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१. ववभागको पररचय 
राजस्व संकलन कार्यमा हनु ेचहुावटलाई रोकथाम र ननर्न्त्रण गनय नेपाल सरकारले नि.सं. २०५० 
सालमा अथय मन्त्रालर् मातहत राजस्व अनसुन्त्धान महाशाखा गठन गरेको नथर्ो । उक्त 
महाशाखामार्य त हुुँदै आएको राजस्व चहुावट न्त्रू्नीकरण कार्यलाई थप क्रिर्ाशील र प्रभावकारी 
िनाउन एक छुटै्ट क्रवभागको आवश्र्कता महससु गरी नि.सं.२०५० सालमा राजस्व अनसुन्त्धान 
क्रवभागको गठन भएको हो ।  

राजस्व चहुावटको के्षर व्र्ापक िन्त्दै गएको, चहुावटको प्रकत नत र प्रवत्ति  नर्ाुँ ंंगिाट क्रवस्ताररत एवं 
रुपान्त्तररत हुुँदै गएको सन्त्दभयलाई ृददरं्गम गरी राजस्व चहुावट ननर्न्त्रण कार्यमा थप प्रभावकारीता 
ल्र्ाउने उद्देश्र्िाट राजस्व अनसुन्त्धान क्रवभाग स्थापना भएको हो । कर तथा गैरकर राजस्व 
चहुावटको संभावनालाई न्त्रू्नीकरण गनय र राजस्व अनसुन्त्धानको के्षरमा क्रव्शष् टीकरण कार्म गरी 
राजस्व संकलनको कार्यलाई थप प्रभावकारी तलु्र्ाउन क्रवभाग क्रिर्ाशील रहुँदै आएको छ । 

राजस्व चहुावट ननर्न्त्रणको सम्ष् टगत कार्यमा सहजीकरण एवं प्रभावकारीता ल्र्ाउन, क्रवभागको 
कार्यक्षेरमा स्पष् टता कार्म गरी कार्यगत क्रव्शष् टता हानसल गनय र राजस्व चहुावट ननर्न्त्रण गनय 
राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा ननर्न्त्रण) ऐन, २०५२ तथा राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा 
ननर्न्त्रण) ननर्मावली, २०७० को तजुयमा भई कार्ायन्त्वर्न भइरहेको छ । र्ी काननुी व्र्वस्थाले 
क्रवभागको कार्यक्षरेलाई स्पष् टता प्रदान गरेको छ । 

  

२. उद्देश्य तर्ा रणनीनत 
प्रचनलत नेपाल काननुले आरू्लाई प्रदान गरेको अनधकार र कतयव्र्को पूणय पालना गरी प्रभावकारी 
आनथयक सूचना प्रणालीको क्रवकास गदै पारदशी एवम ् स्वच्छ अथयतन्त्रको ननमायणका अनतररक्त 
उति रदार्ी, पारदशी एवम ्व्र्ावसाक्रर्क राजस्व प्रशासनको संस्थागत क्रवकासमार्य त राजस्व चहुावट र 
आनथयक अपराध ननर्न्त्रणका लानग ननम्नानसुारका उद्देश्र् प्रा् तमा राजस्व अनसुन्त्धान क्रवभाग के्न्त्ित 
रहेको छ । 

• ितुतर आनथयक क्रवकासका लानग अनधकतम ्राजस्व संकलनको आधार तर्ार गने । 

• राजस्व चहुावटलाई प्रभावकारी रुपमा ननर्न्त्रण गने । 

• स्वच्छ र पारदशी अथयतन्त्र ननमायणको लानग र्ोगदान गने । 

• राजस्व चहुावट र आनथयक अपराध सम्वद्ध अनसुन्त्धान कार्यलाई गनत प्रदान गरी राजस्व नीनत 
तथा काननुको तादाम्र्ताको स्तर अनभवतक्रद्ध गने । 

• क्रवदेशी क्रवननमर्को अवैध ओसारपसार तथा कारोवारको अनसुन्त्धान तथा प्रभावकारी ननर्न्त्रण 
गने । 

• स्वच्छ, स्वःस्रू्तय र अवरोधरक्रहत व्र्ावसाक्रर्क क्रिर्ाकलापको प्रवद्धयनमार्य त लगानीमैरी 
वातावरणको ननमायण गने । 
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रणनीनत 
ननर्दयष्ट सोचतर्य  उन्त्मखु भई उपरोक्त उद्दशे्र् पररपूनतयका लानग क्रवभागले आफ्नो कार्यसम्पादन गदाय 
देहार्का रणनीनतहरू अवलम्वन गने गदयछः-  
• प्रवद्धयनात्मक उपार् (Promotional Measures): प्रचारप्रसार, गोष् ठी, सेनमनार, अन्त्तरक्रिर्ा, जागरण 

