सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा सो को ननयमावलीको ननयम ३ बमोनिमको
त्रैमानसक नववरण (वैशाख–असार) २०७७
Office: आन्तररक रािस्व नवभाग
Fiscal Year: २०७६/०७७
Period:२०७७ वैशाखदे खख असारसम्म त्रैमाससक
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निकायको स्वरुप र १. पष्ृ ठभसू म
प्रकृनि

कर प्रणालीलाई शासि व्यवस्थाको मेरुदण्डको रूपमा सलइन्छ । सुदृढ कर प्रणालीका माध्यमबाट िै राज्य प्रभावकारी

ढं गले सञ्चालि हुिे, ददगो आर्थिक ववकास हाससल हुिे र सुशासि कायम हुि गई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ि सम्भव

हुन्छ । कर प्रणाली अन्िगिि कर िीनि, कर कािूि, कर प्रशासि र करदािा समेदटएका हुन्छि ् । समय सापेक्ष कर
िीनि, सरल कर कािूि, इमान्दार करदािा, पारदशी एवं जिम्मेवार र व्यावसानयक कर प्रशासि कर प्रणालीका आधार
हुि ् । अिः कर प्रणालीका ित्वहरु मध्ये प्रमख
ु रहे को कर प्रशासिलाई अझ बदढ दक्ष, आधनु िक र प्रववर्ध योग्य बिाई
समिव्ययीिवरबाट करदािालाई प्रदाि गिे सेवामा प्रभावकाररिा ल्याई अर्धकिम रािस्व पररचालि गििका लार्ग
आधुनिक कर िीनिको ििम
ुि ा, करदािाको आवश्यकिामा आधाररि करदािा सशक्षा, िथ्य एवं सूचिामा आधाररि

अिुसन्धाि, वैज्ञानिक प्रक्षेपणमा आधाररि कर रािस्वको लक्ष्य निधािरण गरी कर कािूिहरूको प्रभावकारी एवं कुशल

कायािन्वयि गिे उद्दे श्यका साथ साववकको कर ववभाग र मल्
ू य असभवद्
ृ र्धकर ववभागलाई एकीकृि गरी २०५८ साल
बैशाख २ गिे आन्िररक रािस्व ववभागको गठि भएको हो । आन्िररक रािस्व ववभागले ववत्तीय िीनि अन्िगिि कर
िीनिको महत्वपूणि उपकरण मानिएको प्रत्यक्ष कर आयकर िथा अप्रत्यक्ष कर मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर र अन्िःशुल्क
सम्बन्धी कर िीनि निमािण िथा िी कर िीनिको कायािन्वयि, प्रशासि िथा अिुगमि गदि छ ।

करदािाहरुको सेवामा िोड ददई करको पररपालिा लागि (Compliance Cost) घटाउिे प्रमुख असभप्रायले यस

ववभागले ववगि लामोसमय दे खख सेवा प्रवाहलाई सरल िथा करदािामैत्री बिाई ववद्युिीय सुशासि समेिप्रयोगमा
ल्याएको छ । आफ्िो कायिक्षेत्रसँग सम्बजन्धि सेवा प्रवाह िुिआफ्िै ििशजति र ववद्यमाि संरचिाले समेट्ि
सककदै ि, त्यस्िा कायिहरु नििीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालि गररदै आइएको छ ।

आफू र मािहि कायािलयहरुले सम्पादि गिे कायिहरुमा ववसशष्टीकरण गरी प्रवाह गिे सेवामा उत्कृष्टिा ल्याउि
हरे क कायािलयहरुमा कामको आवश्यक ववश्लेषण गरी कायिगि संगठिात्मक कायिढाँचा अवलम्बि गररएको छ ।
त्यस्िै, ववभाग र मािहि कायािलयहरुको हरे क कियाकलापहरुलाई व्यावसानयक बिाई िमूिा संगठिको रूपमा

स्थावपि गििका लार्ग िनििामख
ू ी प्रशासिलाई अंर्गकार गररएको छ । करदािामैत्री व्यवहारको माध्यमबाट मल
ु क
ु को
आन्िररक स्रोि पररचालिमा बढोत्तरी ल्याउिे प्रमुख ध्येयका साथ ‘स्वच्छ कर प्रशासि : ववकास र सुशासि’ भन्िे

मूल िाराका साथ ववभाग र मािहि कायािलयहरुले आफ्िा गनिववर्धहरु सोही िफि पररलक्षक्षि गरीकायि गदै आएका
छि ्, िसले गदाि कर कािूिको पररपालिामा सहििा आउिुका साथै कर संकलिमा उल्लेख्य वद्
ृ र्ध भई ‘समद्
ृ ध
िेपाल, सुखी िेपाली’ भन्िे मूलध्येयलाई साकार पािे कायिमा सघाउ पुग्दछ । आधुनिक, समद्
ृ ध र समुन्िि िेपाल
निमािण गिे ददशामा यस ववभागले िेित्ृ वदायी भसू मका निवािह गदै आएको छ ।
१.१ दीघिकालीि सोच (Vision)

फराककलो, पारदशी र स्वच्छ कर प्रणालीको माध्यमबाट ववकास प्रकृयामा टे वा पुयािउि सक्षम संस्थाको रूपमा
स्थावपि हुिे ।

१.२ गन्िव्य (Mission)
उपयुति कर िीनि िथा उत्कृष्ट सेवाको माध्यमबाट कर सहभार्गिा सुनिजश्चि गिे ।
१.३ समग्र उद्धेश्य (Overall Objective)

समिामल
ू क, प्रगनिशील, पारदशी र पव
ू ाििम
ु ाियोग्य कर प्रणाली सनु िजश्चि गिे ।
१.४ ववकासात्मक उद्दे श्यहरु (Development Objectives)
करसम्बन्धी िीनिगि सुधार,

करदािा सेवा र सशक्षाको ववस्िार,
कर कािि
ू को पालिाको स्िर वद्
ु ि संयन्त्रको ववकास र पररचालि,
ृ र्धका लार्ग उपयत
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आधनु िक प्रववर्धको अर्धकाररक मात्रामा उपयोग,
सांगठनिक संरचिा र प्रणालीको सुदृढीकरण ।
१.५ कायािदेश (Mandates)
कर प्रशासि िथा सुधार,

कर िीनि ििम
ुि ा र कायािन्वयि,
करदािा सेवा र सशक्षा,

अिुसन्धाि र ववकास,

सूचिा प्रववर्ध व्यवस्थापि ।

१.६ मूल्य मान्यिाहरु (Values)
सदाचार

व्यवसानयकिा
स्वच्छिा
सम्माि

सहकायि
िवप्रबद्िधि
निकायको काम,

2

प्रमुख कायिहरु (Functions)

कििव्य र अर्धकार करदािा सेवा,
कर संकलि,
कर कफिाि,

कर परीक्षण िथा अिस
ु न्धाि,

अिुगमि िथा मूल्याङ्कि सम्बन्धी कायिहरु,
िीनि ििम
ुि ा र व्याख्या,

अन्िरािजष्िय कर सम्बन्धी कायिहरु,
कािि
ू ी राय र पि
ु रावेदिसम्बन्धी कायिहरु,
प्रशासकीय पि
ु रावलोकिसम्बन्धी कायि,

सहि सेवा िथा ववत्तीय सूचिाको असभलेखका लार्ग सूचिा प्रणालीको ववकास एवं प्रयोग र संस्थागि सुधार, क्षमिा
ववस्िार, आर्थिक प्रशासि, कमिचारी प्रशासि िथा सामान्य प्रशासि सम्बन्धी कायिहरु ।
3

निकायमा रहिे

ववभागमा रािपत्राङ्ककि िफि ८१ र रािपत्र अिंङ्ककििफि २४ र श्रेणी ववदहि १७ गरी िम्मा ११२ ििाको स्थायी

कमिचारी संख्या र

दरबन्दी कायम गररएको छ । सो बाहे क बररष्ठचाटि डि एकाउन्टे न्ट, बररष्ठ अथिशास्त्री, अन्िरािजष्िय कर ववज्ञ,

कायि वववरण

अन्िरािजष्िय कािूि ववज्ञ, प्रणाली प्रशासक, प्रणाली ववश्लेषक, प्रोग्रामर, डाटावेश एडसमनिष्िे टर, हाडिवेयर िथा िेटवकि
टे जतिससयि, पावर टे जतिससयि, डा.ई.सु, हलुका सवारी चालक र कायािलय सहयोगी लगायि कर सम्बन्धी ववशेषज्ञ
सेवा करारमा सलि सककिे व्यवस्था छ । ववभाग अन्िगिि ठूला करदािा कायािलय १, मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय

१, आन्िररक रािस्व कायािलय ४३ र करदािा सेवा कायािलय ३९ गरी िम्मा ८४ वटा कायािलयहरु रहे काछि ् । ठूला

करदािा कायािलय र मध्यमस्िरीय करदािा कायािलयमा रािपत्राङ्ककि प्रथम श्रेणी, सह सर्चवस्िरको प्रमख
ु कर
प्रशासक, अन्य सबै आन्िररक रािस्व कायािलयहरूमा रािपत्राङ्ककि द्वविीय श्रेणीको उपसर्चवस्िरका प्रमख
ु कर

अर्धकृि कायािलय प्रमुख रहिे व्यवस्था छ भिे करदािा सेवा कायािलयहरूमा रािपत्राङ्ककि िि
ृ ीय श्रेणीको शाखा
अर्धकृिस्िरको कर अर्धकृि कायािलय प्रमुख रहिे व्यवस्था छ । ववभाग र मािहि कायािलयहरुमा रािपत्राङ्ककि
िफि ६२३, रािपत्रअिङ्ककि िफि ५२६, श्रेखणववदहि ५४४ र ववशेषज्ञ सेवा ८ गरी कूल १७०१ ििशजतिको स्थायी
दरबन्दी रहे को छ ।
4

निकायबाट प्रदाि
गररिे सेवा

विभागले सम्पादन गनप
नु ने कार्ुहरु, कार्ु सञ्चालन प्रकृर्ा र कार्ु सञ्चालनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

मुलुकको ववद्यमाि कर प्रणाली अिुसार आन्िररक रािस्व ववभागको महानिदे शकलाई आयकर, मूल्य असभवद्
ृ र्ध
कर िथा अन्िःशुल्क ऐिको प्रशासि गिे कािूिी अर्धकारीको रूपमा जिम्मेवारी सुजम्पएको छ । त्यसैगरी
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सालबसालीरूपमा सरकारले ििम
ुि ा गिे आर्थिक ऐिबाट आन्िररक रािस्व ववभागले कायि सम्पादि गिे गरी
िोककएका िीनिहरुको कायािन्वयि गिे दानयत्व पनि ववभागकै रहे को हुन्छ । प्रचसलि कािूिको अर्धिमा रही आफ्िा

मािहिका कायािलय माफिि सरकारले अवलम्वि गरे का रािस्व िीनिको सफल कायािन्वयि गिे प्रमुख जिम्मेवारी
ववभागीय प्रमुखको है ससयिले महानिदे शकको हुिेछ । कािुिले महानिदे शक आफैले सम्पादि गिप
ुि िे गरी निददि ष्ट
गरे का ववषयमा अर्धकार प्रत्यायोिि िगरी आफैले कायि सम्पादि गिुि पिेछ । अन्य कामको सम्बन्धमा नििले
आवश्यकिा अिस
ु ार आफू मािहिका उप– महानिदे शक, प्रमख
ु कर प्रशासक, निदे शक, प्रमख
ु कर अर्धकृि, शाखा

अर्धकृि र कर अर्धकृिहरुलाई अर्धकारको प्रत्यायोिि गिि सतिेछ । महानिदे शकलाई काममा सहयोग गिुि मािहि
सवै कमिचारीको कििव्य हुिेछ । िेपाल सरकारले स्वीकृि गरे को कायि ढाँचा अन्िगिि रही संगठिको सञ्चालि गिे
गराउिे र कायिको सुपररवेक्षण गिे जिम्मेवारी महानिदे शकको रहिेछ । महानिदे शक समक्ष पेश हुि आउिे फाइलहरु

अध्ययि गरी निणियको लार्ग पेश गिे, आगन्िुकको व्यवस्थापि गिे, प्राप्िपत्रहरु िोक आदे शािुसार सम्बजन्धि
शाखामा पठाउिे र सञ्चार सहिीकरण लगायिका कायि गििका लार्ग एक सर्चवालय रहिेछ ।
5

सेवा प्रदाि गिे
निकायको शाखा र
जिम्मेवार
अर्धकारी

महानिदे शकले सम्पादि गिप
ुि िे कायि र कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनि
सम्पादि गिप
ुि िे कायि
१ करदािाहरुलाई आवश्यक सेवा पुयािउिेः
२

३

कर परीक्षणको मापदण्ड निधािरण एवं
Tax Compliance वढाउिेः
कर संकलि र सो को प्रनिवेदि कर
संकलि गिेः

८

ववभागको दै निक प्रशासनिक कायि
सञ्चालि गिेः

आवश्यकिािुसार मािहिका महाशाखा, कायािलय र
कायि मािहिका महाशाखा, कायािलय रकमिचारीहरुलाई
प्रत्यायोिि गिि सककिे । प्रनिवेदिको हकमा आफैले
आवश्यकिािुसार मािहिका महाशाखा, कायािलय र
कमिचारीहरुलाई प्रत्यायोिि गिि सककिे ।

