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भभूू��ममककाा 

 

 

राजस्व प�रचालन तथा ब्यवस्थापनका क्षे�मा नेपाल सरकारलाई सझुाव �दने मलुभतू उ�ेश्यका 

साथ स्था�पत नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आफ्नो स्थापनाको एक बषर् परुा गरेको छ। 

स्थापनाको बषर् भएकोले कायार्लयको संस्थागत �बन्ध, पूवार्धार �वकास, जनशि� ब्यवस्थापन, 

कायर्�णाल� �नधार्रण जस्ता आधारभूत कायर्हरु अथर् मन्�ालय र भन्सार �वभागसंगको 

समन्वयमा स�म�तले सम्पन् न गरेको छ। 

स�म�तको उ�ेश्य अनरुुप आ�थर्क बषर् 2077/78 को राजस्व �क्षेपण, असूल�, समस्या र 

चनुौतीका सम्बन्धमा अ�र्बा�षर्क ��तबेदन माननीय अथर्मन्�ी समक्ष 2077 माघमा �स्ततु 

ग�रएको �थयो। त्यसैगर� �वषयगत अध्ययन र अनसुन्धान, सरोकारवालाहरुसंगको अन्त��र् या र 

छलफल, उप-स�म�तहरुले �दएका राय र सझुाव, व्यावसा�यक र पशेागत संघ संस्था एवं 

सवर्साधारणबाट �ाप् त सझुाव संकलन गर� सो को �व�षेणका आधारमा तयार पा�रएको राजस्व 

नी�त र कर सधुार सम्बन्धी ��तबेदन, 2078 समेत माननीय अथर्मन्�ी समक्ष 2078 बैशाख 

मसान्तका �दन �स्ततु ग�रएको �थयो । 

स�म�तले गरेका उिल्लिखत कायर्हरुका अ�त�र� आ�थर्क बषर् 2077/78 मा सम्पादन गरेका 

�मखु उपलव्धीहरु, बजेट �ब�नयोजन, खचर् सम्बन्धी �ववरण, मखु्य उपलव्धी स�म�तले सामना 

गनुर्परेका समस्या एवं चनूौ�तहरु र भावी कायर्�दशा समे�टएको स�म�तको बा�षर्क ��तबेदन 

2078 �स्ततु ग�रएको छ। 

स�म�तलाई �भावकार�, न�तजामखुी र गठन आदेशको कायर्शतर् वमोिजम संचालन गन� र 

��तफलमखुी वनाउने सन्दभर्मा यस ��तबेदनमा उिल्लिखत कायर्�दशा अनरुुप सधुार गन�तफर्  

स�म�त �य�शील रहने छ । आगामी �दनमा स�म�तका कायर्लाई समयसापके्ष, न�तजामखुी र 

अझ बढ� उपलब्धीमूलक वनाउने ��तब�ता ब्य� गद� यस कायर्मा सवैको सहयोग र सद् भाव 

�ा� हनेु �वश् वास �लइएको छ। 

अन्तमा, यो ��तबेदन तयार गन� कायर्मा संलग्न स�म�तका सदस्य, सदस्य-सिचव लगायत सवै 

कमर्चार�हरुलाई धन्यबाद �दन चाहन्छु। 

 

ममहहेेशश  ��ससाादद  ददहहाालल 

        अअध्ध्ययक्षक्ष  
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11..11  ननेपेपााललममाा  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्ककोो  अअभ्भ्ययाासस 
 

�व�म संवत 2072 सालमा जार� भएके नेपालको सं�वधानको धारा ११९ को उपधारा 
३ मा नेपाल सरकारका अथर् मन्�ीले हरेक आ�थर्क वषर्को राजस्व र व्ययको अनमुान 
�त्येक वषर्को जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गनुर् पन� अ�नवायर् व्यवस्था गरेको छ । 
यस्तो वजेटले आय-व्ययको अ�त�र� संघीय राजस्व नी�तको �वषय प�न समेट्ने गदर्छ । 
आगामी आ�थर्क वषर्को राजस्व नी�त तजुर्मा गन� �ममा अन्य �वषयको अ�त�र� �नजी 
क्षे�को ��त�न�धत्व संग छलफल, अन्त��र् या एवं परामशर् माफर् त सझुाव संकलन गन� 
ग�रन्छ । यस्तो परामशर्बाट मूलतः वजेट व�व्यमा समावेश गनुर् पन� सरकारको राजस्व 
नी�त सम्बन्धी �वषयको अ�त�र� कर कानूनमा गनुर्पन� सधुार, करका दरमा गनुर् पन� 
प�रवतर्न, राजस्व �शासनको संगठनात्मक संरचनामा प�रमाजर्न, कायर् ��कया र जनशि� 
ब्यवस्थापनमा गनुर्पन� सधुार जस्ता �वषयमा राय एवं सझुाव संकलन गन� अभ्यास रहेको 
छ ।  

नेपालमा राजस्व नी�त तज ुर्मा र करका दरमा ग�रने सधुारको �सल�सलामा परामशर् गन� 
कायर्को थालनी �व.सं. २००८ को प�हलो वजेटदेिख नै �ारम्भ भएको पाइन्छ । त्यसवेला 
भन्सार महसूल लिक्षत राय सझुाव �ाप् त गनर् केन्��य ट् या�रफ बोडर्को गठन भएको 
�थयो । तत ्प�ात नेपाल सरकारले �व.सं. २०५६ देखी बजेट पूवर् राजस्व परामशर् स�म�त 
अस्थायी रुपमा गठन गर� परामशर् �लने कायर्लाई औपचा�रक रुपमा अिघ बढाएको �थयो । 
अथर् मन्�ालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखालाई त्यसवेला राजस्व परामशर् स�म�तको 
सिचवालयको कायर् गन� िजम्मेवार� �दइएको �थयो ।  

िजल्लास्तरमा प�न राजस्व परामशर्को कायर् थालनी गन� उ�ेश्यले �व.सं. २०५८ मा भ�परु, 
�वराटनगर, धरान, जनकपरु, वीरग�, हेटौडा, नारायणगढ, भ�परु, ल�लतपरु, पोखरा, भैरहवा, 
नेपालग�, धनगढ� र महेन्�नगर जस्ता व्यापा�रक केन्�मा परामशर्को ला�ग समन्वय स�म�त 
गठन भएका �थए । त्यसैगर� �व.सं. २०६० मा अथर् मन्�ालयमा अलग्गै महाशाखालाई 
राजस्व परामशर् स�म�तको कायर् गन� गर� िजम्मेवार� तो�कएको �थयो । तत ्प�ात �त्येक 
वषर् वजेट तयार�को �ममा �नजी क्षे�को समेत ��त�न�ध�व हनुेगर� अस्थायी रुपमा राजस्व 
परामशर् स�म�त गठन गर� छलफल, अन्त��र् या एवं सम्वाद�ारा राय संकलन गन� र अथर् 
मन्�ालयमा �सफा�रश स�हतको ��तवेदन पेश गन� अभ्यास रह� आएको �थयो ।  

नेपाल सरकार�ारा राजस्व परामशर्को कायर्लाई थप व्यविस्थत, �भावकार�, समय सापेक्ष र 
न�तजामखुी वनाउने उ�ेश्य र स्थायी �कृ�तको संरचनागत व्यवस्था �मलाउने ध्येयले 
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आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को सरकारको नी�त र कायर्�ममा स्थायी संरचना स�हतको 
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त गठन गन� व्यवस्था उल्लेख भयो । यो नी�तगत व्यवस्था 
वमोिजम �वकास स�म�त ऐन, २०१३ अनरुुप �व.सं. २०७६ माघ २० गते नेपाल सरकार 
मिन्�प�रषद् बाट "नेपाल राजस्व परामशर् �वकास स�म�त (गठन)आदेश, २०७६" जार� भई 
(अनसूुची - 1) �व.सं. २०७७ भा� १ गते स्थायी �कृ�तको नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त 
(Nepal Revenue Advisory Board) गठन भएको हो । संघीय तहमा नेपाल राजस्व परामशर् 
स�म�त गठन भए प�ात ्क�तपय �देश र स्थानीय तहले प�न �नजी क्षे�को ��त�न�धत्व 
भएको �मशः �ादेिशक राजस्व परामशर् स�म�त र स्थानीय राजस्व परामशर् स�म�त गठन 
गर� राजस्व सम्बन्धी परामशर्को कायर्लाई �नरन्तरता �ददै आएका छन ्। यसर� संघीय 
संरचना अन्तगर्तका तीनवटै तहमा आ-आफ्नो क्षे�ा�धकार �भ� रह� राजस्व �णाल�को 
उपय�ु र �दगो �वकासका ला�ग राजस्व परामशर् स�म�तमाफर् त छलफल, अध्ययन, 
अनसुन्धान र अन्त��र् या गर� गराई राय सझुाव स�हतको ��तवेदन बझुाउने र सो 
��तबेदनमा �सफा�रशहरु समेतको आधारमा राजस्व नी�त, करका दर र राजस्व सम्ब� 
���यागत तथा संगठनात्मक व्यवस्थामा समयानकूुल प�रवतर्न गन� प�रपाट� स्था�पत भएको 
छ ।  

11..22  ननेपेपाालल  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्  सस��मम��ततककोो  गगठठनन 

�वगतको राजस्व परामशर्को अभ्यास र छलफल तथा अन्त��र् या कायर्लाई थप �भावकार� 
पाद� नेपाल सरकारलाई राजस्व प�रचालन तथा व्यवस्थापनको क्षे�मा आवश्यक सझुाव 
�दन तथा नी�तगत �सफा�रश गनर् संघीय संरचना अन्तगर्त नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको 
गठन ग�रएको हो । स�म�तको कायर्क्षे� संघीय तहमा मा� रहेको छ । स�म�तमा एक 
अध्यक्ष र दईु सदस्य रहने व्यवस्था छ । सिचवालयको �शास�नक �मखुको रुपमा नेपाल 
सरकार, �नजामती सेवाको राजप�ा�ंकत �थम �ेणीको सहसिचव रहने व्यवस्था छ ।  

स�म�तले सरकारको राजस्व नी�त, करको संगठन र संरचना एवं कायर् �कृयाको मूल्या�न, 
व्यवसायमै�ी र लगानी मै�ी वातावरण सजृना हनेु गर� कर �णाल�को �वकास, अन्तरार्��य 
कर, कर छुट तथा दोहोरो करमिु� सम्झौताको अध्ययन एवं �व�ेषण, नयाँ कर लगाउने 
�वषाय, खारेज गनुर् पन� कर र करका दरहरुमा गनुर्पन� प�रवतर्न तथा वतर्मान राजस्व 
सम्बन्धी ऐन कानूनको �भावकार� कायार्न्वयन भए नभएको अध्ययन �व�ेषण गर� नेपाल 
सरकारमा राय सझुाव स�हतको ��तवेदन पेश गन� मखु्य िजम्मेवार� पाएको छ ।  

त्यसैगर� तीन तहका सरकारहरुले लगाएका करको अध्ययन �व�षेण गर� दोहोरोपना 
आउँन न�दन सझुाव �दने, �वगतमा भएका राजस्व सम्बन्धी अध्ययन अनसुन्धान कायर्को 
�व�षेण गर� सझुाव पशे गन� रनेपाल सरकारको राजस्व सम्बन्धी वौ��क केन्� (Revenue 
Think Tank) को कायर् गन� जस्ता �विश� कायर् िजम्मेवार� प�न यस स�म�तलाई �दइएको 
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छ । �यनै िजम्मेवार� अनरुुप कायर् सम्पादन गद� स�म�तलाई राजस्व सम्बन्धी �वषयमा 
सावर्ज�नक-�नजी क्षे�को सम्बाद म� च (Public-Private Dialogue Forum) को रुपमा 
�वकास गद� ल�गने नी�त �लइएकोछ । 
 
11..33  ननेपेपाालल  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्  सस��मम��ततककोो  ससोोचच 

देशको सम� आ�थर्क व�ृ� र �वकासका ला�ग आवश्यक पन� साधन एवं �ोतको द�गो 
व्यवस्थापनका ला�ग �भावकार� राजस्व �णाल� स्थापना गनर् योगदान परु्यार्उन ुस�म�तको 
सोच रहेको छ ।  

 

11..44  ननेपेपाालल  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्  सस��मम��ततककोो  उउ��ेेश्श्यय 

देशको राजस्व प�रचालन तथा व्यवस्थापनको क्षे�मा नेपाल सरकारलाई उपय�ु, 
कायार्न्वयनयोग्य एवं समय सापेक्ष सझुाव �सफा�रश गनुर् स�म�तको उ�ेश्य रहेको छ ।  

 

11..55  ननेपेपाालल  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्  सस��मम��ततककोो  ररणणननीी��तत 

उिल्लिखत सोच र उ�ेश्य �ा��का ला�ग नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आफ्नो कायर् 
सम्पादन गदार् देहायका रणनी�तहरु अवलम्बन गन�छः 

 राजस्व सम्बन्धी �वषयको अध्ययन, अनसुन्धान र �व�षेण गर� राय सझुाव संकलन 
गन�,  

 सरकार र �नजी क्षे� बीच राजस्व सम्वादको रा��य म�को रुपमा कायर् गन�, 

 राजस्वको सन्दभर्मा अध्ययन, अनसुन्धान एवं �व�ेषण गनर् �व�हरुको �नय�मत 
प�रचालन गन�, 

 अध्ययन, अनसुन्धान, छलफल, अन्त��र् या तथा सम्वाद जस्ता पक्षलाई �नरन्तरता �दई 
राजस्वको वौ��क म� (Revenue Think Tank) को रुपमा स�म�तलाई स्था�पत गराउने, 

 नेपाल सरकारको राजस्व र कर सम्बन्धी �वषयमा सल्लाहकार� र परामशर्दा�ी 
�नकायको रुपमा स�म�तलाई रुपान्तरण गन� ।  

 
11..66  ननेपेपाालल  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्  सस��मम��ततककाा  ककााययर्र्ससम्म्पपााददननककाा  आआधधााररहहरुरु 

देहायका आधारहरु अवलम्बन गद� स�म�तले आफ्नो कायर् सम्पादन गन�छः 

 स�म�तले आफ्नो कायर् चसु्त संगठन संरचना र सानो जनशि�बाट सम्पादन गरेको छ, 

 �नजी क्षे�संग छलफल, अन्त��र् या र सम्वादलाई �नय�मत र �मखु कायर् ���याको 
रुपमा अवलम्बन गदर्छ, 
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 सरोकारवालाहरुको सहभा�गता र तथ्यपरक अध्ययन �व�ेषणलाई अवलम्बन गर� 
स�म�तले कायर् सम्पादन गरेको छ, 

 राजस्वको क्षे�मा �नरन्तर अध्ययन र अनसुन्धान गन� कायर् स�म�तको कायर् सँस्कार 
�भ� पदर्छ, 

 सावर्ज�नक एवं �नजी क्षे�बाट �ा� सझुाव र स�म�तको �व�ेषण स�हतको सझुाव एवं 
�सफा�रश ��तवेदन नेपाल सरकारअथर् मन्�ालयमा पेश गरेको छ, 

  
11..77  ननेपेपाालल  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्  सस��मम��ततककोो  सस��ठठनन  ससंंररचचननाा 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त र स�म�तको सिचवालयको संगठन संरचना देहाय वमोिजम 
रहेको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त 
(Nepal Revenue Advisory Board) 

 

अध्यक्ष 

सदस्य सदस्य 

स�म�तको सिचवालय 

सदस्य-सिचव(�शासक�य �मखु) 
 

�व� / �वशेष� समूह 

भन्सार तथा गैर कर अध्ययन  

�व�षेण शाखा 

 

आन्त�रक राजस्व अध्ययन  

�व�षेण शाखा 

• उपसिचव (राजस्व) - १ 

• शा.अ. (राजस्व)  - 1 

• कम्प्यूटर अ�धकृत - १ 

• ना.स.ु (राजस्व)  - 2 

• लेखापाल  - १ 

• कम्प्यूटर अपरेटर(करार) - 2 

• ह.स.चा. (करार) - 4 

• का.स. (करार) - 3 

• उपसिचव (राजस्व)  - १ 

• शाखा अ�धकृत (राजस्व) - 1 

• ना.स.ु (राजस्व)   - १ 



बा�षर्क ��तवेदन, 2078  5 
 

11..11.. स्स्ववीीककृृतत  ददररबबन्न्दद��  रर  पपददपपू�ू�ततर्र् 
 
 
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको सिचवालयको स्वीकृत दरवन्द� संख् या जम्मा 20 
(बीस)रहेको छ । स्वीकृत दरवन्द� अनरुुप स�म�तमा राजप�ा�ंकत �थम �ेणी 1, 
राजप�ा�ंकत ��तीय �ेणी 2, राजप�ा�ंकत ततृीय �ेणी 3, त्यसैगर� राजप� अनं�कत �थम 
�ेणीका 5 समेत 11 जना स्थायी दरबन्द� र कम्प्यटुर अपरेटर 2 जना, हलकुा सवार� 
चालक 4 जना र कायार्लय सहयोगी 3 जना गर� जम्मा 9 जना दरबन्द� स्वीकृत भएको 
छ । स्वीकृत दरबन्द�, पदप�ूतर्को अवस्था र �र� दरबन्द�को �वस्ततृ �ववरण ता�लका-1 
मा �दईएको छः 

तताा��ललककाा  --  11 
ननेपेपाालल  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्  सस��मम��ततककोो  ससििचचववााललययककोो  स्स्ववीीककृृतत  ददररबबन्न्दद��  रर  पपददपपूू��ततर्र्ककोो  ��ववववररणण 

 
��सस..ननंं..  पपदद ��ेेणणीी,  ससेेववाा  ससंंख्ख्ययाा पपददपपू�ू�ततर्र्  ��रर��  

१. सदस्य सिचव (�शासक�य 
�मखु) 

रा.प. �थम, �शासन 1 1 - 

२. उपसिचव रा.प. ��तीय, राजस्व २ 1 1 

३. शाखा अ�धकृत रा.प. ततृीय, राजस्व २ 1 1 

४. कम्प्यूटर अ�धकृत रा.प. ततृीय, नेपाल �व�वध १ 1 - 

५. नायव सबु्बा रा.प. अनं�कत �थम, राजस्व ४ - 4 

6. लेखापाल रा.प. अनं�कत �थम, लेखा १ - 1 

7. कम्प्यूटर अपरेटर रा.प. अनं�कत �थम, नेपाल 
�व�वध 

२ 1 1 

8. हलकुा सवार� चालक(करार) �ेणी�वह�न ४ 4 - 

9. कायार्लय सहयोगी �ेणी�व�हन ३ 1 2 

जजम्म्ममाा  2200  1100  1100  

 

स्वीकृत दरबन्द� 20 भएता प�न हाल 10 पदमा� प�ूतर् भएको छ । यसर� हेदार् 
स�म�तको स्वीकृत दरबन्द�को 50 ��तशत मा� पदपू�तर् भएको देिखन्छ । यसले 
स�म�तको कायर्सम्पादनमा जनशि� अभावले असर पारेको छ ।  
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11..88  ननेपेपाालल  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्  सस��मम��ततककोो  ककाामम,  ककततर्र्ब्ब्यय  रर  अअ��धधककाारर 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त (गठन) आदेश, २०७६ को दफा ९ बमोिजम स�म�तको 
काम, कतर्व्य र अ�धकार �नम्नानसुाररहेको छ: 

• राजस्व नी�त, कर सम्बन्धी नी�त, कर संरचना र कायर् ���याको साम�यक मूल्या�न 
गर� उपय�ु राजस्व �णाल� �वकास गनर् आवश्यक अध्ययन गन� वा गराउन,े  

• रा��य आ�थर्क नी�तको आधारमा राजस्व नी�त, कर नी�त, कर संरचना र कायर् 
���याको साम�यक मूल्या�न गर� उपय�ु र व्यवहा�रक कर �णाल� �वकास गनर् 
नेपाल सरकारलाई सझुाव �दने,  

• लगानीमै�ी कर नी�तको �वकास गनर् आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान गर� नेपाल 
सरकारलाई सझुाव �दने,  

• आन्त�रक �ोतको सवल�करण, करको दायरा �वस्तार, कर छुट तथा दोहोरो करमिु� 
सम्झौताको �भाव �व�षेण गन�, राजस्व स�लनको योजना तथा �क्षेपण र राजस्व 
प�रचालन आ�द कायर्को �नरन्तर अनगुमन र मूल्या�न गर� नेपाल सरकारलाई वा�षर्क 
बजेट तजुर्माको ला�ग सझुाव �दने,  

• नेपाल सरकारले लगाएका मौजदुा कर तथा गैरकर राजस्वका दरहरूको अन्तर 
सम्बन्ध, �व� व्यापीकरण तथा ��पक्षीय एवं बहपुक्षीय सन्धी सम्झौता समेतको अध्ययन 
एवं �व�ेषण गर� आवश्यक सधुारका ला�ग �सफा�रस गन�, 

• उ�ोग, व्यापार, पयर्टन लगायत अन्य �व�भ� व्यवसायको �वकास तथा �वस्तारमा 
अनकूुल हनुे राजस्व सम्बन्धी नी�त तथा कायर्�म बारे नेपाल सरकारलाई राय सझुाव 
�दने,  

• नया ँ कर लागू गन� तथा कुनै कर खारेज गनुर्पन� भएमा अध्ययन अनसुन्धान एवं 
सम्बिन्धत क्षे�का �वशेष�, उ�ोगी, व्यवसायीसगँ समेत छलफल गर� सझुाव �लने,  

• बजेट व�व्यमा उल्लेख भएका राजस्व सम्बन्धी नी�त तथा कायर्�महरुको 
कायार्न्वयनको ला�ग सझुाव �दने,  

• �व�भ� �ोतबाट उपलब्ध सूचना तथा अध्ययनको आधारमा आ�थर्क �वकाससगँ 
सम्बिन्धत �वषयमा अन्तरार्��य क्षे�ीय तथा रा��य अथर्तन्�को अवस्थाको तलुनात्मक 
�व�षेण गर� सझुाव �दन,े  

• राजस्व सम्बन्धी कानूनको �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन भए नभएको अध्ययन, 

अनसुन्धान गन� र कायार्न्वयनका ला�ग सझुाव �दने, 

• राजस्व सम्बन्धी कानूनमा संशोधन वा प�रमाजर्न वा सो सम्बन्धी नया ँ कानूनको 
आवश्यकता भएको �वषयमा अध्ययन गर� सझुाव �दने,  
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• राजस्व �णाल�को द�गो �वकास गनर् तथा राजस्व �शासनलाई व्यवसा�यक‚ सक्षम, सदुृढ 
र पारदश� बनाउन स�ठन संरचनामा गनुर्पन� सधुारका सम्बन्धमा सझुाव �दने,  