अनभर्ान, संस्थागत सदुृंीकरण, कार्यप्रणाली र कार्यक्रवनधमा सधुार । 

• ननरोधात्मक उपार् (Preventive Measures): ननर्म-काननुको पररपालना, गस्ती पररचालन, 

आचारसंक्रहता ननमायण एवम ्पररपालन । 

• उपचारात्मक उपार् (Curative Measures): छापा माने, कब्जा गने, जर्त गने, द्डित गने, 

क्षनतपूनतय नलन,े  नललामनििी गने आर्द ।  

 

३. कायवके्षत्र र काननुी के्षत्राधधकार 

मूलरुपमा राजस्व अनसुन्त्धान क्रवभागले राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा ननर्न्त्रण) ऐन, २०५२ र 
ननर्मावली, २०७० को पररनधनभर रही आफ्ना क्रिर्ाकलापहरू सञ्चालन गरेको छ । र्द्यक्रप, 

कार्यसम्पादनका नसलनसलामा मूल्र् अनभवतक्रद्ध कर ऐन, २०५२ तथा मूल्र् अनभवतक्रद्ध कर ननर्मावली, 
२०५३, अन्त्तःशलु्क ऐन, २०५८, अन्त्तःशलु्क ननर्मावली, २०५९, भन्त्सार ऐन, २०६४, भन्त्सार 
ननर्मावली, २०६४ का अनतररक्त क्रवदेशी क्रवननमर् (ननर्नमत गने) ऐन, २०१९ लाई समेत अनसुरण 
गरी प्रत्र्ार्ो्जत अनधकारका आधारमा देहार् अनसुारको कार्यसम्पादन गदै आएको छः- 

• कर तथा गैरकर राजस्व चहुावटउपर अनसुन्धान गने । 

• ववदशेी वववनमयको अवैध ओसारपसार तथा अपचलनको अनसुन्धान गने । 

• भन्सार जााँचपास भई आएका सामानहरू चेकजााँच गरी भन्सार महसलु वतरे/नवतरेको वा कम वतरेको यवकन 

गरी आवश्यक कारवाही गने । 

• आन्तररक वा बाह्य ओसारपसारलाई व्यववस्थत गनन स्थलगत अनगुमन गने । 

• मलू्य अवभववृि करमा दतान हुनपुने वा मलू्य अवभववृि कर लाग्न ेवस्तहुरूको कारोवार गनेले मलू्य अवभववृि 

कर वतरे/नवतरेको अनसुन्धान गरी कारवाही गने । 

• व्यापार ववचलन भई अनवधकृत रुपमा पैठारी वा वनकासी हुने मालवस्तउुपर वनयन्रण गने । 

• राजस्व चहुावट भएको वा हुन लागेको सचूनाको आधारमा प्रारवभभक अनसुन्धान गरी थप अनसुन्धानका 

लावग सभबवन्धत वनकायमा पठाउने वा ववस्ततृ अनसुन्धान गरी अदालतमा मदु्दा दायर गने । 

• राजस्व चहुावट वनयन्रण, अनसुन्धान तथा सो उपर कारवाही गने । 

• राजस्व प्रशासनको आधवुनकीकरण तथा सदुृढीकरणको लावग नीवतगत पषृ्ठपोषण गने । 
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काननुी अधधकारक्षेत्र 
राजस्व अनसुन्त्धान क्रवभागलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लानग राजस्व प्रशासन सम्वद्ध देहार्का 
काननुहरू प्रर्ोग गने अनधकार प्रदान गररएको छः- 
• राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा ननर्न्त्रण) ऐन, २०५२ 

• राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा ननर्न्त्रण) ननर्मावली, २०७० 

• क्रवदेशी क्रवननमर् (ननर्नमत गने) ऐन, २०१९ 

• क्रवदेशी क्रवननमर् (ननर्नमत गने) ननर्मावली, २०२० 

• मूल्र् अनभवतक्रद्ध कर ऐन, २०५२  

• मूल्र् अनभवतक्रद्ध कर ननर्मावली, २०५३ 

• भन्त्सार ऐन, २०६४  

• भन्त्सार ननर्मावली, २०६४ 

• अन्त्तःशलु्क ऐन, २०५८  

• अन्त्तःशलु्क ननर्मावली, २०५९ 

(क) राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा ननर्न्त्रण) ऐन, २०५२ तथा ननर्मावली, २०७० 

राजस्व अनसुन्त्धान क्रवभागको कार्य र कार्यके्षरलाई स्पष् टता र्दई क्रवभागको अनसुन्त्धानात्मक, 

