त्यांक आिार् प्रिार् गर्े सिाल तयाि गरिएको ।
िणर्ीमतक योिर्ाका उद्देश्यहरु पूिा गर्नका लामग विर्ागले कायानन्ियर् गर्ुन पर्े कायनमूलक
सुधाि कायनिमहरुलाई मतर्को िस्तुगत महत्त्ि ि तात्कामलक आिश्यकताका िुई आधािमा
िगीकिण गरिएको छ । विर्ागको कायन जिम्मेिािी ि प्राथममकताका वहसाबले महत्त्िपूणन ि
तात्कामलकता िुबैका आधािमा िुई बर्षनमर्र गर्ुन पर्े सुधािका वियाकलापहरु यस योिर्ामा
समाविष्ट गरिएका छर्् । कि प्रणाली सुधािमा महत्त्िपूणन िहेका ति तत्काल कायानन्ियर्
र्गिी र्हुर्े कायनिम तथा वियाकलापहरुलाई चौथो सुधाि कायनयोिर्ामा समािेर्श गर्े गिी
िणर्ीमतक योिर्ाले इं वङ्गत गिे का केही विर्षयहरुलाई यस कायनयोिर्ामा समािेर्श गरिएको
छै र् ।आगामी िुई बर्षनमा कायानन्ियर्मा ल्याउर्ु पर्े िणर्ीमतक योिर्ामा समािेर्श र्एका
विर्षयहरुलाई यस सुधाि कायनयोिर्ामा समािेर्श गरिएको छ । साथै वियाकलाप पूिा
गर्नका लामग र्शाखागत रुपमा जिम्मेिािी तोवकएको छ । हिे क वियाकलापको मुख्य
प्रमतर्ल सूचक समेत मर्धानिण गिी प्रस्तुत गरिएको छ ।
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उद्देश्य १. कि र्ीमतमा सुधाि गर्े
िणर्ीमतक योिर्ाको पवहलो िणर्ीमतक उद्देश्यको रुपमा िहे को कि र्ीमत सुधाि अन्तगनत िे हाय
अर्ुसािका चाि िटा विकासात्मक उद्देश्यहरु िहेका छर््:
1.1

आमथनक बृवि ि लगार्ी प्रोत्साहर् हुर्े गिी कि र्ीमतमा सुधाि गर्े,

1.2

किाधािको विस्ताि ि सं िक्षण गर्े,

1.3

कि कार्ूर् ि कायनविमधगत ढाँचाहरु बीच सामािस्यता कायम गर्े,

1.4

अर्ुसन्धार् ि विकासमा आधारित र्ई उपयुक्त र्ीमत मसर्ारिर्श गर्े ।

कि र्ीमतमा सुधाि गर्े सम्बन्धी उद्देश्यहरुको प्रामप्तको लामग मर्म्र् अर्ुसािका कायनिम तथा
वियाकलापहरु मर्धानिण गरिएको छ ।
तामलका ६ : कि र्ीमत सुधाि कायनयोिर्ा (२०७५/७६-२०७७/७८)
ि. स.
1.1