• अन्तररा��य कर �णाल�को अध्ययन गर� सोको आधारमा नेपालको कर �णाल�मा 
गनुर्पन� सधुारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सझुाव �दने,  

• �देश र स्थानीय तहबाट लगाइएको करको अध्ययन गर� राजस्व �शासनमा दोहोरोपन 
आउन न�दन गनुर्पन� कायर्को सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव �दने,  

• द�गो, पारदश�, �भावकार� तथा �ग�तशील कर �णाल�को �वकासको ला�ग सझुाव �दन,े  

• राजस्व �शासनका सम्बन्धमा पेश भएका �व�भ� सझुाव, अध्ययन ��तवेदन अध्ययन 
गर� सझुाव �दन,े  

• नेपाल सरकारको राजस्व सम्बन्धी वौ��क केन्� (Think Tank) को रूपमा रह� काम 
गन�, 

• अथर्शा�, लेखा, व्यवस्थापन, वािणज्य शा� वा कानून �वषयमा स्नातको�र तहमा 
अध्ययन ग�ररहेका �व�ाथ�लाई समावेश गर� समय-समयमा इन्टनर्सीप कायर्�म 
स�ालन गन� ।  

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको उपरो� काम, काम, कतर्व्य र अ�धकार अनरुुप कायर् 
सम्पादनलाई अिघ बढाउन गठन आदेशमा देहाय वमोिजमको थप काननुी व्यवस्था प�न 
ग�रएको छः 

• स�म�तका अध्यक्ष र सदस्य स�म�तमा पूरा समय कायर् गन� पदा�धकार�को रुपमा रहन,े 

• स�म�तको सदस्य सिचव र �शासक�य �मखुको रुपमा कायर् गन� गर� �नजामती सेवा 
अन्तगर्त नेपाल �शासन सेवाको एक राजप�ा�ंकत �थम �ेणीको अ�धकृत तो�कने, 

• स�म�तको दै�नक कायर् सम्पादनका ला�ग नेपाल सरकारको स्वीकृत दरवन्द� अनसुारका 
कमर्चार� रहने र अ�धकृतस्तरका कमर्चार� नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने, 

• स�म�तको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा ढाँचा अनरुुप हनुे र लेखापर�क्षण 
महालेखापर�क्षकबाट हनु,े 

• राजस्व र कर सम्बन्धी �वषयमा अध्ययन, अनसुन्धान र �व�षेण गनुर् पदार् सम्बिन्धत 
क्षे�का �व�/�वशेष� प�रचालन ग�रने र त्यस्ता �व�/�वशेष� व्यि� एवं संस्थाको 
सूची (Roster) बनाई रा�पुन�, 

• स�म�तलाई आवश्यक पन� सूचना र तथ्यांक उपलब्ध गराउन ुसम्बिन्धत सवै सरकार� 
�नकायको कतर्व्य हनेु, 

• स�म�तले आफूले सम्पादन गरेको कायर्को वा�षर्क ��तवेदन अथर् मन्�ालयमा �स्ततु 
गनुर्पन� र यस्तो �ववरण मन्�ालयले सावर्ज�नक गनुर्पन�, 

• स�म�तले नेपाल सरकारसंग सम्पकर्  गदार् अथर् मन्�ालयमाफर् त गनुर्पन� ।  
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पप��ररच्च्छछेेदद  -  २२ 

आआ��थथर्र्कक  बबषषर्र्  22007777//7788  ककोो  बबाा��षषर्र्कक  बबजजेेटट  ततथथाा  ककााययर्र्��मम    

�ब.सं. 2077 साल भा� 1 गते स�म�तको गठन भए पश् चात स�म�तले आ�थर्क बषर् 
2077/78 का ला�ग देहाय बमोिजमको बा�षर्क बजेट तथा कायर्�म स्वीकृत गर� 
कायार्न्वयनमा ल्याएको �थयो ।  

22..11  बबाा��षषर्र्कक  बबजजेेटट  ततथथाा  ककााययर्र्��मम 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको स्थापना आ�थर्क बषर् �ारम्भ भए पश् चात भएकोले अथर् 
मन्�ालयबाट स�म�तको सिचवालय भन्सार �वभाग प�रसर �भ� स्थापना गनर् आवश्यक पन� 
फ�नर्चर, कायार्लय साम�ी, पा�र��मक लगायतका खचर् र भ�ुानी ब्यवस्था भन्सार 
�वभागबाट गर� बजेटको ला�ग मन्�ालयमा माग हनु भन्सार �वभागलाई �नद�शन �दएको र 
सोह� अनरुुप कायर् अिघ बढाइएको �थयो ।  

स�म�त स्थापना पश् चात स�म�तबाट बा�षर्क कायर्�म स� चालन एवं कायार्लय ब्यवस्थापनको 
ला�ग आवश्यक बजेट अथर् मन्�ालयमा माग गरेको र सो अनरुुप भन्सार �वभागको बजेट 
उपशीषर्कबाट खचर् गन� गर� पूजँीगततफर्  रु. 54 लाख 50 हजार र चाल ुतफर्  रु. 1 
करोड 58 लाख 80 हजार गर� कूल रु. 2 करोड 13 लाख 30 हजार बजेट 
�ब�नयोजन भएको �थयो ।  

22..22  भभौौ��ततकक  लल��यय 

स�म�तलाई आ�थर्क बषर् 2077/78 मा देहाय बमोिजम भौ�तक पूवार्धार ब्यवस्थापन, 
जनशि� ब्यवस्थापन, स�म�तमा �नजी के्ष�को सहभा�गताको ला�ग र गठन आदेश संशोधन 
�स्ताव एवं आवश्यकता अनसुार �व�हरुको प�रचालनको ब्यवस्था �मलाउने लगायतका 
�शास�नक ल�यहरु तो�कएको �थयो ।  

22..22..11  भभौौ��ततकक  पपूूववाार्र्धधाारर  ब्ब्ययववस्स्थथाापपनन 

स�म�तको कायार्लय स� चालनको ला�ग भन्सार �वभाग प�रसरमा रहेको भन्सार जाँचपास 
पर�क्षण कायार्लय रहेको भवनको प�हलो तल्ला उपलब्ध गराइएको छ । नयाँ स्थापना 
भएको कायार्लय भएकोले कायर् स� चालन सहजताका ला�ग आवश्यक भौ�तक सामा�ीहरुः 
फ�नर्चर, कम्प्यूटर, ��न्टर जस्ता मेिशनर� र अन्य आवश्यक सामानहरुको ब्यवस्था, 
टे�लफोन तथा इन्टरनेटको ब्यवस्था र वेवसाइट �नमार्ण तथा सन्चालन जस्ता भौ�तक 
ल�यहरु �नधार्रण ग�र असोजसम्म कायर् सम्पन् न गन� समय सीमा �नधार्रण ग�रएको �थयो ।  
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22..22..22  जजननशशिि��  ब्ब्ययववस्स्थथाापपनन 

स�म�त स्थापनाको समयमा तत्काल कायर् सन्चालनको ला�ग भन्सार �वभागका 
उपमहा�नद�शकलाई सदस्य सिचवको समेत काम गन� गर� तो�कएको �थयो भने एकजना 
शाखा अ�धकृत, एकजना कम्प्यटुर अ�धकृत, एकजना ना.स.ु र दईुजना कायार्लय 
सहयोगीलाई अथर् मन्�ालयबाट काजमा खटाइएको �थयो । स�म�त एक स्थायी संस्था 
भएकोले आफ्नै जनशि� ब्यवस्थापन गनर् सदस्य-सिचवको संयोजकत्वमा संगठन तथा 
ब्यवस्थापन सभ�क्षण टोल� गठन गर� का�तर्क म�हना सम्म ��तबेदन पेश गन� समय सीमा 
�नधार्रण ग�रएको �थयो ।  

22..33  अअध्ध्ययययनन  रर  अअननुसुसन्न्धधाानन 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आ�थर्क बषर् 2077/78 मा राजस्व सम्ब� �व�भन् न 
�वषयमा �व�हरु माफर् त अध्ययन, अनसुन्धान र �वश् लेषण गन� ल�य राखेको �थयो । यस 
अन्तगर्त राजस्व नी�त सधुारका ला�ग भन्सार, मूल्य अ�भब�ृ� कर र अन्तःशलु्क सम्बन्धी 
अध्ययन �वश् लेषण,अनलाईन कारोबार र �रयल स्टेटलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने जस्ता 
�वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गराउने ल�य �लएको �थयो । त्यसैगर� संघसँग दोहोरोपना 
भएको करारोपण, ढुवानीमा अ�त�र� कर र इन्टनर्सीप सन्चालन सम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान गन� गराउने ल�य रािखएको �थयो ।  

22..44  पपररााममशशर्र्  ततथथाा  छछललफफलल  ककााययर्र्��मम 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले स�म�तको काम, कतर्ब्य र अ�धकारको बारेमा जानकार� 
गराउने साथै राजस्व सम्बन्धी नी�तगत �वषयमा सझुाव संकलन गन� उ�ेश्यले देहाय 
बमोिजम छलफल र अन्तर��र् या गन� ल�य रािखएको �थयो ।  

• संघीय तहका राजस्व �शासनसँग सम्ब� सरकार� �वभाग एवं �नकायहरु संग छलफल 
एवं परामशर् ।  

• �नजी क्षे�का �व�भ� औ�ो�गक, व्यापा�रक एवं व्यवसा�यक संघ संस्थाका छाता 
संगठनहरु(संघ, महासंघ) संग छलफल तथा परामशर् ।  

• उ�ोगी ब्यावसायीहरु, वस्तगुत एवं �वषयगत संघहरु तथा पेशागत संघ संस्थाहरु, 
प�कार  

तथा राजस्व �ब�हरुसंग छलफल र परामशर् ।  

22..55  अअन्न्तत����र्र् ययाा  ककााययर्र्��मम 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग नेपाल सरकारलाई 
राजस्व नी�त तथा कर �शासनमा गनुर्पन� सधुार सम्बन्धी सझुाव स�हतको ��तबेदन �स्ततु 
गनर्को �निम्त सझुाव संकलन गन� उ�ेश्यले �देश तहमा �देशको राजधानी र मखु्य मखु्य 
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ब्यापा�रक केन्�हरुमा अन्त��र् या कायर्�महरु स� चालन गन� ल�य राखेको �थयो । 
जसको �ववरण ता�लका 2 मा �दईएको छः 

तताा��ललककाा  22 

��ददेेशश  ततथथाा  ��ममुखुख  ब्ब्ययाापपाा��ररकक  ककेेन्न्��  स्स्ततरर��यय  अअन्न्तत����र्र् ययाा  छछललफफलल  ककााययर्र्��मम 

��..ससंं..  स्स्थथाानन  ��स्स्तताा��ववतत  ��मम��तत  

1 धनगढ� 2077 फागनु 9 गते 

2 नेपालगन्ज 2077 फागनु 11 गते 

3 सखु�त 2077 फागनु 12 गते 

4 �वराटनगर 2077 फागनु 16 गते 

5 जनकपरु 2077 फागनु 18 गते 

6 वीरगन्ज 2077 फागनु 19 गते 

7 हेट�डा 2077 फागनु 20 गते 

8 पोखरा 2077 फागनु 23 गते 

9 बटुवल 2077 फागनु 25 गते 

11 ध�ुलखेल 2077 चैत १0 गते 

 

22..66  उउपप--सस��मम��ततहहरुरु  ममााफफर्र् तत  ससुझुझाावव  ससंंककललनन 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग राजस्व सम्बन्धी नी�त 
एवं कर सधुार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझुाव �स्ततु गनर् नेपाल राजस्व परामशर् 
स�म�त अन्तगर्त �व�भन् न 7 वटा �वषयगत उप-स�म�तहरु गठन गर� उ� स�म�तहरु 
माफर् त सम्बिन्धत �वषयमा राय सझुाव संकलन गर� ��तबेदन �ाप् त गन� ल�य रािखएको 
�थयो ।  

22..77  आआ..बब..  22007788//7799  ककोो  ररााजजस्स्वव  ससम्म्बबन्न्धधीी  ससुझुझाावव  ����ततबबेेददनन  ततययाारर�� 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आ�थर्क बषर् 2077/78 �भ�ै आगामी आ�थर्क बषर् 
2078/79 को ला�ग राजस्व नी�त एवं कर सधुार सम्बन्धी ��तबेदन तयार गर� अथर् 
मन्�ी समक्ष 2078 बैशाख मसान्त �भ�ै पेश गन� ल�य रािखएको �थयो । राजस्वका 
�व�वध �वषयमा छलफल, अन्तर��र् या,अध्ययन, अनसुन्धान, �वश् लेषण, अनगुमन र मूल्या�न 
गर� राजस्व प�रचालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स�म�तले वा�षर्क ��तवेदन तयार गन� 
ल�य प�न रहेको �थयो ।  
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22..88  अअन्न्यय 

उपरो� ल�यहरुका अ�त�र� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आ�थर्क बषर् 2077/78 
को ला�ग राजस्व �ोत केन्�को अवधारणा बनाई त्यस्तो केन्�को स्थापनाका �ारिम्भक 
कायर्हरु थालनी गन�, राजस्व परामशर् स�म�तको बलेु�टन �काशन गन�, र स�म�तको 
वेवसाइट �नमार्ण गन� समेत ल�य राखेको �थयो ।  

यसैगर� स�म�तमा �नजी क्षे�को सहभा�गताको ला�ग गठन आदेशमा संशोधन गन�, 
�नयमावल� तजुर्मा गन�, �व�हरुको रोष् टर तयार गन� र आवश्यकता अनसुार �व�हरुको 
प�रचालन गन� समेत ल�य �नधार्रण ग�रएको �थयो ।  
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पप��ररच्च्छछेेदद  --  33 

सस��मम��ततबबााटट  आआ��थथर्र्कक  बबषषर्र्  22007777//7788  ममाा  ससम्म्पपाा��ददतत  ��ममुखुख  ककााययर्र्हहरुरु 

 

33..11  आआ��थथर्र्कक  बबषषर्र्  22007788//7799  ककोो  ररााजजस्स्वव  ननीी��तत  ततथथाा  ककााययर्र्��ममककोो  ललाा��गग  ससुझुझााबब  
ससंंककललनन   

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको आ�थर्क बषर् 2077/78 को बा�षर्क कायर्�म अनसुार 
आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग राजस्व नी�त र कर सधुार सम्बन्धी ��तबेदन तजुर्मा 
गन� कायर् अन्तगर्त देहाय बमोिजमका ��याकलापहरु माफर् त सूचना, जानकार�, राय एवं 
सझुाव संकलन ग�रएको �थयो ।  

33..11..11  ससंंघघीीयय  ततहहककाा  ��ननककााययहहरुरुससँँगग  छछललफफलल 

आगामी आ�थर्क वषर् 2078/79 को राजस्व नी�त, कर सधुार तथा राजस्व �शासनका 
ला�ग राय एवं सझुाव संकलन गन� अ�भ�ायले सरकार� �नकायहरु र �नजी क्षे�का 
सरोकारवाला छाता संघ संस्थासँग उनीहरुको धारणा, राय र सझुाव संकलन गन� कायर् 
भएको �थयो ।  

 

आन्त�रक राजस्व �वभागमा आयोिजत छलफल तथा अन्त��र् या कायर्�मको झलक 

स�म�तले स्थापना पश् चात का�तर्क, मंसीर र पषु म�हनामा संघीय तहमा यस्तो छलफल 
कायर्�म आयोजना गरेको �थयो । यस्तो छलफल कायर्�म राजस्वसंग �त्यक्ष सरोकार 
राख् ने मूलतः �नयामक �नकायहरुसंग �ारम्भमा नै स� चालन ग�रएको �थयो । यस 
सम्बन्धी �ववरण ता�लका 3 र 4 मा �स्ततु ग�रएको छ ।  



बा�षर्क ��तवेदन, 2078  14 
 

तताा��ललककाा  --  33 

ससररककाारर��  ��ननककााययहहरुरुससंंगग  अअन्न्तत����र्र् ययाा  रर  छछललफफलल 

�� ..ससंं..   ��मम��तत ससररककाारर��  ��ननककाायय//��ववभभाागग ससहहभभाागगीी  ससंंख्ख्ययाा 

1 2077/07/04 भन्सार �वभाग 21 

2 2077/08/10 आन्त�रक राजस्व �वभाग 17 

3 2077/08/28 राजस्व अनसुन्धान �वभाग 18 

4 2077/09/22 सम्पि� श�ुीकरण अनसुन्धान �वभाग 10 

 
कायर्�ममा सम्बिन्धत �वभागका महा�नद�शक, उपमहा�नद�शक र राजस्व �शासनसंग �त्यक्ष 
सम्ब� रहने अ�धकृतहरुको सहभा�गता रहेको �थयो । �त्येक �वभागसंग अलग अलग 
ग�रएको अन्त��र् या तथा छलफलवाट सम्बिन्धत �वभागले राजस्वको क्ष�ेमा के कस्तो 
कायर् गरेका छन ्? समस्या चनुौती के के महससु छन ्? �तनको समाधानका ला�ग के के 
उपाय हनु सक्छन ्जस्ता पक्षमा �बस्ततृ अन्त��र् या र छलफल भई सम्बिन्धत �नकायबाट 
आ-आफ्ना धारणा स�हत सधुारका सझुावहरु �ाप् त भएका �थए ।  
 

तताा��ललककाा  --  44 

��ननजजीी  क्षक्षे�े�ककाा  औऔ��ोो��गगकक, व्व्ययाापपाा��ररकक  एएववंं  व्व्ययववससाा��ययकक  ससंंघघ  ससंंस्स्थथााककाा  छछाातताा  ससंंगगठठननहहरुरु  ससंंगग  
अअन्न्तत����र्र् ययाा  रर  छछललफफलल 

�� ..ससंं..   ��मम��तत ��ननजजीी  क्षक्षे�े�ककाा  ससंंघघ  ससंंस्स्थथााककोो  छछाातताा  ससंंगगठठनन ससहहभभाागगीी  ससंंख्ख्ययाा 

1 2077/08/24 नेपाल चेम्बर अफ कमशर् 18 

2 2077/08/25 नेपाल सम�ुपार �नकासी पैठार� संघ 15 

3 2077/09/07 नेपाल उ�ोग प�रसंघ 18 

4 2077/09/08 नेपाल उ�ोग बािणज्य महासंघ 13 
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स�म�त�ारा आयोिजत छलफल तथा अन्त��र् या कायर्�ममा सहभागी �नजी क्षे�का ��त�न�ध ।  

छलफल तथा अन्तर��या कायर्�ममा उपयुर्� संघ महासंघहरुका अध्यक्ष, ब�रष् ठ 
उपाध्यक्ष तथा अन्य उच्च पदा�धकार�हरुको सहभा�गता रहेको �थयो । अन्त��र् या 
छलफलमा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको गठन, काम, कतर्ब्य र अ�धकार तथा आ.ब. 
2077/78 मा ग�रने �मखु कायर्�मबारे जानकार� �दने र सम� राजस्व सधुारका ला�ग 
सरकार र �नजी क्षे�ले सहकायर् गन� �वषय र राजस्व �णाल� सधुारका ला�ग �नजी क्षे�को 
भ�ूमकाका सन्दभर्मा समेत �ववेचना ग�रएको �थयो । अन्त��र् या तथा छलफलमा 
सम्बिन्धत �नजी क्षे�का संघ संस्थाबाट सझुाव स�हतको �स्त�ुतकरण समेत भएको �थयो ।  

33..11..22  ��ददेेशशस्स्ततरर��यय  छछललफफलल  ततथथाा  अअन्न्तत����र्र् ययाा 

आगामी आ�थर्क वषर् 2078/79 को ला�ग राजस्व नी�त सम्बन्धी ��तबेदन तयार�को 
�ममा सातवटै �देशका राजधानी एवं दईु 
मखु्य ब्यापा�रक केन्�हरुमा अन्त��र् या र 
छलफल कायर्�म आयोजना गर� �देश एवं 
स्थानीय तहका सरकार� �नकायहरु, �नजी 
क्षे�का उ�ोगी ब्यवसायी, पेशागत संघ 
संस्थाका पदा�धकार� एवं �व�भन् न 
ब्यि�हरुसंग राय एवं सझुाव संकलन 
ग�रएको �थयो । यस सम्बन्धी �ववरण 
ता�लका - 5 र 6 मा �स्ततु ग�रएको छ । 

स�म�त�ारा �बराटनगरमा आयोिजत �देशस्तर�य छलफल 
तथा अन्त��र् या कायर्�मलाई सम्बोधन गद� तत्काल�न 
अथर्सिचव िशिशर कुमार ढंुगाना ।  
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तताा��ललककाा  --  55 
��ददेेशशस्स्ततरर��यय  अअन्न्ततरर����ययाा  ततथथाा  छछललफफलल  ककााययर्र्��मम 

�� ..ससंं..   ��मम��तत ��ददेेशश ककााययर्र्��मम  
स्स्थथलल 

ससहहभभाा��गगतताा  
ससंंख्ख्ययाा 

1. 2077/11/09 सदूुरपि�म �देश धनगढ� 105 

२. 2077/11/12 कणार्ल� �देश सखु�त 91 

३. 2077/11/16 �देश नं.१ �वराटनगर 102 

४. 2077/11/18 �देश नं. २ जनकपरु 56 

५. 2077/11/20 वागमती �देश हेटौडा 117 

६. 2077/11/23 गण्डक� �देश पोखरा 95 

७. 2077/11/25 लिुम्वनी �देश भैरहवा 165 

 

तताा��ललककाा  --  66 

��ममुखुख  ब्ब्ययाापपाा��ररकक  ककेेन्न्��हहरुरुममाा  भभएएककोो  अअन्न्ततरर����ययाा  एएववंं  छछललफफलल  ककााययर्र्��मम 

�� ..ससंं..  ��मम��तत ककााययर्र्��मम  स्स्थथलल ससहहभभाा��गगतताा  ससंंख्ख्ययाा 

1 2077/11/11 नेपालग� 121 

2 2077/11/19 वीरग� 113 

3 2077/12/10 ध�ुलखेल 39 

 

उिल्लिखत स्थानमा सन् चा�लत अन्त��र् या 
तथा छलफल कायर्�महरुमा त्यस क्षे�का 
ब्यापार�, उ�ोगी र व्यवसायी तथा उनीहरु 
सम्ब� संघ संस्थाका पदा�धकार�का 
अ�त�र� सम्बिन्धत सरकार� �नकायका 
पदा�धकार�हरुको समेत सहभा�गता रहेको 
�थयो ।  स�म�त�ारा बीरग� जमा आयोिजत छलफल तथा 