ननर्न्त्रणात्मक र प्रवद्धयनात्मक कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गने आधार राजस्व चहुावट 
(अनसुन्त्धान तथा ननर्न्त्रण) ऐन, २०५२ तथा ननर्मावली, २०७० ले प्रदान गरेका छन ् । 
सवयसाधारण जनताको सकु्रवधा र आनथयक क्रहत कार्म राख्दै देशको आनथयक क्रवकासलाई ितुतर रुपमा 
अगानि िंाउन राजस्व चहुावटलाई प्रभावकारी ननर्न्त्रण गरी अनधकानधक राजस्व पररचालन गनय 
प्रस्ततु ऐनले क्रवभागलाई अनधकार प्रदान गरेको छ । मूलतः कर तथा गैरकर राजस्व के्षरमा हनु े
चहुावटको संभावनालाई प्रभावकारी रुपमा ननर्न्त्रण तथा रोकथाम गनय ऐनले क्रवभागलाई अनधकार 
सम्पन्त् न तलु्र्ाएको छ । र्ो ऐनमार्य त राजस्व चहुावटको अनसुन्त्धान तथा तहक्रककात गरी सम्ि्न्त्धत 
अदालतमा राजस्व चहुावटउपर मदु्दा दार्र गने अनधकार समेत क्रवभागले प्रा त गरेको छ । 

 (ख) क्रवदेशी क्रवननमर् (ननर्नमत गने) ऐन, २०१९ र ननर्मावली, २०२० 

क्रवदेशी क्रवननमर्को प्रर्ोगलाई व्र्व्स्थत र ननर्नमत गरी आनथयक अपराधमकु्त राज्र् ननमायणको 
नसलनसलामा उक्त ऐनले प्रत्र्ाभतू गरेको व्र्वस्था कार्ायन्त्वर्न गने ्जम्मेवारी क्रवभागलाई रहेको छ । 
क्रवदेशी क्रवननमर् (ननर्नमत गने) ऐन, २०१९ िमो्जम क्रवदेशी मिुाको अपचलन, गैरकाननुी 
ओसारपसारको अनसुन्त्धान तथा तहक्रककात गरी सम्ि्न्त्धत अदालतमा मदु्दा दार्र गने अनधकार प्रा त 
र्स क्रवभागले आरै् वा नेपाल प्रहरी, भन्त्सार कार्ायलर् तथा अन्त्र् ननकार्िाट दा्खला भएको क्रवदेशी 
क्रवननमर् अपचलनसम्िन्त्धी अनभर्ोगमा क्रवस्ततत अनसुन्त्धान गने गरेको   छ । 
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 (ग) मूल्र् अनभवतक्रद्ध कर ऐन, २०५२ र ननर्मावली, २०५३ 

मूल्र् अनभवतक्रद्ध करमा दताय भई कारोवार गनुयपने वा दताय भई कारोवार गरेकाले मूल्र् अनभवतक्रद्ध कर 
छली गने वा कम नतने वा नतदै ननतने उद्दशे्र्िाट गरेका क्रिर्ाकलापहरू ननर्न्त्रण गने नसलनसलामा 
त्र्स्ता कारोवारको अनसुन्त्धान तथा तहक्रककात गनय नेपाल सरकारले मूल्र् अनभवतक्रद्ध कर ऐन, २०५२ 
को दर्ा ३ िमो्जम क्रवभागका पदानधकारीलाई कर अनधकत तको रुपमा कामकाज गनय अनधकार 
प्रत्र्ार्ोजन गरेको छ । ऐनको व्र्वस्था िमो्जम प्रा त प्रत्र्ार्ो्जत अनधकार प्रर्ोग गनय पाउन े
अनधकारीले मूल्र् अनभवतक्रद्ध कर ननधायरण गरी आदेश जारी गने हुुँदा कर ननधायरणमा सहजता आएको 
छ । र्द्यक्रप मूल्र् अनभवतक्रद्ध कर ऐन िमो्जम कर ननधायरण (Tax Assessment) गररएकोमा ननधायररत 
करको अनभलेख सम्ि्न्त्धत करदाताको खातामा प्रक्रव्ष् ट गनय नसक्दा कार्यगत एवम ् प्राक्रवनधक 
जक्रटलता सतजना भएको छ । साथै, करदाताको दाक्रर्त्व अद्यावनधक नहनुे जो्खम समेत रक्रहरहन े
अवस्था छ । 

 (घ) भन्त्सार ऐन, २०६४ र ननर्मावली, २०६४ 

भन्त्सार चोरी पैठारी ननर्न्त्रण गरी स्वच्छ र मर्ायर्दत आनथयक गनतक्रवनधका लानग भन्त्सार ऐन, २०६४ 
को प्रावधानलाई कार्ायन्त्वर्न गने अनधकार क्रवभागलाई रहेको छ । भन्त्सार क्रवन्त्दिुाट क्रवनधपूवयक 
प्रवेश गरे िाहेकका अन्त्र् तवरिाट देशमा प्रवेश गरेका मालवस्त ु ननर्न्त्रण गनय, जर्त गनय र 
तत्सम्िन्त्धी मदु्दा रै्सला गनय भन्त्सार ऐन, २०६४ को दर्ा ८४ ले र्दएको अनधकार प्रर्ोग गरी 
क्रवभाग र अन्त्तगयतका तोक्रकएको अनधकत तस्तरको कमयचारीलाई भन्त्सार अनधकत तको रुपमा कामकाज 
गनय पाउने गरी नेपाल सरकारिाट अनधकार प्रत्र्ार्ोजन भएको छ । क्रवभाग र अन्त्तगयतका 
ननकार्हरूले आफ्नो कार्यसम्पादनका नसलनसलामा प्रस्ततु ऐन प्रर्ोग गरी भन्त्सार चोरी पैठारीको 
अनसुन्त्धान तथा कारवाहीमा वतक्रद्ध भएको छ । र्सैले भन्त्सार चोरी पैठारी ननर्न्त्रण तथा भन्त्सार चोरी 
पैठारीउपरको कारवाहीिाट राजस्व संकलनमा समेत अनकूुल प्रभाव पारेको छ । 