आवश्यकिािुसार मािहिका महाशाखा, कायािलय र
कमिचारीहरुलाई प्रत्यायोिि गिि सककिे ।

िीनिगि व्यवस्थाका लार्ग रायसदहि अथि मन्त्रालयमा पठाउिे ।

प्रशासकीय पुिरावलोकिसम्वन्धी कायि

प्रचसलि ऐि कािूिवमोजिम सम्बजन्धि शाखाबाट प्राप्ि राय

सूचिा प्रववर्धको ववकास र सञ्चालि

आवश्यकिािुसार मािहिका महाशाखा, कायािलय र

गिेः
गिेः

९ अन्िःशुल्क प्रशासिसम्बन्धी कायि गिेः
१० अिुगमि िथा सुपरीवेक्षण गिेः
११ रािस्व संकलिको अिुगमि गिेः
१२ पूवािदेश िारी गिेः

सुझाव अिुसार आफैं ले सम्पादि गिप
ुि िे ।
कमिचारीहरुलाई प्रत्यायोिि गिि सककिे ।

आवश्यकिािुसार मािहिका महाशाखा, कायािलय र
कमिचारीहरुलाई प्रत्यायोिि गिि सककिे ।

आवश्यकिािुसार मािहिका महाशाखा, कायािलय र
कमिचारीहरुलाई प्रत्यायोिि गिि सककिे ।

आवश्यकिािुसार मािहिका महाशाखा, कायािलय र
कमिचारीहरुलाई प्रत्यायोिि गिि सककिे ।

प्रचसलि ऐि कािूिवमोजिम आफैं ले सम्पादि गिप
ुि िे,

१३ अन्िरािजष्िय करसम्वन्धी कायि गिेः
१४

कमिचारीहरुलाई प्रत्यायोिि गिि सककिे ।

अथिमन्त्रालयमा प्रनिवेदि गिे ।

६ करसम्वन्धी िीनि निधािरण गिेः
७

आवश्यकिािुसार मािहिका महाशाखा, कायािलय र

कमिचारीहरुलाई प्रत्यायोिि गिि सककिे ।

४ कर कफिाि कायिको अिुगमि गिेः
५

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः

आवश्यकिािुसार मािहिका महाशाखा, कायािलय र
कमिचारीहरुलाई प्रत्यायोिि गिि सककिे ।

दोहारो कर मुजति सम्झौिासम्बन्धी कायि सम्झौिाका लार्ग पूवि गह
ृ कायि गरी रायसदहि अथि मन्त्रालयमा
गिेः

पठाउिे ।
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सञ्चालन महाशाखा
यो महाशाखा समग्र ववभागको व्यवस्थापकीय कायि सञ्चालिका दृजष्टकोणले प्रमुख महाशाखाको रूपमा रहे को छ ।

ववभागकोिफिबाट करदािालाई ददिुपिे सेवा सुववधा, करदािाको िफिबाट आएका गुिासािथा समस्याहरुको समाधाि,
कर परीक्षण िथा अिुसन्धाि, कर संकलि, बतयौिा व्यवस्थापि र बेरुिू सम्बन्धी कामको सम्बन्धमा जिल्लाजस्थि

मािहिका कायािलयहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी प्रभावकारी सेवाको सुनिजश्चििा गिे कायि यस महाशाखाले गदिछ
। महाशाखाको िेित्ृ व रािपत्रांककि प्रथम श्रणीका उप–महानिदे शकले गिे व्यवस्था रहे को छ । यस महाशाखा
अन्िगिि करदािा सेवा शाखा, कर परीक्षण व्यवस्थापि शाखा, सूचिा संकलि, अिुसन्धाि िथा िोखखम ववश्लेषण
शाखा, अिुगमि िथा मूल्याङ्कि शाखा, संकलि शाखा, बतयौिा िथा बेरुिू शाखा र कर कफिाि शाखा रहे का छि ् ।

त्यसैगरी, उपमहानिदे शक समक्षपेश हुि आउिे फाइलहरु अध्ययि गरी निणियको लार्ग पेश गिे, आगन्िुकको
व्यवस्थापि गिे, प्राप्ि पत्रहरु िोक आदे शािुसार सम्बजन्धि शाखामा पठाउिेर सञ्चार सहिीकरण लगायिका कायि
गििका लार्ग एक सर्चवालय रहिेछ ।

उप–महातनदे शकले सम्पादन गनप
नु ने कार्ु र कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः
सम्पादि गिप
ुि िे कायि
१

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः

करदािा सेवालाई सहिीकरण गिे र सेवा
प्रभावकाररिाको अिुगमि गिे ।
कर परीक्षणको मापदण्ड निधािरण,

२ रािस्व चह
ु ावट नियन्त्रण एवं कर
सहभार्गिामा बढोत्तरी ल्याउिे

सम्बन्धी कायि सम्पादि गरी सोको प्रनिवेदि महानिदे शक समक्ष पेश
गिे ।
महानिदे शकवाट अर्धकार प्रत्यायोिि भए वमोजिमकर परीक्षण,
सच
ू िा संकलि, ववश्लेषण र अिुसन्धाि सम्बन्धी कायिको सहिीकरण

र समन्वय गिे । िीनिगि रूपले कुिै निणिय गिप
ुि िे भएमा
महानिदे शक समक्ष राय पेश गिे ।

३ कर संकलिको अिुगमि र प्रनिवेदि

४

महानिदे शकवाट अर्धकार प्रत्यायोिि भए बमोजिम करदािा सेवा

नियसमि रूपमा संकलिको अिुगमि गरी सोको प्रनिवेदि महानिदे शक
समक्ष पेश गिे ।

नियमािस
ु ार ददिप
ु िे कर कफिाि आवश्यक प्रकृया परू ा गराई ददिे

मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर, आयकर,

अन्िःशुल्क कफिाि कायिको अिुगमि गिे

व्यवस्था िथा कर कफिािलाई व्यवजस्थि बिाउि िीनिगिरूपले कुिै
निणिय गिप
ुि िे भएमा महानिदे शक समक्ष राय पेश गिे ।

कायिको नियसमि अिुगमि र प्रनिवेदि गिेकायम भएका िथा बतयौिा

फरफारक गििका लार्ग सम्बजन्धि कायािलय िथा करदािाहरुसँग
५ बेरुिु फछ्र्यौट र बतयौिा संकलि गिे

आवश्यकिािुसार पत्राचार गिे गराउिे कायिको नियसमि अिुगमि गरी

बतयौिा असुली िथा बेरुिू फछ्र्यौटको माससक रूपमा प्रनिवेदि ियार
गिे गराउिे ।

ठूला करदािा कायािलय, मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय, आन्िररक
६

अिग
ु मि िथा मल्
ू याङ्किसम्बन्धी
कायि

रािस्व कायािलयहरु र करदािा सेवा कायािलयहरुबाट सम्पन्ि गररएका
कामको अिुगमि िथा मूल्याङ्कि पश्चाि आवश्यक निदे शि ददिे र
सम्पाददि कामको आधारमा कायािलयको Grading गिि राय सदहि
महानिदे शक समक्ष प्रनिवेदि पेश गिे ।

करदा ा सेिा शाखा
हाम्रो कर प्रणाली स्वयं कर निधािरणमा आधाररि प्रणाली हो । िसथि, करदािालाई आफ्िो कारोबार एवं व्यवसायको
आफैं ले सही एवं यथाथि परक ढं गले लेखाङ्कि िथा प्रनिवेदि गिि सक्षम िुल्याउिु करदािा सेवा एवं सशक्षाको मूलध्येय
हो । ववद्यमाि कर कािूिको पररपालिामा करदािालाई उद्धि गराउि उत्कृष्ट सेवाको सुनिजश्चििा प्रदाि गदै

लागि कटौनिको माध्यमद्धारा कर सहभार्गिामा वद्
ृ र्ध ल्याई प्रकियागि सरलीकरणको उर्चि प्रवन्ध गिि

सककएमामात्र स्वेजच्छक कर सहभार्गिा वद्
ृ र्ध भई आन्िररक रािस्व पररचालिमा सकारात्मक प्रभाव पदि छ । यस
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शाखाले करको दायरामा वद्
ृ र्ध गरी स्वेजच्छक कर सहभार्गिामा बढोत्तरी ल्याउिका लार्ग करदािा सेवा िथा सशक्षा
िस्िा अत्यावश्यकीय कायिहरु गिे गराउिे गदि छ । यसै सन्दभिमा ववभागीय िहबाट प्रदाि गिुप
ि िे करदािासँग

सरोकार राख्ने सेवाहरु नछटो, छररिो एवं लागिप्रभावी दहसावले गुणस्िरीय ढं गबाट प्रदाि गिि र ववभाग मािहिका
कायािलयहरुको करदािा सेवा सम्बन्धी कायिको अिुगमि लगायिका कायिको लार्ग यस शाखाले आवश्यक

िेित्ृ वदायी भूसमका निवाहि गिे गरे को छ । करको दायरा ववस्िार, करदािा सशक्षा एवं सेवा, सुववधा प्रदाि गिे कायिको
प्रभावकारी कायािन्वयि र सो को अिग
ु मि, निरीक्षण गरी प्राप्ि पष्ृ ठपोषणका आधारमा गिप
ुि िे सध
ु ारका सम्बन्धमा

निवािह गिप
ुि िे भूसमकाका लार्ग यस शाखामा निदे शक सदहि अर्धकृिहरु र अन्य सहायक कमिचारीहरु रहिे व्यवस्था
छ । करदािाको सन्िुजष्ट िै यस शाखाको लक्ष्य र कायि सम्पादिको आधार हो । करदािाको सेवा र सन्िुजष्टको लार्ग
यस शाखाले दे हाय बमोजिमका कायिहरु सम्पादि गिुि पदि छः

करदा ा सेिा शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गनप
नु ने कार्ु र
कार्ुसम्पादन गनु अिलम्िन गररने पद्धत िः

सम्पादि गिप
ुि िे कायि

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः
•

महानिदे शकसमक्ष पेश गिे र निणिय भएपनछ कायििम सञ्चालि गरी

करदािा सशक्षा कायििम
१ सञ्चालि गिे गराउिे र
सोको अिग
ु मि गिे

करदािा सशक्षा सम्बन्धमा आवश्यक कायििम ििम
ुि ा गरी उप–
सोको अिुगमि गिे गराउिे

•

Call Center सञ्चालि गिे व्यवस्था गिे ।

•

सम्पकि डेस्कको माध्यमबाट करदािालाई िुरुन्ि सेवा पुयािउिे व्यवस्था गिे
।

करसम्वन्धी सूचिाको

•

प्रसारसम्वन्धी कायि गिे

•

निणिय भएपनछ प्रचार प्रसार सम्वन्धी कायि गिे ।

•

अनघल्लो आर्थिक वषिमा पेश भएको आय वववरणमा उल्लेख भएको कारोवार

२ निमािण एवं प्रचार

सूचिाको प्रारजम्भक मस्यौदा ियार गरी स्वीकृनिको लार्ग उप–महानिदे शक
समक्ष पेश गिे ।

र अनघल्लो आर्थिक वषिको मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर वववरणमा उल्लेख भएको

करदािाको फाईल

कारोवारको आधारमा ववभागको व्यवस्थापि सूचिा प्रणाली MIS शाखाबाट

३ स्थािान्िरण LOG ON/

िथ्यांक सभडाि गरी करदािाहरुलाई LOG ON/ OFF सम्बन्धी निणिय

OFF गिे

महानिदे शकबाट भए पश्चाि कायािन्वयिको लार्ग व्यवस्थापि सच
ू िा
प्रणाली शाखामा िािकारी गराई LOG ON/ OFF गिे ।

४

५

वेभसाइट अद्यावर्धक

•

गिे
राजष्िय कर ददवस
मिाउिे

Website मा रहे का िथा राख्नुपिे वववरणहरु महानिदे शकबाट निणिय गराएर
अद्यावर्धक गिे गराउिे।

•

स्पष्ट कायिक्षेत्र सदहिको मूल समारोह आयोिक ससमनिका साथै

आवश्यकिािुसारका अन्य उप ससमनिहरु गठि गरी राजष्िय कर ददवस
भव्यिाका साथ सम्पन्ि गिे ।

कर संकलन शाखा
आन्िररक स्रोिको प्रभावकारी पररचालि गरी अर्धकिम आन्िररक रािस्व संकलिद्वारा राज्य निमािणमा योगदाि
गिि ववभागका लक्ष्य, उद्दे श्य र कायििीनिहरु पररलक्षक्षि रहे का छि ् । त्यसैगरी, ववभागका नियसमि गनिववर्धहरु

समेि रािस्व संकलिको प्रमुख उद्दे श्यले िै लक्षक्षि भएका छि ् । ववभागले प्रशासि गिुप
ि िे करबाट हुिुपिे कर
रािस्व संकलिको प्रक्षेपण र भएको संकलिको अिुगमि र प्रनिवेदि गिे मूल प्रयोििका लार्ग ववभागमा कर
संकलि शाखा रहे को छ । कर संकलि शाखामा एक ििा निदे शक र एक ििा शाखा अर्धकृि रहिे व्यवस्था छ । कर
रािस्व संकलिको प्रक्षेपण, अिुगमि र प्रनिवेदि गिे सन्दभिमा यस शाखाले मूलिः रािस्व संकलि सम्बन्धी दे हाय
बमोजिमका कायिहरु गिुि पदि छ ।
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कर संकलन शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गनप
नु ने कार्ु र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

सम्पादन गनप
नु ने कार्ु
१
२

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

कर रािस्व संकलिको वावषिक अिुमाि बिेटले निधािरण गरे को लक्ष्य अिुसार प्रारजम्भक अिुमाि ियार गरी
ियार गिे