अन्तर��या कायर्�मको झलक ।  
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�देशस्तर तथा �मखु ब्यापा�रक केन्�हरुमा अन्त��र् या कायर्�म सन्चालन गन� �ममा 
�देशको हकमा �देश आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय र ब्यापा�रक केन्�को हकमा 
सम्बिन्धत िजल्लाको आन्त�रक राजस्व कायार्लयका �मखुको संयोजकत्वमा सहजीकरण 

स�म�त गठन ग�रएको �थयो । उ� 
स�म�तहरुले �देश तथा ब्यापा�रक 
केन्�मा छलफल र अन्तर��या 
कायर्�म स� चालन गनर् सहयोगी 
भ�ूमका �नवार्ह गरेका �थए । �देश 
तथा ब्यापा�रक केन्�मा भएको 
छलफलवाट �ाप् त राय सझुावले 
स�म�तवाट आ.ब. 2078/79 को 

ला�ग सरकारको राजस्व नी�त र कर सधुार सम्बन्धी ��तबेदनका ला�ग मह�वपूणर् 
सझुावहरु �ाप् त भएका �थए ।  

33..11..33..  उउपप--सस��मम��ततहहरुरुककोो  गगठठनन 

चाल ुआ�थर्क वषर्को राजस्व नी�त तथा कायर्�मको �व�षेण स�हत आगामी आ�थर्क बषर् 
२०७८/७९ को बजेट र कायर्�ममा समावेश गनर् उपय�ु हनेु राजस्व नी�त, राजस्व 
�शासनमा सधुारर करका दरहरुमा प�रवतर्न सम्बन्धमा राय सझुाव पेश गनर्को ला�ग 
नेपाल सरकारका सरोकारवाला �नकायहरु र �नजी क्षे�का छाता संगठन तथा बस्तगुत 
संघहरु समेतको सहभा�गतामा �व�भन् न सातवटा �वषयगत उप-स�म�तहरु गठन गर� 
छलफल, सम्वाद र अन्त��र् या समेतका आधारमा स�म�तमा सझुाव पेश गनर् लगाइएको 
�थयो । यस सन्दभर्मा स�म�तले �त्येक उप-स�म�तका ला�ग उ�ेश्य तथा अ�धकार क्षे� 
तोक्न,े बैठक एवं अन्त��र् याको �व�ध तोक्न,े उप-स�म�तका सदस्यहरुको संख्या एवं 
योग्यता �नधार्रण गन�, संयोजक एक�न गन� एवं उपस�म�तको ��तबेदन पेश गन� कायर्�व�ध 
उल्लेख गर� छु�ाछु�ै कायर्सूची (Terms of Reference) तयार गर� स्वीकृत गरेको �थयो । 
उप-स�म�तहरुको गठन �व�ध र मखु्य कायर् िजम्मेवार� देहाय बमोिजम रहेको �थयो ।  
 

छलफल तथा अन्त��र् या कायर्�ममा सहभागीहरु 
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स�म�त�ारा आयोिजत उपस�म�तका संयोजकहरुसंगको अन्त��र् या कायर्�मको झलक ।  

 
तताा��ललककाा  ––   77 

ससुझुझाावव  ����ततबबेदेदनन  ततययाारर��ककाा  ललाा��गग  उउपप--सस��मम��ततहहरुरुककोो  गगठठनन  रर  ममुखु्ख्यय  ककााययर्र्  ििजजम्म्ममेेववाारर�� 

�� ..ससंं..  उउपप--सस��मम��तत ससंंययोोजजकक ममुखु्ख्ययििजजम्म्ममेवेवाारर�� 

1 आन्त�रक राजस्व उप-स�म�त   महा�नद�शक, 
आन्त�रक राजस्व 
�वभाग 

आयकर, मूल्य अ�भव�ृ� कर, अन्त:शलु्क, िशक्षा 
सेवा शलु्क तथा आ�थर्क ऐन बमोिजम लगाइने 
अन्य आन्त�रक कर सम्बन्धी नी�तगत र कानूनी 
�वषय, करका दरहरूको पनुरावलोकन, ��कयागत 
सरल�करण र कर �णाल� सधुार सम्बन्धी ।  

2 भन्सार उप-स�म�त महा�नद�शक, 
भन्सार �वभाग 

भन्सार दर पनुरावलोकन, मूल्या�न �णाल�मा 
सधुार, ���या सरल�करण, व्यापार सहजीकरण 
र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी ।  

3 राजस्व चहुावट �नयन्�ण तथा 
सम्पि� श�ुीकरण अनसुन्धान 
उप-स�म�त  

 

महा�नद�शक, 
राजस्व अनसुन्धान 
�वभाग 

राजस्व चहुावट �नयन्�ण तथा अनसुन्धान, 
सम्पि� श�ु�करण अनसुन्धान, �वदेशी �व�नमय 
�नयमन तथा आ�थर्क अपराध �नयन्�ण 
सम्बन्धी ।  

4 आ�थर्क क्षे� (उ�ोग, वािणज्य, 
पयर्टन, �रयल स्टेट, लगानी 
तथा �नयार्त �व�र्न) उप-स�म�त 

 

सह-सिचव, 
औ�ो�गक �व�र्न 
महाशाखा, उ�ोग 
वािणज्य तथा 
आपू�तर् मन्�ालय 

 औ�ो�गक �व�र्न तथा संरक्षण, वािणज्य, आयात 
�नयार्त तथा वैदेिशक व्यापार, सेवा व्यापार, 

आपू�तर् व्यवस्थापन तथा लगानी �व�र्नको ला�ग 
गनुर्पन� नी�तगत र कानूनी सधुार, ���यागत 
सरल�करण र कर तथा गैर कर �ोत्साहन 
सम्बन्धी ।  
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�� ..ससंं..  उउपप--सस��मम��तत ससंंययोोजजकक ममुखु्ख्ययििजजम्म्ममेवेवाारर�� 

5 �व�ीय क्षे� (ब�क, �व�ीय 
संस्था, बीमा, सहकार� तथा 
पूजँीबजार) उप-स�म�त  

सह-सिचव, �व�ीय 
व्यवस्थापन तथा 
संस्थान समन्वय 
महाशाखा, अथर् 
मन्�ालय 

ब�क, �व�ीय संस्था, बीमा, रे�मटेन्स, पूजँीबजार, 
सहकार�, आ�थर्क नी�त तथा �रयल स्टेट 
सम्बन्धी ।  

6 गैरकरउप- स�म�त  सह-सिचव, योजना 
अनगुमन तथा 
मलु्या�न महाशाखा, 
अथर् मन्�ालय 

नेपाल सरकारका �व�भ� �नकायहरूबाट उठाइने 
गैर कर राजस्वको क्षे� प�हचान, दर �नधार्रण 
तथा पनुरावलोकन सम्बन्धी ।  

7 अन्तर सरकार� राजस्व 
व्यवस्थापन उप-स�म�त  

सह-सिचव, �व�ीय 
संघीयता समन्वय 
महाशाखा, अथर् 
मन्�ालय 

संघ, �देश तथा स्थानीय तहको कर �णाल�, 
त्यसमा देिखएको दोहोरोपना र देिखएका अन्य 
समस्या तथा समाधान सम्बन्धी ।  

 
उपरो� बमोिजमका उप-स�म�तका संयोजकको संयोजकत्वमा आवश्यकता अनसुार बैठक 
वसी छलफल गर� �वषयगत उप-स�म�तले आ-आफ्नो ��तबेदन नेपाल राजस्व परामशर् 
स�म�त समक्ष पेश गरेका �थए । उप-स�म�तहरुको �वस्ततृ �ववरण अनसूुची-4 मा 
�दइएको छ ।  

33..11..44..  उउ��ोोगगीी  ब्ब्ययााववससााययीीहहरुरुससँँगग  छछललफफलल  ततथथाा  अअन्न्तत����र्र् ययाा   

संघीय तहमा स�म�तले देहायका वस्तगुत, �वषयगत एवं पेशागत संघ संस्थाहरुसंग 
अन्तर��या एवं छलफल गर� आ�थर्क वषर् 2078/79 को राजस्व नी�त र कर 
�शासनमा सधुारको ��तबेदन �योजनाथर् राय सझुाव संकलन गरेको �थयो ।  

 

�वराटनगरमा आयोिजत छलफल तथा अन्त��र् या कायर्�ममा आफ्नो भनाई �स्ततु गद� एक सहभागी ।  
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तताा��ललककाा  --  88 

ववस्स्ततुगुगतत, ��ववषषययगगतत  एएववंं  पपेेशशाागगतत  ससंंघघ  ससंंस्स्थथााहहरुरुससंंगग  अअन्न्ततरर����ययाा  एएववंं  छछललफफलल 
��मम��तत ससंंघघससंंस्स्थथाा स्स्थथाानन ससहहभभाागगीी  ससंंख्ख्ययाा  

2077/12/06 नेपाल �नमार्ण व्यवसायी महासंघ स�म�तको कायर्कक्ष 9 

2077/12/10 नेपाल म�दरा उत्पादक संघ ध�ुलखेल 39 

2077/12/11 ढुवानी व्यवसायी महासंघ स�म�तको कायर्कक्ष 9 

2077/12/20 नेपाल पल्प तथा पेपर उत्पादक संघ स�म�तको कायर्कक्ष 13 

2077/01/02 Association of Charted 
Accountants of Nepal (ACAN) 

स�म�तको कायर्कक्ष 5 

 
उपरो� �वषयगत, बस्तगुत र पेशागत संघ संस्थाले छलफलमा सहभागी भई आगामी 
आ.ब. मा राजस्व नी�त र कर सधुारका ला�ग �लिखत एवं मौिखक रुपमा आ-आफ्ना राय 
सझुावहरु �स्ततु गरेका �थए ।  

33..11..55..  ससााववर्र्जजाा��ननकक  ससूूचचननाा  ��ककााशशनन  ममााफफर्र् तत  सस��मम��ततममाा  ससोोझझैै  ससुझुझाावव  ममाागग 

आ�थर्क वषर् 2078/79 को राजस्व नी�त र 
करका दर एवं राजस्व �णाल�नमा ग�रनपुन� 
सधुारका ला�ग इमेलमाफर् त तथा स�म�तको 
सिचवालयमा सोझै �ा� हनुे गर� सझुाव �स्ततु 
गनर् �म�त 2077 चै� 10, 11 र 12 गतेका 
�दन कारोबार दै�नक, नयाँ प��का दै�नक र 
गोरखाप� दै�नकमा सूचना �काशन ग�रएको 
�थयो । क�तपय �नजी क्षे�का व्यि�, संघ, 

संस्था एवं �व�भन् न पेशासँग सम्बिन्धत 
�नकायहरुले राजस्व नी�तले समेट्न ुपन� �वषयमा 
राय सझुाव �स्ततु गरेका �थए । यसर� राय 
सझुाव �दने संघ संस्थाहरुमा नेपाल �नमार्ण 
व्यवसायी महासंघ, औष�ध उत्पादक संघ, नेपाल 
म�दरा उत्पादक संघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, 

नेपाल पल्प तथा पेपर उत्पादक संघ, Association of Chartered Accountants of Nepal 

(ACAN) आ�द रहेका �थए । त्यसैगर� स�म�तमा उ�ोग, वािणज्य र व्यापार क्षे�का 
��त�न�धहरु व्यि�गत एवं सामू�हक रुपमा आई र मौिखक एवं �लिखत रुपमा सझुाव 
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�स्ततु गन� कायर्हरु �नय�मत रुपमा भएका �थए । यस �ममा 50 भन्दा बढ� संघ संस्था 
र ब्यि�हरुले आ-आफ्नो राय सझुाव �दएका �थए ।  

33..22  आआ��थथर्र्कक  बबषषर्र्  22007777//7788  ककोो  अअधधर्र्बबाा��षषर्र्कक  ����ततबबेेददनन  ततययाारर��  ततथथाा  ��स्स्ततु�ु�तत 

स�म�तले �व.सं. २०७७ माघको अिन्तम हप् तामा आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को राजस्वको 
अनमुान, नी�त र कायर्�मको अधर्वा�षर्क समीक्षा गर� संिप् क्ष� ��तवेदन तयार गर� 
तत्काल�न माननीय अथर् मन्�ीज्यू समक्ष �स्ततु गरेको �थयो । आ�थर्क बषर् 2077/78 
को �थम छ म�हनासम्मको राजस्व असलु�, कोरोना �भाव र वा�षर्क राजस्व ल�य �ाप् तीमा 
छ म�हनाको असूल�कोिस्थती �वश् लेषण गर� प�रमािजर्त �क्षेपण स�हतको अधर्बा�षर्क 
��तबेदन तयार ग�रएको �थयो ।  

 

 
तत्काल�न माननीय अथर्मन्�ी समक्ष आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को राजस्वको अधर्वा�षर्क समीक्षा ��तबेदनबारे 

 जानकार� गराउनहुुँदै स�म�तका अध्यक्ष महेश �साद दहाल र साथमा सदस्य �नमर्लह�र अ�धकार� ।  

33..33..  ��ववषषयय  ��ववशशेषेष��बबााटट  ररााजजस्स्वव  ससम्म्बबन्न्धधीी  ससाान्न्दद��भभर्र्कक  ��ववषषययममाा  अअध्ध्ययययनन  रर  अअननुसुसन्न्धधाानन   

आ�थर्क बषर् 2077/78 को राजस्व प�रचालनको नी�त 
तथा कायर्�मको कायार्न्वयन तथा राजस्व प�रचालनको 
िस्थ�त �व�षेण गद� राजस्वका �मखु क्षे�हरुमा तत्काल 
अवलम्वन गनुर्पन� उपायहरु तथा आगामी आ�थर्क वषर् 
2078/79 को राजस्व नी�त, करका दर, राजस्व �शासन 
तथा बजेट एवं कायर्�मलाई समयसापेक्ष तथा �भावकार� 
पान� सन्दभर्मा देहायका �ाथ�मकताका क्षे�हरु प�हल्याई 
अध्ययन, अनसुन्धान र �वश् लेषण गन� कायर् भएको �थयो । 
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यस्तो अध्ययन, अनसुन्धान तथा �वश् लेषणको कायर् राजस्वको क्षे�मा लामो अध्ययन र 
अनभुव भएका �व� ब्यि� एवं �वशेष� संघ सँस्थाहरुबाट गराइएको �थयो । आ.ब. 
2077/78 माभएका अध्ययन र �वश् लेषणमा समे�टएका �वषयहरु देहाय बमोिजम रहेका 
�थएः 

 राजस्वमा योगदान �दन े �मखु वस्तहुरुको भन्सार मूल्या�न सम्बन्धी अध्ययन 
�व�षेण,  

 अन्तःशलु्कको संरचना र अन्तःशलु्कका खास खास वस्तहुरुको अध्ययन तथा 
�व�षेण,  

 साकर्  मलुकुहरुमा सू�तर्जन्य वस्तहुरुमा लाग्ने करको तलुनात्मक अध्ययन,  

 गै� कर राजस्वको �भावका�रता अध्ययन,  

 Online Business लाई करको दायरामा ल्याउने सम्बन्धी अध्ययन,  

 घर जग्गा कारोवार एजेन्सीलाई करको दायरामा समेट्ने सम्बन्धी अध्ययन,  

 तीन तहको सरकारको संरचनामा करारोपणमा भएको दोहोरोपना सम्बन्धी अध्ययन,  

 �व� �व�ालयहरुको पा��ममा राजस्व �बषय समावेश गन� तथा इन्टनर्�सप 
सन्चालन गन� सम्बन्धी अध्ययन,  

 ढुवानी ब्यावसायमा लगाइएको मूल्य अ�भब�ृ� कर कायार्न्वयनको अवस्था, 
कायार्न्वयनमा देिखएका समस्या र आगामी �दनमा गनुर्पन� सधुारका सम्बन्धमा 
अध्ययन, 

 हालसम्म भएका राजस्व परामशर् स�म�तका �सफा�रशहरुको कायार्न्वयन िस्थ�तको 
�वश् लेषण ।  

उिल्लिखत अध्ययन �वश् लेषणको अ�धकांश 
�नस्कषर् तथा �सफा�रशहरुलाई आ.ब. 
2078/79 मा ग�रन ु पन� राजस्व नी�त र 
कर सधुारको ��तबेदनमा समावेश ग�रएको 
छ । ��तबेदनमा समावेश गदार् त्यस्ता 
�सफा�रश तथा �नष्कषर् राजस्व �णाल� 
सधुारको ला�ग आवश्यक भए नभएको, 
राज्यको क्षमता अनरुुपभए नभएको �वषयमा 
यथेष् ठ ध्यान �दइएको छ ।  
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33..44..  ररााजजस्स्वव  ननीी��तत  रर  ककरर  ससुधुधाारर  ससम्म्बबन्न्धधीी  ����ततबबेदेदनन,,  22007788  ततजजुुर्र्ममाा  रर  ��स्स्तत ुतुतीी 

नेपाल सरकारलाई आगामी आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग राजस्व नी�त, कर तथा 
राजस्व �शासन सधुार सम्बन्धमा बजेट पूवर् सझुाव स�हतको ��तबेदन पेश गनुर् नेपाल 
राजस्व परामशर् स�म�तको एक �मखु िजम्मेवार�को रुपमा रहेको सन्दभर्मा नेपाल राजस्व 
परामशर् स�म�तले स�म�तको बा�षर्क कायर्�म अनरुुप �व�भ� समयमा आयोिजत छलफल 
तथा अन्त��र् या कायर्�म माफर् त संक�लत राय सझुावको अ�भलेखीकरण गर� त्यस्ता राय 
सझुावहरुको कायार्न्वयन पक्षको सम्भाब्यता तथा ब्यवहा�रकता समेतको आधारमा �शोधन 
गर� “राजस्व नी�त र कर सधुार ��तबेदन, 2078” तजुर्मा गरेको �थयो ।  

��तबेदन तयार�को �ममा राजस्व परामशर् स�म�तका �वगतका अध्ययन ��तबेदनहरु, 

�व�भन् न आ�थर्क वषर्का आ�थर्क ऐनहरु, आ�थर्क सब�क्षणहरु, पन्�� योजना (2076/77 - 
2080/81) तथा राजस्व �शासनसँग सम्बिन्धत ऐन �नयम र �नद� िशकाहरुलाई आगामी 
बषर्को राजस्व नी�त तजुर्मा गन� �ममा सन्दभर् साम�ीहरुको रुपमा �लइएको �थयो । 
त्यसैगर� ��तबेदन तयार� �ममा �व�ीय सधुार कायर्दलको ��तवेदन, उच्चस्तर�य कर 
�णाल� पनुरावलोकन आयोग 2071 को ��तबेदन र �देश तथा स्थानीय कर सम्बन्धी 
अध्ययन तथा सझुाव ��तबेदन 2075 लगायतका दस्ताबेजहरुको प�न अध्ययन एवं 
�वश् लेषण ग�रएको �थयो ।  

 

 

राजस्व नी�त र कर सधुार सम्बन्धी ��तबेदन, 2078 तत्काल�न माननीय अथर्न्�ी समक्ष �स्ततु ग�रदै 

यसै �ममा साकर्  क्ष�ेका मलुकुहरुले सू�तर्जन्य पदाथर्मा लगाएको अन्तःशलु्क महसूलको 
सै�ािन्तक पक्ष, नी�ततथा ���याको समेत अध्ययन �वश् लेषण ग�रएको �थयो । अध्ययन 
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�वश् लेषणको �ममा �वश् व र दिक्षण एिशयाका �व�भ� मलुकुहरुको कर �णाल�को समेत 
संिक्षप् त �वश् लेषण गन� �यास ग�रएको �थयो ।  

33..55..  अअन्न्यय  गग��तत��वव��धधहहरुरु 

मा�थ उल्लेिखत कायर्का अ�त�र� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आ�थर्क बषर् 
2077/78 मा देहायका अन्य कायर्हरु प�न सम्पन् न गरेको �थयो ।  

 स�म�तको िचनार� स�हतको �ोसर (Brochure) �काशन र �वतरण, 

 राजस्व �ोत केन्� (Revenue Resources Center) को स्थापनाको ला�ग अवधारणा 
तयार�, 

 राजस्व सम्बन्धी �व� (व्यि� एवं संस्थाहरु) को �ववरण (रोष् टर) तयार�, 
 स�म�तको वेवसाईट (www.nrab.gov.np) �नमार्ण र स�ालन, 

 आन्त�रक राजस्व �वभाग, भन्सार �वभाग, नेपाल उ�ोग प�रसंघ, नेपाल �वकास 
अनसुन्धान ��त�ान, नेपाल चेम्बर अफ कमशर् र नेपाल उ�ोग वािणज्य महासंघका 
�व�भन् न कायर्�महरुमा ��त�न�ध�व र सहभा�गता ।  
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पप��ररच्च्छछेेदद  --  ४४ 

ककााययर्र्  ससम्म्पपााददनन  ििस्स्थथ��तत  रर  ��ममुखुख  उउपपललििब्ब्धधहहरुरु 
 

44..11  भभौौ��ततकक  ��गग��तत 
 
44..11..11ससंंस्स्थथाागगतत  ��बबन्न्धध,  भभौौ��ततकक  ससुधुधाारर  ततथथाा  जजननशशिि��  ब्ब्ययववस्स्थथाापपनन 
 

आ�थर्क बषर् 2077/78 को भा�मा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त स्थापना भई कायार्रम्भ 
गरेको हो । शरुुवाती �दनमा कायार्लयको संस्थागत �वकासका ला�ग भौ�तक पूवार्धार तथा 
जनशि� ब्यवस्थापन एक �मखु कायर्को रुपमा रहेको �थयो । स�म�तले 2077 भा� र 
असोज म�हनामा कायार्लय स्थापना भएको जानकार� सावर्ज�नक�करण गन� तथा 
कायार्लयलाई तत्काल आवश्यक पन� फ�नर्चर, मेशीनर� उपकरण र अन्य साम�ीहरुको 
�वन्ध गरेको �थयो भने पौष मसान्तमा स�म�तको वेवसाईट �नमार्ण गर� स� चालनमा 
ल्याएको �थयो । स्थापना र संस्थागत �वकासका कायर्हरु (कायार्लय भवन, रंगरोगन तथा 
ममर्त सधुार गन�,  टेबलु, कुस�, दराज, सोफासेट, पदार्, काप�ट, कम्प्यूटर, ��न्टर, �ोजेक्टर 
ख�रद गन�, टे�लफोन र इन्टरनेट जडान गन� काम) बाकँ� अव�धमा सम्प� भएका �थए । 
 