 (ङ) अन्त्तःशलु्क ऐन, २०५८ र ननर्मावली, २०५९ 
अन्त्तःशलु्क लाग्ने वस्तकुो उत्पादन र नििी क्रवतरण गदाय प्रचनलत अन्त्तःशलु्क ऐन िमो्जम नतनुयपने 
अन्त्तःशलु्क छलेको वा कर छल्ने ननर्तिाट कुनै कार्य गरेकोमा त्र्स्तो गनतक्रवनध उपर अनसुन्त्धान 
गनय अन्त्तःशलु्क ऐन, २०५८ को दर्ा ५ िमो्जम नेपाल सरकारिाट क्रवभागका अनधकत त तथा 
के्षरीर् कार्ायलर्का प्रमखुलाई सोही ऐनको दर्ा ६ िमो्जम अनधकार क्षेर तोकी 
अन्त्तःशलु्कसम्िन्त्धी अनसुन्त्धान गने अनधकार प्रदान गररएको छ । नेपाल सरकारिाट प्रत्र्ार्ो्जत र्ो 
अनधकारले अन्त्तःशलु्क लाग्ने कारोवारमा भएको राजस्व चहुावटसम्िन्त्धी अनसुन्त्धानमा नतब्रता 
ल्र्ाउनकुो साथै अन्त्तःशलु्क छली गने प्रवत्ति मा समेत ननर्न्त्रण गरी राजस्व असलुीमा सकारात्मक 
प्रभाव पारेको छ । 
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४. कायवसम्पादन प्रणाली 
क्रवभागले सम्पादन गने कार्यलाई व्र्व्स्थत र पारदशी िनाउने उद्देश्र्ले देहार् अनसुारको 
कार्यसम्पादन प्रणाली अवलम्िन गरेको छः  

(क) उजुरी वा सूचनाको संकलन 

क्रवभाग र के्षरीर् कार्ायलर्हरूको सूचना संकलनका स्रोतहरू मूलतः २ प्रकारका रहेका       

छन ्। 

 िाह्य स्रोतः- सरुाकी, परपनरका, रेनिर्ो, टी.भी.जस्ता सञ्चारका माध्र्महरू, सरोकार समूहहरू, 

अ्ख्तर्ार दरुुपर्ोग अनसुन्त्धान आर्ोग, प्रधानमन्त्री तथा म्न्त्रपररषद्को कार्ायलर्, राक्रिर् 
सतकय ता केन्त्ि, नेपाल सरकारका मन्त्रालर्हरू, क्रवभाग आर्दिाट प्रा त सूचना र क्रवनभ् 
व्र््क्तहरू/ संस्थाहरूिाट प्रा त सूचनाहरू, क्रवनभ् वेवसाईटहरू आर्द । 

 आन्त्तररक स्रोतः- उपलब्ध तथर्ांकहरुको आधारमा जो्खमर्कु्त के्षरहरुको पक्रहचान गने, 
जो्खम ब्र्वस्थापन सनमनतको सूचना, स्थलगत अध्र्र्न, क्रवभागकै कमयचारी, क्रवभाग र 
के्षरीर् कार्ायलर् अन्त्तगयतका चेकपोष् टहरू, िजार तथा राजमागय अनगुमनिाट प्रा त 
सूचनाहरू, ननर्नमत/आक्स्मक रुपमा हनुे ितु गस्ती पररचालनिाट प्रा त सूचनाहरू र 
आक्स्मक परीक्षणको िममा क्रवभागले अपनाएका अन्त्र् रणनीनतहरू एवं अनसुन्त्धानको 
िममा उपलव्ध भएका कागजातहरू । 

(ख)  सूचना ववश् लेषण 

उपरोक्त श्रोतहरूमार्य त प्रा त सूचनाहरूलाई क्रवनभ् दृक्रष्टकोणिाट क्रवश् लेषण गने गररन्त्छ । 
क्रवश् लेषण गने सन्त्दभयमा सूचनाको सत्र्ता तथा आनधकाररकता जाुँच गरी आरोक्रपत 
ब्र््क्त/र्मयको सम्िन्त्धमा अन्त्र् क्षेरिाट समेत आवश्र्कतानसुार सूचना संकलन गने      

