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नेपाल राज�व परामश� स�म�तको
आ�थ�क वष� 2077/78 को
बा�ष�क ��तवेदन
2078

नेपाल सरकार

अथ� म��ालय

नेपाल राज�व परामश� स�म�त
(Nepal Revenue Advisory Board)
��पुरे�र, काठमाड�, नेपाल
साउन, 2078

भ�ू मका

राजस्व प�रचालन तथा ब्यवस्थापनका क्षे�मा नेपाल सरकारलाई सुझाव �दने मुलभूत उ�ेश्यका
साथ स्था�पत नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आफ्नो स्थापनाको एक बषर् पुरा गरे को छ।
स्थापनाको बषर् भएकोले कायार्लयको सं स्थागत �बन्ध, पूवार्धार �वकास, जनशि� ब्यवस्थापन,
कायर्�णाल� �नधार्रण जस्ता आधारभूत कायर्हरु अथर् मन्�ालय र भन्सार �वभागसं गको
समन्वयमा स�म�तले सम्पन्न गरे को छ।
स�म�तको उ�ेश्य अनुरुप आ�थर्क बषर् 2077/78 को राजस्व �क्षेपण, असूल�, समस्या र
च ुनौतीका सम्बन्धमा अ�र्बा�षर्क ��तबेदन माननीय अथर्मन्�ी समक्ष 2077 माघमा �स्तुत
ग�रएको �थयो। त्यसै गर� �वषयगत अध्ययन र अनुसन्धान, सरोकारवालाहरुसं गको अन्त��र्या र
छलफल, उप-स�म�तहरुले �दएका राय र सुझाव, व्यावसा�यक र पेशागत सं घ सं स्था एवं
सवर्साधारणबाट �ाप्त सुझाव सं कलन गर� सो को �व�ेषणका आधारमा तयार पा�रएको राजस्व
नी�त र कर सुधार सम्बन्धी ��तबेदन, 2078 समेत माननीय अथर्मन्�ी समक्ष 2078 बैशाख
मसान्तका �दन �स्तुत ग�रएको �थयो ।
स�म�तले गरे का उिल्लिखत कायर्हरुका अ�त�र� आ�थर्क बषर् 2077/78 मा सम्पादन गरे का
�मुख उपलव्धीहरु, बजेट �ब�नयोजन, खचर् सम्बन्धी �ववरण, मुख्य उपलव्धी स�म�तले सामना
गनुप
र् रे का समस्या एवं चूनौ�तहरु र भावी कायर्�दशा समे�टएको स�म�तको बा�षर्क ��तबेदन
2078 �स्तुत ग�रएको छ।
स�म�तलाई �भावकार�, न�तजामुखी र गठन आदे शको कायर्शतर् वमोिजम सं चालन गन� र
��तफलमुखी वनाउने सन्दभर्मा यस ��तबेदनमा उिल्लिखत कायर्�दशा अनुरुप सुधार गन�तफर्
स�म�त �य�शील रहने छ । आगामी �दनमा स�म�तका कायर्लाई समयसापेक्ष, न�तजामुखी र
अझ बढ� उपलब्धीमूलक वनाउने ��तब�ता ब्य� गद� यस कायर्मा सवै को सहयोग र सद्भाव
�ा� हुने �वश्वास �लइएको छ।
अन्तमा, यो ��तबेदन तयार गन� कायर्मा सं लग्न स�म�तका सदस्य, सदस्य-सिचव लगायत सवै
कमर्चार�हरुलाई धन्यबाद �दन चाहन्छु ।
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छेद – १

प�रचय
1.1

नप
व परामशक
र् ो अभ्भ्य
यास
े ालमा राजस्स्व

�व�म सं वत 2072 सालमा जार� भएके नेपालको सं �वधानको धारा ११९ को उपधारा
३ मा नेपाल सरकारका अथर् मन्�ीले हरे क आ�थर्क वषर्को राजस्व र व्ययको अनुमान
�त्येक वषर्को जेठ १५ गते सं घीय सं सदमा पेश गनुर् पन� अ�नवायर् व्यवस्था गरे को छ ।
यस्तो वजेटले आय-व्ययको अ�त�र� सं घीय राजस्व नी�तको �वषय प�न समेट्ने गदर्छ ।
आगामी आ�थर्क वषर्को राजस्व नी�त तजुम
र् ा गन� �ममा अन्य �वषयको अ�त�र� �नजी
क्षे�को ��त�न�धत्व सं ग छलफल, अन्त��र्या एवं परामशर् माफर्त सुझाव सं कलन गन�
ग�रन्छ । यस्तो परामशर्बाट मूलतः वजेट व�व्यमा समावेश गनुर् पन� सरकारको राजस्व
नी�त सम्बन्धी �वषयको अ�त�र� कर कानूनमा गनुप
र् न� सुधार, करका दरमा गनुर् पन�
प�रवतर्न, राजस्व �शासनको सं गठनात्मक सं रचनामा प�रमाजर्न, कायर् ��कया र जनशि�
ब्यवस्थापनमा गनुप
र् न� सुधार जस्ता �वषयमा राय एवं सुझाव सं कलन गन� अभ्यास रहे को
छ।
नेपालमा राजस्व नी�त तजुम
र् ा र करका दरमा ग�रने सुधारको �सल�सलामा परामशर् गन�
कायर्को थालनी �व.सं . २००८ को प�हलो वजेटदे िख नै �ारम्भ भएको पाइन्छ । त्यसवेला
भन्सार महसूल लिक्षत राय सुझाव �ाप्त गनर् केन्��य ट्या�रफ बोडर्को गठन भएको
�थयो । तत्प�ात नेपाल सरकारले �व.सं . २०५६ दे खी बजेट पूव र् 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�पुर,

�वराटनगर, धरान, जनकपरु , वीरग�, हे टौडा, नारायणगढ, भ�पुर, ल�लतपुर, पोखरा, भैरहवा,
नेपालग�, धनगढ� र महे न्�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 । तत्प�ात �त्येक
वषर् वजेट तयार�को �ममा �नजी क्षे�को समेत ��त�न�ध�व हुनग
े र� अस्थायी रुपमा राजस्व
परामशर् स�म�त गठन गर� छलफल, अन्त��र्या एवं सम्वाद�ारा राय सं कलन 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�तजामुखी वनाउने उ�ेश्य र स्थायी �कृ�तको सं रचनागत व्यवस्था �मलाउने ध्येयले
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आ�थर्क वषर् २०७६/७७ को सरकारको नी�त र कायर्�ममा स्थायी सं रचना स�हतको
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त गठन गन� व्यवस्था उल्लेख भयो । यो नी�तगत व्यवस्था
वमोिजम �वकास स�म�त ऐन, २०१३ अनुरुप �व.सं . २०७६ माघ २० गते नेपाल सरकार

मिन्�प�रषद्बाट "नेपाल राजस्व परामशर् �वकास स�म�त (गठन)आदे श, २०७६" जार� भई
(अनुसूची - 1) �व.सं . २०७७ भा� १ गते स्थायी �कृ�तको नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त

(Nepal Revenue Advisory Board) गठन भएको हो । सं घीय तहमा नेपाल राजस्व परामशर्
स�म�त गठन भए प�ात् क�तपय �दे श र स्थानीय तहले प�न �नजी क्षे�को ��त�न�धत्व
भएको �मशः �ादे िशक राजस्व परामशर् स�म�त र स्थानीय राजस्व परामशर् स�म�त गठन
गर� राजस्व सम्बन्धी परामशर्को कायर्लाई �नरन्तरता �ददै आएका छन् । यसर� सं घीय
सं रचना अन्तगर्तका तीनवटै तहमा आ-आफ्नो क्षे�ा�धकार �भ� रह� राजस्व �णाल�को
उपयु� र �दगो �वकासका ला�ग राजस्व परामशर् स�म�तमाफर्त छलफल, अध्ययन,
अनुसन्धान र अन्त��र्या गर� गराई राय सुझाव स�हतको ��तवेदन बुझाउने र सो
��तबेदनमा �सफा�रशहरु समेतको आधारमा राजस्व नी�त, करका दर र राजस्व सम्ब�
���यागत तथा सं गठनात्मक व्यवस्थामा समयानुकूल प�रवतर्न गन� प�रपाट� स्था�पत भएको
छ।