त्यस्तै मानव संशाधन व्यवस्थापन गन� �ममा स�म�तले अस्थायी दरबन्द�को ला�ग अथर् 
मन्�ालयमा �सफा�रश गरेकोमा मिन्�प�रषद् बाट �म�त 2077 पौष 20 गते 
राजप�ा�ंकततफर्  6 जना र राजप� अनं�कततफर्  7 जना र �ेणी �व�हन 7 जना गर� कुल 
20 जना कमर्चार� रहनेगर� अस्थायी दरबन्द� स्वीकृत भएको �थयो । यस अिघ स�म�तले 
2077 का�तर्कसम्ममा स�म�तको संगठन तथा व्यवस्थापन सभ�क्षण गन� कायर् सम्प� 
गरेको �थयो । स�म�तमा �नजी क्षे�को ��त�न�धत्व गराउने �वषय �नजी क्षे�का संघ 
महासंघहरुले उठाइरहेको सन्दभर्मा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको गठन आदेश संशोधन 
�स्ताव अथर् मन्�ालयमा पेश गन� तथा आवश्यकता अनसुार �व�हरु प�रचालन गन� 
कायर्हरु आ�थर्क बषर् 2077/78 मा सम्पन् न भएका �थए ।  

44..11..22  ससंंगगठठनन  ब्ब्ययववस्स्थथाापपनन  ससबब��क्षक्षणण 

यस स�म�तको संगठन संरचना र कमर्चार� दरबन्द� ब्यवस्थापन गन� �योजनका ला�ग 
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको �म�त 2077/05/17 को �नणर्य अनसुार देहाय 
अनसुारको संगठन तथा ब्यवस्थापन सभ�क्षण कायर्दल गठन भएको �थयो । 
 
  �ी भ�ूमराम शमार्, सदस्य-सिचव, न.ेरा.प.स. - संयोजक 

  �ी केशर बहादरु पिण्डत, �नद�शक, भन्सार �वभाग - सदस्य 
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  �ी भोजराज िघ�मरे, उप-सिचव, �शासन महाशाखा, 
��त�न�ध, अथर् मन्�ालय 

- सदस्य 

  �ी र�वन्�जंग थापा, उप-सिचव, ��त�न�ध, संघीय 
मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय 

- सदस्य 

  �ी �मलन था �े�, कम्प्यूटर अ�धकृत, न.ेरा.प.स. - सदस्य सिचव 

कायर्दलले नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको �स्ता�वत सांगठ�नक ढाँचा, दरबन्द� �ववरण र 
सोको ला�ग लाग्ने लागतको �ववरण, स�म�तको सिचवालयको कायर् �ववरण र स�म�तका 
कमर्चार�हरुको कायर् �ववरण स�हतको ��तबेदन 2077 का�तर्कमा नै स�म�त समक्ष पेश 
गरेको �थयो । ��तवेदन अनसुार स�म�तमा उप स�म�तहरु एवं �व�/�वशेष� समूह रहने, 
रा.प. �थम �ेणी (�शासन) को एक जना सदस्य-सिचव हनुे र सदस्य-सिचव अन्तगर्त 
राजस्व समूहबाट उप-सिचव शाखा �मखु रहने गर� भन्सार तथा गैरकर अध्ययन �वश् लेषण 
र आन्त�रक राजस्व अध्ययन गर� दईु वटा शाखा रहने �स्ताव ग�रएको �थयो । त्यस्तै 
राजस्व समूहबाट दईु दईु जना गर� कुल चार जना शाखा अ�धकृत, कम्प्यटुर अ�धकृत 
एक जना, नायव सबु्बा (�शासन) एक जना, नायव सबु्बा (राजस्व) एक जना र लेखापाल 
एक जना रहने ��तबेदनमा �स्ताव ग�रएको �थयो । त्यस्तै ��तबेदनले करार अन्तगर्त चार 
जना कम्प्यूटर अपरेटर, हलकुा सवार� चालक पाचँ जना, कायार्लय सहयोगी चार जना र 
स्वीपर एक जना रहने गर� जम्मा 25 जनाको दरवन्द� �स्ताव गरेको �थयो ।  

स�म�तको �नणर्यका साथ उ� ��तबेदन अथर् मन्�ालयमा आवश्यक �नणर्यका ला�ग 
पठाइएकोमा �म�त 2077/9/23 मा अथर् मन्�ालयबाट �ाप् त प� अनसुार देहाय 
बमोिजमका पदहरु स्वीकृत भएको जानकार� �ाप् त भएको �थयो ।  

 सदस्य-सिचव (�शासक�य �मखु), रा.प. �थम, �शासन- 1 जना 
 उपसिचव, रा.प. ��तीय, राजस्व- 2 जना 
 शाखा अ�धकृत, रा.प. ततृीय, राजस्व- 2 जना 
 कम्प्यूटर अ�धकृत, रा.प. ततृीय, �व�वध-  1 जना 
 नायव सबु्बा, रा.प. अनं�कत �थम, राजस्व- 4 जना 
 लेखापाल, रा.प. अनं�कत �थम, लेखा- 1 जना 
 कम्प्यूटर अपरेटर, रा.प. अनं�कत �थम, �व�वध- 2 जना 
 हलकुा सवार� चालक, �ेणी �व�हन- 4 जना 
 कायार्लय सहयोगी, �ेणी �व�हन- 3 जना 

जम्मा 20 जना  
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त्यस्तै कायर्दलले ��तबेदनमा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको गठन आदेश बमोिजमका 
काम, कतर्ब्य र अ�धकारका अ�त�र� स�म�तले सम्पादन गनुर्पन� देहायका थप कायर्हरु 
�स्ताव गरेको �थयो ।  

 राजस्व सम्बन्धी �व�हरुको सूची तयार गन� र अध्ययन, अनसुन्धान गराउने, 

 स�म�तलाई आवश्यक पन� सूचना र तथ्याकं संकलन, �शोधन तथा �वश् लेषण गन�, 
 बा�षर्क नी�त तथा योजना तयार गन�, 
 बा�षर्क अनमुा�नत बजेट र कायर्�म तयार गर� �स्ताव गन�, 
 संगठन तथा ब्यवस्थापन सब�क्षण तयार� गर� स्वीकृ�तको ला�ग पेश गन�, 
 जनशि� करारमा �लई कायर् गराउने, 
स�म�तको ला�ग आवश्यक �नयम, �नद� िशका, कायर्�व�ध तथा मापदण्डहरुको �स्ताव तयार 
गर� स्वीकृतीको ला�ग पेश गन� । 

44..11..33  पपददपपूू��ततर्र्ककोो  अअववस्स्थथाा 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा आ�थर्क बषर् 2077/78 मा स्वीकृत दरबन्द�को 
तलुनामा केह� हदसम्म पदप�ूतर् भएप�न पूणर् रुपमा पदप�ूतर् हनु सकेको छैन । स्वीकृत 
पदहरुमध्ये उप-सिचब 1 जना, शाखा अ�धकृत 1 जना, नायव सबु्बा 4 जना, कम्प्यटुर 
अपरेटर 1 जना, हल्का सवार� चालक 2 जना र कायार्लय सहयोगी 2 जना �र� रहेका 
छन ्। स्थापनाको प�हलो बषर् भएकोले संस्थागत �वकास र बजेट ब्यवस्थामा पयार्प् तता 
तथा पूणर् पदपू�तर् हनु नसकेको िस्थ�त छ । आगामी �दनमा स�म�तको सिचवालयको 
कायर्वोझ �वश् लेषण गर� �मशः पदप�ूतर् गद� जाने नी�त �लइएको छ । 

44..11..44  अअध्ध्ययययनन,  अअननुसुसन्न्धधाानन  रर  ��ववश्श्  ललेेषषणण  

स�म�तले आ�थर्क बषर् 2077/78 मा स�म�तलाई तो�कएको ल�य बमोिजम राजस्व 
सम्ब� �व�वध �वषयमा �व�हरु�ारा अध्ययन एवं अनसुन्धान गराउने कायर् सम्पन् न गरेको 
�थयो । यो कायर्का ला�ग स�म�तले अध्ययन गराउने �त्येक �वषयका ला�ग अध्ययनको 
उ�ेश्य, अध्ययनको क्षे�, अध्ययनको �व�ध, अध्ययनकतार्को योग्यता एवं अध्ययन ��तबेदन 
पेश गन� �व�ध समेत उल्लेख गर� छुट् टाछुट् टै कायर्सूची (Terms for Reference) तयार 
गर� स्वीकृत गरेको �थयो । सोह� कायर्सूची बमोिजम छनौट भएका �व�हरुबाट स�म�तले 
देहायका �वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गराउने कायर् सम्प� गर� अध्ययनकतार्हरुबाट 
अध्ययन र �वश् लेषणको ��तबेदन �ाप् त गरेको �थयो ।  
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तताा��ललककाा  --  99 

ररााजजस्स्वव  ससम्म्बब��  ��ववषषययममाा  ��वव��हहरुरु��ाारराा  गगररााइइएएककोो  अअध्ध्ययययनन  एएववंं  अअननुसुसन्न्धधाानन  ककााययर्र्ककोो  ��ववववररणण  
 
��..ससंं..  अअध्ध्ययययननककोो  ��ववषषयय अअध्ध्ययययननककतताार्र्  ब्ब्ययिि��//��ननककाायय ����ततबबेेददनन  ��ााप्प्  तत  ��मम��तत 

1 राजस्वमा योगदान �दन े�मखु वस्तहुरुको भन्सार 
मूल्या�न सम्बन्धी अध्ययन �व�षेण 

�ी �म�लाल रेग्मी 

�ी गो�वन्द �साद �ेष् ठ 

2077/12/30 

2 अन्तःशलु्कको संरचना र अन्तःशलु्कका खास 
खास वस्तहुरुको अध्ययन तथा �व�षेण 

Revenue Study 
Consultancy Services 

2077/12/30 

3 साकर्  मलुकुहरुमा सू�तर्जन्य वस्तहुरुमा लाग्ने 
करको तलुनात्मक अध्ययन 

Nepal Development 
Research Institute 

2077/12/30 

4 गै� कर राजस्वको �भावका�रता अध्ययन न्यू डाइमेन्सन कन्सल्टेन्सी 
एण्ड स�भर्सेज 

2077/12/30 

5 Online Business लाई करको दायरामा ल्याउने 
सम्बन्धी अध्ययन 

�ोफेशनल कम्प्यटुर 
�सस्टम �ा.�ल. 

2077/12/30 

6 घर जग्गा कारोवार एजेन्सीलाई करको दायरामा 
समेट्न ेसम्बन्धी अध्ययन 

Nepal Institute for Urban 
and Regional Studies 

2077/12/30 

7 तीन तहको सरकारको संरचनामा करारोपणमा 
भएको दोहोरोपना सम्बन्धी अध्ययन 

स्वशासन अध्ययन 
��तष् ठान 

2077/12/30 

8 �व� �व�ालयहरुको पा��ममा राजस्व �बषय 
समावशे गन� तथा इन्टनर्�सप सन्चालन गन� 
सम्बन्धी अध्ययन 

एस.डी.आर. एशो�सएट् स 2077/12/30 

9 ढुवानी ब्यावसायमा लगाइएको मूल्य अ�भब�ृ� 
कर कायार्न्वयनको अवस्था, कायार्न्वयनमा 
देिखएका समस्या र आगामी �दनमा गनुर्पन� 
सधुारका सम्बन्धमा अध्ययन 

एस.डी.आर. एसो�सएट् स 2077/12/30 

10 हालसम्म भएका राजस्व परामशर् स�म�तका 
�सफा�रशहरुको कायार्न्वयन िस्थ�तको �वश् लेषण  

हेमन्त बस्याल(CFA) 2077/12/30 

 
44..11..55  ससेे��ममननाारर,  छछललफफलल  ततथथाा  अअन्न्तत����र्र् ययाा  ककााययर्र्��ममममााफफर्र् तत  ससुझुझाावव  ससंंककललनन 

आ�थर्क बषर् 2077/78 मा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले स�म�तको बारेमा जानकार� 
गराउने साथै राजस्व सम्बन्धी �वषयमा सझुाव �ाप् त गन� उ�ेश्यले से�मनार, छलफल तथा 
अन्त��र् या गन� ल�य अनरुुप ��तबेदनको प�रच्छेद-3 मा उल्लेख भए बमोिजमका 
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देहायका सरकार� �नकाय, �नजी क्षे�का छाता संगठन एवं अन्य ब्यि� तथा �नकायहरुसगँ 
से�मनार, छलफल तथा अन्त��र् या कायर्�म स� चालन गरेको �थयो । संघीय र 
�देशस्तरमा स� चा�लत उ� से�मनार, छलफल तथा अन्त��र् या कायर्�महरुबाट संक�लत 
सझुावहरुमध्ये एकै �कृ�तका सझुावलाई एक सझुावको रुपमा गणना गदार् नी�तगत, क्षे�गत 
तथा �वषयगत रुपमा 130 भन्दा बढ� सझुावहरु संकलन भएका �थए ।  

44..11..66  उउपप--सस��मम��तत  ममााफफर्र् तत  ससुझुझाावव  ससंंककललनन 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले ��तबेदनको प�रच्देद-3 मा उल्लेख भए बमोिजम उप-
स�म�तहरु गठन गरे पश् चात उ� उप-स�म�तहरुले आयोजना गरेका बैठकहरुमा 
स�म�तबाट समेत ��त�न�धत्व भई �व�भ� �म�त र समयमा बसेका बैठकहरुबाट उठेका 
�वषयहरु समेट� देहायका �म�तमा उपस�म�तहरुले तो�कएको कायर्सूची बमोिजम आ-आफ्नो 
��तबेदन स�म�त समक्ष पेश गरेका �थए ।  

तताा��ललककाा  ––   1100 

उउपप--सस��मम��ततहहरुरुबबााटट  ����ततबबेेददनन  ��ााििप्प्  तत 

��..ससंं..  उउपपसस��मम��ततककोो  ननाामम  ����ततबबेेददनन  पपेेशश  गगररेेककोो  ��मम��तत 

1 आन्त�रक राजस्व उप-स�म�त 2077/12/22 

2 भन्सार उप-स�म�त 2077/12/22 

3 राजस्व चहुावट �नयन्�ण तथा सम्पि� श�ुीकरण अनसुन्धान 
उपस�म�त 

2077/12/16 

4 आ�थर्क के्ष� (उ�ोग, वािणज्य, पयर्टन, �रयल स्टेट, लगानी 
तथा �नयार्त �व�र्न) उप-स�म�त 

2077/12/22 

5 �व�ीय के्ष� (व�क, �व�ीय संस्था, बीमा, सहकार� तथा 
पूजँीवजार) उप-स�म�त 

2077/12/18 

6 गैर कर उप-स�म�त 2077/12/25 

7 अन्तर सरकार� राजस्व व्यवस्थापन उप-स�म�त 2077/12/24 

 

44..11..77  पप��पप����ककााममाा  ससूूचचननाा  ��ककााििशशतत  गगरर��  ससुझुझाावव  ससंंककललनन 

आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग बजेट पूवर् नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले तत्का�लन 
अथर्न्�ी समक्ष पशे गन� “राजस्व नी�त र कर सधुार सम्बन्धी ��तबेदन, 2078” को 
तयार�को �ममा यस ��तबेदनको प�रच्छेद 3 मा उल्लेख भए बमोिजम रा��यस्तरका 
प�प��कामा सूचना �काशन गर� सावर्ज�नक रुपमा सझुाव माग ग�रएकोमा �व�भन् न ब्यि� 
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तथा ससँ्थाहरु बाट आयकर, म.ुअ.कर, भन्सार, अन्तःशलु्क तथा गैरकर लगायतका 
�वषयमा 90 भन्दा बढ� सझुावहरु �ाप् त भएका �थए ।  

44..11..88  ररााजजस्स्वव  ननीी��तत  रर  ककरर  ससुधुधाारर  ससम्म्बबन्न्धधीी  ����ततबबेेददनन,,  22007788  ततययाारर�� 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले कर कानूनहरुमा सधुार, राजस्व �णाल� सधुार, करका 
दरहरुमा गनुर्पन� प�रवतर्न र कायर्���या सरल�करणका क्षे�मा गनुर्पन� सधुारहरु समेट� 
तयार पारेको आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग “राजस्व नी�त र कर सधुार सम्बन्धी 
��तबेदन, 2078” तत्काल�न माननीय अथर्न्�ी समक्ष �म�त 2078/1/31 मा �स्ततु 
गरेको �थयो । उ� ��तवेदनलाई पसु्तकका रुपमा �काशन एवं अथर् मन्�ालय र यस 
स�म�तको वेवसाइटमा समेत राखी सावर्ज�नक ग�रस�कएको छ । सो ��तबेदनका �मखु 
सझुाव एवं �सफा�रशहरुलाई अनसूुची - 4 मा उल्लेख ग�रएको छ ।  

44..22  ��वव��ीीयय  ��गग��तत 

स�म�तको ला�ग आ�थर्क बषर् 2077/78 मा पूजँीगत तफर्  रु. 54 लाख 50 हजार र 
चाल ुतफर्  रु. 1 करोड 58 लाख 80 हजार गर� कुल रु. 2 करोड 13 लाख 30 
हजार �व�नयोजन भएकोमा पूजँीगत तफर्  खचर् रु. 40 लाख 78 हजार र चाल ुतफर्  खचर् 
रु. 1 करोड 1 लाख 43 हजार गर� कुल रु. 1 करोड 42 लाख 21 हजार खचर् 
भएको छ । जनु कूल �व�नयोजनको 67 ��तशत हनु आउँछ । आ�थर्क वषर् 
2077/78 मा पूजँीगत तफर्  �ब�नयोजनको 75 ��तशत र चालू तफर्  �ब�नयोजनको 64 
��तशत खचर् भएको �थयो । स्थापना र स� चालनमा �ढलाई तथा को�भडको कारण 
स्थलगत अनगुमन एवं छलफलमा वाधा पनर् गएको तथा सिचवालयमा पयार्प् त कमर्चार�को 
अभावका कारण प�न अपेक्षा अनरुुप खचर् हनु नसकेको देिखन्छ ।  

44..33  अअन्न्यय 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको सम� संगठनात्मक �वकासका ला�ग स�म�तले अन्य केह� 
महत्वपूणर् उपलिब्धहरु हाँ�सल गरेको �थयो । जस अन्तगर्त नेपाल राजस्व परामशर् 
स�म�तको वैठक संचालन, सशुासन �व�र्न सम्बन्धी समेतका कायर्हरु �मखु �थए ।  

44..33..११  सस��मम��ततककाा  बबैैठठकक  ततथथाा  ��ननणणर्र्यय 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको वोडर् वैठकका �नणर्यहरुले स�म�तले र स�म�तको 
सिचवालयले सम्पादन गन� कायर्लाई �नद�िशत गन� गदर्छन ्। आ�थर्क बषर् 2077/78 मा 
स�म�तको 40 वटा बैठक वसी �व�भन् न �वषयमा �नणर्यहरु भएका छन ्। बैठकका सवै 
�नणर्य सवर्सम्म�तका आधारमा भएका छन ्।  
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स�म�तको प�हलो बैठक �म�त 2077/5/17 मा बसी स�म�तको औपचा�रक कायर् 
शभुारम्भ ग�रएको �थयो । स�म�तको शरुुवाती बषर् भएकोले शरुुका बैठकहरुमा स�म�तको 
वेवसाईट �नमार्ण तथा स� चालन, कायार्लय स्थापना र पूवार्धार ब्यवस्थापन, बजेट तथा 
कायर्�म स्वीकृती, संगठन एवं ब्यवस्थापन सभ�क्षण स्वीकृ�त, स�म�तमा �नजी के्ष�को 
सहभा�गताको ला�ग गठन आदेशमा प�रमाजर्न गनर् अथर् मन्�ालयमा �सफा�रस जस्ता 
�वषयमा �नणर्यहरु भएका �थए ।  
 
त्यसैगर� स्वीकृत कायर्�मको कायार्न्वयनको �सल�सलामा संघीय तहमा ग�रने अन्त��र् या 
कायर्�म स� चालन, उप-स�म�त गठन, �देश राजधानी र ब्यापा�रक केन्�हरुमा स� चालन 
ग�रने अन्त��र् या कायर्�मको Modality र TOR स्वीकृती, अध्ययन र �वश् लेषण गन� 
�ा�थमकताका क्षे�हरुको प�हचान एवं समन्वय गनुर्पन� �वषय तथा आ�थर्क बषर् 
2078/79 को बजेट तथा कायर्�म तयार� सम्बन्धी आवश्यक �नणर्यहरु त्यसप�छका 
बैठकहरुमा ग�रएका �थए ।  
 
स�म�तको मखु्य िजम्मेवार� अध्ययन, अनसुन्धान र अन्त��र् याका माध्यमबाट �ाप् त सझुाव 
एवं �नष्कषर्हरुलाई समेट� राजस्व नी�त �नमार्णका सम्बन्धमा आवश्यक र कायार्न्वयनयोग्य 
सझुावहरु नेपाल सरकारलाई �दन ुनै हो । स�म�तका अ�धकांश वैठकहरु सझुाव तयार�को 
�सल�सलामा �ाप् त राय सझुावहरुको छलफल र �वश् लेषण गर� ��तबेदन तयार गर� �स्ततु 
गन� कायर्मा केिन्�त रहेका �थए । आ�थर्क बषर् 2077/78 को अिन्तम बैठक 
2078/2/30 मा वसेको �थयो । सो बैठकले स�म�तका स्वीकृत  बा�षर्क कायर्�मको 
कायार्न्वयन अवस्थाको समीक्षा ग�रएको �थयो भने बा�षर्क ��तबेदन तयार�को ला�ग 
ब्यवस्थापनलाई आवश्यक �नद�शन �दने �नणर्य भएको �थयो ।  
 
44..33..22  ससुशुशााससनन  ��वव��र्र्नन 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आ�थर्क बषर् 2077/78 मा आफ्नै वेवसाइट 
(www.nrab.gov.np) �नमार्ण गर� स� चालनमा ल्याएको छ । वेवसाईटलाई �योगकतार् 
अनकुुल र बढ� जानकार�मूलक एवं अन्त��र् यात्मक (Interactive) बनाउने उ�ेश्यले नेपाल 
राजस्व परामशर् स�म�तको आधारभतू जानकार�का अ�त�र� राजस्वसगँ सम्बिन्धत 
ऐन/काननु, स�म�तको बा�षर्क कायर्�म लगायतका जानकार�हरु वेवसाईटमा समावेश 
ग�रएको छ । राजस्व नी�त तथा अन्य राजस्व सम्बन्धी सझुाव संकलनलाई �छटो, छ�रतो 
एवं ��व�धमै�ी बनाउन वेवसाईटमा सोझै सझुाव पठाउन �मल्ने गर� अनलाईन फारामको 
ब्यवस्था समेत ग�रएको छ । स�म�तमा �ब�ा तथा सूचना अ�धकृतको रुपमा कायर् 
गन�गर� स�म�तका उप-सिचव �ी खेमनारायण रेग्मीलाई तो�कएको छ ।  