उप–महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

वावषिक िथा माससक रािस्व लक्ष्यको

प्रारजम्भक कायि गरी स्वीकृनिको लार्ग उप– महानिदे शक समक्ष पेश

बाँडफाँड गिे

गिे ।

३ रािस्व संकलिको अिुगमि गिे

४ रािस्व संकलिको प्रनिवेदि ियार गिे
५
६

केन्रीय आर्थिक वववरण र वावषिक

मािहि कायािलयहरुको लक्ष्य अिुसार संकलि प्रगनि हाससल गरे

िगरे को सम्बन्धमा आवश्यक अिुगमि गरी उप–महानिदे शक समक्ष
प्रनिवेदि गिे ।

निधािररि समय र ढांचामा प्रनिवेदि ियार गरी उप–महानिदे शक
समक्ष पेश गिे ।
प्रनिवेदि ियार गरी उप–महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

प्रनिवेदि ियार गिे
रािस्व लेखाङ्कि प्रणालीको सञ्चालि नियसमि रूपमा अिुगमि गरी महालेखा नियन्त्रक कायािलयसँग
िथा अिुगमि गिे

समन्वय गरी कायि सम्पादि गिे ।

बक्र्ौ ा था बेरुजू शाखा

(क) बतयौिा िफि आफ्िो िाममा ससिििा भएको कर दानयत्व लामो समयसम्म िनिरी दानयत्व वाँकी राख्ने
करदािाहरुको लगि अद्यावर्धक राखी बतयौिा रहे को आयकर र मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर असुल गिि पत्राचार गिे,
कारोवार एवं सम्पवत्त रोतका राख्ने, सम्पवत्त कब्िा िथा सललामी लगायि प्रकृया पूरा गरी अदालिमा मुद्दा दायरा गिे

िस्िा बतयौिा असल
ु ी सम्वन्धी कायिको लार्ग मािहि कायािलयहरुलाई आवश्यक निदे शि ददिे िथा बतयौिा असल
ु ी
सम्बन्धमा कायािलयहरुले सम्पादि गरे का कायिहरुको अिुगमि गिे प्रमुख जिम्मेवारी बतयौिा शाखाको रहे को हुन्छ

। यस शाखामा एक ििा निदे शक र एक ििा शाखा अर्धकृिको दरवन्दी रहे को छ । यस शाखाले गिे मुख्य मुख्य
कायिहरु निम्िािुसार छि ्ः

बक्र्ौ ा शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गनप
नु ने कार्ु र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

सम्पादि गिप
ुि िे कायि
१

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः

कर बतयौिाको अद्यावर्धक लगि ियार
गिे

२ बतयौिा संकलिको अिुगमि गिे

३

बतयौिा संकलि गिि सहिकिािको कायि
गिे

मािहि कायािलयहरुको काम कारवाहीको अिुगमि गरी उप–
महानिदे शक समक्ष प्रनिवेदि पेश गिे ।

कायािलयहरुको अपेक्षाअिुसार आवश्यक सूचिा र सहयोग उपलब्ध
गराउिे िथा सहिकिािको कायि गिि आवश्यक दे खखएमा राय सदहि
उप–महानिदे शक समक्ष पेशगिे ।

४ बतयौिा संकलिको प्रनिवेदि ियार गिे
५

आवश्यक िथ्यांक ववश्लेषण गरी लगि अद्यावर्धक गिे ।

बतयौिा सम्बन्धी पररसूचक निधािरण
गिे
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कायािलय अिुसारका करदािाहरुको िथ्यांक सलई प्रनिवेदि ियार गरे र
उप–महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

कायम भएका बतयौिाको सम्बन्धमा सम्बजन्धि कायािलयहरुसँग
समन्वय गरी आवश्यक पररसूचकहरु निधािरण गिे ।

SN

Subject

Details
करदािाको Audit Trail Report मा

करदािाको ATR मा दे खखएका Sundry Creditors, Debtors / Unused

६ दे खखएका कैकफयिहरुको दहसाव समलाि Credit कोववषयमा सम्बजन्धि कायािलयहरुसँग समन्वय गरी
गिे

७

आवश्यक िथ्यांक सभडाि पश्चाि दहसाव समलाि गिे ।
बतयौिा असूली िथा लगिकट्टा समिाहा सम्बन्धी त्रुदट संशोधि

करदािाको Audit Trail Report मा

िस्िा कायिको छािववि गरी सूचिा िथा प्रववर्ध महाशाखासँग

दे खखएका त्रट
ु ी िथा संशोधि गिे

समन्वय गरी त्रदु ट समाधाि गिे र सम्बजन्धि कायािलयहरुलाई
आवश्यक निदे शि ददिे ।

(ख) बेरुजू र्ु

ववभाग र मािहि कायािलयहरुमा कायम रहे को बेरुिू समयमै फरफारक गरी आर्थिक अिुशासि प्रवद्र्धि गिे कायिमा

आवश्यक समन्वय र सहिकिािको कायि गिय
ुि स शाखाको प्रमख
ु जिम्मेवारी रहे को छ । यस शाखाका मख्
ु य मख्
ु य
कामहरु निम्िािुसार छिः

बेरुजू शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गनप
नु ने कार्ु र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादि गिप
ुि िे कायि

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः
कायम भएको बेरुिू अंक यककि गरी अद्यावर्धक लगि ियार गिे

१ बेरुिक
ू ो लगि ियार गिे

२

३
४

।

बेरुिू फछयौटको अिुगमि र सहिकिािको
कायि गिे

अन्िगिि कायािलयहरुको बेरुिू फछ्र्यौटका लार्ग

नियसमि अिग
ु मि गरी उप– महानिदे शक समक्ष प्रनिवेदि पेश
गिे ।

महालेखा परीक्षकको कायािलयबाट प्राप्ि
प्रारजम्भक प्रनिवेदिको िवाफ पठाउिे
लक्ष्य अिुसार बेरुिू फछ्र्यौट गिेलाइ
पुरस्कृि गिे

बेरुिक
ू ो प्र कृनि अिस
ु ार प्रारजम्भक ढाँचा ियार गरी उप–
महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

पुरस्कृि गिे सम्बन्धमा आफ्िो रायसदहि उप–महानिदे शक समक्ष
पेश गिे ।

कर परीक्षण व्र्िस्थापन शाखा
हामीले अपिाएको कर प्रणाली पूणि
ि ः स्वयं कर निधािरण ससद्धान्िमा आधाररि रहे को छ । हामीले अपिाएको कािूिी

व्यवस्था अिुसार प्रत्येक करदािा िै आफूले गरे को कारोवारको कर निधािरण गिे कर अर्धकृि हो । करदािाहरुले पेश
गरे का वववरण बमोजिम दाखखला गरे को कर िै अन्यथा प्रमाखणि िभएसम्म सामान्यिया अजन्िम मानिन्छ ।

करदािाले दाखखला गरे को कर कािूि बमोजिम दाखखला गिप
ुि िे रकमभन्दा कम पनि हुि सतिे सम्भाविा हुन्छ ।
िसथि, कायािलयहरुबाट सम्पन्ि गररिे कर परीक्षण कायिका लार्ग लक्ष्य निधािरण गिे र कायािलयबाट गरे का कर
परीक्षण सम्बन्धी कायिको अिुगमि गिे कायि यस शाखाको मुख्य कायि हुि । मुलिः यस शाखाबाट सम्पादि गररिे
कायिहरु दे हाय अिुसार छिः

कर परीक्षण व्र्िस्थापन शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गने कार्ु र
सोका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादि गिप
ुि िे कायि
िोखखम सच
ू काङ्कहरु

१ पररमाििि गरी स्वीकृि
गराउिे ।

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः
िोखखम सूचकांक पररमाििि गरी स्वीकृनिका लार्ग उप–महानिदे शक
माफिि महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।
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Details
२
३

कर परीक्षणको लार्ग
करदािा छिौट गिे

िोखखम सूचकांक एवं मापदण्डको आधारमा करदािाको छिौट गिि रायसदहि उप–
महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

कर परीक्षणको अिुगमि
गिे

कर परीक्षणको सम्बन्धमा कायािलयहरुले गरे का काम कारवाहीको अिुगमि गरी
उप– महानिदे शक समक्ष प्रनिवेदि पेश गिे ।

४ कागिािको ढाँचा िोतिे

आवश्यक ढाँचा ियार गरी स्वीकृनिका लार्ग उप–महानिदे शक समक्ष पेश गिे।

कर परीक्षण निदे सशका

निदे सशकाको मस्यौदा ियार, पररमाििि गरी स्वीकृनिका लार्ग उप–महानिदे शक

५

ियार गिे

समक्ष पेश गिे ।

कर परीक्षणको
६ प्रभावकाररिा अध्ययि

अध्ययि िथा ववश्लेषण गरी उप– महानिदे शक समक्ष प्रनिवेदि पेश गिे ।

गिे
कर परीक्षण सम्बन्धी समस्याहरु निराकरणका लार्ग आवश्यक सल्लाह सुझाव
Policy and Audit Core
७
रपरामशि प्रदाि गिि Policy and Audit Core Group को बैठकको
Group को सञ्चालि गिे
निणिय उपमहानिदे शक समक्ष पेश गिे ।
कर फर् ाु शाखा
कर फर् ाु शाखाका तनदे शक र शाखा अगधकृ ले सम्पादन गने कार्ु र
सोका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादि गिप
ुि िे कायि

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः

१ कूटिीनिक नियोग िथा कर छुट

प्राप्ि अन्िरािजष्िय संस्थाद्धारा कर

कूटिीनिक नियोग िथा कर छुट प्राप्ि अन्िरािजष्िय संस्थाले कर कफिािका
लार्ग पेश गरे को निवेदिको छुट्टै दिाि असभलेख ियार गरी वववरण

कफिािका लार्ग पेश भएका निवेदिको अद्यावर्धक गिे ।
असभलेख राख्ने
२ कुटिीनिक नियोग िथा कर छुट

प्राप्ि अन्िरािजष्िय संस्थाको कर
कफिाि ददिे

प्राप्ि भएका निवेदि र संलग्ि कागिािको िाँच िथा परीक्षण गरी कफिाि
ददि मिाससव दे खखएमा कफिाि स्वीकृि गिे वा स्वीकृनिका लार्ग पेश गिे

र कफिाि स्वीकृि भएको रकमको चेक सम्वजन्धि कूटिीनिक नियोग िथा
कर छुटप्राप्ि अन्िरािजष्िय संस्थाको िाममा िारी गिि आर्थिक प्रशासि
शाखालाई पत्राचार गिे ।

३ कर कफिाि कायिको अिुगमि गिे

मािहि कायािलयहरुबाट भए गरे का कर कफिािका काम कारवाहीको
अिग
ु मि गरी प्रनिवेदि गिे ।

४ कर कफिाि सम्वन्धमा कायािलयहरुबाट मािहि कायािलयहरुबाट कर कफिाि सम्वन्धमा पेश भएका ववषयहरुमा
पेश भएका ववषयहरुको व्यवस्थापि आवश्यक निणियका लार्ग उपमाहानिदे शक िथा महानिदे शक समक्ष पेश
गिे

गिे र यस सम्वन्धमा भएका निणियको िािकारी कायािलयहरुलाई
गराउिे ।

५ ववभागले वषिभरीमा गरे का कर

कर कफिािका लार्ग वषि भरी पेश भएका निवेदि र सो उपरको कारबाही

कफिािको असभलेख अद्यावर्धक गिे

ववश्लेषण गरी समग्र कर कफिािको असभलेख ियार गिे ।

सूचना संकलन, अननसन्धान था जोखखम विश्लेषण शाखा

आर्थिक कियाकलापमा भएको वढोत्तरी र ववश्व अथििन्त्रमा आएका िवीि अवधारणा र क्षेत्रहरुलाई करको दायरामा
समेटी रािस्व चह
ु ावटका सम्भाव्य क्षेत्रहरु पदहचाि गरी काराधार फराककलो पािे र कराधारको संरक्षण गिेकाम

निरन्िर र नियसमि हुि िरुरी छ । नियिवश गररिे कर चुहावटमा ियाँ िररकाहरुको अभ्यास गिे प्रयत्ि हुिे र िी
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ियाँ अभ्यासहरुलाई निरन्िर निगरािीमा राखी सोही अिस
ु ार िीनिगि र प्रकृयागि हस्िक्षेप गिि िसककएमा

स्वेजच्छक कर सहभार्गिा ििाउिे करदािाहरु समेिमा िकारात्मक असर पिे हुँदा सूचिा संकलि, िोखखम ववश्लेषण
िथा अिुसन्धािमा समन्वय र सहिीकरण गिे कायियस शाखाले गदि छ ।

सूचना संकलन, अननसन्धान था जोखखम विश्लेषण शाखाले सम्पादन गने कार्ु र
सोका लागग अिलम्िन गने पद्धत

सम्पादि गिप
ुि िे कायि
१

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः

अिुसन्धिात्मक कर परीक्षणका

लार्ग कायिगि लक्ष्य निधािरण गिे

रहे का सूचिाहरु संकलि गरी ववश्लेषण गिे ।

रािस्व िोखखमका क्षेत्रहरुको पदहचाि सच
ू िा िथा िथ्यांकको अध्ययि िथा ववश्लेषण गरी रािस्व िोखखमका
गिे