1.2

नप
व परामशर् स�म�तको गठन
े ाल राजस्स्व

�वगतको राजस्व परामशर्को अभ्यास र छलफल तथा अन्त��र्या कायर्लाई थप �भावकार�
पाद� नेपाल सरकारलाई राजस्व प�रचालन तथा व्यवस्थापनको क्षे�मा आवश्यक सुझाव
�दन तथा नी�तगत �सफा�रश गनर् सं घीय सं रचना अन्तगर्त नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको
गठन ग�रएको हो । स�म�तको कायर्क्षे� सं घीय तहमा मा� रहे को छ । स�म�तमा एक
अध्यक्ष र दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ । सिचवालयको �शास�नक �मुखको रुपमा नेपाल
सरकार, �नजामती सेवाको राजप�ां�कत �थम �े णीको सहसिचव रहने व्यवस्था छ ।
स�म�तले सरकारको राजस्व नी�त, करको सं गठन र सं रचना एवं कायर् �कृयाको मूल्या�न,
व्यवसायमै�ी र लगानी मै�ी वातावरण सृजना हुने गर� कर �णाल�को �वकास, अन्तरार्��य
कर, कर छु ट तथा दोहोरो करमुि� सम्झौताको अध्ययन एवं �व�ेषण, नयाँ कर लगाउने
�वषाय, खारे ज गनुर् पन� कर र करका दरहरुमा गनुप
र् न� प�रवतर्न तथा वतर्मान राजस्व
सम्बन्धी ऐन कानूनको �भावकार� कायार्न्वयन भए नभएको अध्ययन �व�ेषण गर� नेपाल
सरकारमा राय सुझाव स�हतको ��तवेदन पेश गन� मुख्य िजम्मेवार� पाएको छ ।
त्यसैगर� तीन तहका सरकारहरुले लगाएका करको अध्ययन �व�ेषण गर� दोहोरोपना

आउँन न�दन सुझाव �दने, �वगतमा भएका राजस्व सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान कायर्को
�व�ेषण गर� सुझाव पेश 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� अनुरुप 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 ।

1.3

नप
व परामशर् स�म�तको सोच
े ाल राजस्स्व

दे शको सम� आ�थर्क वृ�� र �वकासका ला�ग आवश्यक पन� साधन एवं �ोतको द�गो
व्यवस्थापनका ला�ग �भावकार� राजस्व �णाल� स्थापना गनर् योगदान पुर्यार्उनु स�म�तको
सोच रहे को छ ।

1.4

नप
व परामशर् स�म�तको उ�ेश्
श्य
य
े ाल राजस्स्व

दे शको

राजस्व

प�रचालन

तथा

व्यवस्थापनको क्षे�मा

नेपाल सरकारलाई

उपयु�,

कायार्न्वयनयोग्य एवं समय सापेक्ष सुझाव �सफा�रश गनुर् स�म�तको उ�ेश्य रहे को छ ।

1.5

नप
व परामशर् स�म�तको रणनी�त
े ाल राजस्स्व

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


राजस्व सम्बन्धी �वषयको अध्ययन, अनुसन्धान र �व�ेषण गर� राय सुझाव सं कलन
गन�,



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



राजस्वको सन्दभर्मा अध्ययन, अनुसन्धान एवं

प�रचालन गन�,


�व�ेषण गनर् �व�हरुको �नय�मत

अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल, अन्त��र्या 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� ।

1.6

नप
व परामशर् स�म�तका कायस
र् म्म्प
पादनका आधारहरु
े ाल राजस्स्व

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


स�म�तले आफ्नो कायर् च ुस्त सं गठन सं रचना र सानो जनशि�बाट सम्पादन गरे को छ,



�नजी क्षे�सं ग छलफल, अन्त��र्या र सम्वादलाई �नय�मत र �मुख कायर् ���याको

रुपमा अवलम्बन गदर्छ,
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सरोकारवालाहरुको सहभा�गता र तथ्यपरक अध्ययन �व�ेषणलाई अवलम्बन गर�



स�म�तले कायर् सम्पादन गरे को छ,
राजस्वको क्षे�मा �नरन्तर अध्ययन र अनुसन्धान गन� कायर् स�म�तको कायर् सँस्कार



�भ� पदर्छ,

सावर्ज�नक एवं �नजी क्षे�बाट �ा� सुझाव र स�म�तको �व�ेषण स�हतको सुझाव एवं



�सफा�रश ��तवेदन नेपाल सरकारअथर् मन्�ालयमा पेश गरे को छ,

1.7

नप
व परामशर् स�म�तको स�ठन संरचना
े ाल राजस्स्व

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त र स�म�तको सिचवालयको सं गठन सं रचना दे हाय वमोिजम
रहे को छ ।
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त
(Nepal Revenue Advisory Board)

अध्यक्ष

सदस्य

सदस्य
स�म�तको सिचवालय
सदस्य-सिचव(�शासक�य �मुख)

�व� / �वशेष� समूह

भन्सार तथा गैर कर अध्ययन

आन्त�रक राजस्व अध्ययन

�व�ेषण शाखा

�व�ेषण शाखा

•

उपसिचव (राजस्व)

- १

•

शा.अ. (राजस्व)

- 1

•

कम्प्यूटर अ�धकृत

- १

•

ना.सु. (राजस्व)

- 2

•

लेखापाल

- १

•

कम्प्यूटर अपरे टर(करार) - 2

•

ह.स.चा. (करार)

बा�षर्
��तवेद(करार)
न, 2078
• कका.स.

•

उपसिचव (राजस्व)

- १

•

शाखा अ�धकृत (राजस्व) - 1

•

ना.सु. (राजस्व)

- १

- 4
- 3

4

1.1. स्स्व
वीकृ त दरबन्न्द
द� र पदप�ू तर्

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको सिचवालयको स्वीकृत दरवन्द� सं ख्या जम्मा 20

(बीस)रहे को छ । स्वीकृत दरवन्द� अनुरुप स�म�तमा राजप�ां�कत �थम �े णी 1,
राजप�ां�कत ��तीय �े णी 2, राजप�ां�कत तृतीय �े णी 3, त्यसै गर� राजप� अनं �कत �थम
�े णीका 5 समेत 11 जना स्थायी दरबन्द� र कम्प्युटर अपरे टर 2 जना, हलुका सवार�
चालक 4 जना र कायार्लय सहयोगी 3 जना गर� जम्मा 9 जना दरबन्द� स्वीकृत भएको

छ । स्वीकृत दरबन्द�, पदपू�तर्को अवस्था र �र� दरबन्द�को �वस्तृत �ववरण ता�लका-1
मा �दईएको छः
ता�लका - 1
नप
व परामश र् स�म�तको सिचवालयको स्स्व
वीकृ त दरबन्न्द
द� र पदपू�तक
र् ो �ववरण
े ाल राजस्स्व
�स.नं.

�े णी, सेवा

संख्
ख्य
या

पदप�ू तर्

�र�

(�शासक�य रा.प. �थम, �शासन

1

1

-

पद

१.

सदस्य

२.

उपसिचव

रा.प. ��तीय, राजस्व

२

1

1

३.

शाखा अ�धकृत

रा.प. तृतीय, राजस्व

२

1

1

४.