त्यस्तै कोरोना भाइरसको महामार�बाट �सिजर्त हनुसक्ने जोिखमलाई ध्यानमा राख्दै 
स�म�तमा भच ुर्अल बैठकको ला�ग आवश्यक पूबार्धार तयार गन� कायर्को �ारम्भ ग�रएको 
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छ । आ�थर्क बषर् 2077/78 मा राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त एक राजस्व �ोत 
केन्� रहने गर� अवधारणा �वकास ग�रएको छ ।   

स�म�तबाट भए गरेका �मखु कायर्हरु �से �व�िप् त�ारा जानकार� गराउने र यस्तो 
सूचना/�व�प् ती वेवसाईटमा राख् ने व्यवस्था �मलाइएको छ । राजस्व परामशर् वलेु�टन 
�काशन गन� र आवश्यकता अनरुुप आ�थर्क र �व�ीय क्षे�का प�कारसँग छलफल र 
अन्त��र् या गन� ग�रएको छ । 
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पप��ररच्च्छछेेदद  --  ५५ 

ससममस्स्ययाा  ततथथाा  चच ुनुनौौततीीहहरुरु 

नेपालको सम� राजस्व �णाल�को अध्ययन, अनसुन्धान र �व�षेण गर� सझुाव �स्ततु गन� 
केन्�को रुपमा रहने नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आफ्नो स्थापनाको एक बषर् परुा 
गरेको छ । शनु्यबाट कायार्रम्भ गरेको स�म�तले को�भड-19 को महामार�को बाबजदू 
प�न �वगत एक वषर्को अव�धमा �नधार्�रत कायर् ल�यहरु पूरा गरेको छ । स्थापना पछ�को 
एकवष� कायर्कालमा कायर् सम्पादनको �सल�सलामा अनभुतू गरेका केह� मलुभतू समस्या 
तथा चनुौ�तहरुलाई बूदँागत रुपमा यस प�रच्छेदमा उल्लेख ग�रएकोछ ।  

55..11  ककााननुनुनीी  ब्ब्ययववस्स्थथााममाा  अअपपययाार्र्प्प्  तततताा 

�वकास स�म�त ऐन, 2013 अनरुुप नेपाल सरकारले �म�त 2076/10/20 मा नेपाल 
राजस्व परामशर् �वकास स�म�त (गठन) आदेश, 2076 जार� गरेको हो । उ� ऐनको 
दफा 3 को उपदफा (1) मा नेपाल सरकारले उिचत वा आवश्यक ठहराएमा सूिचत 
आदेश�ारा सोह� आदेशमा तो�कए बमोिजम �वकास आयोजना वा �वकास कायर्लाई 
कायार्न्वयन गनर् स�म�त गठन गनर् स�कने ब्यवस्था अनरुुप स�म�त गठन भएको देिखन्छ । 
सामान्यतः नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको कायर् �कृ�त हेदार् �वकास आयोजना जस्तो 
�कृ�तको भने होइन । यो त �नय�मत �कृ�तको केन्��य स्तरको संगठनको सोचमा 
स्था�पत हनुपुन� हो । जहाँ स्थायी �कृ�तको कायार्लय हनु्छ र बोडर्का पदा�धकार�हरु 
�वशेष� (Expert) को रुपमा रहन्छन ् र �तनीहरुको �नयिु� �निश् चत अव�धको ला�ग 
हनु्छ । तर स�म�तको गठन आदेश उ� सोच अनरुुप नभएकाले कायार्लय अस्थायी, 
दरबन्द� अस्थायी र पदपू�तर् प�न अस्थायी �कृ�तको नै देिखन्छ । यसर� राजस्व परामशर् 
स�म�तलाई �वगतको अस्थायी संरचनाबाट स्थायी संरचनाको रुपमा स्थापना गन� सोचसँगै 
�स्ततु गठन आदेश यसको स्थापनाको ममर् अनरुुप हवुह ुमले खाएको देिखदैन । अतः 
स�म�तको �व�मान कानूनी ब्यवस्था पयार्प् त नदेिखदा क�तपय िस्थ�तमा यसको कायर्सूची  

(TOR) अनरुुप कायर् सम्पादन गन� सन्दभर्मा समस्या �ृजना हनुे देिखन्छ ।  

55..22  सस��मम��तत  (Board)  ककोो  स्स्ववरुरुपप 

राजस्व परामशर् स�म�तमा �नजी क्षे�को ��त�न�धत्व नभएको गनुासो बारम्बार उठ्ने गरेको 
छ । पूणर्काल�न स�म�तमा �नजी क्षे� र साबर्जा�नक क्षे� छु�ाएर ��त�न�धत्व गराउन 
सम्भव नहनेु र �नजी क्षे�को एकल �नकायको ��त�न�धत्वको औिचत्य प�न नरहने सन्दभर्मा 
स�म�त (Board) मा �नजी क्षे�का �मखु छाता संगठनहरुको ��त�न�धत्व गराउने कायर् 
चनूौती र अवसर दबैु बनेको छ । आगामी �दनमा �नजी क्षे� समेतको उपय�ु 
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��त�न�ध�व रहने गर� स�म�तको गठन आदेशमा प�रमाजर्न गनुर्पन� आवश्यकता खिड्कएको 
छ ।  

55..33  ��रर��  ससददस्स्ययककोो  पपददपपूू��ततर्र् 

तीन सदस्यीय स�म�त (Board) मा पदप�ूतर्का ला�ग �व�ापन भई छनौट स�म�तको 
�सफा�रश समेतको आधारमा 2077 साल भा� १ को नेपाल सरकार मिन्�प�रषद् को 
�नणर्य अनसुार अध्यक्ष स�हत 2 सदस्यको पदपू�तर् भएको छ । तर �र� एक सदस्यको 
पदपू�तर् एक वषर्सम्म प�न हनु सकेको छैन । फलतः स�म�तलाई तो�कएको कायर् 
िजम्मेवार� तो�कएको समयमा सम्प� गनर् र कायर् �वभाजन गर� कायर् सम्पादन गन� कायर्मा 
क�ठनाई उत्पन् न भएको छ ।  

55..44  ककममर्र्चचाारर��  ददररबबन्न्दद��  रर  पपददपपूू��ततर्र् 

बोडर्को सिचवालयमा बष�नी अस्थायी दरबन्द� �ृजना गर� कमर्चार� पदप�ूतर् गन� ब्यवस्था 
अनरुुप हाल सह-सिचव 1 जना, उप-सिचव 2 जना र शाखा अ�धकृत 2 जना स�हत 
सहायक स्तर, सवार� चालक र कायार्लय सहयोगी गर� जम्मा 20 जना कमर्चार�को 
दरबन्द� स्वीकृत भएको छ । यी दरबन्द� मध्ये सह-सिचव 1 जना, उप-सिचव 1 जना र 
शाखा अ�धकृत 1 जना, कम्प्यटुर अ�धकृत 1 जना स�हत जम्मा 10 जना मा� पदपू�तर् 
भएको छ । यसर� अस्थायी दरबन्द� �ृजना गन�, अस्थायी दरबन्द�मा स्थायी कमर्चार� 
काज खटाउँदा कमर्चार�को �लयन पद राख् ने कायर्मा क�ठनाई हनेु, काजबाट पदपू�तर् 
गनुर्पदार् पूरै कमर्चार� पदपू�तर् नहनु,े पदपू�तर् गदार् प�न अध्ययन र अनसुन्धानमा रुिच राख् ने 
कमर्चार� उपलव्ध नहनेु जस्ता समस्याबाट स�म�त ��सत छ । प�रणामस्वरुप स�म�तको 
गणुस्तर�य अध्ययन, अनसुन्धान र �व�ेषण कायर्मा क�ठनाई देखा परेको छ ।  

55..55  ककााययाार्र्ललयय  भभववननककोो  अअपपययाार्र्प्प्  तततताा 

काठमाणडौ, ��परेुश् वरिस्थत भन्सार �वभाग प�रसरमा 3 वटा भवनहरु रहेका छन ्। तीन 
वषर् अगा�ड �नमार्ण सम्पन् न भएको नयाँ भवनमा भन्सार �वभाग बसेको छ भने 2 वटा 
भवन मध्ये एउटा भवनको प�हलो तलाका 4 वटा कोठामा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त 
र बाँक� सम्पूणर् स्थानमा भन्सार जाँचपास पर�क्षण (Post Clearance Audit – PCA) 
कायार्लय रहेको छ । अतः भन्सार जाँचपास पर�क्षण कायार्लय (PCA) लाई एउटा भवनमा 
सी�मत गर� राजस्व परामशर् स�म�तलाई हाल र�हरहेको भवनको प�हलो र दो�ो तल् ला 
उपलब्ध हनुे भ�नएताप�न हालसम्म सो अनरुुप ब्यवस्थापन नहुँदा दरबन्द� अनसुारको 
कमर्चार�लाई काम गन� ठाउँ उपलब्ध नभएको र राजस्व �ोत केन्� (Revenue Resource 
Center) को स्थापना हनु नसकेको िस्थ�त छ । त्यसैगर� स्थानाभावका कारण �व�हरु 
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करारमा �लई उनीहरुको �वशेष� सेवा �लन नस�कएको अवस्था छ । यसले स�म�तको 
सम� कायर् सम्पादनमा �त्यक्ष असर पनर् गएको छ ।  

55..66  ककााययर्र्  ससम्म्पपााददनन  ��ोोत्त्ससााहहनन  व्व्ययववस्स्थथाा  ननहहुनुन ु ु

स�म�तबाट �विश� �कारको अध्ययन, अनसुन्धान र �व�षेणको काम गनुर्पन� हुँदा स�म�तको 
सिचवालयमा काम गन� कमर्चार�हरु उम्दा हनु आवश्यक छ । अध्ययन र अनसुन्धानको 
काममा ख�टने कमर्चार�ले तो�कएको कायार्लय समय भन्दा बढ� समय काम गनुर्पन� 
अवस्था प�न हनु्छ । राजस्व �शासनमा ख�टएका उम्दा कमर्चार�हरुलाई आक�षर्त गनर् र 
कायार्लय समय भन्दा बढ� समय काममा लगाउन कायर् सम्पादन �ोत्साहन (Performance 
Based Incentive System – PBIS) नहुँदा क�ठनाई भएको छ ।  
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पप��ररच्च्छछेेदद  --  66 

भभााववीी  ककााययर्र्��ददशशाा 

नेपालको राजस्व �णाल�लाई �भावकार�, न�तजामखुी एवं द�गो बनाउन र स्वाय� संस्था 
(Automomous Body) को रुपमा राजस्व �णाल�को स्थापना र �वकास गनर् अन्य 
मलुकुहरुले गरेको अभ्यास अनरुुप कर�ब 4 दशक देिख नै छु�ै राजस्व �ा�धकरण 
(Revenue Authority) वा राजस्व बोडर् (Revenue Board) गठन गन� भ�नए ताप�न सो 
कायर् हनु सकेन । राजस्व �णाल�लाई हालको �नजामती सेवाबाट बा�हर राखी छु�ै राजस्व 
�ा�धकरण वा बोडर् मातहत स� चालन गदार् राजस्व �णाल�मा योग्यता र �व�ताको संरक्षण 
हनेु, राजस्व नी�त, राजस्व छुट र राजस्व संरचना एवं स� चालन लगायतका �वषयमा �व� 
सदस्य रहेको बोडर्बाट हनेु �नणर्य �नष्पक्ष र पारदश� हनेु र कमर्चार�का सेवा स�ुवधालाई 
नतीजासंग जोडेर लैजान स�कने समेत पषृ् ठभ�ूममा कायर्कार� अ�धकार स�हतको राजस्व 
बोडर्को अवधारणा अनरुुप राजस्व बोडर् �वधेयकको मस्यौदा अथर् मन्�ालयमा छलफलकै 
चरणमा रहेको बिुझएको छ । उिल्लिखत अवधारणालाई मतुर्रुप �दन थप छलफल र 
गहृकायर् आवश्यक भएको प�ृभ�ूममा तत्काललाई मलुतः नी�तगत परामशर्को कायर्भार 
स�हतको वतर्मान नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त (राजस्व बोडर्) गठन भएको हो । तसथर् 
यो बोडर्लाई नेपालको सम� राजस्व �णाल�को अध्ययन र अनसुन्धानका ला�ग 
उत्कृष् टताको केन्� (Centre for Excellence) को रुपमा अगा�ड बढाउँदै भ�वष् यमा 
कायर्कार� अ�धकार स�हतको राजस्व बोडर् गठनको ला�ग पवूार्धारहरु तयार गद� जाने गर� 
प�रचालन गनर् उपय�ु हनु्छ । यो बोडर्लाई राजस्वको क्षे�मा अध्ययन र 
अनसुन्धानमूलक कायर् गन� स्वाय� ब्यवसा�यक संस्थाको रुपमा �वकास गद� राजस्वको 
बौ��क केन्� (Revenue Think Tank) र सावर्ज�नक �नजी क्षे�को सम्वाद म� (Public-
Private Sector Dialogue Forum) को रुपमा संचालन गनर् आगामी �दनमा देहायका 
सधुारहरु गनुर् गराउन ुआवश्यक देिखन्छ ।  

66..11  ककााननूूननीी  ससंंररचचननााममाा  ससुधुधाारर 

कायर्कार� अ�धकार स�हतको राजस्व बोडर् गठनको अवधारणा र कानून �नमार्णको 
सम्बन्धमा स्प� नहनु्जेल हालको नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको कानूनी संरचनामा देहाय 
बमोिजमको सधुार गनर् उपय�ु हनुे देिखन्छः 

 राजस्व परामशर् स�म�तमा �नजी क्षे�का छाता संगठनहरुको ��त�न�धत्वका ला�ग राजस्व 
परामशर् प�रषद् को �ावधान थप गर� प�रषद् को मागर् �नद�शनमा बोडर्ले काम गन� गर� 
गठन आदेशमा प�रमाजर्न गन� ब्यवस्था �मलाउने ।  

 बोडर् गठन, बोडर्का अध्यक्ष एवं सदस्यको सेवा स�ुवधा तथा काम, कतर्व्य र 
अ�धकारमा मा� गठन आदेश सी�मत गर� गठन आदेशको प�रमाजर्न गन� ।  
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 संगठन तथा ब्यवस्थापन सभ�क्षण पनुरावलोकन गर� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको 
सिचवालयलाई नेपाल सरकारको स्थायी �नकायको रुपमा कायम गन� व्यवस्था 
�मलाउने ।  

66..22  ��रर��  ससददस्स्यय  पपददककोो  पपददपपू�ू�ततर्र् 

वतर्मान नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा तीन सदस्यीय बोडर्को �ाबधान भए अनरुुप 
अध्यक्ष स�हत एक सदस्य पदप�ूतर् भएको छ । तर अक� एक सदस्य �र� नै रहेको हुँदा 
यथाशी� पदपू�तर् गर� बोडर्लाई पणूर्ता �दन सकेमा यसले बोडर्को कायर् सम्पादन र �नणर्य 
���यामा थप योगदान �दने देिखन्छ ।  

66..33  ससििचचववााललयय,  पपदद��ृजृजननाा  रर  पपददपपूू��ततर्र्ककोो  ब्ब्ययववस्स्थथाा 

राजस्व परामशर् स�म�तको सिचवालयलाई अथर् मन्�ालय मातहतको संिघयस्तरको स्थायी 
संरचना स�हतको कायार्लयको रुपमा राख् न आवश्यक देिखन्छ । यसका ला�ग �नजामती 
सेवा ऐन अनरुुप संगठन तथा ब्यवस्थापन सभ�क्षण (O & M Survey) गर� कायार्लय 
स्थापना र दरबन्द� �ृजना गर� कायार्लय तथा दरबन्द� �नजामती �कतावखानामा दतार् गनर् 
उपय�ु हनु्छ । यसो भएमा दरबन्द� अनसुारको स्थायी कमर्चार� पदस्थापन गनर् सहज 
हनु जान्छ र अ�हलेको अस्थायी कायार्लय, अस्थायी दरबन्द� र काज पदस्थापन गन� 
प�रपाट�को अन्त्य हनु्छ । हालको कमर्चार�को �लयन पदको अन्यौलता प�न समा� 
हनु्छ ।  

उपरो�ानसुारको ब्यवस्था नहनु्जेल चाल ुआ�थर्क वषर्का ला�ग अस्थायी दरबन्द� �ृजना 
हनु र अ�धकृतस्तरका सबै दरबन्द�मा स्थायी कमर्चार�हरु काजबाट पदपू�तर् हनु आवश्यक 
देिखन्छ । यसर� पदपू�तर् गदार् मलुतः अ�धकृतस्तरको पदहरुमा अध्ययन र अनसुन्धानमा 
�वशेष अ�भरुिच भएका र राजस्व �णाल�को अध्ययन तथा अनभुव भएका कमर्चार�बाट 
पदस्थापन हनु आवश्यक छ । सहायकस्तरको दरवन्द�मा �शासन र लेखा हेन� बाहेकका 
अन्य दरवन्द� करार सेवाबाट पू�तर् गन� नी�त �लन उपय�ु हनेु देिखन्छ । 

66..44  ककााययाार्र्ललयय  भभववनन  रर  स्स्थथााननककोो  उउपपललब्ब्धधतताा 

�र� सदस्य र �र� दरबन्द�का कमर्चार�को ला�ग कायर्स्थल पयार्प् त नभएको र राजस्व 
�ोत केन्� (Revenue Resource Center) स्थापनाका ला�ग प�न स्थान अभाव भएको हुँदा 
हाल भन्सार जाँचपास पर�क्षणको कायार्लय (PCA) ले उपयोग ग�ररहेको दो�ो तल्ला प�न 
राजस्व परामशर् स�म�तलाई उपलब्ध गराई PCA लाई अक� भवनमा Accommodate गनर् 
सके तत्काललाई वोडर् सदस्य र कमर्चार�लाई बस्ने ठाउँ एवं �ोत केन्� स्थापनाको ला�ग 
आवश्यक पन� स्थानको ब्यवस्थापन गनर् स�कने देिखन्छ ।  
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66..55  ककााययर्र्  ससम्म्पपााददनन  ��ोोत्त्ससााहहनन 

राजस्व परामशर् स�म�तमा �व� कमर्चार�लई आकषर्ण गनर् र कायार्लय समयको पावन्द� 
नराखी तो�कएका कायर् सम्प� गनर् कायर् सम्पादन सूचकहरुको आधारमा कायर् सम्पादन 
�ोत्साहन भ�ा उपलब्ध गराउन उपय�ु देिखन्छ । 

66..६६  अअन्न्यय  आआधधााररभभूतूत  ससंंस्स्थथाागगतत  पपूूववाार्र्धधाारर 

बोडर्को ससु�ालनका ला�ग आवश्यक पन� पवुार्धार - वैठक कक्षहरु, सभा हल, सवार� 
साधन लगायतको आधारभूत पक्षलाई सदुृढ�करण गर� बोडर्लाई एक कायर्मूलक �नकायको 
रुपमा स्था�पत गनर् जरुर� देिखएको छ । 
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पप��ररच्च्छछेेदद  --  ७७  

उउपपससंंहहाारर 
 
लोकोि� नै छ - सधुार �नरन्तर ���या हो । यसको अिन्तम गन्तब्य (Destination) 
हुँदैन । त्यसमा प�न एक क्षे�मा भएको सधुारले अक� क्षे�मा समस्या �ृजना गन� िस्थ�त 
हनु्छ । संगठनात्मक सधुारको कायर् आफैमा चनुौ�तपूणर् तर अप�रहायर् हनु्छ । नेपाल 
राजस्व परामशर् स�म�तको संस्थागत सदुृढ�करण �नरन्तर रुपमा भइरहन आवश्यक छ । 
मा�थ सझुाव खण्डमा उल्लेख गरेझ� स्वाय� कायर्कार� राजस्व वोडर्को अवधारणालाई 
केन्��वन्दमुा राखी तत्कालका ला�ग राजस्व सम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, �व�षेण र 
नी�तगत सधुारको कायर् िजम्मेवार� �ाप् त गरेको यस स�म�तलाई �भावकार� र न�तजामखुी 
�नकायको रुपमा अिघ बढाउँदै �ाप् त राय सझुावहरु कायार्न्वयन�ारा सम� राजस्व 
�णाल�मा �मशः सधुार गद� जान ु आजको आवश्यकता प�न हो । यसलाई राजस्व 
सम्बन्धी �ब�ु मण्डल (Think Tank) को रुपमा, सावर्ज�नक �नजी सम्वाद म� च (Public 
Private Dialogue Forum) को रुपमा र सरकारको राजस्व व्यवस्थापनको क्षे�मा 
परामशर्दात ृसंस्थाको रुपमा स्था�पत गद� लैजान प�न उि�कै आवश्यक छ । यसका ला�ग 
मा�थ उल्लेख ग�रएका कानूनी, भौ�तक पबूार्धार, संरचनागत र ���यागत सधुारका ला�ग 
सम्ब� �नकायहरुबाट स�म�तले �वगतमा झ� सहजीकरण र सहयोगको अपके्षा गरेको छ ।  
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अअननुसुसूूचचीी  --  ११ 
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अअननुसुसूूचचीी  --  २२ 
ननेपेपाालल  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्  सस��मम��तत 

चाल ुआ�थर्क वषर् 2077/78 को बा�षर्क कायर्�म कायार्न्वयन कायर्योजना 

१. कायार्लय स्थापना र संचालनका ला�ग भौ�तक पूवार्धार तयार� 

१.१ कायार्लय भवन रंगरोगन तथा ममर्त सधुार - भा� 

१.२ टेबलु/कुस�/दराज/सोफासेट - भा� 

१.३ पदार् काप�ट - भा� 

१.४ कम्प्यटुर, ��न्टर, टे�लफोन, फोटोकपी 

 मेिशन, �ोजेक्टर लगायत आवश्यक 

 मेिशन औजारहरु - असोज 

२. कायार्लयको �शास�नक र कानूनी पूवार्धार �वकास 

 २.१ कायार्लय स्थापनाको सावर्ज�नक�करण - भा� 

 २.२ मानव संशाधन (जनशि�/कमर्चार�)  