गररन्त्छ ।  

(ग)  ववस्तृत अनुसन्धान र छानविन 

आवश्र्कता र औ्चत्र्ताको आधारमा क्रवभागले ननम्न कार्यहरू मध्रे् केही वा सिै वा अरु 
थप कार्यहरू गदयछ । 

 उद्योग ववभाग, वावणज्य तथा आपवूतन व्यवस्थापन ववभाग, कभपनी रवजष्ट्रारको कायानलय र घरेल ुतथा साना 

उद्योग ववभागमा सभपकन  गरी आवश्यक कागजात विकाउने । 

 नेपाल राष्ट्र बैंकमार्न त वा सोिै ववभागद्वारा कारोवारको प्रकृवत र आकार अध्ययन गनन बैंक खाता 

वववरणसभबन्धी कागजात विकाउने ।  

 आन्तररक राजस्व कायानलयमार्न त कर वववरण र अन्य कागजात माग गने ।  

 घरजग्गा जस्ता अचल सभपविको सचूना प्राप् त गनन र रो्का गनन भवूमसधुार तथा व्यवस्थापन ववभाग मार्न त 

सभबवन्धत वजल्ला भवूमसधुार कायानलय र मालपोत कायानलयहरूमा पराचार गने । 
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 थनुछेक वा पक्राउ गनुनपने भएमा प्रहरी कायानलयमा पराचार गने । 

 आवश्यकता अनसुार अन्य वनकायसाँग सभपकन  गरी अनसुन्धान कायन अगावि बढाउन े। 

 कारोवार स्थलमा छापा माने र उपलब्ध कागजातको आधारमा करदाताको वयान र अनसुन्धान गने । 

 ववभागमा जवित DRI-CIS (Department of Revenue Investigation-Central Information 

System) अनसुारको कभप्यटुर प्रववष्ट प्रणालीबाट प्राप् त सचूनाको प्रयोग गने । 

 अनसुन्धान र छानववन पश् चातभ भन्सार महसलु छलेको पाइएमा भन्सार ऐन/वनयम, मलू्य अवभववृि कर 

छलेकोमा मलू्य अवभववृि कर ऐन/वनयम र अन्तःशलु्क छलेको पाइएमा अन्तःशलु्क ऐन/वनयम अनसुारको 

प्रवक्रया परु् याई क्रमशः भन्सार अवधकृत, कर अवधकृत र अन्तःशलु्क अवधकृतको अवधकार प्रयोग गरी 

महसलु तथा कर वनधानरण र असलुउपर गन े । आयकर वनधानरणको हकमा उक्त कायनक्षेर रहकेो सभबवन्धत 

आन्तररक राजस्व कायानलयमा लेखी पठाउने । तत्कालै कारवाही टुङभ गो लगाई राजस्व असलुीमा समेत 

सघाउ पगु्ने प्रकृवतका केशहरूमा उक्त ऐनहरू अन्तगनत प्रत्यायोवजत अवधकारबाट कारवाही अवघ बढाउन े। 

 काननुी व्याख्यामा वद्वववधा र अन्तरववरोध भएका गैरकर राजस्वसभबन्धी मावमलाहरू तथा राजस्व चहुावटका 

ववशेष प्रकृवतका मदु्दाहरू राजस्व चहुावट (अुनसन्धान तथा वनयन्रण) ऐन, २०५२ अन्तगनत वजल्ला 

अदालतमा मदु्दा दायर गने । 

 ववदशेी मदु्रा अपचलन भएका अवधकाांश केशहरू प्रहरीमार्न त पक्राउ भई अनसुन्धानका लावग आउने र 

अनसुन्धान परुा भएपवछ वजल्ला न्यायावधवक्ताको स्वीकृवत वलई सभबवन्धत वजल्ला अदालतमा मदु्दा दायर 

गने । 

 

(घ)  मुद्दा दायर र फैसला 

क्रवस्ततत अनसुन्त्धान र छानक्रवनपश् चात ्क्रवभाग आरै्ले कर ननधायरण र रै्सला गने भए आरै्ले   
गने । सो कार्य अदालतमा पठाउन ु पनेमा सम्ि्न्त्धत अदालतमा मदु्दा दार्र गनय पठाइन े     

छ । 

 

(ङ)  फैसला कायाान्वयन 

नललाम, क्षनतपूनतय, क्रवगो, दडि-जररवाना, कनमशन, राजस्व असलुी र्स अन्त्तगयत पदयछन ्। क्रवभाग 
आरै्ले रै्सला गने केशहरूमा कर/राजस्व असलुउपर गरी जररवाना नतराउने र अदालतको 
रै्सलाको हकमा अदालतको आदेश अनसुार रै्सला कार्ायन्त्वर्न गने गराउने कार्य गररन्त्छ ।
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५. ववभागको संगठन सरंचना र िनशजतत 
संगठन संरचना 

 वववभन्न ववषयका ववशेषज्ञहरू (Economist, CA, IT Export, Forensic Scientist, Criminologists, ML Export, Legal Export, Financial Export आवद) 

आवश्यकता अनसुार पलु दरबन्दीमा काज वा करारबाट पररचालन गररन े। राजस्व प्रहरीको रुपमा सशस् र प्रहरी बल पररचालन गररएको । 
 

lgoGq0f sIf 

(Control Room) 

 

dxflgb]{zs 

/f=k=k|=– ! 

pk–dxflgb]{zs 

/f=k=k|=– ! 
gf=;'=–! /fh:j k|x/L gfoj pk/LIfssf] 

sdf08df &% hgf 

 

ljz]if1 ;d"x 

gf=;'=–! 