कम्प्यूटर अ�धकृत

रा.प. तृतीय, नेपाल �व�वध

१

1

-

५.

नायव सुब्बा

रा.प. अनं�कत �थम, राजस्व

४

-

4

6.

लेखापाल

रा.प. अनं�कत �थम, लेखा

१

-

1

7.

कम्प्यूटर अपरे टर

रा.प. अनं�कत �थम, नेपाल

२

1

1

�मुख)

सिचव

�व�वध
8.

हलुका सवार� चालक(करार)

�े णी�वह�न

४

4

-

9.

कायार्लय सहयोगी

�े णी�व�हन

३

1

2

20

10

10

जम्म्म
मा

स्वीकृत दरबन्द� 20 भएता प�न हाल 10 पदमा� पू�तर् भएको छ । यसर� हेदार्
स�म�तको स्वीकृत दरबन्द�को 50 ��तशत मा� पदपू�तर् भएको दे िखन्छ । यसले
स�म�तको कायर्सम्पादनमा जनशि� अभावले असर पारे को छ ।
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व परामश र् स�म�तको काम, कतब्ब्य
र् य र अ�धकार
1.8 नप
े ाल राजस्स्व
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त (गठन) आदे श, २०७६ को दफा ९ बमोिजम स�म�तको
काम, कतर्व्य र अ�धकार �नम्नानुसाररहे को छ:
•

राजस्व नी�त, कर सम्बन्धी नी�त, कर सं रचना र कायर् ���याको साम�यक मूल्या�न
गर� उपयु� राजस्व �णाल� �वकास गनर् आवश्यक अध्ययन गन� वा गराउने,

•

रा��य आ�थर्क नी�तको आधारमा राजस्व नी�त, कर नी�त, कर सं रचना र कायर्
���याको साम�यक मूल्या�न गर� उपयु� र व्यवहा�रक कर �णाल� �वकास गनर्
नेपाल सरकारलाई सुझाव �दने,

•

लगानीमै�ी कर नी�तको �वकास गनर् आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर� नेपाल
सरकारलाई सुझाव �दने,

•

आन्त�रक �ोतको सवल�करण, करको दायरा �वस्तार, कर छु ट तथा दोहोरो करमुि�
सम्झौताको �भाव �व�ेषण गन�, राजस्व स�लनको योजना तथा �क्षेपण र राजस्व
प�रचालन आ�द कायर्को �नरन्तर अनुगमन र मूल्या�न गर� नेपाल सरकारलाई वा�षर्क
बजेट तजुम
र् ाको ला�ग सुझाव �दने,

•

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

•

उ�ोग, व्यापार, पयर्टन लगायत अन्य �व�भ� व्यवसायको �वकास तथा �वस्तारमा
अनुकूल हुने राजस्व सम्बन्धी नी�त तथा कायर्�म बारे नेपाल सरकारलाई राय सुझाव
�दने,

•

नयाँ कर लागू गन� तथा कुनै कर खारे ज गनुप
र् न� भएमा अध्ययन अनुसन्धान एवं
सम्बिन्धत क्षे�का �वशेष�, उ�ोगी, व्यवसायीसँग समेत छलफल गर� सुझाव �लने,

•

बजेट

व�व्यमा

उल्लेख

भएका

राजस्व

सम्बन्धी

नी�त

तथा

कायर्�महरुको

कायार्न्वयनको ला�ग सुझाव �दने,
•

ँ
�व�भ� �ोतबाट उपलब्ध सूचना तथा अध्ययनको आधारमा आ�थर्क �वकाससग

ु नात्मक
सम्बिन्धत �वषयमा अन्तरार्��य क्षे�ीय तथा रा��य अथर्तन्�को अवस्थाको तल
�व�ेषण गर� सुझाव �दने,
•

राजस्व सम्बन्धी कानू नको �भावकार� रूपमा कायार्न्वयन भए नभएको अध्ययन,
अनुसन्धान गन� र कायार्न्वयनका ला�ग सुझाव �दने,

•

राजस्व सम्बन्धी कानू नमा सं शोधन वा प�रमाजर्न वा सो सम्बन्धी नयाँ कानूनको
आवश्यकता भएको �वषयमा अध्ययन गर� सुझाव �दने,
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•

राजस्व �णाल�को द�गो �वकास गनर् तथा राजस्व �शासनलाई व्यवसा�यक‚ सक्षम, सुदृढ
र पारदश� बनाउन स�ठन सं रचनामा गनुप
र् न� सुधारका सम्बन्धमा सुझाव �दने,

•

अन्तररा��य कर �णाल�को अध्ययन गर� सोको आधारमा नेपालको कर �णाल�मा
गनुप
र् न� सुधारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव �दने,

•

�दे श र स्थानीय तहबाट लगाइएको करको अध्ययन गर� राजस्व �शासनमा दोहोरोपन
आउन न�दन गनुप
र् न� कायर्को सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव �दने,

•

द�गो, पारदश�, �भावकार� तथा �ग�तशील कर �णाल�को �वकासको ला�ग सुझाव �दने,

•

राजस्व �शासनका सम्बन्धमा पेश भएका �व�भ� सुझाव, अध्ययन ��तवेदन अध्ययन
गर� सुझाव �दने,

•

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

•

अथर्शा�, ले खा, व्यवस्थापन, वािणज्य शा� वा कानून �वषयमा स्नातको�र तहमा
अध्ययन ग�ररहे का �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 अनुरुप कायर्
सम्पादनलाई अिघ बढाउन गठन आदे शमा दे हाय वमोिजमको थप कानुनी व्यवस्था प�न
ग�रएको छः
•

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

•

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

•

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

•

स�म�तको ले खा नेपाल सरकारले अपनाएको ले खा ढाँचा अनुरुप हुने र ले खापर�क्षण
महालेखापर�क्षकबाट हुन,े

•

राजस्व र कर सम्बन्धी �वषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र �व�ेषण गनुर् पदार् सम्बिन्धत
क्षे�का �व�/�वशेष� प�रचालन ग�रने र त्यस्ता �व�/�वशेष� व्यि� एवं सं स्थाको
सूची (Roster) बनाई रा�ुपन�,

•

स�म�तलाई आवश्यक पन� सूचना र तथ्यांक उपलब्ध गराउनु सम्बिन्धत सवै सरकार�
�नकायको कतर्व्य हुन,े

•

स�म�तले आफूले सम्पादन गरे को कायर्को वा�षर्क ��तवेदन अथर् मन्�ालयमा �स्तुत
गनुप
र् न� र यस्तो �ववरण मन्�ालयले सावर्ज�नक गनुप
र् न�,

•

स�म�तले नेपाल सरकारसं ग सम्पकर् गदार् अथर् मन्�ालयमाफर्त गनुप
र् न� ।
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प�रच्च्छ
छेद - २

आ�थक
र् बष र् 2077/78 को बा�षक
र् बजट
र् म
े तथा काय�
�ब.सं . 2077 साल भा� 1 गते स�म�तको गठन भए पश्चात स�म�तले आ�थर्क बषर्
2077/78 का ला�ग दे हाय बमोिजमको बा�षर्क बजेट तथा कायर्�म स्वीकृत गर�
कायार्न्वयनमा ल्याएको �थयो ।

2.1 बा�षक
र् बजेट तथा काय�
र् म
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको स्थापना आ�थर्क बषर् �ारम्भ भए पश्चात 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 हुन भन्सार �वभागलाई �नद� शन �दएको र
सोह� अनुरुप कायर् अिघ बढाइएको �थयो ।
स�म�त स्थापना पश्चात स�म�तबाट बा�षर्क कायर्�म स�चालन एवं कायार्लय ब्यवस्थापनको
ला�ग आवश्यक बजेट अथर् मन्�ालयमा माग गरे को र सो अनुरुप भन्सार �वभागको बजेट