उद्देश्य/िणर्ीमत/वियाकलाप
लगार्ीकतानलाई िार्कािी दिर्े

उद्देश्यले कि कार्ूर्, किका िि,
कि छु ट तथा सुविधा सम्बन्धी

जिम्मेिाि

समय

प्रमतर्लको मुख्य

र्ीमत

िर्षन ३

पुजस्तका प्रकार्शर्

कि प्रणाली

िर्षन ३

र्शाखा

सहयोगी
र्शाखा

विश्लेर्षण

सीमा/िर्षन

सूचक

व्यिस्थाका बािे मा र्ेपाली तथा

अंग्रि
े ी र्ार्षामा पुजस्तका तयाि गर्े
1.2

विद्यमार् सबै कि छु ट, सुविधाहरु

(Tax Expenditures) को त्यांक
िे जखर्े गिी एकीकृत कि पिमतमा

सुधाि

प्रणालीमा

सुधाि गर्े

एकीकिण

1.3

ु ार्
िािस्ि विश्लेर्षण तथा पूिानर्म
क्षमतालाई अमर्िृवि गर्े

सं कलर्

1.4

आय आिनर् गिे का ति किको

िायिामा र्आएका व्यजक्तहरुलाई

किको िायिामा ल्याउर्े कायनिम

सफ्टिेयिको

एकीकृत कि

कि

योिर्ा तथा मार्ि

िर्षन ३

कि अर्ुमामर्त

कििाता

मर्यममत

व्यजक्तगत स्थायी

कििाता

मर्यममत

सं र्शाधर् /प्रा.सहयोग

सेिा

प्रमतिेिर्

लेखा र्म्बि

कायानन्ियर् गर्े
1.5

व्यिसावयक कािोबाि गिे का ति
किको िायिामा र्आएका

व्यजक्तहरुलाई किको िायिामा

सेिा

र्म्बि

ल्याउर्े कायनिम कायानन्ियर् गर्े
1.6

किको िायिामा आएका

कििाताको कि सहर्ामगता
अमर्िृवि गर्े

1.7

कि सम्बन्धी ऐर्, मर्यम तथा

मर्िे जर्शकाहरुलाई आमथनक ऐर्ले

कििाता
सेिा

िक्यौता तथा बेरुिु

मर्यममत

र्ीमत

मर्यममत

अमर्िृवि गिी िोहोिो कि मुजक्त

सम्झौता तथा अन्य िहुपक्षीय कि

विििण तथा
अद्यािमधक
मर्िे जर्शका
प्रकार्शर्

अद्यािमधक गर्े

अन्तिानविय कि र्शाखाको क्षमता

आय /कि

बक्यौता विििण

गिे को परिितनर् अर्ुरुप
1.८

व्यिसावयक

स्थायी लेखा

अन्तिानविय
कि

कि पिीक्षण
व्यिस्थापर्

मर्यममत

प्रमतिेिर् प्रकार्शर्

सं िचर्ाको अध्ययर् तथा
व्यिस्थापर् गर्े
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1.९

स्थायी सं स्थापर् (Permanent
Establishment) को कायन

सं चालर् मर्िे जर्शका तयाि गर्े
1.1०

मर्यन्रणमा परिितनर् (Change in

Control) को मर्िे जर्शका तयाि गर्े

र्ीमत

विश्लेर्षण

योिर्ा तथा मार्ि

सं र्शाधर् /प्रा.सहयोग

िर्षन २

मर्िे जर्शका

र्ीमत

कि पिीक्षण

िर्षन ३

मर्िे जर्शका

िर्षन ३

मर्िे जर्शका

िर्षन २,

एकल कि सं वहता

विश्लेर्षण

व्यिस्थापर्

योिर्ा तथा मार्ि

प्रकार्शर्

प्रकार्शर्

सं र्शाधर् /प्रा.सहयोग
1.1१

विद्युतीय व्यापाि ि विद्युतीय

माध्यमबाट गरिर्े कािोबािमा

लगाइर्े कि सम्बन्धी मर्िे जर्शका

र्ीमत

कि पिीक्षण

विश्लेर्षण

व्यिस्थापर्

योिर्ा तथा मार्ि

तयाि गर्े
1.1२

एकल कि सं वहता ( Unified Tax
Code) तयाि गर्े

प्रकार्शर्

सं र्शाधर् /प्रा.सहयोग
कि प्रणाली

योिर्ा तथा मार्ि

सुधाि

सं र्शाधर् /प्रा.सहयोग

३

उद्देश्य २ : कििाता सेिा ि जर्शक्षाको अमर्िृवि
िणर्ीमतक योिर्ाको िोस्रो िणर्ीमतक उद्देश्य कििाता सेिा ि जर्शक्षाको अमर्िृवि अन्तगनत
िे हायअर्ुसािका चाििटा विकासात्मक उद्देश्यहरु िहे का छर््:
2.1

कििाताहरुको कि परिपालर्ा लागत ि कि प्रर्शासर्को प्रर्शासमर्क लागत कम गर्न
कििाता सेिामा सुधाि गर्े,

2.2

कि सम्बन्धी िार्कािी एिम् सूचर्ा सामाग्रीहरु मर्मानण ि अद्यािमधक गिी प्रचाि प्रसाि
गर्े,

2.3

कि सम्बन्धी अन्तिवियाको माध्यमबाट कििाता जर्शक्षा कायनिम सञ्चालर् गर्े,

2.4

सेिा प्रिाहको लामग सिोकाििालाहरुसं ग सहकायन गर्े ।

कििाता सेिा ि जर्शक्षामा सुधािका सम्बन्धमा मर्धानिण गरिएका उद्देश्य प्रामप्तका लामग मर्म्र्
कायनिम तथा वियाकलापहरु मर्धानिण गरिएको छ ।
तामलका ७: कििाता सेिा तथा जर्शक्षा सम्बन्धी सुधाि कायनयोिर्ा (२०७५/७६-२०७७/७८)
ि. स.