/fh:j r'xfj6 zfvf 

-/f=k=låtLo,p=;=– !_ 

;"rgf, s]Gb|Lo kl/rfng tyf 

cg'udg zfvf 

-/f=k=låtLo,p=;=– !_ 

cg';Gwfg zfvf !, @, # 

-/f=k=låtLo,p=;=– #_ 

cg';Gwfg zfvf ! 

zf=c= -/f=_ – ! 

s=c= -/f=k=t[=_ – ! 

gf= ;'= -/fh:j_ – ! 

cg';Gwfg zfvf @ 

zf=c= -/f=_ – ! 

s=c= -/f=k=t[=_ – ! 

gf= ;''= -/fh:j_ – ! 

cg';Gwfg zfvf # 

zf=c= -/f=_ – ! 

s=c= -/f=k=t[=_ – ! 

gf= ;'= -/fh:j_ – ! 

;fdfGo k|zf;g zfvf 

/f=k=låtLo,p=;=, 

-;f= k|= – ! _ 

 

sfg"gL k/fdz{ 

-/f=k=t[tLo_ ;=j=– ! 

gf=;'= -;=j=_ – ! 

sd{rf/L k|zf;g tyf 

k|j4{g 

zf=c= -;f=_ – # 

gf=;'= -;f=_ – $ 

x=;=rf= – & 

sf=;= – !% 

kl/rfng tyf cg'udg 

zf=c= -/f=k=t[=_ – ! 

gf= ;'= -/f=k=cg+=k|=_– @ 

;"rgf tyf ;"/fsL 

Joj:yfkg 

zf=c= -/f=k=t[=_ – ! 

s=c= -/f=k= t[=_ – ! 

gf= ;'=     – @ 

;"rgf k|ljlw 

(DRI-CIS) 

-/f=k=t[=, sDKo'6/ 

OlGhlgo/_ – ! 

sf7df8f}+ pkTosf If]qLo 

-/f=k=låtLo,p=;=, /fh:j –!_ 

 yfgsf]6 r]skf]i6  

zf=c= -/f=_ – @ 

gf=;'= -/f=_ – $ 

 w'lnv']n r]skf]i6 

zf=c= -/f=_ – ! 

gf=;'= -/f=_ – $ 

u}/s/ 

zf=c= -/fh:j_ – ! 

gf=;'= -/fh:j_ – @ 

 

s/ 

zf=c= -/fh:j_ – ! 

s=c= -/f=k=t=_ – ! 

gf=;'= -/fh:j_ – $ 

 
cfly{s k|zf;g 

/f=k=låtLo – !, 

n]=c= – ! 

n]=kf= – ! 
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ववभागको कमवचारीको दरबन्दी तेररि 

वस.नं. पद शे्रणी/सेवा/समूह पद सखं्या कैवफयत 

1=  महावनदशेक रा.प.प्र. (सा. प्र.) 1  

2=  उप-महावनदशेक रा.प.प्र. (सा. प्र.) 1  

3=  वनदशेक रा.प.वद्व. (राजस्व) 6  

4=  वनदशेक रा.प.वद्व. (सा. प्र.) 1  

5=  वनदशेक रा.प.वद्व. (लेखा) 1  

6=  शाखा अवधकृत रा.प.त.ृ (राजस्व) 10  

7=  शाखा अवधकृत रा.प.त.ृ (प्रशासन) 3  

8=  वजल्ला न्यायावधवक्ता रा.प.त.ृ(सरकारी ववकल) 1  

9=  लेखा अवधकृत रा.प.त.ृ (लेखा) 1  

10=  कभप्यटुर इवन्जवनयर रा.प.त.ृ (ववववध) 1  

11=  ना.स.ु  रा.प.अनां.प्र. (राजस्व)  25  

12=  ना.स.ु  रा.प.अनां.प्र. (सा. प्र.) 4  

13=  ना.स.ु  रा.प.अनां.प्र. (सरकारी वकील)  1  

14=  कभप्यटुर अवधकृत रा.प.त.ृ (ववववध) 6  

15=  लेखापाल रा.प.अनां.प्र. 1  

16=  टा.ना.स.ु रा.प.अनां. प्रथम 2 ररक्त 

17=  हलकुा सवारी चालक श्रेणीववहीन 7  

18=  कायानलय सहयोगी श्रेणीववहीन 15  

जम्मा  87  
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६. ववभागको आ.व. २०७२/०७३ को प्रगनत वववण 
रािस्व र धरौटीको वववरण 

l;=g+= ljj/)f 

ut cf=j= 

sf] k|yd  

6 

dlxgfsf]  

o; 

cf=j= 

sf] k|yd 

6 

dlxgfsf] 

ut cf=j= 

sf] bf];|f]  