ँ ीगततफर् रु. 54 लाख 50 हजार र चालु तफर् रु. 1
उपशीषर्कबाट खचर् गन� गर� पूज
करोड 58 लाख 80 हजार गर� कूल रु. 2 करोड 13 लाख 30 हजार बजेट
�ब�नयोजन भएको �थयो ।

2.2 भौ�तक ल�य
स�म�तलाई आ�थर्क बषर् 2077/78 मा दे हाय बमोिजम भौ�तक पूवार्धार ब्यवस्थापन,
जनशि� ब्यवस्थापन, स�म�तमा �नजी क्षे�को सहभा�गताको ला�ग र गठन आदे श सं शोधन
�स्ताव एवं आवश्यकता अनुसार �व�हरुको प�रचालनको ब्यवस्था �मलाउने लगायतका
�शास�नक ल�यहरु तो�कएको �थयो ।
ू ाध
2.2.1 भौ�तक पव
र् ार ब्ब्य
यवस्स्थ
थापन
स�म�तको कायार्लय स�चालनको ला�ग भन्सार �वभाग प�रसरमा रहे को भन्सार जाँचपास
पर�क्षण कायार्लय रहे को 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 सम्पन्न गन� समय सीमा �नधार्रण ग�रएको �थयो ।

बा�षर्क ��तवेदन, 2078

9

2.2.2 जनशि� ब्ब्य
यवस्स्थ
थापन
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 कम्प्युटर अ�धकृत, एकजना ना.सु. र दुईजना कायार्लय
सहयोगीलाई अथर् मन्�ालयबाट काजमा खटाइएको �थयो । स�म�त एक स्थायी सं स्था
भएकोले आफ्नै जनशि� ब्यवस्थापन गनर् सदस्य-सिचवको सं योजकत्वमा सं गठन तथा
ब्यवस्थापन सभ�क्षण टोल� गठन गर� का�तर्क म�हना सम्म ��तबेदन पेश गन� समय सीमा
�नधार्रण ग�रएको �थयो ।

ु न्न्ध
2.3 अध्ध्य
ययन र अनस
धान
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आ�थर्क बषर् 2077/78 मा राजस्व सम्ब� �व�भन्न
�वषयमा �व�हरु माफर्त अध्ययन, अनुसन्धान र �वश्लेषण गन� ल�य राखेको �थयो । यस
अन्तगर्त राजस्व नी�त सुधारका ला�ग भन्सार, मूल्य अ�भबृ�� कर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी
अध्ययन �वश्लेषण,अनलाईन कारोबार र �रयल स्टे टलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने जस्ता

�वषयमा अध्ययन अनुसन्धान गराउने ल�य �लएको �थयो । त्यसै गर� सं घसँग दोहोरोपना

भएको करारोपण, ढु वानीमा अ�त�र� कर र इन्टनर्सीप सन्चालन सम्बन्धी अध्ययन
अनुसन्धान गन� गराउने ल�य रािखएको �थयो ।

2.4 परामश र् तथा छलफल काय�
र् म
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले स�म�तको काम, कतर्ब्य र अ�धकारको बारे मा जानकार�
गराउने साथै राजस्व सम्बन्धी नी�तगत �वषयमा सुझाव सं कलन गन� उ�ेश्यले दे हाय
बमोिजम छलफल र अन्तर��र्या गन� ल�य रािखएको �थयो ।
•

सं घीय तहका राजस्व �शासनसँग सम्ब� सरकार� �वभाग एवं �नकायहरु सं ग छलफल
एवं परामशर् ।

•

�नजी क्षे�का �व�भ� औ�ो�गक, व्यापा�रक एवं व्यवसा�यक सं घ सं स्थाका छाता
सं गठनहरु(सं घ, महासं घ) सं ग छलफल तथा परामशर् ।

•

उ�ोगी ब्यावसायीहरु, वस्तुगत एवं �वषयगत संघहरु तथा पेशागत सं घ सं स्थाहरु,
प�कार
तथा राजस्व �ब�हरुसंग छलफल र परामशर् ।

2.5 अन्न्त
त��र् या काय�
र् म
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग नेपाल सरकारलाई
राजस्व नी�त तथा कर �शासनमा गनुप
र् न� सुधार सम्बन्धी सुझाव स�हतको ��तबेदन �स्तुत
गनर्को �निम्त सुझाव सं कलन गन� उ�ेश्यले �दे श तहमा �दे शको राजधानी र मुख्य मुख्य
बा�षर्क ��तवेदन, 2078
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ब्यापा�रक केन्�हरुमा अन्त��र्या कायर्�महरु स�चालन गन� ल�य राखेको �थयो ।
जसको �ववरण ता�लका 2 मा �दईएको छः

ता�लका 2
ु ब्ब्य
�दे श तथा �मख
यापा�रक केन्न्�
� स्स्त
तर�य अन्न्त
त��र् या छलफल काय�
र् म
�.सं.

स्स्थ
थान

�स्स्त
ता�वत �म�त

1

धनगढ�

2077 फागुन 9 गते

2

नेपालगन्ज

2077 फागुन 11 गते

3

सुख�त

2077 फागुन 12 गते

4

�वराटनगर

2077 फागुन 16 गते

5

जनकपुर

2077 फागुन 18 गते

6

वीरगन्ज

2077 फागुन 19 गते

7

हे ट�डा

2077 फागुन 20 गते

8

पोखरा

2077 फागुन 23 गते

9

बुटवल

2077 फागुन 25 गते

11

धु�लखेल

2077 चै त १0 गते

ु ाव संकलन
2.6 उप-स�म�तहरु माफर् त सझ
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग राजस्व सम्बन्धी नी�त
एवं कर सुधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव �स्तुत गनर् नेपाल राजस्व परामशर्
स�म�त अन्तगर्त �व�भन्न 7 वटा �वषयगत उप-स�म�तहरु गठन गर� उ� स�म�तहरु
माफर्त सम्बिन्धत �वषयमा राय सुझाव सं कलन गर� ��तबेदन �ाप्त गन� ल�य रािखएको
�थयो ।

ु ाव ��तबद
2.7 आ.ब. 2078/79 को राजस्स्व
व सम्म्ब
बन्न्ध
धी सझ
े न तयार�
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 सुधार सम्बन्धी ��तबेदन तयार गर� अथर्
मन्�ी समक्ष 2078 बैशाख मसान्त �भ�ै पेश गन� ल�य रािखएको �थयो । राजस्वका
�व�वध �वषयमा छलफल, अन्तर��र्या,अध्ययन, अनुसन्धान, �वश्लेषण, अनुगमन र मूल्या�न
गर� राजस्व प�रचालन र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स�म�तले वा�षर्क ��तवेदन तयार गन�
ल�य प�न रहे को �थयो ।
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2.8 अन्न्य
य
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 बुले�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 आदे शमा सं शोधन गन�,
�नयमावल� तजुम
र् ा गन�, �व�हरुको रोष्टर तयार गन� र आवश्यकता अनुसार �व�हरुको
प�रचालन गन� समेत ल�य �नधार्रण ग�रएको �थयो ।
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प�रच्च्छ
छेद - 3