क्षेत्रहरुको पदहचाि गिे ।

सच
ू िा एवं िोखखम ववश्लेषणका
४

अिुसन्धािका लार्ग कायािलयहरुलाई समन्वय र सहिीकरण गिे िथा

आधारमा करदािाहरु छिौट गरी
छािववि िथा अिुसन्धािका लार्ग
कायािलयमा पठाउिे

नियामक निकायहरुवाट प्राप्ि
५

कर परीक्षणको कायिगि लक्ष्य निधािरण गिे ।

नियामक , निकायहरु, पत्र पत्रत्रका, करदािा, अन्य व्यजति र प्रणाली सभत्र

२ सूचिा संकलि र ववश्लेषण
३

करदािाको संख्या र स्िर िथा ििशजतिका आधारमा अिुसन्धिात्मक

कायािलयवाट प्राप्ि छािवविको प्रगनि वववरण नियामक निकायमा
पठाउिे ।
नियामक निकायहरुवाट प्राप्ि उिुरीहरु सम्वजन्धि कायािलयहरुमा

उिुरीहरुको असभलेख

राखी छािवविका लार्ग सम्वजन्धि
कायािलयहरुमा पठाउिे
कायािलयवाट सम्पादि भएका

६ अिस
ु न्धिात्मक कायिको अिग
ु मि

छािववि िथा अिुसन्धािका लार्ग पठाइिे । सोको असभलेख
अद्यावर्धक राखी नियसमिरूपमा अिुगमि गररिे ।

पत्रचार, डेस्क मनिटररङ्ग र कायािलय अिुगमि गिे ।

गिे

७

अिस
ु न्धािसँग सम्वजन्धि ववषयमा अिस
ु न्धाि सम्वन्धी ववषयमा अन्य निकायहरुसँग सहकायि र समन्वय
सम्पकि व्यजतिका रूपमा कायि गिे

गिे ।

अननगमन था मूल्र्ाङ्कन शाखा

ववभाग मािहिका कायािलयहरुले सम्पादि गिे कायिगि लक्ष्यहरुको आधारमा समय समयमा आवश्यक अिुगमि
िथा मल्
ू याङ्कि गरी कायािलयहरुलाई आवश्यकिािस
ु ार सध
ु ारका लार्ग पष्ृ ठपोषण िथा निदे शि ददई मािहि

कायािलयहरुको कायिक्षमिामा असभवद्
ृ र्ध ल्याउदै व्यावसानयक दक्षिामा समेि वद्
ृ र्ध ल्याउिे उद्दे श्यका साथ िीनि

ववश्लेषण िथा व्यवस्थापि महाशाखा अन्र्िगि अिुगमि िथा मूल्याङ्कि शाखा रहे को छ । यस शाखाले मूलिः
ववभाग अन्िगििका कायािलयहरुको कायि सम्पादि सूचकाङ्क सम्बन्धी कायिको निरन्िर अिुगमि गिुि पदि छ । यस
शाखामा एक निदे शक, दई
ु शाखा अर्धकृि िथा अन्य सहायक कमिचारी रहिेव्यवस्था छ ।

अननगमन था मूल्र्ाङ्कन शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को काम र कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने
पद्धत

सम्पादि गिप
ुि िे कायि

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः
ववभाग अन्िगििका कायािलयहरुबाट माससक प्रगनि प्रनिवेदि सलिे, सोको
ववश्लेषण गिे, नियसमि रूपमा समीक्षा बैठक आयोििा गिि आवश्यक

१ अिुगमिसम्बन्धी कायि

व्यवस्था समलाउिे, कायािलयबाट प्राप्ि प्रनिवेदि िथा समीक्षा बैठकबाट प्राप्ि
सझ
ु ावको कायािन्वयिको व्यवस्था समलाउिे र कुिै निणिय गिप
ुि रे रायसदहि
निणियका लार्ग उप–महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।
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२

कायािलयहरुको कायिसम्पादि

कायि सम्पादि सूचकांकको आधारमा कायािलयहरुको कायिसम्पादि मापि गिे

सूचकांकसम्बन्धी कायि

साथै कुिै निणिय गिुि पिे भए उप–महानिदे शक समक्ष रायसदहि पेश गिे।

नीत विश्लेषण महाशाखा
कर प्रणालीका ववसभन्ि ित्वहरु मध्येको महत्वपूणि ित्व कर िीनि हो । कर िीनिको सही र व्यवहाररक प्रयोगले मात्रै
कर पररचालिमा प्रभावकाररिा आउँ दछ । आन्िररक स्रोि पररचालिमा दक्षिा हाससल गरी करको दायरा ववस्िार गदै

प्रभावकारी स्रोि व्यवस्थापि गििका लार्ग आवश्यक पिे कािूिी एवं िीनिगि ववषयमा आवश्यक सल्लाह
सुझावद्वारा कर िीनिको उर्चि व्याख्या गरी कर सम्बन्धी प्रचसलि कािूिहरुको पररपालिामा एकरूपिा ल्याउिे

कायिमा प्रमख
ु जिम्मेवारी निवािह गिे महाशाखाको रूपमा यो िीनि ववश्लेषण महाशाखाले कायि सम्पादि गदि छ ।
ववभाग र मािहि कायािलयहरुले दै निक रूपमा सम्पादि गिे कामकारवाहीमा ववसशष्टिा हाससल गरी सुदृढ कर
प्रणालीको अवलम्बिका लार्ग गिप
ुि िे आवश्यक िीनिगि र कािूिी सुधारका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकाय िथा
िालुक मन्त्रालयलाई आवश्यक सुझाव र पष्ृ ठपोषण गिे कायि समेि यस महाशाखाले गदि छ । महाशाखाको िेित्ृ व

रािपत्रांककि प्रथम श्रेणीका उप–महानिदे शकले गिे व्यवस्था रहे को छ । यस महाशाखा अन्िगिि िीनि ववश्लेषण
शाखा, कर प्रणाली सध
ु ार शाखा, अन्िरािजष्िय कर शाखा, करपरीक्षण पि
ु रावलोकि शाखा, योििा िथा मािव संसाधि

ववकास शाखा, अिुगमि िथा मूल्याङ्कि शाखा, सामान्य प्रशासि शाखा र आर्थिक प्रशासि शाखा गरी िम्मा ८ वटा
शाखाहरु रहे का छि ् ।

उप महानिदे शक समक्ष पेश हुि आउिे फाइलहरु अध्ययि गरी निणियको लार्गपेश गिे, आगन्िुकको व्यवस्थापि
गिे, प्राप्ि पत्रहरु िोक आदे शािुसार सम्बजन्धि शाखामा पठाउिे र सञ्चार सहिीकरण लगायिका कायि गििका
लार्ग एक सर्चवालय रहिेछ ।

क) उप–महानिदे शकको कायि वववरण र कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनि
सम्पादि गिप
ुि िे कायि

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः
कमिचारीहरुको सरुवा, बढुवा, ववदा स्वीकृनि लगायिका अन्य कमिचारी प्रशासि

१ कमिचारी प्रशासिसम्बन्धी कायि गिे

सम्बन्धी कायि सम्पादि गिे िथा सो सम्बन्धमा महानिदे शकको िहबाट निणिय
गराउिु पिे भएमा आवश्यक िथ्यांक िथा सूचिाको आधारमा आफ्िो राय सदहि पेश
गिे ।

स्वदे शी िथा ववदे शी िासलममा

निजश्चि मापदण्ड र उपलब्ध िथ्यांकको आधारमा कमिचारीहरुको सूची ियार गरी

२ उपयुति कमिचारीको

मिोियिका लार्ग राय सदहि महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

मिोियिसम्बन्धी काम गिे

३

ििशजति ववकाससम्बन्धी काम

ििशजति ववकास सम्बन्धी योििा बिाई कायािन्वयि गिे गराउिे र िीनिगि निणिय

गिे

गिुि पिे भए महानिदे शक समक्ष राय सदहि पेश गिे ।

आन्िररक व्यवस्थापि र भौनिक

भौनिक साधिको व्यवस्थाका लार्ग सम्बद्ध निकायहरुसँग आवश्यक बिेट माग गरी

४ साधि िथा सुववधाको

व्यवस्थापि गिे ।

व्यवस्थासम्बन्धी काम गिे

ववभागको दै निक आर्थिक कारोबारको सञ्चालि गिे/गराउिे र िीनिगि निणिय गिुि

५ आर्थिक प्रशासिसम्बन्धी काम गिे

पिे भए महानिदे शक समक्ष रायसदहि पेश गिे ।

अन्िरािजष्िय करसम्बन्धी समस्याहरु समाधाि गिे र िीनिगि निणिय गिुि पिे भए

६ अन्िरािजष्िय करसम्बन्धी काम गिे

राय सदहि महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

सम्भाव्य मल
ु ुकसँग दोहोरो कर मुजति सम्झौिा गििका लार्ग प्रकिया अनघ बढाउिे र

७ दोहोरो कर मुजतिसम्बन्धी काम गिे आवश्यक निणिय िथा मन्त्रालयमा पठाउिे जस्वकृनिका लार्ग महानिदे शक समक्ष राय
सदहि पेश गिे ।

पूवािदेश िारी गिे सम्बन्धी काम
८

ऐि, नियममा भएका व्यवस्थाहरुका
सम्बन्धमा भएका द्ववववधा

पूवािदेश िारी गििका लार्ग राय सदहि स्वीकृनिका लार्ग महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

निराकरण गिि
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सम्बन्धी कायि ऐि, नियममा भएका व्यवस्थाहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट पाििथप

िीनिगि स्पष्टिा ल्याउिे, ियाँ

व्याख्या गिे िथा ियां िीनि निमािण र ववद्यमाि िीनिमा सुधारकोआवश्यकिा

९ िीनि बिाउिे िथा ववद्यमाि

दे खखएमा सोको लार्ग रायसदहि स्वीकृनि माग गिि मन्त्रालयमा पठाउिकालार्ग

िीनिमा सुधार गिे

१०

महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

ठूला करदािा कायािलय, मध्यमस्िरीय करदािा कायािलय, आन्िररक

कर परीक्षणको

रािस्वकायािलयहरुबाट कर परीक्षण सम्पन्ि गररएका फाइलको पुिरावलोकि गरी

पुिरावलोकिसम्बन्धी कायि

आवश्यकनिदे शि ददि िथा िीनिगि निणिय गिप
ुि िे भएमा सोका लार्ग
महानिदे शकसमक्ष रायसदहि पेश गिे ।

कािूिी व्याख्यासम्बन्धी कायि ऐि

११ नियममा भएका व्यवस्थाको

कािूिी राय ददिे िथा कािूिी रूपमा कुिै द्ववववधा भई आवश्यक निणिय गिप
ुि िे
भएमा सोका लार्ग महानिदे शक समक्ष रायसदहि पेश गिे ।

व्याख्या गिे

सामान्र् प्रशासन शाखा
ववभाग र मािहि कायािलयहरुमा कायिरि कमिचारीहरुको सरुवा बढुवा लगायिकाप्रशासनिक काम सम्पादि गििको
लार्ग िीनि ववश्लेषण महाशाखा अन्िगििसामान्य प्रशासि शाखा रहिे गरी संगठिात्मक संरचिा स्वीकृि भएको छ
। यसशाखाले मल
ू ि कमिचारी प्रशासि र सामान्य प्रशासिसम्बन्धी कायि गिुि पदि छ। यस शाखामा एक ििा निदे शक,

एक ििा शाखा अर्धकृि र आवश्यकिािुसार अन्यसहायक कमिचारीहरु रहिे व्यवस्था छ । यस शाखाले दे हायका
कायिहरु गिप
ुि दि छः

सामान्र् प्रशासन शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को काम र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादि गिप
ुि िे कायि
कमिचारीको सरुवा, बढुवा, ववदा,
१

ववभागीय कारवाही, ववदे श भ्रमण,
िासलम आददको वववरण

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः
कमिचारीको सरुवा, बढुवा, ववदा, ववभागीय कारवाही, ववदे श भ्रमण, िासलम आददको
वववरण अद्यावर्धक गरी वववरण ियार गिे ।

अद्यावर्धक गिे
कमिचारीको कायि सम्पादि
२ मूल्याङ्कि िथा सम्पवत्त

वववरणसम्बन्धी काम गिे

कािूि अिुसार िोककएको समयमा कायि सम्पादि मूल्याङ्कि िथा सम्पवत्त वववरणका
लार्ग फाराम उपलब्ध गराई, सबै कमिचारीलाई भिि लगाई अद्यावर्धक गिे र प्राप्ि
भएका वववरणहरु मध्ये कायि सम्पादि मूल्याङ्किको हकमासुपररवेक्षक,

पुिरावलोकिकिाि िथा पुिरावलोकि ससमनिमा िथा सम्पवत्त वववरणको हकमा
सम्बजन्धि निकायमा पठाउिे व्यवस्था गिे गराउिे ।

३

जिन्सी सामािको
व्यवस्थापिसम्बन्धी काम गिे
ववभागको िाममा रहे को पँि
ु ीगि

४ सामािको असभलेख अद्यावर्धक
गिे
५ सललाम वविीसम्बन्धी काम गिे

कायािलयमा भएका जिन्सी सामाि िथा सम्पवत्तको सही व्यवस्थापि गिे िथा
आवश्यक भौनिक साधिको व्यवस्था गिे र कुिै िीनिगि व्यवस्था गिप
ुि िेभएका उप–
महानिदे शक समक्ष रायसदहि पेश गिे ।

ववभागको िाममा रहे को िग्गा, घर, सवारी साधि िस्िा पँि
ु ीगि सामािको असभलेख
अद्यावर्धक गरी राख्नु पिे ।