उद्देश्य/िणर्ीमत/वियाकलाप

जिम्मेिाि

सहयोगी र्शाखा

र्शाखा
२.१

कििातालाई कि गणर्ा गर्न
सहि हुर्े गिी मर्मानण

कििाता

समय
सीमा/िर्षन

प्रमतर्लको मुख्य
सूचक

सूचर्ा प्रविमध

मर्यममत

अद्यािमधक Tax

सूचर्ा प्रविमध

मर्यममत

विद्युतीय र्ुक्तार्ी

सेिा

Calculator

गरिएको Tax Calculator
लाई विस्ताि तथा
अद्यािमधक गर्े
२.२

विद्युतीय र्ुक्तार्ी पिमतलाई
विस्ताि तथा सिलीकिण

कििाता
सेिा

प्रणालीको

गर्े
२.३

विस्ताि

आन्तरिक िािस्ि विर्ागको

कििाता

सञ्चाि मर्िे जर्शका तिुम
न ा गर्े

सेिा

योिर्ा तथा

िर्षन २

मर्िे जर्शका तिुम
न ा

मार्ि सं र्शाधर्/
प्रा.सहयोग
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२.४

कि सम्बन्धी सचेतर्ा
अमर्िृविका लामग छापा

कििाता

मर्यममत

सूचर्ा सम्प्रेर्षण

मर्यममत

अद्यािमधक

सेिा

तथा विद्युतीय सञ्चाि
माध्यमको व्यापक उपयोग
गर्े
२.५

विर्ागको िेिसाइटमा ऐर्,
मर्यम, मर्िे जर्शका तथा

कििाता

र्ीमत

विश्लेर्षण/

सेिा

सूचर्ा प्रविमध

कििातासँग विद्युतीय

सूचर्ा

कििाता सेिा

माध्यमबाट सूचर्ा आिार्

प्रविमध

िेिसाइट

सूचर्ा अपलोड तथा
अद्यािमधक गर्े
२.६

िर्षन ३

कििाताहरुसँग
सम्िाि गर्े

प्रिार् गर्े ि त्यसबाट

(Chat) ्लेटर्मन

सूचर्ा मलर् सक्र्े प्रणाली
तयाि गर्े
२.७

सूचर्ा प्रिाहका लामग

कििाता

विर्ागमा कल सेन्टि

सेिा

सूचर्ा प्रविमध

मर्यममत

कल िे कडन

योिर्ा तथा

िर्षन २

सिेक्षण प्रमतिेिर्

िर्षन ३

सिेक्षण प्रमतिेिर्

सञ्चालर् गर्े
२.८

कि परिपालर्ा लागत
सिेक्षण गर्े

कििाता
सेिा

मार्ि सं र्शाधर्
/प्रा.सहयोग

२.९

कििाता सन्तुवष्ट सिेक्षण
गर्े

कििाता
सेिा

योिर्ा तथा

मार्ि सं र्शाधर्
/प्रा.सहयोग

२.१०

कििाता जर्शक्षा कायनिमका

कििाता

लामग किको विर्शेर्ष मुद्दामा

सेिा

आधारित जर्शक्षण सामग्री

योिर्ा तथा

िर्षन २, ३

जर्शक्षण सामग्री

मर्यममत

सुचर्ा सेिा

मार्ि सं र्शाधर्
/प्रा.सहयोग

तयाि गर्े
२.११

कि सूचर्ा तथा पिामर्शनका
लामग कि सेिा केन्द्र

कििाता

प्रर्शासर्

सेिा

स्थापर्ा गर्े

केन्द्रको स्थापर्ा

उद्देश्य ३ : कार्ूर् कायानन्ियर् (Law Enforcement) मा सुधाि
िणर्ीमतक योिर्ाको तेस्रो िणर्ीमतक उद्देश्य कि सम्बन्धी कार्ूर्हरुको कायानन्ियर्मा सुधाि
अन्तगनत िे हाय अर्ुसािका चाि िटा विकासात्मक उद्देश्यहरु िहेका छर््:
3.1