ु कायह
स�म�तबाट आ�थक
र् बष र् 2077/78 मा सम्म्प
पा�दत �मख
र् रु
3.1

ु ाब
आ�थक
र् बष र् 2078/79 को राजस्स्व
व नी�त तथा काय�
र् मको ला�ग सझ
संकलन

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको आ�थर्क बषर् 2077/78 को बा�षर्क कायर्�म अनुसार
आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग राजस्व नी�त र कर सुधार सम्बन्धी ��तबेदन तजुम
र् ा
गन� कायर् अन्तगर्त दे हाय बमोिजमका ��याकलापहरु माफर्त सूचना, जानकार�, राय एवं
सुझाव सं कलन ग�रएको �थयो ।
ँ छलफल
रुस
सग
3.1.1 संघीय तहका �नकायहरु
आगामी आ�थर्क वषर् 2078/79 को राजस्व नी�त, कर सुधार तथा राजस्व �शासनका
ला�ग राय एवं सुझाव सं कलन गन� अ�भ�ायले सरकार� �नकायहरु र �नजी क्षे�का
सरोकारवाला छाता सं घ सं स्थासँग उनीहरुको धारणा, राय र सुझाव सं कलन गन� कायर्
भएको �थयो ।

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

स�म�तले स्थापना पश्चात का�तर्क, मं सीर र पुष म�हनामा सं घीय तहमा यस्तो छलफल
कायर्�म आयोजना गरे को �थयो । यस्तो छलफल कायर्�म राजस्वसं ग �त्यक्ष सरोकार
राख्ने मूलतः �नयामक �नकायहरुसंग �ारम्भमा नै स�चालन ग�रएको �थयो । यस
सम्बन्धी �ववरण ता�लका 3 र 4 मा �स्तुत ग�रएको छ ।
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ता�लका - 3
सरकार� �नकायहरु
रुस
संग अन्न्त
त��र् या र छलफल
�.सं.

�म�त

सरकार� �नकाय/�वभाग

सहभागी संख्
ख्य
या

1

2077/07/04

भन्सार �वभाग

21

2

2077/08/10

आन्त�रक राजस्व �वभाग

17

3

2077/08/28

राजस्व अनुसन्धान �वभाग

18

4

2077/09/22

सम्पि� शु�ीकरण अनुसन्धान �वभाग

10

कायर्�ममा सम्बिन्धत �वभागका महा�नद� शक, उपमहा�नद� शक र राजस्व �शासनसं ग �त्यक्ष
सम्ब� रहने अ�धकृतहरुको सहभा�गता रहे को �थयो । �त्येक �वभागसं ग अलग अलग
ग�रएको अन्त��र्या तथा छलफलवाट सम्बिन्धत �वभागले राजस्वको क्षे�मा के कस्तो
कायर् गरे का छन् ? समस्या च ुनौती के के महसुस छन् ? �तनको समाधानका ला�ग के के

उपाय हुन सक्छन् जस्ता पक्षमा �बस्तृत अन्त��र्या र छलफल भई सम्बिन्धत �नकायबाट
आ-आफ्ना धारणा स�हत सुधारका सुझावहरु �ाप्त भएका �थए ।
ता�लका - 4
क्षे�
े का औ�ो�गक, व्य
व्यापा�रक एवं व्व्य
यवसा�यक सघ
थाका छाता संगठनहरु संग
�नजी क्ष
ं सं स्स्थ
अन्न्त
त��र् या र छलफल
�.सं.

�म�त

�नजी क्ष
क्षे�
े का सघ
थाको छाता संगठन
ं सं स्स्थ

सहभागी संख्
ख्य
या

1

2077/08/24

नेपाल चेम्बर अफ कमशर्

18

2

2077/08/25

नेपाल समु�पार �नकासी पैठार� सं घ

15

3

2077/09/07

नेपाल उ�ोग प�रसं घ

18

4

2077/09/08

नेपाल उ�ोग बािणज्य महासं घ

13
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स�म�त�ारा आयोिजत छलफल तथा अन्त��र्या कायर्�ममा सहभागी �नजी क्षे�का ��त�न�ध ।

छलफल तथा अन्तर��या कायर्�ममा उपयु�
र्
सं घ महासं घहरुका अध्यक्ष, ब�रष्ठ
उपाध्यक्ष तथा अन्य उच्च पदा�धकार�हरुको सहभा�गता रहेको �थयो । अन्त��र्या
छलफलमा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको गठन, काम, कतर्ब्य र अ�धकार तथा आ.ब.
2077/78 मा ग�रने �मुख कायर्�मबारे जानकार� �दने र सम� राजस्व सुधारका ला�ग
सरकार र �नजी क्षे�ले सहकायर् गन� �वषय र राजस्व �णाल� सुधारका ला�ग �नजी क्षे�को
भू�मकाका सन्दभर्मा समेत �ववेचना ग�रएको �थयो । अन्त��र्या तथा छलफलमा
सम्बिन्धत �नजी क्षे�का सं घ सं स्थाबाट सुझाव स�हतको �स्तु�तकरण समेत भएको �थयो ।
3.1.2 �दे शस्स्त
तर�य छलफल तथा अन्न्त
त��र् या
आगामी आ�थर्क वषर् 2078/79 को ला�ग राजस्व नी�त सम्बन्धी ��तबेदन तयार�को
�ममा सातवटै �दे शका राजधानी एवं दुई
मुख्य ब्यापा�रक केन्�हरुमा अन्त��र्या र
छलफल कायर्�म आयोजना गर� �दे श एवं
स्थानीय

तहका

क्षे�का

उ�ोगी

सं स्थाका

�थयो

�नकायहरु, �नजी

ब्यवसायी,

पदा�धकार�

ब्यि�हरुसं ग
ग�रएको

सरकार�

पेशागत

सं घ

एवं

�व�भन्न

राय

एवं

सुझाव

सं कलन

।

यस

सम्बन्धी

�ववरण

ता�लका - 5 र 6 मा �स्तुत ग�रएको छ ।
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स�म�त�ारा �बराटनगरमा आयोिजत �दे शस्तर�य छलफल
तथा अन्त��र्या कायर्�मलाई सम्बोधन गद� तत्काल�न
अथर्सिचव िशिशर कुमार ढुं गाना ।
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ता�लका - 5
�दे शस्स्त
तर�य अन्न्त
तर��या तथा छलफल काय�
र् म
�.सं.

�म�त

�दे श

काय�
र् म

सहभा�गता

स्स्थ
थल

संख्
ख्य
या

1.

2077/11/09 सुदूरपि�म �दे श

धनगढ�

105

२.

2077/11/12 कणार्ल� �दे श

सुख�त

91

३.

2077/11/16 �दे श नं.१

�वराटनगर

102

४.

2077/11/18 �दे श नं. २

जनकपुर

56

५.

2077/11/20 वागमती �दे श

हे टौडा

117

६.

2077/11/23 गण्डक� �दे श

पोखरा

95

७.

2077/11/25 लुिम्वनी �दे श

भैरहवा

165

ता�लका - 6
ु ब्ब्य
�मख
यापा�रक केन्न्�
�हरु
रुम
मा भएको अन्न्त
तर��या एवं छलफल काय�
र् म
�.सं.