प्रचसलि ऐि नियम, कायि ववर्धले िोकेको अर्धकार िथा प्रकृया बमोजिम ववभागमा

रहे का परु ािा काम िलाग्िे सवारी साधि, फनििचर लगायिका सामािको सललाम वविी
गरी जिन्सी सामािको उर्चि व्यवस्थापि गिे।

सांगठनिक पि
ू संरचिाको लार्ग

६ सँगठि िथा व्यवस्थापि सवेक्षण
गिे िथा गराउिे

ववभागको सांगठनिक पि
ू संरचिाको लार्ग समय समयमा संगठि िथा व्यवस्थापि
सवेक्षण गिे, गराउिे र प्रनिवेदि ियार गरी उप–महानिदे शक समक्ष पेशगिे ।

आगथुक प्रशासन शाखा
Page 11

SN

Subject

Details
ववभाग र मािहि कायािलयहरुलाई ववनियोिि भएको बिेट नियमािस
ु ार खचि गरीसोको लेखांकि िथा असभलेख
राख्ने प्रमुख उद्दे श्यले िीनि ववश्लेषण महशाखा अन्िगिि आर्थिक प्रशासि शाखा रहिे गरी सँगठिात्मक संरचिा
स्वीकृि भएको छ । यस शाखाले मूलिः आर्थिक प्रशासिसँग सम्बजन्धि ववसभन्ि कायिहरु सम्पादिगिे गदि छ ।

यस शाखामा एक ििा लेखा नियन्त्रक, एक ििा लेखा अर्धकृि र आवश्यकिािुसार अन्य सहायक कमिचारीहरु
रहिे व्यवस्था छ । यस शाखाले दे हायका कायिहरु गिप
ुि दि छ ।

आगथुक प्रशासन शाखाको तनदे शक र लेखा अगधकृ को काम र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादि गिप
ुि िे कायि

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः
ऐि, नियम िथा प्रत्यायोजिि अर्धकार बमोजिम लेखा अर्धकृि िथा निदे शकले िलव

आर्थिक प्रशासिसम्बन्धी

१ काम गिे

वविरण, ववल भरपाईको भुतिािी, खचिको शोधभिाि, कायािलयमा अजख्ियारी पठाउिे, वावषिक

अिुमानिि विेट ििम
ुि ा गिे, वोलपत्र दरभाउपत्र र प्रस्िाव मूल्याङ्कि गिे लगायिका आर्थिक
प्रशासि सम्बन्धी काम गिे र कुिै िीनिगि निणिय सलिु परे मा राय सदहि उप–महानिदे शक
समक्ष पेश गिे ।

वावषिक खररद योििा ियार ववभागमा वषि भरर आवश्यक पिे जिन्सी मालसामािहरुको आवश्यकिा पदहचािगरी वावषिक
२ गरी खररद प्रकृया आगाडड
बढाउिे

खररद योििा ियार गिे र प्रचसलि कािि
ू को अर्धिमा रही आवश्यक खररद प्रकृया अगाडड
बढाउिे ।

सललाम वविीसम्बन्धी काम प्रचसलि ऐि नियम, कायिववर्धले िोकेका अर्धकार िथा प्रकृया बमोजिम ववभागमा रहे का
३ गिे
पुरािा िथा प्रयोगमा िआउिे सवारी साधि, फनििचर लगायिका सामािको सललाम वविी गरी
जिन्सी सामािको उर्चि व्यवस्थापि गिे ।

नीत विश्लेषण शाखा
यस शाखाले मल
ू िः कर िीनिको अिस
ु न्धाि, ववश्लेषण र पररमाििि, कर कािि
ू र िीनिको व्याख्या र पव
ू ािदेश
सम्बन्धी कायिहरु गिुि पदि छ । यस शाखामा एकििा निदे शक, दई
ु ििा शाखा अर्धकृि िथा अन्य सहायक
कमिचारीहरु रहिे व्यवस्था छ । यस शाखाले सम्पादि गिे मुख्य कायिहरु दे हाय अिुसार छि ्ः

क) कर कािूि र कर िीनिको ववश्लेषण र पररमाििि प्रचसलि आयकर ऐि र मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर ऐिमा रहे का
प्रावधािहरु राखखिुका िथा करसँग सम्बजन्धि ववद्यमाि िीनिहरु ििम
ुि ा गररिुका निजश्चि कारण र आधारहरु

हुन्छि ् । सामान्यिया ऐि वा िीनिहरु ििम
ुि ा गदािको समयको िात्कासलक आवश्यकिा िथा राजष्िय िथा
अन्िरािजष्िय प्रचलि र पररवेशले ऐि र िीनिमा रहे का प्रावधािहरुको बिौटको निधािरण गदि छि ् । समय व्यनिि हुदैं
िाँदा ऐि वा िीनि ििम
ुि ा गदािको समयको आवश्यकिा िथा राजष्िय िथा अन्िरािजष्िय प्रचलि र पररवेशमा पररवििि

हुि सतिछ । यस्िो अवस्थामा ऐि वा िीनिमा रहे का प्रावधािहरुमा समसामनयक पररवििि र पररमाििि गिुि
आवश्यक हुि िान्छ । यसो िगररएमा कर कािूि िथा कर िीनिहरु सान्दसभिक, व्यवहाररक, सामनयक र अन्िरािजष्िय
प्रचलि र मापदण्ड अिरू
ु प हुि सतदै िि ् । आधनु िक समािमा असान्दसभिक, अव्यवहाररक, असामनयक र
अन्िरािजष्िय प्रचलि र मापदण्ड ववपररिका कर कािि
ू र िीनि अवलम्बि गिे मुलुकको आर्थिक ववकासको गनि िै
अबरुद्ध हुन्छ । िसथि, मुलुकमा प्रचसलि कर कािूि र कर िीनिमा समयािुकूल पररवििि र पररमाििि हुिु नििान्ि

आवश्यक हुन्छ । मुलुकको कर कािूि र करिीनि ििम
ुि ा गिे अर्धकार संसदलाई हुिे भए िापनि ववद्यमाि कािूि

र िीनिमा गिुप
ि िे सामनयक पररविििको प्रस्िाव गिे प्रारजम्भक र मूल जिम्मेवारी कर कािूिको प्रशासि गिे

जिम्मेवारी पाएको निकायको रहिेछ । आयकर, मल्
ू य असभवद्
ु कको प्रशासि गिे जिम्मेवारी
ृ र्ध कर र अन्िःशल्
आन्िररक रािस्व ववभागमा रहे को हुँदा िी करसँग सम्बजन्धि ऐि र िीनिमा सामनयक पररविििको प्रस्िाव गिे

प्रारजम्भक र मूल जिम्मेवारी यसै ववभागको हो र ववभागको िफिबाट उति जिम्मेवारी ववभागको िीनि ववश्लेषण
शाखाले बहि गिप
ुि दि छ । उपरोति जिम्मेवारी बहि गिे सन्दभिमा यस शाखाले दे हायका कायिहरु गिुि पदि छ ।
नीत विश्लेषण शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को काम र
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कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत
सम्पादि गिप
ुि िे कायि
१

२

कर कािूि र कर िीनिको
ववश्लेषण र पररमाििि

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः
ववद्यमाि कर कािूि र कर िीनिको राजष्िय िथा अन्िराजष्िय पररवेशमा समयािुकुल बिाउं दै
लैिाि अिुसन्धाि र ववश्लेषण गरी पररमािििका लार्ग आवश्यक निणियका लार्ग उप–
महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

कर कािूि र कर िीनिको
व्याख्या

ववद्यमाि कर कािूि िथा कर िीनिमा रहे का द्ववववधा निराकरणका लार्ग थप व्याख्या गिे र
आवश्यकिा अिुसार निणियका लार्ग उप– महानिदे शक समक्ष पेशगिे ।

कुिै करसम्बन्धी कािूिी व्यवस्थाका सम्बन्धमा आम ििमािसमा वा अन्िगििका

३ पररपत्र िारी गिे

कायािलयहरुमा िािकारी गराउिु पिे भएमा पररपत्र िारी गिि जस्वकृनिका लार्ग उप–
महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

आयकर, मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर, अन्िःशुल्कको सम्बन्धमा पूवािदेश माग भएमा िोककएको

४ पूवािदेशसम्बन्धी कायि

प्रकृया बमोजिम पूवािदेश िारी गििका लार्ग निणियाथि उप–महानिदे शक समक्ष राय सदहि पेश
गिे ।

कर प्रणाली सनधार शाखा

कर प्रणाली सुधार अन्िगिि कर िीनि, कर कािूि, कर प्रशासि र करदािासँग सम्बजन्धि चार आयामहरु रहे का छि ्
। अन्िरािजष्िय मापदण्ड अिुकूल सकेसम्म करका सबै क्षेत्र समेट्िे गरी कर िीनि ििम
ुि ा गिप
ुि दि छ । कर िीनि लगािी
एवं व्यवसाय मैत्री र राष्िको ददगो श्रोिको रूपमा रहे को आन्िररक रािस्वको वद्
ु ािउिे ववत्तीय औिार
ृ र्धलाई सघाउ पय

पनि हो । आय आििि, कारोवार र व्यवसायका सबै दायरा समेट्िे गरी समन्यानयक र करदािा मैत्री कर कािूि
आिको आवश्यकिा हो । नयिै आवश्यकिा पूरा गिि कर िीनिमा गिुि पिे समसामनयक सुधारका लार्ग कर कर
प्रणाली सुधार शाखाबाट दे हायका अिुसारका कायिहरु सम्पादि गररिे गरी िोककएका छि ् ।
कर प्रणाली सनधार शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को काम र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादि गिप
ुि िे कायि

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः

ववद्यमाि िीनि र कािूि/ िवीििम प्रयोगको खोि
१

िथा अध्ययि प्रचलिमा रहे कािीनि कािूि र अन्िरािजष्िय यसमा बाह्य ववशेषज्ञ िथा ववज्ञ व्यजतिहरुको आवश्यक सेवा
िवीििम िथा असल अभ्यासको निरन्िर अध्ययि

प्राप्ि गिे र ववश्लेषण गदै उपमहानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

िथाखोि समेि गिे
िीनिगि िथा कािूि पररविििको लार्ग सरोकारवाला

व्यजतिहरु, नििीक्षेत्रका प्रनिनिधीसँग संस्थाको समन्वयमा

२ सुझाव िथा पष्ृ ठपोषण सलिे

छलफल, अन्िरकिया गरी कायािन्वयि योग्य सुझाव,
पष्ृ ठपोषण सलई ववश्लेष्ण गिे ।

प्रयोगमा रहेका कर वववरण लगायि यससँग सम्बजन्धि
३ वववरण िथा फाईलहरुको पररमाििि गिे

ववसभन्ि सहायक फारमहरु समय सापेक्ष पररमािििका लार्ग
ियार गरी उपमहानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

३ समन्वयात्मक कायि कर प्रणाली सुधारका सम्बन्धमा

यस ववभाग र अरु नियमिकारी निकायसँग सहकायि गिे
करसम्बन्धी निदे सशका, सरलीकृि पजु स्िका िथा वववरण्हरु

४ पुजस्िकाहरु प्रकाशिको कायि

समयािक
ु ु ल पररमाििि समेि गरी प्रकाशिका लार्ग ववभाग
समक्ष पेश गिे ।

अन् राुष्ट्रिर् कर शाखा
व्यापार, लगािी, रोिगारी लगायिका आर्थिक कियाकलापहरु आिको समयमा एउटै दे शको सीमासभत्र मात्र सीसमि
रहि सतदै ि । ववश्वव्यावपकरणको प्रवाह सँगै एकदे शको सीमा भन्दा बादहर समेि फैसलएका आर्थिक
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कियाकलापहरुवाट प्राप्िहुिे आयको कुिै एक वा एक भन्दा बढी दे शको र कािि
ू अिस
ु ार हुिे करारोपण सम्बन्धी
ववषय अन्िरािजष्िय कर अन्िगिि पदि छ । यस्िो करारोपण अन्िरािजष्िय व्यापारलाई सहिीकरण, अन्िरदे शीय
आर्थिक कियाकलापहरुको प्रवधिि र प्रत्यक्ष वैदेसशक लगािी आकषिण हुिे ककससमले हुिु पदि छ ।साथसाथै, राजष्िय
कर कािूि अिुसार दे शलाई प्राप्ि हुिुपिे कर समेिप्रभाववि हुिु हुदैि । यस ववषयहरुसँग सम्बजन्धि कायिहरु
सम्पादि गिि एकििा निदे शक र एक ििा शाखा अर्धकृि रहिे गरी ववभागमा एक अन्िरािजष्िय करशाखाको
ब्यवस्था गररएको छ ।

अन् राुष्ट्रिर् कर शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को काम र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादि गिप
ुि िे कायि

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः
•

द्ववपक्षीय ब्यापार, आर्थिक कियाकलाप र लगािीको अध्ययि गरी दोहोरो
करमुजति सम्झौिा गिि सम्भाव्य दे श पदहचाि गिे ।