  व्यवस्थापन - भा�/असोज 

 २.३ संगठन तथा व्यवस्थापन सभ�क्षण - का�तर्क 

 २.४ गठन आदेश संशोधन (�स्ताव) - मंसीर 

 २.५ बोडर्को �नयमावल� तजुर्मा - मंसीर 

 २.६ �र� सदस्यको पदपू�तर् - मंसीर 

 2.7 राजस्व �वज्ञहरुको रो�र तजुर्मा - मंसीर/पौष 

 २.8 �वज्ञहरु प�रचालन  - मंसीरबाट आवश्यकता अनसुार  

 २.9 राजस्व परामशर् स�म�तको Online 

  प��का (News Letter) �काशन  - जे�/असार मसान्त  

 २.10 Revenue Resource Center को  

  अवधारणा तयार� र स्थापना - असार मसान्त 

३. समन्वय वैठक संचालन 

३.१ �नजी के्ष�-उ�ोग वािणज्य महासंघ, चेम्बर  

 अफ कमशर्, CNI, समनु्�पार �नकासी/पैठार� 

 संघ, �हमालय सीमापार व्यापार संघ जस्ता 

 �नकायहरुसंग अन्त��र् या  - मंसीर/पौष मसान्त 

३.२ आ�थर्क प�कार समाजसंग अन्तर��या - पौष मसान्त 

३.३ राजस्व �वज्ञहरुसंग अन्तर��या - का�तर्क मसान्त 

३.४ राजस्व प�रचालनसंग सम्बिन्धत सरकार� 
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 �नकायहरुसंग अन्तर��या - असोजबाट आवश्यकता अनरुुप  

    

४. अध्ययन, �व�ेषण तथा �सफा�रश सम्बन्धी कायर् 

 ४.१ चाल ुआ�थर्क वषर्को राजस्व नी�त सम्बन्धी  

  अध्ययन �व�षेण - माघ मसान्त 

४.२ पैठार� भएका �मखु वस्तहुरुको भन्सार  

 मूल्या�न (Valuation) सम्बन्धी अध्ययन �व�षेण - फागनु मसान्त 

४.३ चाल ुआ.व. को बजेट कायर्�म तथा 

 कायर् योजना तयार गन� - भा� 

४.४ अन्तःशलु्कको संरचना र खास खास  

 वस्तहुरुको (Specific Products) 

 अध्ययन, �व�षेण  - चै� मसान्त 

४.५ SAARC Region मा मद�रा तथा सू�तर्जन्य 

  वस्तहुरुमा लाग्ने करको तलुनात्मक 

  अध्ययन �व�षेण  (�भाव र असर) - असार मसान्त  

४.6 गै� कर राजस्वको (Selected Sector) 

 �भावका�रता अध्ययन - चै� मसान्त 

४.7 Online Business को कर दायरामा 

 ल्याउन ेसम्बन्धी अध्ययन - फागनु मसान्त 

४.8 घर जग्गा (Real Estate) को कारोवार  

 एजेन्सी माफर् त गन� सम्बन्धी अध्ययन - चै� मसान्त 

४.9 तीन तहकोसरकारको संरचनामा करारोपणमा 

 भएको दोहोरोपना सम्बन्धी अध्ययन - चै� मसान्त 

४.10 राजस्व नी�त सम्बन्धी रा��य 

 छलफल/अन्तर��या/गो�ी - फागनु मसान्त 

४.11 �व� �व�ालयहरुको पाठ् य�ममा राजस्व  

 नी�त समावेश गन� सम्बन्धी अध्ययन - वैशाख मसान्त 

 

५. आगामी आ�थर्क वषर्को राजस्व नी�तको �सफा�रश तथा बा�षर्क कायर्�मको तजुर्मा 

५.१ �वषयगत सझुाव कायर्दल गठन - पौष मसान्त 

५.२ सझुावहरु संकलन, स्थलगत छलफल  

 र अन्तर��या - फागनु मसान्त 

 �वराटनगर 
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 जनकपरु 

 वीरग� 

 पोखरा 

 वटुवल/भैरहवा 

 नेपालग� 

 सखु�त 

 धनगढ� 

 काठमाड�/हेट�डा 

५.३ कायर्दलहरुको ��तवेदन �स्त�ुतकरण - फागनु मसान्त 

५.४ कायर्दलको ��तवेदन �ा�ी - चै� प�हलो ह�ा 

५.५ स�म�तको ��तवेदन तयार�  - वैशाख प�हलो ह�ा 

५.६ मा. अथर् मन्�ीज्यू समक्ष ��तवेदन पेश - वैशाख मसान्त 

५.७ Post Budget अध्ययन �व�षेण - असार मसान्त 

५.८ आगामी आ.व. को वजेट र कायर्�म तयार� - चै� मसान्त 

 

६. �व� �व�ालय/कलेजहरुसंग सहकायर् गर�  

 इन्टनर् प�रचालन (Support to Thesis)  

 काठमाड� �व��व�ालय (२) - वैशाख मसान्त 

 ��भवुन �व��व�ालय (२) - वैशाख मसान्त 
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अअननुसुसूूचचीी  --  33 

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त 

��ददेेशश  स्स्ततरर��यय  ररााजजस्स्वव  ननीी��तत  ससम्म्बबन्न्धधीी  अअन्न्तत����र्र् ययाा  ककााययर्र्��मम 

 

कक) ककााययर्र्��ममककोो  उउ��ेशे्श्यय 

1. कर नी�त, कर काननु, करको संरचना र करका दरमा गनुर् पन� प�रवतर्न तथा कायर् 

�कृया सरल�करण र सशुासन �व�र्न जस्ता �वषयमा �देश एवं स्थानीय स्तरवाट राय 

सझुाव संकलन गन� । 

2. सहभा�गतामूलक अन्त��र् या एवं छलफल गर� करको सचेतना अ�भब�ृ� गद� कर 

सहभा�गता र करको प�रपालना अ�भव�� गराउने । 

3. आगामी आ�थर्क बषर् 2078/79 को राजस्व नी�त तजुर्माका ला�ग राय, सझुाव र 

िशफा�रस �लने । 

खख) ससहहजजीीककररणण  सस��मम��ततककोो  गगठठनन 

1. सिचव, आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय (सम्बिन्धत �देश) -संयोजक 

2. नेपाल उघोग बािणज्य महासंघ, नेपाल उ�ोग प�रसंघ र नेपाल चेम्बर 
अफ कमसर्का �देश स्तर�य संगठन �मखुहरु 

 
-सदस्य 

3. �देश सदरमकुाम रहेका िजल्लाका नेपाल उघोग बािणज्य महासंघ, नेपाल 
उ�ोग प�रसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमसर्का िजल्ला अध्यक्ष 

 
-सदस्य 

4. सम्बिन्धत िजल्लाको भन्सार कायार्लयका �मखु -सदस्य 

5. सम्बिन्धत िजल्लाको आन्त�रक राजस्व कायार्लयका �मखु -सदस्य सिचव 

नोटः �देश सदरमकुाम नभएको िजल्लामा आ.रा.का. को �मखु संयोजक र सोह� कायार्लयको 

कर अ�धकृत सदस्य सिचव रहनेछ ।  

गग) ससहहजजीीककररणण  सस��मम��ततककोो  ििजजम्म्ममेेववाारर�� 

1. कायर्�म स्थल चयन (सम्भव भएसम्म सरकार� �नकाय र उपय�ु स्थान नभएमा 

होटल, पाट� प्यालेस), �सट योजना र संवोधन गन� ब्यि�त्व हरुको नामावल� तयार 

गन�। 

2. सहभागीहरुलाई उपिस्थ�तको ला�ग आमन्�ण गन� । 

3. सहभागीहरुलाई िचयापानको ब्यवस्था गन�। सो �योजनको ला�ग लाग्ने खचर् र 

स्टेशनर� खचर्को लागत अनमुान तयार गर� पठाउने ।कायर्�म सम्प� भए प�ात 

�वल �ा� भएप�छ नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तबाट भ�ुानी ग�रने । (नोटः 
सहभागीहरुको बैठक भ�ा, दै�नक तथा �मण भ�ा र वास खचर् स�म�तको तफर् बाट 
उपलब्ध नहनेु ।) 
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4. कायर्�म तजुर्मा गदार् �वहानको 10:30 बजेदेखी अपरान्ह 3 बजेसम्म गन� गर� 

कायर्�मको खाका तयार गन� । 

5. �देश स्तर�य अन्त��र् या कायर्�मको समन्वय, सहजीकरण र सम� ब्यवस्थापन 

गन� । 
 

घघ) ककााययर्र्��मम  ससममयय  तताा��ललककाा (��स्स्तताा��ववतत) 

  धनगढ� 2077/11/9 गते 

  नेपालगन्ज 2077/11/11 गते 

  सखु�त 2077/11/12 गते 

  �वराटनगर 2077/11/16 गते 

  जनकपरु 2077/11/18 गते 

  वीरगन्ज 2077/11/19 गते 
  हेट�डा 2077/11/20 गते 
  पोखरा 2077/11/23 गते 
  बटुवल 2077/11/25 गते 

  काठमाड� 2077/12/03 गते 
 

ङङ) ससहहभभाागगीी  हहुनुनेे  ��ननककाायय 

 ��ददेेशशबबााटट 

 �देश �मखु सिचव 

 �देश सिचव, आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय, 

 कायर्�म हनेु स्थानीय �नकाय (नगरपा�लका) का �मखु �शासक�य अ�धकृत, 

 यातायात व्यवस्था कायार्लयका �मखु, 

 मालपोत कायार्लयका �मखु, 

 �देश िस्थत �देशस्तर�य र िजल्लाका उ�ोग वािणज्य संगठनका अध्यक्षहरु र 

कायर्स�म�तका पदा�धकार�हरु, वस्तगुत एवं पेशागत स�म�तका पदा�धकार�हरु, 

 आन्त�रक राजस्व कायार्लय,  भन्सार कायार्लय र कारदाता सेवा कायार्लयका �मखुहरु, 

 अनमुा�नत सहभागी संख्याः १०० जना 

 ससंंघघबबााटट 

 अथर् मन्�ालय 

 नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त,FNCCI,CNI, FNCSI, नेपाल चेम्वर अफ कमसर् एवं  र 

अन्य उ�ोग वािणज्य एवं व्यापार सम्ब� ��त�न�धहरु 
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चच) ��वव��ववधध 

1. कायर्�मको ला�ग आवश्यक समन्वय नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले गन� छ । 

2. व्यावसा�यक के्ष�का अ�णी संस्थाहरुलाई आवश्यक सहयोग र सहभा�गताको ला�ग 

पहल गनर् अनरुोध ग�रने छ । 

3. कायर्�ममा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त र �नजी के्ष� बाट �वषयवस्तमुा संिक्ष� 

�स्ततुी रहने छ । 
 

छछ) ससम्म्पपककर्र्  

सदस्य सिचव �ी भ�ूमराम शमार्,  मोवाइलः ९८५११३९७३३ 

उप सिचव �ी खेम नारायण रेग्मी, मोवाइलः ९८४६०२५८७५ 

इमेलः info@nrab.gov.np 

फोनः 01-4117041 
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अअननुसुसूूचचीी  --  44 

ननेेपपाालल  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्  सस��मम��तत 

ररााजजस्स्वव  ननीी��तत  रर  ककरर  ससुधुधाारर  ससम्म्बबन्न्धधीी  ����ततबबेेददननककाा  ममुलुलभभूतूत  ससुझुझााववहहरुरुककोो  बबूूँदँदाागगतत  ��टटपपोोटट  

!!==  ggLLllttuutt  ;;''eemmffjj  ttyyff  ll;;kkmmffll//zzxx¿¿  MM  

 ;+3Lo /fh:j gLltsf] cfjZostf 

 låkIfLo tyf ax'kIfLo Jofkf/ ;+emf}tfsf k|fjwfgx¿sf] k'g/fjnf]sg 

 5ße]ifL Joj;fosf] lgoGq0f 

 cfoft Jofkf/sf] Joj:yfkg 

 cgf}krfl/s cfly{s ultljlwx¿sf] cf}krfl/sLs/0f 

 /fh:jsf] bfo/f lj:tf/ 

 /fh:j kl/rfngsf] dLof]sf] ¿kdf /x]sf] d"n\o clej[l4 s/df Jofks ;'wf/ 

 ljB'tLo sf/f]jf/ / cgnfO{g ljlhg]znfO{ s/sf] bfo/fdf ;d]6\g] 

 /fh:j 5"6df k'g/fjnf]sg 

 gub sf/f]jf/ lgoGq0f 

 PsLs[t /fh:j k|0ffnLsf nflu 5ftf P]g (Umbrella Act) sf] Joj:yf 

 /fh:j Gofo k|0ffnLdf ;'wf/ 

 sf]/f]gf k|efj Go"gLs/0fsf nflu /fxt Kofs]h 3f]if0ff 

@@==  IIff]]qquutt  //  lljjiiffoouutt  ll;;kkmmffll//zz  ttyyff  ssffoo{{ffGGjjooggssff]]  ccjj::yyff  MM  

--ss__  eeGG;;ff//  MM  

 ;fkm\6f ;+emf}tfsf sf/0f s]xL cf}Bf]lus pTkfbgdf k/]sf] c;/sf] cfwf/df eG;f/ 
b/ k'g/fjnf]sg ug{] 

 tof/L j:t' / sRrf kbfy{jLrsf] eG;f/ b/jGbLsf] cGt/ sDtLdf Ps tx x'g'kg{] 

 k'gMk|zf]wg ug{] pBf]usf] sRrf kbfy{sf] cfoft v'n\nf ug{'kg{] 

 pBf]ux¿n] k}7f/L ug{] sRrf kbfy{ / cf}Bf]lus d]zLg/Lsf kf6{"'h{fdf 5"6 

 ljB'tLo ;jf/L ;fwg / ljB'tLo pks/0fdf ;x'lnot 

 6«]n/, sG6]g/fOH8 6«s, s+lqm6 ldS:r/ / ldlg l6n/sf] kf6\;{ cfoftdf eG;f/ 
;x'lnot 
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 sf/f]jf/ d"Nosf] k|efjsf/L sfo{fGjog 

 pBf]usf] Exim Code sf] a}+s Uof/]06L / gjLs/0f ;DaGwdf k'g/fjnf]sg 

 lgsf;L cg'bfg (Export Incentive) df k'g/fjnf]sg 

 lgsf;Ldf Sjf/]G6fOg k|df0fkqsf] dfGotf 

 eG;f/ hfFrkf;kl5sf] k/LIf0f (PCA) sf] k|efjsfl/tf 

 Deemed Export sf] ;'ljwf 

 dfnj:t'sf] 3f]if0ff (Declaration) df ;'wf/ 

 ASYCUDA / VCTS jLr ;dGjo 

 eG;f/ Ph]G6sf] ;+Vof yk ug{] ;DaGwdf 

 cGt/b]zLo eG;f/ ;dGjo 

--vv__  ccffooss//  MM  

 ;+:yfut cfos/sf] b/ ;DaGwdf 

 cfos/ 5"6 / ;Ldf 

 s/sf] bfo/f lj:tf/ 

 sf/f]af/ kl/df0fsf] cfwf/df nfUg] s/ Turn Over Tax sf] ;Ldfdf kl/jt{g ug{] 

 :6f6{ ck(Start-up) Joj;fonfO{ s/ 5"6sf] Joj:yf 

 ;fd'lxs nufgL sf]if (Mutual Fund) sf] cfodf s/ 5"6 

 :jLs[lt k|fKt cjsfz sf]ifsf] cfodf nfUg] s/ tyf sf]ifsf] vf/]hL 

 ljb]zL sn]haf6 ;DaGwg k|fKt u/L g]kfndf ;+rfng ePsf sn]hn] ljb]zL 
sn]hdf /lhi6«]zg, sf]if{ /lhi6«]zg, k/LIff z'Ns tyf k|df0fkq z'Ns jfktsf] /sd 
k7fpFbf nfUg] cfos/ 

 dh{/ ePsf] cj:yfdf nfefª\zdf nfUg] s/ 5"6sf] Joj:yf 

 g]kfnL a}+sx¿n] ljb]zL a}+sjfx]s cGo ljQLo ;+:yfjf6 lnPsf] C0fsf] Jofhdf 
clu|d s/ s§L 

 ;xsf/L ;+:yfsf] Jofhdf clu|d cfos/ s§L ;DaGwdf 

 >lds cfk'lt{ ug{] cfk'lt{st{fnfO{ e'QmfgL ug{] clu|d cfos/ s§L ;DaGwdf 

 u}/Joj;flos s/of]Uo ;DklQ / ;f]sf] lg;u{df nfUg] k'FhLut nfes/ 

 Jofj;flos ;fdflhs pQ/bfloTj ;DaGwL vr{ s§L 
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 ljB't pTkfbgdf lbOPsf] 5"6 lj:tf/ 

 ko{6g If]qdf cfos/ 5"6 

 3/ axfn s/ ;DaGwdf yk :ki6tf 

 9'jfgLsf] ;jf/L ;fwg ef8fdf lbg] sf/f]af/df clu|d s/ s§L 

 lgo{ftd"ns pBf]usf] cfodf s/ 5"6 

 cGt/f{li6«o af]nkqaf6 x'g] sf/f]af/sf] cfo / clu|d s/ s§L ;DaGwdf 

 ljb]z e|d0fdf clu|d s/ 

 NSIC (Nepal Standard Industrial Classification) sf] Jofj;flos ;ª\s]t 
gDa/ qmlds ¿kdf kl/dfh{g ug{'kg{] 

 ljB'tLo sf/f]jf/nfO{ k|f]T;fxg 

 cfos/sf] Slab df yk :ki6tf 

--uu__  dd""NNoo  cclleejj[[ll44  ss//  MM  

 d"No clej[l4 s/sf] b/ 

 lkgfdf d"No clej[l4 s/ 

 Online Platform df d"Noclej[l4 s/ 

 sf/f]jf/df cfwfl/t s/ (TOT) ;Fu tfbfTDotf 

 ;"tL wfuf]df d"No clej[l4 s/ 

 9'jfgLdf d"No clej[l4 s/ 

 ljQLo ;]jfdf 5"6 

 O{–nfO{j|]/Ldf 5"6 

 SWIFT ;]jfdf 5"6 

 s[lif pkh e08f/0f 3/ (Silos) sf] z'Nsdf 5"6 

 k]6«f]n, l8h]n / Pn.kL UofF;sf] s/s§L 

 lgd{f0f Joj;foLsf] clu|d d"No clej[l4 s/ s§L ;DjGwdf 

 sfnf];"rLsf] Joj:yf 

 6'/ Kofs]hdf d"Noclej[l4 s/ 5"6 



70 
 

 sf/f]jf/sf] clen]v ;'/lIft /fVg] ;dofjwL 

 cf}iflw pBf]usf] sRrf kbfy{ cfoftdf 5"6 

 k]n]6 tyf la|s]6 pTkfbg 5"6 

  --33__  ccGGttMMzz''NNss  MM  

 �व�मान ऐनमा पनुरावलोकन 

 अन्तःशलु्कजन्य वस्तहुरुमा पनुरावलोकन 

 �बयर तथा वाइनमा अल्कोहलको मा�ाको आधारमा अन्त:शलु्क दर पनुरावलोकन 

 कच्चा पदाथर्को अन्त:शलु्क समायोजन 

 मद�राको अन्त:शलु्क दरमा समायोजन 

 वाइनको आन्त�रक उत्पादनको अन्त:शलु्क दरमा पनुरावलोकन 

 सू�तर्जन्य वस्तहुरुको अन्त:शलु्कमा पनुरावलोकन 

 नवीकरणमा छुट 

 अन्य वस्तकुो अन्त:शलु्क दरमा समायोजन 

 अन्तःशलु्क ऐन, 2058 मा गनुर्पन� सधुारहरू 

 अन्तःशलु्क �नयमावल�, 2059 मा गनुर्पन� सधुारहरू 

 अन्तःशलु्क �नद� िशकामा गनुर्पन� सधुार सम्बन्धी सझुावहरु 

 अन्त:शलु्क �नयिन्�त (Controlled) वस्तहुरुको उत्पादनमा �नगरानी 

  --ªª__  ccffGGttll//ss  //ffhh::jj  MM  

 s/ k|zf;gsf] ef}lts tyf ljQLo Joj:yfdf ;'wf/ 

 s/ k|zf;gsf] k|lqmof / k4ltdf ;'wf/ 

 ;]jf k|jfx, ;"rgf k|ljlw tyf PsLs[t ljB'tLo k|0ffnL :yfkgf 

  --rr__  ccGGoo  ss//  MM  

 sf]le8 ;/rfh{ 
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--55__  uu}}xx||ss//  //ffhh::jj  MM  

 u}x|s/ k|zf;g ;DaGwL 5ftf P]gsf] cfjZostf 

 cfly{s P]gaf6 b/ tf]Sg] Joj:yf 

 u}x|s/ /fh:jsf] PsLs[t sfo{ljlw agfpg] 

 b/ k'g/fjnf]sg u/L yk u}x|s/ /fh:j kl/rfng ug{ ;lsg] If]qx¿ 

--hh__  ccGGtt//  ;;//ssff//LL  //ffhh::jj  kkll//rrffnngg  

 5ftf P]gsf] cfjZostf 

 bt{f / gjLs/0f 

 lj1fkg s/ / ko{6g z'Ns 

 s/ 5"6sf] kl/kfngf 

 ;DklQ s/ 

 ;dfg ;]jfdf ;dfg b/ 
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अअननुसुसूूचचीी  --  55 

ननेेपपाालल  ररााजजस्स्वव  पपररााममशशर्र्  सस��मम��तत 

उउपप--सस��मम��ततहहरुरुककोो  गगठठनन,,  ककााययर्र्  क्षकेे्ष��  रर  ����ततववेदेदनन  व्व्ययववस्स्थथाा 

नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्) को �म�त २०७६/०९/१६ को �नणर्यानसुार (राजप� �काशन �म�त 
२०७६/१०/२०) नेपाल राजस्व परामशर् �वकास स�म�त (गठन) आदेश, २०७६ अनरुुप नेपाल 
सरकार (मिन्�प�रषद्) को २०७७/०५/०१ को �नणर्य बमोिजम स्थायी सयन्�को रुपमा नेपाल 
राजस्व परामशर् स�म�तको गठन भएको छ । गठन आदेश बमोिजम स�म�तले �त्येक बषर् नेपालको 
राजस्व �णाल�संग सम्बिन्धत सबै पक्षहरुको अध्ययन, अनसुन्धान र �व�षेण गर� उपय�ु राजस्व 
नी�त अवलम्वनका ला�ग नपेाल सरकार समक्ष नी�तगत सझुाव पेश गनुर्पन�छ । यसै �ममा चाल ु
आ�थर्क वषर्को राजस्व नी�त तथा कायर्�मको �व�षेणस�हत आगामी आ�थर्क बषर् २०७८/०७९ को 
बजेट र कायर्�ममा उपय�ु राजस्व नी�त सम्बन्धी �स्ताव पेश गनुर्पन� भएकोले नेपाल सरकारका 
सरोकारवाला �नकायहरु र �नजी के्ष�का छाता संगठनहरु समेतको सहभा�गतामा �वषयगत 
उपस�म�तहरु गठन गर� छलफल, सम्वाद र अन्तर��या गर� स�म�तमा सझुाव पेश गनर् देहाय 
बमोिजमका उप-स�म�त गठन ग�रएको छ । 