�म�त

काय�
र् म स्स्थ
थल

सहभा�गता संख्
ख्य
या

1

2077/11/11

नेपालग�

121

2

2077/11/19

वीरग�

113

3

2077/12/10

धु�लखेल

39

उिल्लिखत

स्थानमा

सन्चा�लत

अन्त��र्या

तथा छलफल कायर्�महरुमा त्यस क्षे�का
ब्यापार�, उ�ोगी र व्यवसायी तथा उनीहरु
सम्ब�
अ�त�र�

सं घ

सं स्थाका

सम्बिन्धत

पदा�धकार�हरुको

समेत

�थयो ।
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पदा�धकार�का

सरकार�

�नकायका

सहभा�गता
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स�म�त�ारा बीरग�जमा आयोिजत छलफल तथा
अन्तर��या कायर्�मको झलक ।
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�दे शस्तर तथा �मुख ब्यापा�रक केन्�हरुमा अन्त��र्या कायर्�म सन्चालन गन� �ममा
�दे शको हकमा �दे श आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय र ब्यापा�रक केन्�को हकमा
सम्बिन्धत िजल्लाको आन्त�रक राजस्व कायार्लयका �मुखको सं योजकत्वमा सहजीकरण
स�म�त गठन ग�रएको �थयो । उ�
स�म�तहरुले �दे श तथा ब्यापा�रक
केन्�मा

छलफल

र

अन्तर��या

कायर्�म स�चालन गनर् सहयोगी
भू�मका �नवार्ह गरे का �थए । �दे श
तथा
छलफल तथा अन्त��र्या कायर्�ममा सहभागीहरु

ब्यापा�रक

छलफलवाट

�ाप्त

केन्�मा

भएको

राय सुझावले

स�म�तवाट आ.ब. 2078/79 को

ला�ग सरकारको राजस्व नी�त र कर सुधार सम्बन्धी ��तबेदनका ला�ग मह�वपूणर्
सुझावहरु �ाप्त भएका �थए ।
3.1.3. उप-स�म�तहरु
रुक
को गठन
चालु आ�थर्क वषर्को राजस्व नी�त तथा कायर्�मको �व�ेषण स�हत आगामी आ�थर्क बषर्
२०७८/७९ को बजेट र कायर्�ममा समावेश गनर् उपयु� हुने राजस्व नी�त, राजस्व
�शासनमा सुधारर करका दरहरुमा प�रवतर्न सम्बन्धमा राय सुझाव पेश गनर्को ला�ग
नेपाल सरकारका सरोकारवाला �नकायहरु र �नजी क्षे�का छाता सं गठन तथा बस्तुगत
सं घहरु समेतको सहभा�गतामा �व�भन्न सातवटा �वषयगत उप-स�म�तहरु गठन गर�
छलफल, सम्वाद र अन्त��र्या समेतका आधारमा स�म�तमा सुझाव पेश गनर् लगाइएको
�थयो । यस सन्दभर्मा स�म�तले �त्येक उप-स�म�तका ला�ग उ�ेश्य तथा अ�धकार क्षे�
तोक्ने, बैठक एवं अन्त��र्याको �व�ध तोक्ने, उप-स�म�तका सदस्यहरुको सं ख्या एवं
योग्यता �नधार्रण गन�, सं योजक एक�न गन� एवं उपस�म�तको ��तबेदन पेश गन� कायर्�व�ध
उल्लेख गर� छु �ाछु �ै कायर्सूची (Terms of Reference) तयार गर� स्वीकृत गरे को �थयो ।
उप-स�म�तहरुको गठन �व�ध र मुख्य कायर् िजम्मेवार� दे हाय बमोिजम रहे को �थयो ।
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स�म�त�ारा आयोिजत उपस�म�तका सं योजकहरुसं गको अन्त��र्या कायर्�मको झलक ।

ता�लका – 7

ु ाव ��तबद
ु य काय र् िजम्म्म
सझ
रुक
को गठन र मख्
ख्य
मेवार�
े न तयार�का ला�ग उप-स�म�तहरु
�.सं .
1

उप-स�म�त
आन्त�रक राजस्व उप-स�म�त

ु यिजम्म्म
मख्
ख्य
मव
े ार�

संयोजक
महा�नद� शक,
आन्त�रक

आयकर, मूल्य अ�भवृ�� कर, अन्त:शुल्क, िशक्षा
राजस्व सेवा शुल्क तथा आ�थर्क ऐन बमोिजम लगाइने

�वभाग

अन्य आन्त�रक कर सम्बन्धी नी�तगत र कानू नी
�वषय, करका दरहरूको पुनरावलोकन, ��कयागत
सरल�करण र कर �णाल� सुधार सम्बन्धी ।

2

भन्सार उप-स�म�त

महा�नद� शक,

भन्सार दर पुनरावलोकन, मू ल्या�न �णाल�मा

भन्सार �वभाग

सुधार, ���या सरल�करण, व्यापार सहजीकरण
र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी ।

3

राजस्व च ुहावट �नयन्�ण तथा महा�नद� शक,
सम्पि� शु�ीकरण अनुसन्धान राजस्व
उप-स�म�त

राजस्व

च ुहावट

�नयन्�ण

तथा

अनुसन्धान,

अनुसन्धान सम्पि� शु��करण अनुसन्धान, �वदे शी �व�नमय

�वभाग

�नयमन

तथा

आ�थर्क

अपराध

�नयन्�ण

सम्बन्धी ।
4

औ�ो�गक �व�र्न तथा संरक्षण, वािणज्य, आयात

आ�थर्क क्षे� (उ�ोग, वािणज्य, सह-सिचव,
पयर्टन, �रयल स्टे ट, लगानी औ�ो�गक

�व�र्न �नयार्त

तथा �नयार्त �व�र्न) उप-स�म�त महाशाखा,

उ�ोग आपू�तर् व्यवस्थापन तथा लगानी �व�र्नको ला�ग

वािणज्य

तथा

वैदेिशक

व्यापार, सेवा

व्यापार,

तथा गनुप
र् न� नी�तगत र कानू नी सुधार, ���यागत

आपू�तर् मन्�ालय

सरल�करण र कर तथा गैर कर �ोत्साहन
सम्बन्धी ।
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�.सं .
5

उप-स�म�त
�व�ीय

क्षे�

सं स्था,

बीमा,

(ब�क,
सहकार�

ँ ीबजार) उप-स�म�त
पूज

ु यिजम्म्म
मख्
ख्य
मव
े ार�

संयोजक
�व�ीय सह-सिचव,

ँ ीबजार,
�व�ीय ब�क, �व�ीय सं स्था, बीमा, रे �मटे न्स, पूज

तथा व्यवस्थापन
सं स्थान

तथा

सहकार�,

आ�थर्क

नी�त

तथा

�रयल

स्टे ट

समन्वय सम्बन्धी ।

महाशाखा,

अथर्

मन्�ालय
6

गैरकरउप- स�म�त

सह-सिचव,

योजना नेपाल सरकारका �व�भ� �नकायहरूबाट उठाइने

अनुगमन

तथा

गैर कर राजस्वको क्षे� प�हचान, दर �नधार्रण

मुल्या�न महाशाखा, तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी ।
अथर् मन्�ालय
7

अन्तर

सरकार�

व्यवस्थापन उप-स�म�त

राजस्व सह-सिचव,
सं घीयता
महाशाखा,

�व�ीय सं घ, �दे श तथा स्थानीय तहको कर �णाल�,
समन्वय त्यसमा दे िखएको दोहोरोपना र दे िखएका अन्य
अथर् समस्या तथा समाधान सम्बन्धी ।

मन्�ालय

उपरो� बमोिजमका उप-स�म�तका सं योजकको सं योजकत्वमा आवश्यकता अनुसार बैठक
वसी छलफल गर� �वषयगत उप-स�म�तले आ-आफ्नो ��तबेदन नेपाल राजस्व परामशर्
स�म�त समक्ष पेश गरे का �थए । उप-स�म�तहरुको �वस्तृत �ववरण अनुसूची-4 मा
�दइएको छ ।
ँ छलफल तथा अन्न्त
यावसायीहरु
रुस
सग
त��र् या
3.1.4. उ�ोगी ब्ब्य
सं घीय तहमा स�म�तले दे हायका वस्तुगत, �वषयगत एवं

पेशागत सं घ सं स्थाहरुसं ग

अन्तर��या एवं छलफल गर� आ�थर्क वषर् 2078/79 को राजस्व नी�त र कर
�शासनमा सुधारको ��तबेदन �योजनाथर् राय सुझाव सं कलन गरे को �थयो ।