१

दोहोरो करमुजति सम्झौिा गिे
।

•

सम्झौिाको लार्ग प्रस्िाव गिेरप्रस्िाव प्राप्ि गिे ।

•

प्रस्िाववि मस्यौदाहरु अध्ययि गरी वािािको ियारी गिे ।

•

वािािसम्बन्धी कायि गिे ।

•

वािािवाट दई
ु दे श बीच सहमनि कायम भएपनछ औपचाररक सम्झौिा सम्बन्धी
कायि गिे ।

२

•

अध्ययिको ववषय पदहचाि गिे ।

प्रनिवेदि अध्ययि गरी

•

िीनिगि निणिय सलिुपिे ववषय

ववज्ञवाट गराउिुपिे अध्ययिको लागि अिुमाि ियार गिे ।

•

सेवा करार सम्झौिा गिे ।

राय सदहि उप महानिदे शक

•

प्रनिवेदि प्राप्ि गिे ।

समक्ष पेश गिे ।

•

दोहोरो करमुजति सम्झौिाको प्रभाव िथा अन्िरािजष्िय करसम्बन्धी अन्य
ववषयहरुको अध्ययि अिस
ु न्धाि कायि गिे ।

•

संववदाकारी दे शवाट सूचिा प्राप्ि गिप
ुि िे ववषय ववभागअन्िगििका
कायािलयहरुबाट प्राप्ि गिे ।

•
३

सूचिा आदाि प्रदािसम्बन्धी
कायि गिे ।

सूचिा प्राजप्िका लार्ग सम्बजन्धि संववदाकारी दे शको सक्षम अर्धकारीलाई
पत्राचार गिे ।

•
•
•

सूचिा प्राप्ि गिे र प्राप्ि सूचिाको गोपिीयिा कायम गिे ।

प्राप्ि सूचिा सम्बजन्धि कायािलय प्रमुखलाई उपलब्ध गराउिे ।

संववदाकारी दे शहरुवाट सच
ू िा माग भएकोमा सच
ू िा संकलि गरी सक्षम
अर्धकारीलाई पठाउिे ।

कानन
ू शाखा

ववभागीय काम कारवाहीका सम्बन्धमा करदािाले पुिरावलोकिका लार्ग निवेदि ददिसतिे िथा अदालिहरुमा

समेि मुद्दा दायर गिि सतिे प्रावधािले गदाि ववभागले मद्
ि िे हुन्छ । िसथि,
ु दा मासमला सम्बन्धी कायि पनि गिुप
ववभागको काम कारवाहीमा आइपिे मुद्दाको बहस पैरवी िथा प्रनिरक्षा, अदालिहरुमा दिाि भएका ररट सम्बन्धी कायि
िथा कुिै कर कािूि सम्बन्धी कािूिीराय माग भई आएमा सो सम्बन्धी कायि गििका लार्ग ववभागमा िीनि ववश्लेषण

िथा व्यवस्थापि महाशाखा अन्िगिि कािि
ू शाखा रहे को छ । यस शाखामा उपन्यायार्धवतिा एक, जिल्ला
न्यायार्धवतिा एक, कािूि अर्धकृि एक र अन्य सहायक स्िरका कमिचारी कायिरि रहिेछि ् । यस शाखाका कायिहरु
निम्िािुसाररहे को छः

कानून शाखाको उपन्र्ार्ागधिक् ा र सहार्क ष्ट्जल्ला न्र्ार्ागधिक् ाको काम र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

सम्पादि गिप
ुि िे कायि
ववभाग िथा कायािलयको
१ िफिबाट बहस पैरवी िथा
प्रनिरक्षा गिे

कायि सम्पादिका लार्ग अवलम्बि गररिे पद्धनिः
कायिका लार्ग संलग्ि व्यजति िथा निकायहरुसँग आवश्यक समन्वय गिे ववभाग वा
अन्िगििका कायािलयहरुलाई ववपक्षी बिाइएका मुद्दाहरुमा बहस पैरवीिथा प्रनिरक्षा गििका

लार्ग महान्यायार्धवतिाको कायािलय, ववशेष सरकारी वककलको कायािलय एवं अन्य सरकारी
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वककलहरुसँग आवश्यक समन्वय गिे सम्बन्धमा कुिै ववभागीय निणिय हुिप
ु िे भए राय
सदहि उप– महानिदे शक समक्ष पेशगिे ।
महानिदे शक, उप–
महानिदे शक, ववभागका अन्य कुिै राय माग भएमा कािि
ू ी राय उपलब्ध गराउिे महानिदे शक, उप–महानिदे शक,

२ शाखाहरु र कायािलयहरुबाट

ववभागका अन्य शाखाहरु र कायािलयहरुबाट कुिै ववषयमा रायमाग भएमा सम्बजन्धि ववषय

करसम्बन्धी काम कारवाहीका वस्िुसँग सम्बन्ध राख्ने कािूिी प्रावधाि समेिस्पष्ट उल्लेख गरी राय उपलब्ध गराउिे ।
सम्बन्धमा

कर परीक्षण पननरािलोकन शाखा

ववभाग अन्िगििका कायािलयहरुबाट करदािाहरुको अिुसन्धाि िथा करपरीक्षणको समयमा घदटबढी करारोपण
भएकोमा सच्याउि लगाउिे, कर परीक्षण कायिमा एकरूपिा ल्याई कर परीक्षणको प्रकियागि एवं गण
ु ात्मक सध
ु ार
गििका लार्ग िीनि ववश्लेषण महाशाखा अन्िगिि रहिे गरी कर परीक्षण पुिरावलोकि शाखा रहे कोछ । यस शाखामा

दई
ु ििा निदे शक, दई
ु ििा शाखा अर्धकृि िथा आवश्यकिािुसार अन्य सहायक कमिचारीहरु रहिे व्यवस्था छ ।
यस शाखाले ववभाग अन्िगिि रहे का कायािलयहरुले गरे को कर परीक्षण र अिुसन्धािको गुणस्िर परीक्षण अथािि
पुिरावलोकि गिे सन्दभिमा दे हायका कायिहरु गिप
ुि दि छ ।

कर परीक्षण पन
न रािलोकन शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को कार्ु वििरण र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

१

सम्पादन गनप
नु ने काम

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

करदािा छिौटको आधार र

कायािलयहरुबाट भएका कर परीक्षणका फाइलहरु छिौट गिे आधार र मापदण्ड

मापदण्ड ियार गिे,

ियार गरी निणियका लार्ग उप–महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

छिौटको आधार र मापदण्ड
बमोजिम कायािलयहरुले सम्पादि
२

गरे का कर परीक्षण मध्ये

पुिरावलोकिमा परे का करदािाको फाइल सम्बजन्धि कायािलयहरुबाट खझकाउिे ।

पुिरावलोकिका लार्ग फाइल
छिौट गिे,
३

पुिरावलोकिका लार्ग छिौट

पि
ु रावलोकिमा परे का करदािाहरुको फाइल छािववि पश्चाि ् प्रनिवेदि ियार गरी

भएका फाइलहरु अध्ययि गरी

स्वीकृनिका लार्ग उप–महानिदे शक माफिि महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

प्रनिवेदि पेश गिे
महानिदे शकले ददएको आदे श वा
४

महानिदे शकले ददएको आदे श वा निदे शि कायािन्वयि गिि निदे शि पत्र िथा फाइल

निणिय कायािन्वयिका लार्ग
सम्बजन्धि कायािलयहरुमा पठाउिे,
पुिरावलोकिका िममा थप कर

५

निधािरण िथा थप छािववि गिि
निदे शि भए सो बमोजिम भए

सम्बजन्धि कायािलयहरुमा पठाउिे ।

कायािलयबाट भएको पुिरावलोकिको निणिय कायािन्वयि सम्बन्धमा अिुगमि गिे
।

िभएको अिुगमि गिे,

र्ोजना था मानि संशाधन विकास शाखा
आन्िररक रािस्व ववभागको कायिशैली िथा कायिकुशलिामा समय सापेक्षक्षकरूपमा पररवििि गरी ववभागलाई वििमाि

ववश्व पररवेशमा राजष्िय िथा अन्िरािजष्िय रूपमै प्रनिस्पधी बिाउिु पिे आवश्यकिा दे खखएको छ । सोही

आवश्यकिालाई पररपूनिि गिे िफि पहल गिि ववभागमा योििा िथा मािव संशाधि ववकास शाखा रहे को छ । िीनि
ववश्लेषण िथा व्यवस्थापि महाशाखा अन्िगिि रहे को यस शाखाले ववभागले गिे कायिहरुलाई योििावद्ध िररकाले

अगाडड बढाउिे र आगामी ददिहरुमा ववभागमा रहे का ििशजतिलाई कायिकुशल र प्रनिस्पधी बिाउि आवश्यक

िासलम िथा अन्य शीपहरु उपलब्ध गराउिे कायििमहरु सञ्चालि गिे वा सहभागी गराउिे कायि गदि छ । यस शाखामा
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एक निदे शक, एक शाखा अर्धकृि र केही सहायक कमिचारीहरु रहिे व्यवस्था छ । यस शाखाको प्रमख
ु कायिहरु
निम्िािुसार रहे का छि ्ः

र्ोजना था मानि संशाधन विकास शाखाको तनदे शक र शाखाअगधकृ को काम र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

१

सम्पादन गनप
नु ने काम

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

ववभागीय वावषिक योििा

ववभागका शाखाहरु िथा अन्िगििका कायािलयहरुसँग समन्वय गरी ववभागीय वावषिक

ियार गिे

योििा ियार गिे र स्वीकृनिका लार्ग उप–महानिदे शक समक्ष पेशगिे ।

ववभागीय योििा

ववभागीय योििा लागू भए िभएको अिुगमि गिे र उप–महानिदे शक समक्ष प्रनिवेदि

२ कायािन्वयिको अिुगमि
गिे

३

िासलम, गोष्ठी, सेसमिार
आयोििा सञ्चालि गिे

पेश गिे िथा कुिै िीनिगि निणिय सलिु पिे भए राय सदहि उप– महानिदे शक माफिि
महानिदे शक समक्ष निणियका लार्ग पेश गिे ।

िासलम, गोष्ठी, सेसमिारको आवश्यकिा पदहचाि गरी सञ्चालिका लार्ग आवश्यक
व्यवस्था समलाउिे र कुिै निणिय गिुि पिे दे खखएमा निणियका लार्ग उप– महानिदे शक
समक्ष पेश गिे ।

िासलम, गोष्ठी, सेसमिारमा
४

भाग सलि कमिचारीको
मिोियिका लार्ग
ससफाररस गिे

५ बुलेदटि प्रकाशि गिे

राजष्िय िथा अन्िरािजष्िय निकायहरुसँग समन्वय गरी प्राप्ि भएका ससटहरुमा उपयुति
कमिचारीको मिोियि गिि उप–महानिदे शक समक्ष ससफाररसगिे ।

माससक रूपमा ववभाग िथा मािहि कायािलयहरुबाट सम्पादि भएका गनिववर्धहरु
संकलि पश्चाि ् आवश्यकिािुसार सम्पादि गरर प्रकाशिको व्यवस्था समलाउिे ।

अन् िःशनल्क महाशाखा

अन्िःशुल्क ऐि र नियमावली बमोजिम असुल उपर गिप
ुि िे अन्िःशुल्क यस ववभागले असुल गिप
ुि दि छ । अन्िःशुल्क
असुल गिे वा अन्िःशुल्कको प्रशासि गिे सन्दभिमा गररिुपिे कायिहरु यस ववभाग र अन्िगिि कायािलयले सम्पादि

गिुि पदि छ । अन्िःशल्
ु कको प्रशासि गिे सन्दभिमा गररिप
ु िे कायिहरु मध्ये िीनिगि कायिहरु ववभागले र कायि
सञ्चालि िहका कायिहरु कायािलयहरुले गिुप
ि दि छ । अन्िःशुल्क प्रशासि गिे सन्दभिमा ववभागले गिप
ुि िे कायिहरु

सम्पादि गिि ववभागमा अन्िःशुल्क महाशाखा रहे को छ । यस महाशाखा अन्िगिि अन्िःशुल्क व्यवस्थापि शाखा

र अन्िःशुल्क िीनि ववश्लेषणिथा ववकास शाखा गरी दई
ि िे
ु शाखाहरु रहे का छि ् । यस महाशाखाले सम्पादि गिुप
कायिहरु दे हाय बमोजिम रहे का छि ्ः

क) उप–महातनदे शकको कार्ु वििरण कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः
ऐि, नियम, निदे सशका िथा महानिदे शकवाट प्रत्यायोजिि अर्धकार

अन्िःशुल्क िीनि, कािूि,
१

बमोजिमअन्िःशुल्क िीनि, कािि
ू , कायिववर्ध, कायिप्रकिया िथा मािहिका

कायिववर्ध, कायिप्रकिया िथा
मािहिका संरचिाहरुको अिुगम,
मल्
ू याङ्कि, ववश्लेषण गिे

ऐि, नियम, निदे सशका िथा महानिदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिि भए वमोजिम

निष्काशि प्रणालीका ववषयमा
निरन्िर अध्ययि अिुसन्धाि गरी
अन्िःशल्
ु क सदृ
ु ढीकरण

भौनिक नियन्त्रण िथा स्वयं निष्काशि प्रणालीका ववषयमा अध्ययि अिुसन्धाि
गरी अन्िःशुल्क सुदृढीकरण कायियोििा लागू गिे िथा निणियका लार्ग राय
सदहि महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।

कायियोििा लागू गिे
३

कायािन्वयि गिे, िथा महानिदे शक समक्ष निणियका लार्ग पेश गिप
ुि िे भए राय
सदहि पेश गिे ।

भौनिक नियन्त्रण िथा स्वयं
२

संरचिाहरुको अिुगमि, मूल्याङ्कि, ववश्लेषण गरी आवश्यक निणिय गिे, निणिय

अन्िःशुल्कको ववस्िार र

ऐि, नियम, निदे सशका िथा महानिदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिि भए वमोजिम

गिे

रिीनिगि निणिय गिुि पिे भए महानिदे शक समक्ष राय सदहि पेश गिे ।

ववकासका लार्ग ववसभन्ि कायिहरु

अन्िःशुल्कको ववस्िार ववकासका लार्ग ववसभन्ि कायिहरु सञ्चालि गिे
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उपमहानिदे शक समक्ष पेश हुि आउिे फाइलहरु अध्ययि गरी निणियको लार्ग
पेशगिे, आगन्िुकको व्यवस्थापि गिे, प्राप्ि पत्रहरु िोक आदे शािुसार

सम्बजन्धि शाखामा पठाउिे र संचार सहजिकरण लगायिका कायि गििका लार्ग
एक सर्चवालय रहिेछ ।

अन् िःशनल्क व्र्िस्थापन शाखा

अन्िःशुल्कसम्बन्धी ववभागीय कायि प्रणालीलाई समयािुसार सुधारगिुि पिे खाँचो सदै व खड्ककएको महसुस गरी
सोलाई व्यवजस्थि रूपले अगाडडबढाउिका लार्ग अन्िःशुल्क महाशाखा अन्िगिि अन्िःशुल्क व्यवस्थापि शाखा

रहिे व्यवस्था गररएको छ । सो शाखामा एक ििा निदे शक, दई
ु ििा शाखा अर्धकृि, एकििा रसायि शास्त्री, एक
ििा गुण नियन्त्रक िथा अन्य सहायक कमिचारी रहिेव्यवस्था गररएको छ । यस शाखाले गिे मुख्य कायिहरु
दे हायबमोजिम रहे को छः

अन् िःशनल्क व्र्िस्थापन शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को कार्ु वििरण र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

क्र.सं.