 

११. आआन्न्तत��ररकक  ररााजजस्स्वव  उउपप--सस��मम��तत 

1. महा�नद�शक, आन्त�रक राजस्व �वभाग  संयोजक 

2. उप-महा�नद�शक, आन्त�रक राजस्व �वभाग (नी�त तथा �शासन  

महाशाखा)  

सह– संयोजक 

3. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासंघ (राजस्व हेन�)   सह– संयोजक 

4. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग प�रसंघ (राजस्व हेन�)   सह– संयोजक 

5. उप-सिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय  सदस्य 

6. उप-सिचव, उ�ोग, वािणज्य तथा आपू�तर् मन्�ालय ( औ�ो�गक �ब�र्न 

शाखा) 

सदस्य 

7. �नद�शक, भन्सार �वभाग सदस्य 

8. �नद�शक, सम्पि� श�ु�करण अनसुन्धान �वभाग     सदस्य 

9. �नद�शक, राजस्व अनसुन्धान �वभाग     सदस्य 

10. �नद�शक, यातायात ब्यवस्था �वभाग सदस्य 

11. �नद�शक, नेपाल रा� ब�क सदस्य 
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12. अध्यक्ष/��त�न�ध, ब�क तथा �व�ीय संस्था प�रसंघ नेपाल सदस्य 

13. ��त�न�ध, नेपाल चेम्वर अफ कमसर्(राजस्व हेन�)   सदस्य 

14. �नद�शक, वािणज्य, आप�ूतर् तथा उपभो�ा संरक्षण �वभाग सदस्य 

15. ��त�न�ध, नेपाल रा��य उ�ोग व्यापार संगठन(राजस्व हेन�)   सदस्य 

16. ��त�न�ध, नेपाल सम�ुपार �नकासी पैठार� संघ(राजस्व हेन�)   सदस्य 

17. अध्यक्ष/��त�न�ध, नेपाल लेखामान बोडर् सदस्य 

18. ��त�न�ध, गाम�न्ट ऐशो�सयसन अफ नेपाल सदस्य 

19. ��त�न�ध, नेपाल �नमार्ण ब्यावसायी महासंघ सदस्य 

20. उपसिचव, उजार् तथा जल�ोत मन्�ालय सदस्य 

21. उपसिचव, भौ�तक पूवार्धार तथा यातायात मन्�ालय सदस्य 

22. उपसिचव, िशक्षा मन्�ालय सदस्य 

23. ��त�न�ध,नेपाल इन्टरमोडल यातायात व्यवस्था स�म�त सदस्य 

24. ��त�न�ध, इिन्स्टच्यटु अफ चाटर्डर् एकाउन्टेन्टस ्नेपाल सदस्य 

25. ��त�न�ध, म�हला उ�मीमहासंघ सदस्य 

26. ��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त सदस्य 

27. संयोजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �ेणीको अ�धकृत सदस्य सिचव 

उउपप--सस��मम��ततककोो  ककााययर्र्क्षक्षे�े�//ककााययर्र्��ववववररणण 

यस उप-स�म�तको कायर्के्ष� अन्तगर्त आयकर, मूल्य अ�भव�ृ� कर, अन्त:शलु्क, िशक्षा सेवा 
शलु्क तथा आ�थर्क ऐन बमोिजम लगाइने अन्य आन्त�रक कर सम्बन्धी नी�तगत र कानूनी 
�वषय, करका दरहरूको पनुरावलोकन, ��कयागत सरल�करण र कर �णाल� सधुार सम्बन्धी 
�वषयहरू समावेश रहेका छन ्। 

����ततववेेददननककोो  ढढााँँचचाा  ततथथाा  ममाागगर्र्��ननदद��शशनन 

आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधेयक तथा कायर्�म र बजेट तजुर्माको 

ला�ग सझुाव पेश गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप -स�म�तहरुको ��तवेदन तयार 

गन� ढाँचा तथा मागर्�नद�शन देहाय अनसुार रहेका छन:्- 

(क) उप-स�म�तले आफ्नो कायर्के्ष��भ� रह� सझुाव पेश गनुर्पन�छ । 
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(ख) सझुावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार 

के्ष� अन्तगर्त रह� पेश गनुर्पन�छ । 

(ग) उप–स�म�तहरुले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तमुा केन्��त रह� बुदँागत रुपमा संिक्ष� र 

सम्भव भएसम्म तीन महले ढाँचामा �स्ततु गनुर्पन�छ। 

(घ) पेश ग�रन े सझुावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र 

न�तजा हा�सल गनर् स�कन ेहनुपुन�छ । 

(ङ) पेश ग�रन ेसझुावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा 

समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हनुपुन�छ। 

(च) पेश ग�रन े सझुावहरू मलुतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्  

केन्��त हनुपुन�छ । 

(छ) पेश ग�रन े सझुावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हनेु, अथर्तन्�मा 

देिखएका समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यूनीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क 

वृ�� हॉ�सल गनर् सहायक हनुपुन�छ। 

(ज) लघ,ु साना, घरेल ुतथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,  पयर्टन के्ष�, चलिच� के्ष� र 

�म�डया हाउस लगायतको पनुःरुत्थानमा गनुर्पन� सधुारहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को के्ष�मा परेको क्षे�गत �भाव र त्यसबाट 

आन्त�रक राजस्वको के्ष�मा परेको असरबारे �व�षेण गर� सधुारका ला�ग सम्बोधन 

गनुर्पन� �वषयहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्तर��या,छलफल तथा परामशर् 

गर� सझुाव �दन ुपन�छ । 

(ट) यस पूवर् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरेका र कायार्न्वयनमा आइसकेका 

सझुावहरूको अध्ययन गर� दोहोरो नहनेु गर� सझुाव पेश गनुर्पन�छ ।  

(ठ) सझुावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुर्पन� संशोधन र �शास�नक सधुारका ला�ग 

चाल्नपुन� कदमहरु स्प� उल्लेख गन�पन�छ । 

(ड) सबै उप-स�म�तहरुले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्ततु गनुर् पन�छ। 

(ढ) चलन चिल्तमा रहेका कुनै प�न �व�ध/त�रकाको आधारमा ��तवेदन लेखन गनर् 

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग देहाय बमोिजमको 

सामान्य ढाँचा (फम�ट) �नधार्रण ग�रएको छ:- 

 �वषयवस्तकुो संिक्ष� प�ृभ�ूम तथा प�रचय, 

 �वषयवस्तकुो वतर्मान अवस्था, 

 उप–स�म�तको कायर् के्ष�, 

 �व�मान समस्या तथा चनुौ�तहरु, 

 समस्या तथा चनुौ�तबाट परेको �भाव वा असर, 

 समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू, 

 �व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजदुा कानूनमा गनुर्पन� सधुार, 
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 सझुावहरू (नी�तगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत, ���यागत, �शास�नक, 

�ा�व�धक र अन्य समसाम�यक सधुार र प�रवतर्न)  

 �नष्कषर् तथा सारांश। 

(ण) उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनरुुप रा� सक्नेछ । तर बैठक भ�ाको 

�योजनको ला�ग भने बढ�मा ६ वटा बैठक रा� स�कनछे । 

(त) उपस�म�तले �वषयगत कायर् टोल� बनाइ अध्ययन गनर् सक्नेछ । 
 

����ततववेेददनन  पपेेशश  गगनन��  ससममययााववधधीी 

उप-स�म�तले २०७७ चै� १५ गते�भ� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा �स�ड, पेन �ाइभ वा 
इमेलमा उपस�म�तको बैठकको माइन्यूट स�हत आफ्नो ��तवदेन पेश गनुर्पन�छ । 

22..  भभन्न्ससाारर  उउपप--सस��मम��तत 

1. महा– �नद�शक, भन्सार �वभाग संयोजक 

2. सश� �हर� नायब महा�नर�क्षक(राजस्व चहुावट हेन�),सश� 

�हर� वल, नेपाल 

सह– संयोजक 

3. उप– महा�नद�शक, (संचालन महाशाखा) भन्सार �वभाग सह– संयोजक 

4. ��त�न�ध, नेपाल चेम्बर अफ कमसर् (भन्सार हेन�) सह– संयोजक 

5. उप-महा�नद�शक, राजस्व अनसुन्धान �वभाग सह– संयोजक 

6. ��त�न�ध, नेपाल सम�ुपार �नकासी पैठार� संघ (भन्सार हेन�) सह– संयोजक 

7. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग प�रसंघ (भन्सार हेन�) सह– संयोजक 

8. उप-सिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय         सदस्य 

9. उप-सिचव, कृ�ष मन्�ालय सदस्य 

10. �नद�शक, आन्त�रक राजस्व �वभाग सदस्य 

11. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासंघ (भन्सार हेन�) सदस्य 

12. �नद�शक, वािणज्य, आपू�तर् तथा उपभो�ा संरक्षण �वभाग 

(वािणज्य हेन�) 
सदस्य 

13. ��त�न�ध, नेपाल रा��य उ�ोग व्यापार संगठन (भन्सार हेन�) सदस्य 

14. ��त�न�ध, नेपाल चीन व्यापार संघ सदस्य 

15. ��त�न�ध, नेपाल व्यापार तथा �नकासी �ब�र्न केन्� सदस्य 
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16. ��त�न�ध, �हमालय सीमापार बािणज्य संघ सदस्य 

17. अध्यक्ष, नेपाल �ेट फरवाडर् एशो�सएसन सदस्य    

18. अध्यक्ष, नेपाल भन्सार एजेन्ट महासंघ सदस्य    

19. ��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त सदस्य 

20. संयोजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �ेणीको अ�धकृत सदस्यसिचव 

उउपप--सस��मम��ततककोो  ककााययर्र्क्षक्षे�े�//ककााययर्र्  ��ववववररणण 

यस उप–स�म�तको कायर्के्ष� अन्तगर्त भन्सार दर पनुरावलोकन, मूल्या�न �णाल�मा सधुार, 
���या सरल�करण, व्यापार सहजीकरण र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी �वषयहरू समावेश रहेका 
छन ्। 

����ततववेेददननककोो  ढढााँँचचाा  ततथथाा  ममाागगर्र्  ��ननदद��शशनन 

आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधेयक तथा कायर्�म र बजेट तजुर्माको 

ला�ग सझुाव पेश गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप -स�म�तहरूको ��तवेदन तयार 

गन� ढाँचा तथा मागर्�नद�शन देहाय अनसुार रहेका छन:्- 

(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्के्ष��भ� रह� सझुाव पेश गनुर्पन�छ । 

(ख) सझुावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार 

के्ष�अन्तगर्त रह� पेश गनुर्पन�छ । 

(ग) उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तमुा केन्��तरह� बुदँागत रुपमा संिक्ष� र 

सम्भव भएसम्मतीन महले ढाचँामा �स्ततु गनुर्पन�छ। 

(घ) पेश ग�रन े सझुावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र 

न�तजा हा�सल गनर् स�कन ेहनुपुन�छ । 

(ङ) पेश ग�रन ेसझुावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा 

समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हनुपुन�छ। 

(च) पेश ग�रन े सझुावहरू मलुतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्  

केन्��त हनुपुन�छ । 

(छ) पेश ग�रन े सझुावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हनेु, अथर्तन्�मा 

देिखएका समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यूनीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क 

वृ�� हॉ�सल गनर् सहायक हनुपुन�छ। 

(ज) लघ,ु साना, घरेल ुतथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,  पयर्टन के्ष�, चलिच� के्ष� र 

�म�डया हाउस लगायतको पनुःरुत्थानमा गनुर्पन� सधुारहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को के्ष�मा परेको क्षे�गत �भाव र त्यसबाट 

आन्त�रक राजस्वको के्ष�मा परेको असरबारे �व�षेण गर� सधुारका ला�ग सम्बोधन 

गनुर्पन� �वषयहरु समावेश गनुर्पन�छ । 
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(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र् या, छलफल तथा परामशर् 

गर� सझुाव �दनपुन�छ । 

(ट) यस पूवर् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरेका र कायार्न्वयनमा आइसकेका 

सझुावहरूको अध्ययन गर� दोहोरो नहनेु गर� सझुाव पेश गनुर्पन�छ ।  

(ठ) सझुावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुर्पन� संशोधन र �शास�नक सधुारका ला�ग 

चाल्नपुन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुर्पन�छ । 

(ड) उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्ततु गनुर् पन�छ। 

(ढ) चलन चिल्तमा रहेका कुनै प�न �व�ध/त�रकाको आधारमा ��तवेदन लेखन गनर् 

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग देहाय बमोिजमको 

सामान्य ढाँचा (फम�ट) �नधार्रण ग�रएको छ:- 

 �वषयवस्तकुो संिक्ष� प�ृभ�ूम तथा प�रचय, 

 �वषयवस्तकुो वतर्मान अवस्था, 

 उप–स�म�तको कायर्के्ष�, 

 �व�मान समस्या तथा चनुौतीहरु, 

 समस्या तथा चनुौतीबाट परेको �भाव वा असर, 

 समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू, 

 �व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजदुा कानूनमा गनुर्पन� सधुार, 

 सझुावहरू (नी�तगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत, ���यागत, �शास�नक, 

�ा�व�धक र अन्य समसाम�यक सधुार र प�रवतर्न)  

 �नष्कषर् तथा सारांश। 

(ण) उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनरुुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको 

ला�ग भन ेबढ�मा ६ वटा बैठक रा� स�कनछे । 

(त) उपस�म�तले �वषयगत कायर् टोल� बनाइ अध्ययन गनर् सक्नेछ । 
 

����ततववेेददनन  पपेेशश  गगनन��  ससममययााववधधीी 

उप-स�म�तले २०७७ चै� १५ गते�भ� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा �स�ड, पेन �ाइभ वा 
इमेलमा उपस�म�तको बैठकको माइन्यूट स�हत आफ्नो ��तवदेन पेश गनुर्पन�छ । 
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33  आआ��थथर्र्कक  क्षकेे्ष�� (उउ��ोोगग,,  ववााििणणज्ज्यय‚  पपययर्र्टटनन,  ��ररययलल  स्स्टटेेटट,  ललगगााननीी  ततथथाा  ��ननययाार्र्तत  ��वव��र्र्नन)  उउपप-सस��मम��तत 

1. सह– सिचव  (औधो�गक �ब�र्न महाशाखा हेन�), उ�ोग‚ वािणज्य तथा 

आप�ूतर् मन्�ालय 

संयोजक 

2. सह– सिचव, संस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय सह– संयोजक 

3. सह-सिचव, नेपाल लगानी बोडर्को कायार्लय   सह– संयोजक 

4. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासंघ (उ�ोग, वािणज्य, लगानी 

तथा �नयार्त �व�र्न हेन�) 

सह– संयोजक 

5. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग प�रसंघ (उ�ोग, वािणज्य, लगानी तथा 

�नयार्त �व�र्न हेन�)  

सह– संयोजक 

6. ��त�न�ध, नेपाल चेम्बर अफ कमसर् (उ�ोग, वािणज्य, लगानी तथा 

�नयार्त �व�र्न हेन�) 

सह– संयोजक 

7. उप– सिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय  सदस्य 

8. �नद�शक, भन्सार �वभाग                                   सदस्य 

9. �नद�शक, उ�ोग �वभाग सदस्य 

10. �नद�शक, नेपाल रा� ब�क सदस्य 

11. कायर्कार� �नद�शक, व्यापार तथा �नकासी �व�र्न केन्� सदस्य 

12. �नद�शक, वािणज्य, आप�ूतर् तथा उपभो�ा संरक्षण �वभाग सदस्य 

13. ��त�न�ध, गाम�ण्ट एशो�सएसन अफ नेपाल सदस्य 

14. ��त�न�ध, नेपाल गल�चा उत्पादक संघ सदस्य 

15. ��त�न�ध, नेपाल पिश्मना उत्पादक संघ सदस्य 

16. ��त�न�ध, नेपाल हस्तकला उत्पादक संघ सदस्य 

17. ��त�न�ध, �रयल स्टेट एजेन्सी एशो�सयसन नेपाल सदस्य 

18. ��त�न�ध, नेपाल घरेल ुतथा साना उ�ोग महासंघ सदस्य 

19. ��त�न�ध, लघ ुउ�मी महासंघ सदस्य 

20. ��त�न�ध, नेपाल �नमार्ण व्यावसायी महासंघ सदस्य 

21. ��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त सदस्य 

22. संयोजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �ेणीको अ�धकृत सदस्य सिचव 
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उउपप--सस��मम��ततककोो  ककााययर्र्क्षक्षे�े�//ककााययर्र्  ��ववववररणण 

यस उप–स�म�तको कायर्के्ष� अन्तगर्त  औ�ो�गक �व�र्न तथा संरक्षण,वािणज्य,आयात �नयार्त 
तथा वैदेिशक व्यापार, सेवा व्यापार, आप�ूतर् व्यवस्थापन तथा लगानी �व�र्नको ला�ग गनुर्पन� 
नी�तगत र कानूनी सधुार, ���यागत सरल�करण र कर तथा गैर कर �ोत्साहन सम्बन्धी 
�वषयहरूसमावेश रहेका छन ्। 

����ततववेेददननककोो  ढढााँँचचाा  ततथथाा  ममाागगर्र्��ननदद��शशनन 

आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधेयक तथा कायर्�म र बजेट तजुर्माको 

ला�ग सझुाव पेश गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप -स�म�तहरूको ��तवेदन तयार 

गन� ढाँचा तथा मागर्�नद�शन देहाय अनसुार रहेका छन:्- 

(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्के्ष��भ� रह� सझुाव पेश गनुर्पन�छ । 

(ख) सझुावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार 

के्ष�अन्तगर्त रह� पेश गनुर्पन�छ । 

(ग) उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तमुा केन्��तरह� बुदँागत रुपमा संिक्ष� र सम्भव 

भएसम्मतीन महले ढाचँामा �स्ततु गनुर्पन�छ। 

(घ) पेश ग�रने सझुावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र न�तजा 

हा�सल गनर् स�कने हनुपुन�छ । 

(ङ) पेश ग�रन े सझुावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा 

समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हनुपुन�छ। 

(च) पेश ग�रन े सझुावहरू मलुतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्  

केन्��त हनुपुन�छ । 

(छ) पेश ग�रन ेसझुावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हनेु, अथर्तन्�मा देिखएका 

समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यूनीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क व�ृ� हॉ�सल 

गनर् सहायक हनुपुन�छ। 

(ज) लघ,ु साना, घरेल ु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,  पयर्टन के्ष�, चलिच� के्ष� र 

�म�डया हाउस लगायतको पनुःरुत्थानमा गनुर्पन� सधुारहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को के्ष�मा परेको के्ष�गत �भाव र त्यसबाट 

आन्त�रक राजस्वको के्ष�मा परेको असरबारे �व�षेण गर� सधुारका ला�ग सम्बोधन 

गनुर्पन� �वषयहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र् या, छलफल तथा परामशर् गर� 

सझुाव �दनपुन�छ । 
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(ट) यस पूवर् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरेका र कायार्न्वयनमा आइसकेका सझुावहरूको 

अध्ययन गर� दोहोरो नहनेु गर� सझुाव पेश गनुर्पन�छ ।  

(ठ) सझुावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुर्पन� संशोधन र �शास�नक सधुारका ला�ग 

चाल्नपुन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुर्पन�छ । 

(ड) उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्ततु गनुर् पन�छ। 

(ढ) चलन चिल्तमा रहेका कुनै प�न �व�ध/त�रकाको आधारमा ��तवेदन लेखन गनर् 

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग देहाय बमोिजमको सामान्य 

ढाचँा (फम�ट) �नधार्रण ग�रएको छ:- 

 �वषयवस्तकुो संिक्ष� प�ृभ�ूम तथा प�रचय, 

 �वषयवस्तकुो वतर्मान अवस्था, 

 उप–स�म�तको कायर्के्ष�, 

 �व�मान समस्या तथा चनुौतीहरु, 

 समस्या तथा चनुौतीबाट परेको �भाव वा असर, 

 समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू, 

 �व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजदुा कानूनमा गनुर्पन� सधुार, 

 सझुावहरू (नी�तगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत, ���यागत, �शास�नक, 

�ा�व�धक र अन्य समसाम�यक सधुार र प�रवतर्न)  

 �नष्कषर् तथा सारांश। 

(ण) उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनरुुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको 

ला�ग भन ेबढ�मा ६ वटा बैठक रा� स�कनेछ । 

(त) उपस�म�तले �वषयगत कायर् टोल� बनाइ अध्ययन गनर् सक्नेछ । 

����ततववेेददनन  पपेेशश  गगनन��  ससममययााववधधीी 

उप-स�म�तले २०७७ चै� १५ गते�भ� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा �स�ड, पेन �ाइभ वा 
इमेलमा उपस�म�तको बैठकको माइन्यूट स�हत आफ्नो ��तवेदन पेश गनुर् पन�छ । 

44  ररााजजस्स्वव  चच ुहुहााववटट  ��ननययन्न्��णण  ततथथाा  ससम्म्पपिि��  शशु�ु���ककररणण  अअननुसुसन्न्धधाानन  उउपप-सस��मम��तत 
 

1. महा-�नद�शक, राजस्व अनसुन्धान  �वभाग             संयोजक 

2. महा-�नद�शक, सम्पि� श�ीकरण अनसुन्धान �वभाग     सह-संयोजक 

3. सश� �हर� नायब महा�नर�क्षक(राजस्व चहुावट हेन�),स.�. वल, नेपाल सह-संयोजक 

4. ��त�न�ध, नेपाल चेम्वर अफ कमशर् (राजस्व तथा भन्सार के्ष� हेन�)  सह– संयोजक 
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5.   