�वराटनगरमा आयोिजत छलफल तथा अन्त��र्या कायर्�ममा आफ्नो भनाई �स्तुत गद� एक सहभागी ।
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ता�लका - 8
ु त, �वषयगत एवं पश
तग
थाहरु
रुस
संग अन्न्त
तर��या एवं छलफल
वस्स्त
े ागत सं घ संस्स्थ
�म�त

संघसंस्स्थ
था

स्स्थ
थान

सहभागी संख्
ख्य
या

2077/12/06

नेपाल �नमार्ण व्यवसायी महासं घ

स�म�तको कायर्कक्ष

9

2077/12/10

नेपाल म�दरा उत्पादक सं घ

धु�लखेल

2077/12/11

ढुवानी व्यवसायी महासं घ

स�म�तको कायर्कक्ष

9

2077/12/20

नेपाल पल्प तथा पेपर उत्पादक सं घ

स�म�तको कायर्कक्ष

13

2077/01/02

Association
of
Charted
Accountants of Nepal (ACAN)

स�म�तको कायर्कक्ष

5

39

उपरो� �वषयगत, बस्तुगत र पेशागत सं घ सं स्थाले छलफलमा सहभागी भई आगामी
आ.ब. मा राजस्व नी�त र कर सुधारका ला�ग �लिखत एवं मौिखक रुपमा आ-आफ्ना राय
सुझावहरु �स्तुत गरे का �थए ।
ु ाव माग
3.1.5. सावज
र् ा�नक सूचना �काशन माफर् त स�म�तमा सोझै सझ
आ�थर्क वषर् 2078/79 को राजस्व नी�त र
करका दर एवं राजस्व �णाल�नमा ग�रनुपन�
सुधारका

ला�ग

इमेलमाफर्त

तथा

स�म�तको

सिचवालयमा सोझै �ा� हुने गर� सुझाव �स्तुत
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�, सं घ,
सं स्था

एवं

�व�भन्न

पेशासँग

सम्बिन्धत

�नकायहरुले राजस्व नी�तले समेट्नु पन� �वषयमा
राय सुझाव �स्तुत गरे का �थए । यसर� राय
सुझाव �दने सं घ संस्थाहरुमा नेपाल �नमार्ण
व्यवसायी महासं घ, औष�ध उत्पादक संघ, नेपाल
म�दरा उत्पादक सं घ, ढु वानी व्यवसायी महासं घ,
नेपाल पल्प तथा पेपर उत्पादक सं घ, Association of Chartered Accountants of Nepal
(ACAN) आ�द रहे का �थए । त्यसै गर� 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 सुझाव
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�स्तुत गन� कायर्हरु �नय�मत रुपमा भएका �थए । यस �ममा 50 भन्दा बढ� सं घ सं स्था
र ब्यि�हरुले आ-आफ्नो राय सुझाव �दएका �थए ।

3.2

आ�थक
र् बष र् 2077/78 को अधब
र् ा�षक
र् ��तबद
त�ु त
े न तयार� तथा �स्स्त

स�म�तले �व.सं . २०७७ माघको अिन्तम हप्तामा आ�थर्क वषर् २०७७/७८ को राजस्वको
अनुमान, नी�त र कायर्�मको अधर्वा�षर्क समीक्षा गर� सं िप्क्ष� ��तवेदन तयार गर�
तत्काल�न माननीय अथर् मन्�ीज्यू समक्ष �स्तुत गरे को �थयो । आ�थर्क बषर् 2077/78
को �थम छ म�हनासम्मको राजस्व असुल�, कोरोना �भाव र वा�षर्क राजस्व ल�य �ाप्तीमा
छ म�हनाको असूल�कोिस्थती �वश्लेषण 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� गराउनुहँद
ु ै स�म�तका अध्यक्ष महे श �साद दहाल र साथमा सदस्य �नमर्लह�र अ�धकार� ।

ु न्न्ध
3.3. �वषय �वशष
व सम्म्ब
बन्न्ध
धी सान्न्द
द�भक
र् �वषयमा अध्ध्य
ययन र अनस
धान
े �बाट राजस्स्व
आ�थर्क बषर् 2077/78 को राजस्व प�रचालनको नी�त
तथा कायर्�मको कायार्न्वयन तथा राजस्व प�रचालनको
िस्थ�त �व�ेषण गद� राजस्वका �मुख क्षे�हरुमा तत्काल
अवलम्वन गनुप
र् न� 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 दे हायका �ाथ�मकताका क्षे�हरु प�हल्याई
अध्ययन, अनुसन्धान र �वश्लेषण गन� कायर् भएको �थयो ।
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यस्तो अध्ययन, अनुसन्धान तथा �वश्लेषणको कायर् राजस्वको क्षे�मा लामो अध्ययन र

अनुभव भएका �व� ब्यि� एवं �वशेष� सं घ सँस्थाहरुबाट गराइएको �थयो । आ.ब.
2077/78 माभएका अध्ययन र �वश्लेषणमा समे�टएका �वषयहरु दे हाय बमोिजम रहे का
�थएः


राजस्वमा योगदान �दने �मुख वस्तुहरुको भन्सार मूल्या�न सम्बन्धी अध्ययन
�व�ेषण,



अन्तःशुल्कको सं रचना र अन्तःशुल्कका खास खास वस्तुहरुको अध्ययन तथा
�व�ेषण,



ु हरुमा सू�तर्जन्य वस्तुहरुमा लाग्ने करको तुलनात्मक अध्ययन,
साकर् मुलक



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 सं रचनामा 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�भबृ��

कर

कायार्न्वयनको

अवस्था,

कायार्न्वयनमा दे िखएका समस्या र आगामी �दनमा गनुप
र् न� सुधारका सम्बन्धमा
अध्ययन,


हालसम्म भएका राजस्व परामशर् स�म�तका �सफा�रशहरुको कायार्न्वयन िस्थ�तको
�वश्लेषण ।
उिल्लिखत अध्ययन �वश्लेषणको अ�धकांश
�नस्कषर्

तथा

�सफा�रशहरुलाई

आ.ब.

2078/79 मा ग�रनु पन� राजस्व नी�त र
कर सुधारको ��तबेदनमा समावेश ग�रएको
छ

।

��तबेदनमा

�सफा�रश

तथा

सुधारको

ला�ग

समावेश

�नष्कषर्
आवश्यक

गदार्

राजस्व
भए

त्यस्ता
�णाल�
नभएको,

राज्यको क्षमता अनुरुपभए नभएको �वषयमा
यथेष्ठ ध्यान �दइएको छ ।
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ु ार सम्म्ब
ु ी
3.4. राजस्स्व
व नी�त र कर सध
बन्न्ध
धी ��तबद
र् ु ा र �स्स्त
तत
े न, 2078 तजम
नेपाल सरकारलाई आगामी आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग राजस्व नी�त, कर तथा
राजस्व �शासन सुधार सम्बन्धमा बजेट पूव र् सुझाव स�हतको ��तबेदन पेश गनुर् नेपाल
राजस्व परामशर् स�म�तको एक �मुख िजम्मेवार�को रुपमा रहेको सन्दभर्मा नेपाल राजस्व
परामशर् स�म�तले स�म�तको बा�षर्क कायर्�म अनुरुप �व�भ� समयमा आयोिजत छलफल
तथा अन्त��र्या कायर्�म माफर्त सं क�लत राय सुझावको अ�भलेखीकरण गर� त्यस्ता राय
सुझावहरुको कायार्न्वयन पक्षको सम्भाब्यता तथा ब्यवहा�रकता समेतको आधारमा �शोधन
गर� “राजस्व नी�त र कर सुधार ��तबेदन, 2078” तजुम
र् ा गरे को �थयो ।
��तबेदन तयार�को �ममा राजस्व परामशर् स�म�तका �वगतका अध्ययन ��तबेदनहरु,
�व�भन्न 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 तजुम
र् ा गन� �ममा सन्दभर् साम�ीहरुको रुपमा �लइएको �थयो ।
त्यसै गर� ��तबेदन तयार� �ममा �व�ीय सुधार कायर्दलको ��तवेदन, उच्चस्तर�य कर
�णाल� पुनरावलोकन आयोग 2071 को ��तबेदन र �दे श तथा स्थानीय कर सम्बन्धी
अध्ययन तथा सुझाव ��तबेदन 2075 लगायतका दस्ताबेजहरुको प�न अध्ययन एवं
�वश्लेषण ग�रएको �थयो ।