१

सम्पादन गनप
नु ने काम

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

अन्िःशुल्क ऐि िीनि, कािूि, कायिववर्ध,

अन्िःशुल्क िीनि, कािूि, कायिववर्ध, कायिप्रकिया िथा मािहिका

कायिप्रकिया िथा मािहिका संरचिाहरुको

अिुगमि, मूल्याङ्कि, ववश्लेषण सम्बन्धी लार्ग आवश्यक कायि गिि निणियाथि उप–महानिदे शक समक्ष पेश गिे
कायि

२

संरचिाहरुको अिग
ु मि, मल्
ू याङ्कि, ववश्लेषण गरी सोका सध
ु ारका
।

अन्िःशुल्क पररचालिमा मािहिका
कायािलयहरुको निरीक्षण गिे

कायि भौनिक नियन्त्रण िथा स्वयम ् निष्काशि प्रणाली माफिि

अन्िःशुल्क पररचालिमा मािहिका कायािलयहरुको निरीक्षण गिे र

उप–महानिदे शक समक्ष प्रनिवेदि पेश गरी आवश्यक निणियका लार्ग
उप–महानिदे शक समक्ष ससफाररसगिे ।

३

अन्िःशुल्कसम्बन्धी जस्टकर आददको
छपाई, खररद, भण्डारण, वविरण िथा
असभलेख व्यवस्थापि गिे

कायि अन्िःशुल्क सम्बन्धी जस्टकर आददको छपाई, खररद, भण्डारण,

वविरण िथा असभलेख व्यवस्थापि गिे ववषयमा आवश्यक व्यवस्था
समलाउिे र कुिै िीनिगि निणिय गिुि पिे भए उपमहानिदे शक समक्ष
राय सदहि पेश गिे ।

अन्िःशुल्क इिािि, मददरा वविी वविरण सम्बन्धी इिािि ददिे,
४

इिािि, िवीकरण गिे कायि

िवीकरण गिे िथा अवैध मददरा नियन्त्रण गिे ववषयमा मािहिका
कायािलयहरुलाई आवश्यक निदे शि ददिे िथा िीनिगि निणिय गिप
ुि िे
भएमा राय सदहि उप–महानिदे शकसमक्ष पेश गिे

सच
ू ना प्रविगध व्र्िस्थापन महाशाखा

आन्िररक रािस्व ववभाग ववद्युिीय सूचिा प्रणालीमाफिि ् सावििनिक सेवा प्रवाहमा प्रनिवद्ध अग्रणी सरकारी

निकायको रूपमा रहे को छ । हाल ववभागका सबैिसो व्यवसानयक प्रकृयाहरु एकीकृि कर प्रणाली लगायिका

ववद्युिीय प्रणालीको उपयोग गरी सञ्चालिमा रहे का छि ् । ववद्युिीय शासि (e-Governance) को माध्यमबाट
करदािाहरुलाई सेवा ददिे कायिमा व्यवजस्थिरूपमा अनघ बढ्िेिममा यस ववभागले आफूले सञ्चालिमा ल्याएका

प्रणालीहरुलाई निरन्िर सध
ु ारएवं ववस्िार गदै आएको छ । आर्थिक वषि २०५४।०५५ दे खख शाखाको रूपमा छुट्टै संरचिा
प्राप्ि गरे को ववभागले सूचिा प्रणाली सञ्चालि एवं ववस्िार सँगै २०६६ सालमा सूचिा प्रववर्ध व्यवस्थापि

महाशाखाको संरचिा सभत्र्यायो । ववभाग िथा कायािलयमा प्रयोगमा आउिे सूचिा प्रववर्धसँग सम्बजन्धि प्रणालीको
ववकास, सञ्चालि, रे खदे ख िथा सम्भार लगायिका कायि यस महाशाखाको प्रमुख जिम्मेवारीको रूपमा रहे को छ ।

प्रारजम्भक समयमा ProTax System िामक कम्प्यट
ु र सफ्टवेयर बिाई करदािाको दिाि सम्बन्धी वववरण र मल्
ू य
असभवद्
ृ र्ध कर वववरण प्रववष्ट िथा भण्डारण गिे कायिबाट प्रयोगमा ल्याइएको कम्प्युटरीकृि प्रणालीमा २०५८ मा
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आयकर ववभाग र मल्
ू य असभवद्
ृ र्ध कर ववभाग एकीकृि भई आन्िररक रािस्व ववभागको स्वरूप ग्रहण गरे पनछ

आयकर वववरण समेि समावेश गररयो । Distributed System को रूपमा रहे को उति प्रणालीका साथै समय िममा
२०६२ दे खख Revenue Accounting System ववकास गरी प्रयोगमा ल्याइयो । वेवमा आधाररि प्रणालीको प्रभाव बढ्दै
िांदा करीव एक दििि प्रणालीहरु ववकास गिे िथा प्रयोगमा ल्याउिे काम भयो । िी छररएका प्रणालीले समेटेका
सेवाहरुलाई एकीकृि गरी वेवमा आधाररि (Web Based) एकीकृि कर प्रणाली (Integrated Tax System) को रूपमा

ववकास गरीआर्थिक वषि २०७०।०७१ दे खख लागु गररएको छ । उति प्रणालीको Taxpayer Portal को प्रयोग गरी
ईन्टरिेट सेवा उपलब्ध भएको िुिसुकै स्थािबाट करदािाले आवर्धक कर वववरण लगायिका आयकर, मू.अ.कर
िथा अन्िःशुल्क सम्बन्धी वववरणहरुपेश गिि र पेश गररएका वववरण हे िि सतिे सुववधा उपलब्ध छ ।

सूचिा प्रववर्धको रि
ु िर ववकास िथा उपयोगमा थवपएका चुिौनि समेिलाई व्यवस्थापि गिि ववभागको छुट्टै Data

Center र Disaster Recovery Center स्थापिा गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ । करदािाको सूचिाको संवेदिशीलिालाई
ध्यािमा राखी ववसभन्ि सरु क्षण उपकरण िथा सफ्टवेयर प्राप्ि गरी उपयोगमा ल्याइएको छ । रा.प.प्रथम श्रेणीका

सूचिा प्रववर्ध ववज्ञद्वारा िेित्ृ व भइरहे को यस महाशाखा अन्िगिि दई
ु शाखाहरु रहे का छि ् । व्यवस्थापि

सूचिाप्रणाली शाखा िथा सूचिा सञ्चार प्रववर्ध शाखामा एक एक ििा सूचिा प्रववर्धनिदे शकको व्यवस्था छ भिे
नििहरुको िेित्ृ वमा शाखाको काम गिि सूचिाप्रववर्ध अर्धकृि, सूचिा सुरक्षण अर्धकृि िथा कम्प्युटर

इजन्िनियरको स्थायी दरबन्दी रहे को छ । िटील बन्दै गएको सूचिा प्रववर्ध प्रणालीको सञ्चालि, व्यवस्थापि िथा

सम्भारको लार्ग केही ििशजति सेवा करारमा सलई व्यवस्थापि गररएको छ । यस महाशाखाले दे हायब मोजिमका
कायिहरु गदै आइरहे को छः
सूचना प्रविगध व्र्िस्थापन महाशाखाका सूचना प्रविगध विज्ञको कार्ुवििरण

१

२

सम्पादन गनप
नु ने काम

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

ववभाग िथा मािहिका

ऐि, नियम, निदे सशका िथा महानिदे शकवाट प्रत्यायोजिि अर्धकार बमोजिम

कायािलयहरुको सूचिा प्रववर्ध

ववभाग िथा मािहिका कायािलयहरुको सच
ू िा प्रववर्ध पूवािधार निमािण, ववकास

व्यवस्थापि सम्बन्धी कायि

ससफाररस गिे ।

सूचिा प्रववर्धको ववकास एवं

ऐि, नियम, निदे सशका िथा महानिदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिि भए वमोजिम

ववद्युिीय सुशासि प्रवद्र्धि गिे

गिि आवश्यक कायि गिे िथा निणियका लार्ग राय सदहि महानिदे शक समक्ष पेश

पूवािधार निमािण, ववकास िथा

िथा व्यवस्थापि सम्बन्धी िीनिगि निणियका लार्ग महानिदे शक समक्ष राय िथा

ववस्िार गरी कायािलयको
कायि

३

अन्िर निकाय ववद्युिीय सञ्िाल
निमािण िथा ववकासमा िोड ददिे
र सहकायि प्रवद्र्धि गिे कायि

४

सूचिा प्रववर्धको ववकास एवं ववस्िार गरी कायािलयको ववद्युिीय सुशासि प्रवद्र्धि
गिे ।
ऐि, नियम, निदे सशका िथा महानिदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिि भए वमोजिम
अन्िर निकाय ववद्युिीय सञ्िाल निमािण िथा ववकासमा िोड ददिे र सहकायि

प्रवद्र्धि गिि आवश्यक पहल गरी निणियका लार्ग महानिदे शक समक्ष राय सदहि
पेश गिे ।
ऐि, नियम, निदे सशका िथा महानिदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिि भए वमोजिम

सच
ू िा संकलि, भण्डारण,

ववभागको यस महाशाखालाई सच
ू िा श्रोि केन्रको रूपमा ववकास गरी सच
ू िा

ववश्लेषण िथा सम्परीक्षण

संकलि, भण्डारण, ववश्लेषण िथा सम्परीक्षण कायिलाई व्यवजस्थि गिे र कुिै

कायिलाई व्यवजस्थि गिे कायि

निणिय गिुि पिे भएमा निणियका लार्ग राय सदहि महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।
ऐि, नियम, निदे सशका िथा महानिदे शकबाट अर्धकार प्रत्यायोिि भए वमोजिम

ववभाग िथा कायािलयको सच
ू िा

ववभाग िथा कायािलयको सच
ू िा प्रववर्ध व्यवस्थापिलाई प्रभावकारी बिाउि

प्रभावकारी बिाउिआवश्यक

मूल्याङ्कि गिे र आवश्यक निणियका लार्ग राय सदहि महानिदे शक समक्ष

प्रववर्ध व्यवस्थापिलाई
५

ववशेषज्ञहरुको भिाि िथा छिौट
गिे, ववज्ञ समूहको कायि

सम्पादिमल्
ू याङ्कि गिे कायि

आवश्यक ववशेषज्ञहरुको भिाि िथा छिौट गिे, ववज्ञ समूहको कायि सम्पादि
पेशगिे । सूचिा प्रववर्ध ववज्ञ समक्ष पेश हुि आउिे फाइलहरु अध्ययि गरी
निणियको लार्ग पेश गिे, आगन्िुकको व्यवस्थापि गिे, प्राप्ि पत्रहरु िोक

आदे शािस
ु ार सम्बजन्धि शाखामा पठाउिे र सञ्चार सहिीकरण लगायिका कायि
गििका लार्ग एक सर्चवालय रहिेछ ।
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प्रशासकीर् पननरािलोकन शाखा

आयकर ऐि, २०५८, मल्
ू य असभवद्
ु क ऐि, २०५८ अिस
ु ार कायािलय वा ववभागबाट
ृ र्ध कर ऐि, २०५२ र अन्िःशल्
भएका आदे श वा निणियहरु उपर करदािाहरुलाई र्चत्त िबुझेको ववषयमा परे को निवदे ि जिककर कािूि, कायिववर्ध र

पररपत्र अिुसार भए िभएको सम्बन्धमा छािववि गिे एवं कािूि सम्मि भए िभएको हे री प्रशासनिकिवरबाट गररिे
निणिलाई प्रशासकीय पुिरावलोकि भनिन्छ । छािवविबाट त्यस्िा निणियहरु कािूि सम्मि भएको िदे खखएको