सूचर्ा सिालमा सुधाि गर्े,

3.2

कि परिपालर्ा र्र्एको विर्षय ि क्षेर पवहचार् गिी कि प्रर्शासर्को पहुँच कायम गर्े,

3.3

उच्च कि िोजखम र्एका कििाताहरुको कि पिीक्षण तथा अर्ुसन्धार् गर्े,

3.4

कि परिपालर्ा सुमर्जित गर्न अन्य मर्यामक मर्कायहरुसँग सहकायन गर्े ।

उक्त विकासात्मक उद्देश्यहरु हामसल गर्नका लामग कायानन्ियर् गर्ुन पर्े सुधाि कायनिम तथा
वियाकलापहरु तामलकामा समािेर्श गरिएको छ । उक्त कायनहरुले िािस्ि िोजखम विश्लेर्षण गर्न,
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आन्तरिक ि िाह्य सूचर्ाहरुको सं कलर् तथा र्ण्डािण गर्न ि त्य एिं सूचर्ामा आधारित कि
पिीक्षण तथा अर्ुसन्धार् कायन गर्नका लामग मद्दत पुग्र्ेछ।
तामलका ८ : कि कार्ूर्को कायानन्ियर् सुधाि कायन योिर्ा (२०७५/७६-२०७७/७८)
ि. स.
३.१

उद्देश्य/िणर्ीमत/वियाकलाप
आय विििण, कि मर्धानिण, कि

िाजखला, बक्यौता समेत िे जखर्े गिी

जिम्मेिाि र्शाखा
कि पिीक्षण

Audit Trial Report तयाि हुर्े गिी

सहयोगी
र्शाखा

सीमा/िर्षन

समय

मुख्य प्रमतर्ल

सूचर्ा

िर्षन ३

सफ्टिेयिको

सूचर्ा

िर्षन ३

सफ्टिेयिको

सूचर्ा

िर्षन ३

सफ्टिेयिको

योिर्ा

िर्षन २,

प्रणालीको

प्रविमध

सूचक

स्तिीकिण

प्रणालीमा सुधाि गर्े
३.२

स्िचामलत रुपमा अन्तःर्शुल्कको

अजन्तम कि मर्धानिण आिे र्श तयाि गर्े

अन्तःर्शुल्क

गिी एकीकृत कि प्रणालीको

प्रविमध

स्तिीकिण

स्तिीकिण गर्े
३.३

अन्तर्शुल्क विििण, कि मर्धानिण, कि
िाजखला, बक्यौता समेत िे जखर्े गिी

अन्तःर्शुल्क

Audit Trial Report तयाि हुर्े गिी

प्रविमध

स्तिीकिण

प्रणाली विकास गर्े
३.४

केजन्द्रय बीिक अर्ुगमर् प्रणालीमा

थप कििाताहरुको आििताका लामग

प्रणालीको थप विकास ि विस्ताि गर्े

सूचर्ा सं कलर्

अर्ुसन्धार् तथा

िोजखम

विश्लेर्षण

तथा

मार्ि

३

विस्ताि

सं र्शाधर्

/प्रा.सह
योग

३.५

केजन्द्रय बीिक अर्ुगमर् प्रणालीको
प्राविमधक क्षमता विस्ताि गर्े

सूचर्ा प्रविमध

सूचर्ा

सं कलर्

मर्यममत

अर्ुसन्धा

त्याङ्क

विश्लेर्षण

र् तथा

िोजखम

विश्लेर्षण
३.६

विद्युतीय बीिक तथा विद्युतीय

माध्यमबाट हुर्े र्ुक्तार्ीलाई कि

कि प्रणाली सुधाि

प्रणालीमा आिि गर्े गिी प्रणालीको

सूचर्ा

िर्षन २

प्रणालीको

र्ीमत

िर्षन २

मर्िे जर्शका

र्ीमत

िर्षन ३

मर्िे जर्शका

र्ीमत

िर्षन २,

मर्िे जर्शका

िर्षन ३

अद्यािमधक

प्रविमध

विकास

विकास गर्े
३.७

बक्यौता असुली मर्िे जर्शका िािी गर्े

बक्यौता बेरुिु

३.८

कि पिीक्षण मर्िे जर्शका सं र्शोधर् गर्े

कि पिीक्षण

३.९

द्रतु कि पिीक्षण, स्रोतमा कि कट्टी

कि पिीक्षण

ँ ीगत लार्कि कि
पिीक्षण ि पुि

पिीक्षणको मर्िे जर्शका सं र्शोधर् गर्े
३.१०

कि पिीक्षणको लामग कििाता छर्ौट
गर्न िोजखम विश्लेर्षण सं यन्र (Risk
Engine) लाई समयार्ुकुल