6. उप– महा�नद�शक, भन्सार �वभाग (भन्सार �शासन हेन�) सदस्य 

7. उप– महा�नद�शक, आन्त�रक राजस्व �वभाग  सदस्य 

8. उप-सिचव, �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को कायर्लय(राजस्व अनसुन्धान 

र सम्पि� श�ुीकरण हेन�) 

सदस्य 

9. उप-सिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय सदस्य 

10. उप-सिचव, गहृ मन्�ालय सदस्य 

11. उपमहान्याय�धव�ा, महान्याय�धव�ाको कायार्लय सदस्य 

12. ��त�न�ध, नेपाल �हर� (�स.आई.�ब.) सदस्य 

13. ��त�न�ध, ने. रा. ब�क (�व�ीय संस्था-एफ.आइ.यू. �मखु)    सदस्य 

14. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासंघ सदस्य 

15. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग प�रसंघ सदस्य 

16. ��त�न�ध, नेपाल सम�ुपार �नकासी पैठार� संघ सदस्य 

17. ��त�न�ध, �हमालय सीमापार वािणज्य संघ सदस्य 

18. ��त�न�ध, नेपाल चीन व्यापार संघ सदस्य 

19. ��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त सदस्य 

20. संयोजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �ेणीको अ�धकृत सदस्य सिचव 

 

उउपप--सस��मम��ततककोो  ककााययर्र्क्षक्षे�े�//ककााययर्र्  ��ववववररणण 

यस उप-स�म�तको कायर्के्ष� अन्तगर्त राजस्व चहुावट �नयन्�ण तथा अनसुन्धान, सम्पि� 
श�ु�करण अनसुन्धान, �वदेशी �व�नमय �नयमन तथा आ�थर्क अपराध �नयन्�ण सम्बन्धी 
�वषयहरू समावेश रहेका छन।् 

����ततववेेददननककोो  ढढााँँचचाा  ततथथाा  ममाागगर्र्��ननदद��शशनन 

आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधेयक तथा कायर्�म र बजेट तजुर्माको 

ला�ग सझुाव पेश गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप -स�म�तहरूको ��तवेदन तयार 

गन� ढाँचा तथा मागर्�नद�शन देहाय अनसुार रहेका छन:्- 

(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्के्ष��भ� रह� सझुाव पेश गनुर्पन�छ । 
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(ख) सझुावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार 

के्ष�अन्तगर्त रह� पेश गनुर्पन�छ । 

(ग) उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तमुा केन्��तरह� बुदँागत रुपमा संिक्ष� र सम्भव 

भएसम्मतीन महले ढाचँामा �स्ततु गनुर्पन�छ। 

(घ) पेश ग�रने सझुावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र न�तजा 

हा�सल गनर् स�कने हनुपुन�छ । 

(ङ) पेश ग�रन े सझुावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा 

समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हनुपुन�छ। 

(च) पेश ग�रन े सझुावहरू मलुतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्  

केन्��त हनुपुन�छ । 

(छ) पेश ग�रन ेसझुावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हनेु, अथर्तन्�मा देिखएका 

समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यूनीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क व�ृ� हॉ�सल 

गनर् सहायक हनुपुन�छ। 

(ज) लघ,ु साना, घरेल ु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,  पयर्टन के्ष�, चलिच� के्ष� र 

�म�डया हाउस लगायतको पनुःरुत्थानमा गनुर्पन� सधुारहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को के्ष�मा परेको के्ष�गत �भाव र त्यसबाट 

आन्त�रक राजस्वको के्ष�मा परेको असरबारे �व�षेण गर� सधुारका ला�ग सम्बोधन 

गनुर्पन� �वषयहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र् या, छलफल तथा परामशर् गर� 

सझुाव �दनपुन�छ । 

(ट) यस पूवर् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरेका र कायार्न्वयनमा आइसकेका सझुावहरूको 

अध्ययन गर� दोहोरो नहनेु गर� सझुाव पेश गनुर्पन�छ ।  

(ठ) सझुावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुर्पन� संशोधन र �शास�नक सधुारका ला�ग 

चाल्नपुन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुर्पन�छ । 

(ड) उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्ततु गनुर् पन�छ। 

(ढ) चलन चिल्तमा रहेका कुनै प�न �व�ध/त�रकाको आधारमा ��तवेदन लेखन गनर् 

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग देहाय बमोिजमको सामान्य 

ढाचँा (फम�ट) �नधार्रण ग�रएको छ:- 

 �वषयवस्तकुो संिक्ष� प�ृभ�ूम तथा प�रचय, 
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 �वषयवस्तकुो वतर्मान अवस्था, 

 उप–स�म�तको कायर्के्ष�, 

 �व�मान समस्या तथा चनुौतीहरु, 

 समस्या तथा चनुौतीबाट परेको �भाव वा असर, 

 समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू, 

 �व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजदुा कानूनमा गनुर्पन� सधुार, 

 सझुावहरू (नी�तगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत, ���यागत, �शास�नक, 

�ा�व�धक र अन्य समसाम�यक सधुार र प�रवतर्न)  

 �नष्कषर् तथा सारांश। 

(ण) उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनरुुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको 

ला�ग भन ेबढ�मा ६ वटा बैठक रा� स�कनेछ । 

(त) उपस�म�तले �वषयगत कायर् टोल� बनाइ अध्ययन गनर् सक्नेछ । 

����ततववेेददनन  पपेेशश  गगनन��  ससममययााववधधीी 

उप-स�म�तले २०७७ चै� १५ गते�भ� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा �स�ड, पेन �ाइभ वा 
इमेलमा उपस�म�तको बैठकको माइन्यूट स�हत आफ्नो ��तवेदन पेश गनुर् पन�छ । 

55  ��वव��ीीयय  क्षक्षे�े�  (बब��कक,  ��वव��ीीयय  ससंंस्स्थथाा, बबीीममाा,  ससहहककाारर��,  ततथथाा  पपूूँजँजीी  बबजजाारर)  उउपप--सस��मम��तत 

1. सहसिचव, �व�ीय के्ष� व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय     संयोजक 

2. रिज�ार, सहकार� �वभाग सह-संयोजक 

3. �नद�शक, नेपाल रा� वैक (�व�ीय के्ष� हेन�) सह-संयोजक 

4. कायर्कार� �नद�शक, वीमा स�म�त सह-संयोजक 

5. व�र� उपाध्यक्ष, नेपाल उ�ोग प�रसंघ सहसंयोजक 

6. अध्यक्ष, ब�क तथा �व�ीय संस्था प�रसंघ नेपाल सह-संयोजक 

7. उप– सिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय सदस्य    

8. उप– सिचव, आ�थर्क नी�त �ब�षेण महाशाखा, अथर् मन्�ालय  सदस्य 

9. �नद�शक, आन्त�रक राजस्व �वभाग सदस्य 

10. ��त�न�ध, नेपाल �धतोप� बोडर् सदस्य 

11. अध्यक्ष/��त�न�ध, ब�कसर् एशो�सएशन  सदस्य 

12. ��त�न�ध,  होटल एशो�सएशन अफ नेपाल सदस्य 
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13. ��त�न�ध, नेपाल �धतोप� दलाल संघ सदस्य 

14. ��त�न�ध,  नेपाल �बमक संघ  सदस्य 

15. ��त�न�ध, कमो�ड�ट फ्यूचर माक� ट एशो�सएशन सदस्य 

16. ��त�न�ध, अध्यक्ष, नेपाल म�ुा �व�षेण संघ सदस्य 

17. ��त�न�ध,  �वकास ब�क एशो�सएशन सदस्य 

18. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासंघ  सदस्य 

19. ��त�न�ध, नेपाल चेम्बर अफ कमशर् सदस्य 

20. ��त�न�ध, रा��य सहकार� महासंघ सदस्य 

21. ��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त सदस्य 

22. संयोजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �ेणीको अ�धकृत सदस्यसिचव 

 

उउपपसस��मम��ततककोो  ककााययर्र्क्षक्षे�े�//ककााययर्र्��ववववररणण 

यस उप-स�म�तको कायर्के्ष� अन्तगर्त ब�क, �व�ीय संस्था, बीमा, रे�मटेन्स, पूजँी बजार, सहकार�, 
आ�थर्क नी�त तथा �रयलस्टेट सम्बन्धी �वषयहरू समावेश रहेका छन ्। 

����ततववेेददननककोो  ढढााँँचचाा  ततथथाा  ममाागगर्र्  ��ननदद��शशननःः  -- 
आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधेयक तथा कायर्�म र बजेट तजुर्माको 

ला�ग सझुाव पेश गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप -स�म�तहरूको ��तवेदन तयार 

गन� ढाँचा तथा मागर्�नद�शन देहाय अनसुार रहेका छन:्- 

(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्के्ष��भ� रह� सझुाव पेश गनुर्पन�छ । 

(ख) सझुावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार 

के्ष�अन्तगर्त रह� पेश गनुर्पन�छ । 

(ग) उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तमुा केन्��तरह� बुदँागत रुपमा संिक्ष� र सम्भव 

भएसम्मतीन महले ढाचँामा �स्ततु गनुर्पन�छ। 

(घ) पेश ग�रने सझुावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र न�तजा 

हा�सल गनर् स�कने हनुपुन�छ । 

(ङ) पेश ग�रन े सझुावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा 

समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हनुपुन�छ। 
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(च) पेश ग�रन े सझुावहरू मलुतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्  

केन्��त हनुपुन�छ । 

(छ) पेश ग�रन ेसझुावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हनेु, अथर्तन्�मा देिखएका 

समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यूनीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क व�ृ� हॉ�सल 

गनर् सहायक हनुपुन�छ। 

(ज) लघ,ु साना, घरेल ु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,  पयर्टन के्ष�, चलिच� के्ष� र 

�म�डया हाउस लगायतको पनुःरुत्थानमा गनुर्पन� सधुारहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को के्ष�मा परेको के्ष�गत �भाव र त्यसबाट 

आन्त�रक राजस्वको के्ष�मा परेको असरबारे �व�षेण गर� सधुारका ला�ग सम्बोधन 

गनुर्पन� �वषयहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र् या, छलफल तथा परामशर् गर� 

सझुाव �दनपुन�छ । 

(ट) यस पूवर् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरेका र कायार्न्वयनमा आइसकेका सझुावहरूको 

अध्ययन गर� दोहोरो नहनेु गर� सझुाव पेश गनुर्पन�छ ।  

(ठ) सझुावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुर्पन� संशोधन र �शास�नक सधुारका ला�ग 

चाल्नपुन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुर्पन�छ । 

(ड) उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्ततु गनुर् पन�छ। 

(ढ) चलन चिल्तमा रहेका कुनै प�न �व�ध/त�रकाको आधारमा ��तवेदन लेखन गनर् 

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग देहाय बमोिजमको सामान्य 

ढाचँा (फम�ट) �नधार्रण ग�रएको छ:- 

 �वषयवस्तकुो संिक्ष� प�ृभ�ूम तथा प�रचय, 

 �वषयवस्तकुो वतर्मान अवस्था, 

 उप–स�म�तको कायर्के्ष�, 

 �व�मान समस्या तथा चनुौतीहरु, 

 समस्या तथा चनुौतीबाट परेको �भाव वा असर, 

 समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू, 

 �व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजदुा कानूनमा गनुर्पन� सधुार, 

 सझुावहरू (नी�तगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत, ���यागत, �शास�नक, 

�ा�व�धक र अन्य समसाम�यक सधुार र प�रवतर्न)  

 �नष्कषर् तथा सारांश। 
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(ण) उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनरुुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको 

ला�ग भन ेबढ�मा ६ वटा बैठक रा� स�कनेछ । 

(त) उपस�म�तले �वषयगत कायर् टोल� बनाइ अध्ययन गनर् सक्नेछ । 

����ततववेेददनन  पपेेशश  गगनन��  ससममययाावव��धध 

उप-स�म�तले २०७७ चै� १५ गते�भ� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा �स�ड, पेन �ाइभ वा 
इमेलमा उपस�म�तको बैठकको माइन्यूट स�हत आफ्नो ��तवेदन पेश गनुर्पन�छ । 

66  गगैै��ककरर  उउपप--सस��मम��तत 

1. सह-सिचव, योजना, अनगुमन तथा मलु्यांकान महाशाखा, अथर् मन्�ालय संयोजक 

2. सह-सिचव, स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालय सह– संयोजक 

3. सह-महालेखा �नयन्�क‚ महालेखा �नयन्�कको कायार्लय सह– संयोजक 

4. उप-सिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय सदस्य 

5. उप-सिचव,  गहृ मन्�ालय                                 सदस्य 

6. उप-सिचव,  पररा� मन्�ालय                                 सदस्य 

7. उप-सिचव,  उजार्, जल�ोत तथा �संचाई मन्�ालय  सदस्य 

8. उप-सिचव, सँस्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय    सदस्य 

9. उप-सिचव, वन तथा वातावरण मन्�ालय सदस्य 

10. ब�र� �िशक्षक, सावर्िजनक �व� व्यवस्थापन ताल�म केन्� सदस्य 

11. �नद�शक, भ�ूम व्यवस्थापन तथा अ�भलेख �वभाग सदस्य 

12. �नद�शक, यातायात व्यवस्था �वभाग सदस्य 

13. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासंघ सदस्य 

14. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग प�रसंघ सदस्य 

15. ��त�न�ध, नेपाल चेम्बर अफ कमशर्  सदस्य  

16. ��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त सदस्य 

17. संयोजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �ेणीको अ�धकृत सदस्य सिचव 
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उउपपसस��मम��ततककोो  ककााययर्र्क्षक्षे�े�//ककााययर्र्  ��ववववररणण 

यस उप-स�म�तको कायर्के्ष� अन्तगर्त नेपाल सरकारका �व�भ� �नकायहरूबाट उठाइने गैर कर 
राजस्वको के्ष� प�हचान, दर �नधार्रण तथा पनुरावलोकन सम्बन्धी �वषयहरू समावेश रहेका 
छन ्। 

����ततववेेददननककोो  ढढााँँचचाा  ततथथाा  ममाागगर्र्  ��ननदद��शशनन 
आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधेयक तथा कायर्�म र बजेट तजुर्माको 

ला�ग सझुाव पेश गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप -स�म�तहरूको ��तवेदन तयार 

गन� ढाँचा तथा मागर्�नद�शन देहाय अनसुार रहेका छन:्- 

(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्के्ष��भ� रह� सझुाव पेश गनुर्पन�छ । 

(ख) सझुावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार 

के्ष�अन्तगर्त रह� पेश गनुर्पन�छ । 

(ग) उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तमुा केन्��तरह� बुदँागत रुपमा संिक्ष� र सम्भव 

भएसम्मतीन महले ढाचँामा �स्ततु गनुर्पन�छ। 

(घ) पेश ग�रने सझुावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र न�तजा 

हा�सल गनर् स�कने हनुपुन�छ । 

(ङ) पेश ग�रन े सझुावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा 

समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हनुपुन�छ। 

(च) पेश ग�रन े सझुावहरू मलुतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्  

केन्��त हनुपुन�छ । 

(छ) पेश ग�रन ेसझुावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हनेु, अथर्तन्�मा देिखएका 

समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यूनीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क व�ृ� हॉ�सल 

गनर् सहायक हनुपुन�छ। 

(ज) लघ,ु साना, घरेल ु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,  पयर्टन के्ष�, चलिच� के्ष� र 

�म�डया हाउस लगायतको पनुःरुत्थानमा गनुर्पन� सधुारहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को के्ष�मा परेको के्ष�गत �भाव र त्यसबाट 

आन्त�रक राजस्वको के्ष�मा परेको असरबारे �व�षेण गर� सधुारका ला�ग सम्बोधन 

गनुर्पन� �वषयहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र् या, छलफल तथा परामशर् गर� 

सझुाव �दनपुन�छ । 
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(ट) यस पूवर् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरेका र कायार्न्वयनमा आइसकेका सझुावहरूको 

अध्ययन गर� दोहोरो नहनेु गर� सझुाव पेश गनुर्पन�छ ।  

(ठ) सझुावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुर्पन� संशोधन र �शास�नक सधुारका ला�ग 

चाल्नपुन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुर्पन�छ । 

(ड) उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्ततु गनुर् पन�छ। 

(ढ) चलन चिल्तमा रहेका कुनै प�न �व�ध/त�रकाको आधारमा ��तवेदन लेखन गनर् 

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग देहाय बमोिजमको सामान्य 

ढाचँा (फम�ट) �नधार्रण ग�रएको छ:- 

 �वषयवस्तकुो संिक्ष� प�ृभ�ूम तथा प�रचय, 

 �वषयवस्तकुो वतर्मान अवस्था, 

 उप–स�म�तको कायर्के्ष�, 

 �व�मान समस्या तथा चनुौतीहरु, 

 समस्या तथा चनुौतीबाट परेको �भाव वा असर, 

 समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू, 

 �व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजदुा कानूनमा गनुर्पन� सधुार, 

 सझुावहरू (नी�तगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत, ���यागत, �शास�नक, 

�ा�व�धक र अन्य समसाम�यक सधुार र प�रवतर्न)  

 �नष्कषर् तथा सारांश। 

(ण) उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनरुुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको 

ला�ग भन ेबढ�मा ६ वटा बैठक रा� स�कनेछ । 

(त) उपस�म�तले �वषयगत कायर् टोल� बनाइ अध्ययन गनर् सक्नेछ । 

����ततववेेददनन  पपेेशश  गगनन��  ससममययााववधधीी 

उप-स�म�तले २०७७ चै� १५ गते�भ� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा �स�ड, पेन �ाइभ वा 
इमेलमा उपस�म�तको बैठकको माइन्यूट स�हत आफ्नो ��तवेदन पेश गनुर्पन�छ । 

77  अअन्न्ततरर  ससररककाारर��  ररााजजस्स्वव  व्व्ययववस्स्थथाापपनन  उउपप--सस��मम��तत  गगठठनन  

1. सह-सिचव, �व�ीय संघीयता समन्वय महाशाखा, अथर् मन्�ालय संयोजक  

2. सह-सिचव, क्षमता �वकास महाशाखा‚ संघीय मा�मला तथा सामान्य 

�शासन मन्�ालय 

सह-संयोजक  

3. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासंघ (अन्तर सरकार� राजस्व सदस्य 
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के्ष� हेन�) 

4. उप-सिचव, कानून‚ न्याय तथा संसद�य मा�मला मन्�ालय सदस्य 

5. उप-सिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा(�व�ीय संघीयता हेन�) सदस्य  

6. उप-सिचव, �धानमन्�ी तथा मन्�ीप�रषद्को कायार्लय,  अथर् मन्�ालय      सदस्य  

7. उप-महालेखा �नयन्�क‚ महालेखा �नयन्�क कायार्लय  सदस्य  

8. �नद�शक‚ नेपाल रा� ब�क  सदस्य  

9. ��त�न�ध, नेपाल उ�ोग प�रसंघ सदस्य 

10. ��त�न�ध, नेपाल चेम्बर अफ कमशर्  सदस्य  

11. ��त�न�ध, गाउँपा�लका रा��य महासंघ सदस्य 

12. ��त�न�ध, नेपाल नगरपा�लका संघ सदस्य 

13. संयोजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �ेणीको अ�धकृत सदस्य सिचव 

उउपपसस��मम��ततककोो  ककााययर्र्क्षक्षे�े�//ककााययर्र्  ��ववववररणण 

यस उप– स�म�तको कायर्के्ष� अन्तगर्त संघ, �देश तथा स्थानीय तहको कर �णाल�, त्यसमा 
देिखएको दोहोरोपना र देिखएका अन्य समस्या तथा समस्या समाधान सम्बन्धी �वषयहरूसमावेश 
रहेका छन ्। 

����ततववेेददननककोो  ढढााँँचचाा  ततथथाा  ममाागगर्र्  ��ननदद��शशनन 

आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधेयक तथा कायर्�म र बजेट तजुर्माको 

ला�ग सझुाव पेश गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप -स�म�तहरूको ��तवेदन तयार 

गन� ढाँचा तथा मागर्�नद�शन देहाय अनसुार रहेका छन:्-  

(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्के्ष��भ� रह� सझुाव पेश गनुर्पन�छ । 

(ख) सझुावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार 

के्ष�अन्तगर्त रह� पेश गनुर्पन�छ । 

(ग) उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तमुा केन्��तरह� बुदँागत रुपमा संिक्ष� र सम्भव 

भएसम्मतीन महले ढाचँामा �स्ततु गनुर्पन�छ। 

(घ) पेश ग�रने सझुावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र न�तजा 

हा�सल गनर् स�कने हनुपुन�छ । 
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(ङ) पेश ग�रन े सझुावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा 

समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हनुपुन�छ। 

(च) पेश ग�रन े सझुावहरू मलुतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्  

केन्��त हनुपुन�छ । 

(छ) पेश ग�रन ेसझुावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हनेु, अथर्तन्�मा देिखएका 

समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यूनीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क व�ृ� हॉ�सल 

गनर् सहायक हनुपुन�छ। 

(ज) लघ,ु साना, घरेल ु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,  पयर्टन के्ष�, चलिच� के्ष� र 

�म�डया हाउस लगायतको पनुःरुत्थानमा गनुर्पन� सधुारहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को के्ष�मा परेको के्ष�गत �भाव र त्यसबाट 

आन्त�रक राजस्वको के्ष�मा परेको असरबारे �व�षेण गर� सधुारका ला�ग सम्बोधन 

गनुर्पन� �वषयहरु समावेश गनुर्पन�छ । 

(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र् या, छलफल तथा परामशर् गर� 

सझुाव �दनपुन�छ । 

(ट) यस पूवर् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरेका र कायार्न्वयनमा आइसकेका सझुावहरूको 

अध्ययन गर� दोहोरो नहनेु गर� सझुाव पेश गनुर्पन�छ ।  

(ठ) सझुावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुर्पन� संशोधन र �शास�नक सधुारका ला�ग 

चाल्नपुन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुर्पन�छ । 

(ड) उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्ततु गनुर् पन�छ। 

(ढ) चलन चिल्तमा रहेका कुनै प�न �व�ध/त�रकाको आधारमा ��तवेदन लेखन गनर् 

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग देहाय बमोिजमको सामान्य 

ढाचँा (फम�ट) �नधार्रण ग�रएको छ:- 

 �वषयवस्तकुो संिक्ष� प�ृभ�ूम तथा प�रचय, 

 �वषयवस्तकुो वतर्मान अवस्था, 

 उप–स�म�तको कायर्के्ष�, 

 �व�मान समस्या तथा चनुौतीहरु, 

 समस्या तथा चनुौतीबाट परेको �भाव वा असर, 

 समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू, 

 �व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजदुा कानूनमा गनुर्पन� सधुार, 

 सझुावहरू (नी�तगत, कानूनी, संस्थागत, संरचनागत, ���यागत, �शास�नक, 

�ा�व�धक र अन्य समसाम�यक सधुार र प�रवतर्न)  
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 �नष्कषर् तथा सारांश। 

(ण) उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनरुुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको 

ला�ग भन ेबढ�मा ६ वटा बैठक रा� स�कनेछ । 

(त) उपस�म�तले �वषयगत कायर् टोल� बनाइ अध्ययन गनर् सक्नेछ । 

����ततववेेददनन  पपेेशश  गगनन��  ससममययााववधधीी 

उप-स�म�तले २०७७ चै� १५ गते�भ� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा �स�ड, पेन �ाइभ वा 
इमेलमा उपस�म�तको बैठकको माइन्यूट स�हत आफ्नो ��तवेदन पेश गनुर्पन�छ । 
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