हदसम्म त्यस्िा निणियहरु वा आदे शहरु वदर गररन्छ । कायािलयबाट िािेर वा ििािेर कर अर्धकृिबाट कर निधािरण
हुँदाकर दानयत्व घटी वा बढी हुि गई करदािालाई मकाि परे को अवस्थामा त्यसलाई सच्चाउिे आन्िररक नियन्त्रण
कायम गििको लार्ग र निणिय गदाि अपिाउिु पिे प्रकृयासम्बन्धी ज्ञािको अभावमा प्राववर्धक र गखणिीय त्रुदटहरु हुि
गएकोरहे छ भिे मार्थल्लो अर्धकारी (महानिदे शक) ले पुिरावलोकिको रोहबाट सच्याई करदािालाई न्याय प्रदाि

गिि यो व्यवस्था गररएको हो । उपरोति कायि गििको लार्ग ववभागमा महानिदे शक अन्िगिि एक प्रशासकीय
पुिरावलोकि शाखा रहे को छ । शाखामा २ ििा निदे शक, ४ ििा शाखा अर्धकृि अन्य सहायक कमिचारी रहिे
व्यवस्था छ । यस शाखाबाट दे हायका कायिहरु कायिहरु सम्पादि हुिे गदि छि ्।

प्रशासकीर् पननरािलोकन शाखाको तनदे शक र शाखा अगधकृ को कार्ु वििरण र
कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत िः

सम्पादन गनप
नु ने काम
१

कार्ु सम्पादनका लागग अिलम्बन गररने पद्धत

प्रशासकीय पि
ु रावलोकिको म्याद कर निधािरणको आदे शको प्रनिसलवप सम्वजन्धि कायािलयबाट कर निधािरण आदे श
थप गिे

बुझेको भरपाईको प्रमाखणि प्रनिसलवप म्याद थपको निवेदि

निणियपचािको प्रमाखणि प्रनिसलवप । कर निधािरण आदे श बुझेको भरपाइको प्रमाखणि
प्रनिसलवप । कर निधािरण आदे शको प्रनिसलवप । म्याद थप गरे को भए थप गरे को पत्रको
२

प्रशासकीय पि
ु रावलोकिको

प्रनिसलवप । वववाद रदहि कर रकम परु ै र वववाददि कर रकमको एक चौथाई रकम

निवेदि स्वीकार गिे

दाखखला गरे को भौचरको प्रनिसलवप । सम्पूणि व्यहोरा िथा आफ्िो जिककर स्पष्ट

खुलाएर लेखखएको निवेदि । अर्धकृि व्यजतिको अिुपजस्थनिमा कम्पिी वा
प्रनिष्ठािले प्रदाि गरे को अजख्ियारिामा वा वारे शिामा ।
३

४

निणिय फाइल र प्रनिकिया माग

ववभाग वा कायािलयबाट निणिय गिप
ुि िािको आधार र कारण खल्
ु िे प्रनिकृया सदहिको

गिे

सतकल फाइल माग गररिे ।

निणिय कािूिबमोजिम रहे िरहे को, सो निणिय गदाि यथेष्ट प्रमाण िुटाएििुटाएको

निणियको अध्ययि गिे र राय

र निधािररि प्रकृयाको पालिा गरे िगरे को सम्बन्धमा हे री स्पष्ट हुिुपिे भएमा
ववशेषज्ञको राय समेि सलइिे ।

सलिे

मार्थ उजल्लखखि प्रकृया परू ा भए पश्चाि ् ६० ददि सभत्र महानिदे शक बाट निणिय हुिे

५ निणिय गिे
६

।

फाइल पठाई निवेदकलाई िािकारी निणिय सदहिको सतकल फाइल कायािलयमा पठाउिे र कायािलयले सो निणियको
ददिे

िािकारी निवेदकलाई गराउिे ।
पुिः छािववि गिे निणिय भएको अवस्थामा कायािलयबाट सो निणियको कायािन्वयि

७ अिग
ु मि गिे

भए िभएको सम्बन्धमा अिुगमि गररिे ।

पुिरावेदि सम्बन्धी ववषय िथा न्यायार्धकरणबाट निणिय भएका ससद्धान्ि

८ पररपत्र गिे

समेिको आधारमा कायािलयहरुको काममा एकरूपिा ल्याउि पररपत्र गिप
ुि िे दे खखए
सोका लार्ग महानिदे शक समक्ष पेश गरी आदे शािुसार सावििनिक पररपत्रगिे ।

प्रशासककय पि
ु रावलोकिका लार्ग

९ निदे सशका बिाउिे र अद्यावर्धक
गिे

प्रशासकीय पि
ु रावलोकि सम्बन्धी निदे सशका बिाउिे, अद्यावर्धक गिे रसोका

लार्ग निणिय गिुि पिे दे खखएमा निणियका लार्ग उप–महानिदे शक समक्ष पेश गिे ।
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१०

कायियोििा र असभलेख

शाखामा प्राप्ि निवेदि फछयौट गिे कायियोििा बिाई कायािन्वयि गिे सो को

अद्यावर्धक गिे र समीक्षा गिे

असभलेख अद्यावर्धक गरी वावषिक प्रगनि समीक्षा गिे ।

११ निणिय संग्रह प्रकाशि गिे

6

सेवा प्राप्ि गिि
लाग्िे दस्िरु र
अवर्ध

7

9

सेवाग्राहीले प्राप्ि गिे सेवाको सन्दभिमा लाग्िे समय, लागि र जिम्मेवार अर्धकृि िोकी िागररक वडापत्रमा
उल्लेख गररएको ।

निणिय गिे प्रकिया र शाखागि रुपमा गररिुपिे महाशाखा अन्िगििका शाखाका निदे शक माफिि सम्बजन्धि उपमहानिदे शक कहाँ पेश भै
अर्धकारी

8

शाखाबाट भएका निणियहरु एकककृि गरी वावषिक रूपमा निणिय सँग्रह प्रकाशि गिे ।

महानिदे शकबाट निणिय गराई कायि सम्पादि हुिे गरे को ।

निणिय उपर उिुरी कायािलयबाट हुिे निणियको सम्बन्धमा ववभागको महानिदे शक र ववभागीय निणियको सम्बन्धमा मन्त्रालयको
सन्
ु िे अर्धकारी

सर्चव

सम्पादि गरे को

ववभागमा रहे का ववसभन्ि महाशाखा अन्िगििका शाखाहरुले सम्पादि गिे वावषिक कायि योििा ियार गरी स्वीकृि

कामको वववरण

गिे गरे को र सोही बमोजिम कायि सम्पादि हुिे गरे को छ । मुख्य मुख्य कायिहरु निम्िािुसार छि ्
पररसूचक

२०७७ वैशाख – २०७७ असार
१०२.६३ (६५.७२%)

रािस्व संकलि रु. अबिमा
करदािा दिािः व्यावसाय-PAN संख्या

७०५७

करदािा दिािः व्यजतिगि-PAN संख्या

४९७२०

पूणि कर परीक्षण संख्या

११३२

प्रारजम्भक अिुसन्धाि संख्या

१११

अर्ग्रम कर (TDS) परीक्षण संख्या

२००

ववस्िि
ृ अिुसन्धाि संख्या

६४

बिार अिुगमि संख्या

८२

संकलि भ्रमण संख्या

२३२

करदािा सशक्षा संख्या

४२

अबैध मददरा कारोबार अिुगमि संख्या

10

सूचिा अर्धकारी र
प्रमुखको िाम र
पद

11

४

सूचिा अर्धकारी निदे शक श्री अिि
ुि ढकाल

ऐि, नियम,

•

आयकर ऐि (संशोधि सदहि), २०५८

ववनियम वा

•

आयकर नियमावली(संशोधि सदहि), २०५९

निदे सशकाको सूची

•

मूल्य असभबद्
ृ र्ध कर ऐि(संशोधि सदहि), २०५२

•
•

मूल्य असभबद्
ृ र्ध कर नियमावली(संशोधि सदहि), २०५३

अन्िःशुल्क ऐि, २०५८ र अन्िःशुल्क नियमावली(संशोधि सदहि), २०५९

•

मददरा ऐि, २०३१ र मददरा नियमावली(संशोधि सदहि), २०३३

•

आयकर निदे सशका(संशोधि सदहि), २०६६

•

मूल्य असभबद्
ृ र्ध कर निदे सशका(संशोधि सदहि), २०६९

•

अन्िःशुल्क निदे सशका(संशोधि सदहि), २०६८

•

त्रबद्युिीय वविक कायिववर्ध, २०७४ (चौथो संशोधि सदहि)

•

पँि
ू ीगि लाभकर सम्बन्धी निदे सशका

•

ढुवािी सेवामा मूल्य असभवद्
ृ र्ध कर कायािन्वयि गिे सम्बन्धी निदे सशका, २०७६
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•

ववद्यि
ु ीय माध्यमबाट भत
ु िािी गिे उपभोतिालाई मल्
ू य असभबद्
ृ र्ध कर कफिाि ददिे सम्बन्धी
कायिप्रकिया, २०७६

12

आम्दािी, खचि िथा

मदहिा

आर्थिक कारोबार

13

चालू खचि

पँि
ू ीगि खचि

िम्मा खचि

सम्बन्धी

वैशाख

१३२४९६१०।४९

७७१६७७।००

१४०२१२८७।४९

अद्यावर्धक वववरण

िेठ

१८३८४९१९।४५

७५५८२२।००

१९१४०७४१।४५

असार

२२४५७१६९।७६

१४२८६६३४।०७

३७६४३८०३।८३

िम्मा

५४०९१६९९।७०

१५८१४१३३।०७

६९९०५८३३।७७

िोककए बमोजिमका
अन्य वववरण

14

अनघल्लो आर्थिक
वषिमा सावििनिक
निकायले कुिै
कायििम वा

•

आयोििा सञ्चालि

व्यवस्थापि गोष्ठी िथा राजष्िय कर ददवस आयोििा गररएको ।

गरे को भए सोको
वववरण

15

सावििनिक
निकायको वेभसाईट

www.ird.gov.np

भए सोको वववरण

16

सावििनिक निकायले
प्राप्ि गरे को वैदेसशक
सहायिा र ऋण,
अिुदाि एवम ्

प्रावर्धक सहयोग वा
सम्झौिा सम्बन्धी
वववरण

17

सावििनिक

आ.ि.२०७६/०७७ को राजस्िको लक्ष्र् र प्रगत वििरण (रु.हजारमा)

निकायले

२०७७ िैशाख

सञ्चालि गरे को

कायििम र सो को
प्रगनि प्रनिवेदि

Group

Monthly
Target

Monthly
Coll.

२०७७ जेठ
Monthly
Target

Percent

Monthly
Coll.

Percent

8617941

1444072

16.76

9375516

6715133

71.62

299645

29624

9.89

449913

94423

20.99

(C) Interest

5858864

429338

7.33

925892

1438848

155.4

(E)VAT (Internal)

9928927

1043968

10.51

11910392

3605551

30.27

13285700

869413

6.54

14193346

4934224

34.76

81432

0

353017

0

82104

3207

3.91

57595

13736

23.85

38073181

3901056

10.25

36912654

17154933

46.47

(A) Income Tax
(B) House Rent Tax

(D) Excise(Internal)
(F) Health Service
(G) Education
Total

२०७७ असार
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Group
(A) Income Tax
(B) House Rent Tax
(C) Interest
(E)VAT(Internal)
(D) Excise(Internal)

Monthly
Target

Monthly
Coll

Percent

Total Target

Total Coll.

Percent

54885577

46908166

85.47

72879034

55067371

75.56

851838

476938

55.99

1601396

600985

37.53

1680643

4014555

238.87

8465399

5882741

69.49

17719744

21112013

119.14

39559063

25761532

65.12

5970465

8080145

135.34

33449511

13883782

41.51

936678

0

0

1371127

0.00

81150

49975

61.58

220849

66918

30.30

81189417

81578469

100.48

156175252

102634458

65.72

(F) Health Service
(G) Education
Total
18

सावििनिक निकायले
वगीकरण िथा
संरक्षण गरे को
सूचिाको िामावली र
त्यस्िो सच
ू िा
संरक्षण गिि

िोककएको समयावर्ध

19

सावििनिक
निकायमा परे को
सूचिा माग सम्बन्धी

•

बतयौिा सम्बन्धी वववरण माग भएको र सम्बजन्धि कायािलय माफिि ् उपलब्ध गराइएको ।

सावििनिक

•

निकायका सच
ू िाहरु

•

ववभागबाट सम्पादि भएका महत्वपूणि कियाकलाप समेटेर हरे क मदहिा कर बुलेदटि प्रकाशि हुिे गरे को,

भएका वा हुिे

•

निवेदि र सो उपर
सूचिा ददइएको
ववषय

20

अन्यत्र प्रकाशि

भएको भए सोको
वववरण

कर सम्बन्धी ववषयमा करदािा िथा आम िागररकलाई सचेििा िगाउिे उद्दे श्यले राजष्िय िथा स्थानिय पत्र
पत्रत्रका, रे डडयो, टे सलसभिि, एफ.एम.लगायि माध्यमबाट सच
ू िाहरु प्रशारण गिे गररएको,

•

ववभागबाट िारी हुिे निदे सशका सावििनिक पररपत्र ववभागको वेभसाइटमा अद्यावर्धक गिे गररएको

कायिसम्पादि गदाि र सेवा सलंदा अबलम्बि गिप
ुि िे प्रकृयाहरु समेटेर कायि संचालि/सेवा प्रवाह निदे सशका, २०७५
स्वीकृि भई सावििनिक गररएको ।
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