व्यिस्थापर्
व्यिस्थापर्

कि पिीक्षण
व्यिस्थापर्

अद्यािमधक गर्े

विश्लेर्षण
विश्लेर्षण
विश्लेर्षण

सूचर्ा

३

प्रविमध

िोजखम

विश्लेर्षण

सं यन्र (Risk
Engine)

३.११

कि पिीक्षण पुर्िािलोकर्को लामग

कििाता छर्ौट गर्े सं यन्र (Review

Selection Engine) थप परिमािनर् गर्े

कि पिीक्षण

सूचर्ा

पुर्िािलोकर्

प्रविमध

िर्षन ३

अद्यािमधक
सं यन्र
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३.१२

सम्बजन्धत सिकािी कायानलयहरु बीच
विद्युतीय माध्यमबाट सूचर्ा आिार्
प्रिार् गर्े प्रणालीको विकास गर्े

३.१३

र्न्साि विर्ागको ASYCUDA को
त्यांक स्िचामलत रुपमा आिार्

प्रिार् गर्न सक्र्े गिी प्रणालीमा सुधाि
गर्े

अर्ुसन्धार् तथा

सूचर्ा सं कलर्

प्रविमध

सूचर्ा

िर्षन ३

सूचर्ा सं कलर्

सूचर्ा

िर्षन ३

िोजखम

विश्लेर्षण

अर्ुसन्धार् तथा

िोजखम

प्रविमध

विश्लेर्षण

प्रणालीहरुको

अन्तिआििता
प्रणालीको

विकास/सुधाि

उद्देश्य ४ : सं िचर्ात्मक तथा प्रणालीमा सुधाि
िणर्ीमतक योिर्ाको चौथो िणर्ीमतक उद्देश्य कििाता जर्शक्षा ि सेिाको अमर्िृवि अन्तगनत िे हाय
अर्ुसािका चाि बटा विकासात्मक उद्देश्यहरु िहेका छर््:

4.1

सं गठर् सं िचर्ामा सुधाि गर्े,

4.2

व्यािसावयक (Professional) तथा क्याडिमा आधारित िर्र्शजक्तको विकास गर्े कायन
सं स्थागत गर्े,

4.3

सं स्थागत क्षमता अमर्िृवि गर्े,

4.4

पूणन रुपमा विद्युतीय र्शासर् प्रणाली विकास गर्े ।

उक्त विकासात्मक उद्देश्यहरु प्रामप्तका लामग तल तामलका ९ मा प्रस्तुत गरिएका सुधािात्मक
काम काििाही ि वियाकलापहरु

कायानन्ियर् गर्ुन पिनछ । िसले सांगठमर्क सं िचर्ा तथा कि

प्रर्शासर्को प्रवियामा परिितनर् ल्याउर्, कि प्रर्शासर्मा कििाताको पहुँच अमर्िृवि गर्न, कि
प्रर्शासर्लाई व्यािसावयक बर्ाउर् ि कि प्रर्शासर्लाई विद्युतीय पिमतले िक्ष सं गठर्मा रुपान्तिण
गर्न सघाउ पु-याउँ छ।
तामलका ९: सं गठर् सं िचर्ा तथा पिमतका लामग सुधाि कायन योिर्ा
(२०७५/७६-२०७७/७८)
ि. स.
४.१