6 dlxgfsf] 

o; cf=j= 

sf] bf];|f] 

6 

dlxgfsf] 

ut cf=j= 

sf] hDdf 

o; cf=j= 

sf] hDdf 

/fh:jtkm{ 

1 eG;f/ dx;'n 27500 93939 32253 197383 59753 291322 

2 d"=c=s/ 25923 51215 78401 449674 104324 500889 

3 cGtMz'Ns 9538 3131 14846 3371 24384 6502 

4 cfos/ 13266 51676 26802 937691 40068 989367 

5 cGo 1378 235 363 16841 1741 17076 

hDdf 77605 200196 152665 1604960 230270 1805156 

w/f}^Ltkm{ 

1 
eG;f/ /fh:j  

-;'g, rf+bL tkm{_ 
21467 15193 26353 26125 47820 41318 

2 
eG;f/ /fh:j  

-cGotkm{_ 
90593 41106 43994 48503 134587 89609 

3 ljb]zL ljlgdotkm{ 7070 46696 154 13979 7224 60675 

hDdf 119130 102995 70501 88607 189631 191602 

s"n hDdf 196735 303191 223166 1693567 419901 1996758 
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ख. ननयलमत रािस्व अनुसन्धान तफव  
ut 

cf=j=jf^ 

lhDd]jf/L 

;/L 

cfPsf]  

;+Vof 

o; 

cf=j=df 

sf/jfxL 

z'? 

ePsf] 

;+Vof 

hDdf  

;+Vof 

ut 

cf=j=jf^ 

lhDd]jf/L 

;/L cfPsf]] 

cg';Gwfg 

;DkGg ;+Vof 

o; 

cf=j=df 

cg';Gwfg 

;DkGg 

;+Vof 

hDdf 

cg';Gwfg 

;DkGg 

;+Vof 

cg';Gwfgjf^ yk lgwf{/)f ePsf] /fh:j -?=xhf/df_ km%\of{}^ x'g afsL ;+Vof 

ut 

cf=j=sf] 

k|yd 6 

dlxgf 

o; 

cf=j=sf] 

k|yd 6 

dlxgf 

ut 

cf=j=sf] 

bf];|f]] 6 

dlxgf 

o; 

cf=j=sf] 

bf];|f] 6 

dlxgf 

ut 

cf=j= 

sf] 

hDdf 

o; 

cf=j=sf] 

hDdf 

ut cf=j= 
;Ddsf] 

btf{ dWo] 

o; 

cf=j=sf] 

btf{ dWo] 

hDdf 

;+Vof 

98 407 493 65 298 362 27161.41 69570 72539 1099972 99700 1169541 27 42 69 

                
ग. भन्सार सम्बन्धी मुद्दा (सुन वाहेक) अन्य तफव  
ut 

cf=j=jf^ 

lhDd]jf/L 

;/L 

cfPsf]  

;+Vof 

o; 

cf=j= 
df btf{ 

ePsf]  

;+Vof 

btf{ 

ePsf 

hDdf  

;+Vof 

ljefujf^ km};nf ePsf] d'$f ;+Vof 
cbfntdf 

cleof]hg 

kq bfo/ 

ul/Psf] 

d''$f ;+Vof 

cbfntjf^ 

km};nf 

ePsf] d'$f 

;+Vof 

km%\of}^ x'g j+fsL d'$f 

;+Vof 

ut 

cf=j=sf] 

k|yd 6 

dlxgf 

o; 

cf=j=sf] 

k|yd 6 

dlxgf 

ut 

cf=j=sf] 

bf];|f] 6 

dlxgf 

o; 

cf=j=sf] 

bf];|f] 6 

dlxgf 

ut 

cf=j=sf] 

hDdf 

o; 

cf=j= 

sf]hDdf 

ut 

cf=j=sf] 

btf{ 

dWo] 

o; 

cf=j=sf] 

btf{ 

dWo] 

ut 

cf=j=;D

dsf] 

btf{ dWo] 

o; 

cf=j=sf] 

btf{ 

dWo] 

hDdf 

;+Vof 

158 591 749 349 202 478 451 827 653 113 401 31 14 35 93 128 

 
घ. ढुवानी साधन चकेिााँचबाट ननधावररत रािस्व वववरण 
ut cf=j=sf] k|yd 

6 dlxgf 

o; cf=j=sf] k|yd 6 

dlxgf 

ut cf=j=sf] bf];|f] 6 

dlxgf 
o; cf=j=sf] bf];|f] 6 dlxgf ut cf=j=sf] s'n hDdf o; cf=j=sf] s'n 

('jfgL 

;fwg 

;+Vof 

/fh:j ('jfgL 

;fwg ;+Vof 

/fh:j ('jfgL 

;fwg ;+Vof 

/fh:j ('jfgL 

;fwg ;+Vof 

/fh:j ('jfgL 

;fwg ;+Vof 

/fh:j ('jfgL 

;fwg ;+Vof 

/fh:j 

410 29,930,033 188 90,529,012 456 28,184,466 607 86,462,612 866 58,114,499 795 176,991,625 
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ङ. ववदेशी मुद्रा/हुण्डी कारोबार सम्बन्धी मुद्दा  
cf=j=)&!÷&@ af6 