उद्देश्य/िणर्ीमत/वियाकलाप
सं गठर्को पुर्ःसं िचर्ा ि मार्ि

सं साधर्को माग सम्बोधर्का लामग

जिम्मेिाि

सहयोगी
र्शाखा

समय

सीमा/िर्षन

मुख्य प्रमतर्ल

प्रर्शासर्

अथन मन्रालय

मर्यममत

सिेक्षण प्रमतिेिर्

कििाता

अथन मन्रालय/

िर्षन २

मर्िेिर्को

र्शाखा

सूचक

सं गठर् तथा व्यिस्थापर् सिेक्षण
गर्े
४.२

आयकि, अन्तःर्शुल्क तथा मूल्य
अमर्िृवि कि प्रयोिर्को लामग
स्थायी लेखा र्म्बि प्रिार् गर्न

सेिा

सूचर्ा प्रविमध

ढाँचा/प्रणालीमा
सुधाि

विद्यमार् ितान मर्िेिर् तथा कम््युटि
प्रणालीमा सुधाि गर्े
४.३

सािनिमर्क वित्त व्यिस्थापर् तामलम
केन्द्रसँग समन्िय गिी बावर्षनक
तामलम कायनिम तयाि गर्े

योिर्ा तथा
मार्ि

सं साधर्

सा.वि.व्य.ता.के.

मर्यममत

बावर्षनक तामलम
योिर्ा
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४.४

तामलम आिश्यकता लेखािोखा गर्े

योिर्ा तथा
मार्ि

प्रा.सहयोग

िर्षन २

सं र्शाधर्
४.५

४.६

४.७

कि अमधकृतहरुका लामग विर्षयगत
अल्पकामलर् तामलम आयोिर्ा गर्े
तामलम पूिन तथा पिातको
प्रर्ािकारिता मापर् गर्े

किको मुख्य क्षेरमा िक्षता
अमर्िृविका लामग कमनचािी

मातहतका कायानलयको कायनसम्पािर्

४.९

अन्तःर्शुल्क ऐर् मर्यम बमोजिम

सूचकहरुको पुर्िािलोकर् गर्े

आिश्यकता
प्रमतिेिर्

योिर्ा तथा

मर्यममत

तामलम कायनिम

मर्यममत

प्रमतिेिर्

प्रर्शासर्

मर्यममत

कमनचािी सरुिा

अर्ुगमर्

मर्यममत

कायन सं चालर्

मार्ि

सं र्शाधर्
योिर्ा

तथा मार्ि
सं र्शाधर्

सरुिाको मापिण्ड बर्ाउर्े
४.८

तामलम

तथा

मर्िे जर्शका

मर्िे जर्शका

मूल्याङ्कर्
तोवकएका प्रवियालाई स्िचामलत

अन्तःर्शुल्क

सूचर्ा प्रविमध

िर्षन ३

सफ्टिेयिको

सूचर्ा

योिर्ा तथा
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िािस्ि प्रणाली परिितनर् ि िोजखम व्यिस्थापर्
कुर्ै पमर् सं गठर्का लामग सुधाि कायन एक मर्िन्ति प्रविया हो । सुधाि कायनयोिर्ाले विर्ाग
तथा कायानलयहरुको कायनसम्पािर् प्रवियाको सिलीकिण तथा सेिा प्रिाहलाई गुणस्तिीय बर्ाउर्
मद्दत गर्ेछ ।यसले विर्ाग तथा कायानलयको सं गठर् सं िचर्ा, कायनर्ीमत, कायनविमध, कायनप्रणाली
ि सं स्कृमतमा आिश्यक रुपान्तिण गर्ेछ। सुधािको कायन िोजखमिवहत हुँिैर् ।अतः सुधािका
लामग िोजखमको र्ूममका खेल्र्े तत्िहरुको सही तरिकाले व्यिस्थापर् गर्ुन पिनछ। यसका लामग
सुधािका वियाकलापहरु वकर् आिश्यक छर्् र्न्ने बािे मा सिोकाििालाहरुलाई िार्कािी दिर्
आिश्यक िहे को छ । सुधािका सकािात्मक पक्ष प्रमत कमनचािी िगन उत्सावहत हुर्पु िनछ र्र्े
सहयोगीहरु तथा सेिाग्राहीले सुधािबाट हामीलाई लार् हुन्छ र्न्ने बुझ्र्ु पिनछ ।कि प्रर्शासर्ले
विगतको असल अभ्यास ि मूल्य मान्यता सं िजक्षत गर्े िस्ता विर्षयहरुलाई सम्िोधर् गर्ुन पिनछ ।
सुधाि कायनयोिर्ा कायानन्ियर् गर्न िर्र्शजक्तको आपूमतन, क्षमता विकास तथा उत्प्रेिणा,