lhDd]jf/L ;/L cfPsf]  

o; cf=j= df btf{ 

;+Vof  

s"n d2f ;+Vof   o; cf=j=df cbfntdf btf{ 

ePsf] d'2f ;+Vof   
af+sL d'2f ;+Vof  

197 47 244 60 184 

 

  

च. लललाम बबक्रीको वववरण 

ut cf=j=sf] k|yd 6 dlxgf o; cf=j=sf] k|yd 6 dlxgf 
ut cf=j=sf] bf];|f] 6 

dlxgf 

o; cf=j=sf] bf];|f] 6 

dlxgf 

ut cf=j=sf] s"n 

hDdf 

o; cf=j=sf] s"n 

hDdf 

lnnfd ;+Vof /fh:j lnnfd ;+Vof /fh:j lnnfd 

;+Vof 

/fh:j lnnfd 

;+Vof 

/fh:j lnnfd 

;+Vof 

/fh:j lnnfd 

;+Vof 

/fh:j 

234 848494.00 267 39399328.97 428 35473938 464 86389114 662 76523721 731 125788443 

            छ. बेरुिु फर्छ्र्यौट 

कूल वेरुिु रु. ३३६०५१ 

हालसम्म फर्छ् यौट भकसकेको २६५२६६ 

प्रगनत प्रनतशत ७८.९४ 
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आ.व. ०७२/०७३ को समग्र प्रगनत वववरणः 
 

१. क्षेत्रगत आधारमा छनौट गरी कर छिी गन े शंकास्पर्द २८१ वटा करर्दाताको कारोवार 
अनुसन्ट्धान तथा छानववन गररएको ।   

२. भन्ट्सारसम्बन्ट्धी गत आ.व. बाट  जम्मेवारी सरी आएका  १५८ र यस अवधधमा र्दताा भएका 
५९१ मुद्दाहरु मध्ये ६२१ वटा मुद्दा फर्छ् योट गररएको । 

३. ववलभन्ट् न भन्ट्सार कायााियबाट जा चपास भएका र आन्ट्तररक ओसार पसारका १११७ वटा 
मािवाहक गाडीहरुको भौनतक चकेजा च गररएको ।  

४. ववरे्दशी ववननमय अपचिन तफा  गत आ.व. बाट  जम्मेवारी सरी आएका १९७ र यस अवधधमा 
र्दताा भएका ४७ मुद्दाहरु मध्ये ६० वटा मुद्दाहरु सम्ब न्ट्धत  जल्िा अर्दाितमा र्दायर गररएको । 
उक्त मुद्दाहरुबाट ववगो तथा जररवाना रु. ८ करोड ७४ िाख माग र्दावव गररएको । 

५. साबबक बमो जम ननयलमत रुपमा िोकमागाको अनुगमन र द्रतु गस्ती पररचािन गररएको । 

६. मुद्दाको क्रममा रहेका बाहेक गोर्दाममा भएका सम्पूर्ा मािवस्तु लििाम गररएको । 

७. उपरोक्त कामकारवाहीबाट यस अवधधमा रु. २ अवा १४ करोड राजस्व संकिन भएको ।  

८. यस ववभागको ७९ % वेरुजु फर्छ् योट गररएको । 

९. राजस्व चहुावट (अनुसन्ट्धान तथा ननयन्ट्त्रर्) ऐन, २०५२ मा आधथाक ऐन माफा त समसामनयक 
सुधारको िाधग पेश गररएको ।   

१०. राजस्व चहुावट अनुसन्ट्धान ननरे्दलशका/कायाववधधको तयार गररएको ।  

११. राजस्व जोखखमका क्षेत्र पहहचान प्रनतवेर्दन तयार गररएको ।  

१२. महाननरे्दशकबाट ववभाग मातहतका सबै ४ वटै क्षेत्रीय कायााियहरुको अनुगमन गरी ननरे्दशन 
हर्दइएको ।  

१३. राजस्व जोखखम सम्बन्ट्धी पररसूचक तयार गरी सो को आधारमा प्राप् त सूचनाहरु वव् िेषर् 
गरी अनुसन्ट्धान गने काया प्रारम्भ गररएको । 

१४. कम्प्युटर अलभिेख प्रर्ािी (Automation System)  मा अलभिेखांककत गना शुरु गररएको । 

१५. आ.व. ०७२/७३ मा सूचनाको हक बमो जम सूचना माग गने ७ जना मागकताािाई सूचना 
उपिब्ध गराइएको ।  

 