सूचर्ा,

सञ्चाि ि प्रविमधको उपयुक्त पूिानधाि, मर्यममत ममनत सम्र्ाि, िाविय अथनतन्र तथा अन्तिानविय
व्यापािमा र्एको िृदि ि परिितनर् अर्ुरुप किाधािको विस्ताि, सं िक्षण ि विमर्न्न सिकािी
मर्कायसँगको समन्िय िस्ता पक्षको प्रर्ािकािी व्यिस्थापर् गर्न विर्ाग प्रयत्नर्शील िहेको छ ।यी
िोजखमहरुलाई सम्िोधर् गर्नका लामग कार्ूर्हरुको समयार्ुकुल परिितनर्, सं िचर्ागत विस्ताि ि
रुपान्तिण, कायनपिमत सिलीकिण, अन्ति मर्काय सहयोग, समन्िय एिं सहकायन गर्न विर्ाग
प्रमतबि िहे को छ ।कायनसम्पािर्को मर्यममत रुपमा अर्ुगमर् मूल्यांकर् गिी सोबाट िे जखएका
कमी कमिोिीको सुधाि गर्े गरिएको छ ।पटके ि आकजस्मक घटर्ा मार र्र्ई र्इिहेका
वियाकलापको मर्यममत ि मर्िन्ति अिलोकर्, अर्ुगमर्, अमर्लेखीकिण तथा मूल्याङ्कर् गर्े
गरिएको छ ।मर्यममत रुपमा गरिर्े अर्ुगमर्ले सुधाि कायनयोिर्ा कायानन्ियर्मा सघाउर्ेछ ।
सुधाि

कायनयोिर्ा

िणर्ीमतक

योिर्ा

कायानन्ियर्को

औिाि

हो

।

सुधाि

कायनयोिर्ा

कायानन्ियर्का लामग विर्ागले हिे क बर्षन बावर्षनक कायन योिर्ाबाट सुधाि प्रवियालाई दिर्शा मर्िे र्श
गिै लैिार्ेछ । सुधाि कायनयोिर्ामा िे खांवकत सुधािका कायनहरुलाई सर्लतापूिक
न कायानन्ियर्
गिी समग्र विर्ागले मलएको िीघनकालीर् सोच, ध्येय, लक्ष्य तथा उद्देश्य पूिा गिाउर्ेतर्न हाम्रो
गन्तव्य सुमर्जित गर्न यो सुधाि कायन योिर्ाले मागनिर्शनर् गर्ेछ । सुधाि कायनयोिर्ा ि बावर्षनक
कायनयोिर्ालाई विर्ागले िावर्षनक रुपमा अर्ुगमर्, मूल्याङ्कर् तथा पुर्िािलोकर् गिी समयार्ुकुल
बर्ाउँ िै मर्धानरित समय मै कायानन्ियर् गर्ेछ । सुधाि कायनयोिर्ाको अर्ुगमर् तथा मूल्याङ्कर्,
व्यिस्थापर् ि समन्िय विर्ागको अर्ुगमर् तथा मूल्याङ्कर् र्शाखाले गर्ेछ । सुधाि कायन
योिर्ालाई अपरिितनर्ीय रुपमा मलइर्ु हुँिैर् । यसलाई पूणरु
न पमा कायानन्ियर्मा ल्याउर् लचक
अथानत ् आिश्यकता अर्ुसाि सजिलै परिमािनर् गर्न सवकर्े, पुर्िािलोकर् गिी अर्ुकुल बर्ाउर्
सवकर्े हुर् ु पिनछ । यो सुधाि योिर्ाले तेस्रो बर्षन पूिा गिे पमछ िाह्य विज्ञहरुबाट यसको समीक्षा
तथा मुल्याङ्कर् गिाइर्ेछ । मूल्याकंर्बाट प्राप्त र्मतिा, विज्ञहरुको सुझाि, सिकािको र्ीमत तथा
बावर्षनक बिेटका आधािमा िोस्रो िणर्ीमतक योिर्ा कायानन्ियर्का लामग आन्तरिक िािस्ि
व्यिस्थापर्को चौथो सुधाि कायनयोिर्ा तयाि गरिर्ेछ ।
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