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

ु हरुले सू�तर्जन्य पदाथर्मा लगाएको अन्तःशुल्क महसू लको
यसै �ममा साकर् क्षे�का मुलक
सै �ािन्तक पक्ष, नी�ततथा ���याको समेत अध्ययन �वश्लेषण ग�रएको �थयो । अध्ययन
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ु हरुको कर �णाल�को समेत
�वश्लेषणको �ममा �वश्व र दिक्षण एिशयाका �व�भ� मुलक
सं िक्षप्त �वश्लेषण गन� �यास ग�रएको �थयो ।

3.5. अन्न्य
य ग�त�व�धहरु
मा�थ

उल्लेिखत

कायर्का

अ�त�र�

नेपाल

राजस्व

परामशर्

स�म�तले

आ�थर्क

बषर्

2077/78 मा दे हायका अन्य कायर्हरु प�न सम्पन्न गरे को �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 सं स्थाहरु) को �ववरण (रोष्टर) तयार�,



स�म�तको वेवसाईट (www.nrab.gov.np) �नमार्ण र स�ालन,



आन्त�रक राजस्व �वभाग, भन्सार �वभाग, नेपाल उ�ोग प�रसं घ, नेपाल �वकास
अनुसन्धान ��त�ान, नेपाल चेम्बर अफ कमशर् र नेपाल उ�ोग वािणज्य महासं घका
�व�भन्न कायर्�महरुमा ��त�न�ध�व र सहभा�गता ।
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प�रच्च्छ
छेद - ४

ु उपलिब्ब्ध
कायर् सम्म्प
पादन िस्स्थ
थ�त र �मख
धहरु
4.1 भौ�तक �ग�त
ु ार तथा जनशि� ब्ब्य
4.1.1संस्स्थ
थागत �बन्न्ध
ध, भौ�तक सध
यवस्स्थ
थापन
आ�थर्क बषर् 2077/78 को भा�मा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त स्थापना भई कायार्रम्भ
गरे को हो । शुरुवाती �दनमा कायार्लयको सं स्थागत �वकासका ला�ग भौ�तक पूवार्धार तथा
जनशि� ब्यवस्थापन एक �मुख कायर्को रुपमा रहे को �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 गरे को �थयो भने पौष मसान्तमा स�म�तको वेवसाईट �नमार्ण गर� स�चालनमा
ल्याएको �थयो । स्थापना र सं स्थागत �वकासका कायर्हरु (कायार्लय भवन, रं गरोगन तथा
ु , कुस�, दराज, सोफासेट, पदार्, काप�ट, कम्प्यूटर, ��न्टर, �ोजेक्टर
ममर्त सुधार गन�, टे बल
ख�रद गन�, टे �लफोन र इन्टरनेट जडान गन� काम) बाँक� अव�धमा सम्प� भएका �थए ।
त्यस्तै मानव सं शाधन व्यवस्थापन गन� �ममा स�म�तले अस्थायी दरबन्द�को ला�ग अथर्
मन्�ालयमा

�सफा�रश

गरे कोमा

मिन्�प�रषद्बाट

�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 सं गठन तथा व्यवस्थापन सभ�क्षण गन� कायर् सम्प�
गरे को �थयो । स�म�तमा �नजी क्षे�को ��त�न�धत्व गराउने �वषय �नजी क्षे�का सं घ
महासं घहरुले उठाइरहेको सन्दभर्मा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको गठन आदे श सं शोधन
�स्ताव अथर् मन्�ालयमा पेश गन� तथा आवश्यकता अनुसार �व�हरु प�रचालन गन�
कायर्हरु आ�थर्क बषर् 2077/78 मा सम्पन्न भएका �थए ।
यवस्स्थ
थापन सब�क्ष
क्षण
ण
4.1.2 संगठन ब्ब्य
यस स�म�तको सं गठन संरचना र कमर्चार� दरबन्द� ब्यवस्थापन गन� �योजनका ला�ग
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको �म�त 2077/05/17 को �नणर्य अनुसार दे हाय
अनुसारको सं गठन तथा ब्यवस्थापन सभ�क्षण कायर्दल गठन भएको �थयो ।


�ी भू�मराम शमार्, सदस्य-सिचव, ने.रा.प.स.

- सं योजक



�ी केशर बहादुर पिण्डत, �नद� शक, भन्सार �वभाग

- सदस्य
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�ी भोजराज िघ�मरे , उप-सिचव, �शासन महाशाखा, - सदस्य
��त�न�ध, अथर् मन्�ालय



�ी र�वन्�जं ग थापा, उप-सिचव, ��त�न�ध, सं घीय - सदस्य
मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालय



�ी �मलन था �े �, कम्प्यूटर अ�धकृत, ने.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
गरे को �थयो । ��तवेदन अनुसार स�म�तमा उप स�म�तहरु एवं �व�/�वशेष� समूह रहने,
रा.प. �थम �े णी (�शासन) को एक जना सदस्य-सिचव हुने र सदस्य-सिचव अन्तगर्त
राजस्व समूहबाट उप-सिचव शाखा �मुख रहने गर� भन्सार तथा गैरकर अध्ययन �वश्लेषण
र आन्त�रक राजस्व अध्ययन गर� दुई वटा शाखा रहने �स्ताव ग�रएको �थयो । त्यस्तै
राजस्व समूहबाट दुई दुई जना गर� कुल चार जना शाखा अ�धकृत, कम्प्युटर अ�धकृत
एक जना, नायव सुब्बा (�शासन) एक जना, नायव सुब्बा (राजस्व) एक जना र लेखापाल
एक जना रहने ��तबेदनमा �स्ताव ग�रएको �थयो । त्यस्तै ��तबेदनले करार अन्तगर्त चार
जना कम्प्यूटर अपरे टर, हलुका सवार� चालक पाँच जना, कायार्लय सहयोगी चार जना र
स्वीपर एक जना रहने गर� जम्मा 25 जनाको दरवन्द� �स्ताव गरे को �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 �ाप्त प� अनुसार दे हाय
बमोिजमका पदहरु स्वीकृत भएको जानकार� �ाप्त भएको �थयो ।


सदस्य-सिचव (�शासक�य �मुख), रा.प. �थम, �शासन-

1 जना



उपसिचव, रा.प. ��तीय, राजस्व-

2 जना



शाखा अ�धकृत, रा.प. तृतीय, राजस्व-

2 जना



कम्प्यूटर अ�धकृत, रा.प. तृतीय, �व�वध-

1 जना



नायव सुब्बा, रा.प. अनं�कत �थम, राजस्व-

4 जना



ले खापाल, रा.प. अनं�कत �थम, ले खा-

1 जना



कम्प्यूटर अपरे टर, रा.प. अनं�कत �थम, �व�वध-

2 जना



हलुका 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 आदे श बमोिजमका
काम, कतर्ब्य र अ�धकारका अ�त�र� स�म�तले सम्पादन गनुप
र् न� दे हायका थप कायर्हरु
�स्ताव गरे को �थयो ।


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



स�म�तलाई आवश्यक पन� सूचना र तथ्यांक सं कलन, �शोधन तथा �वश्लेषण गन�,



बा�षर्क नी�त तथा योजना तयार गन�,



बा�षर्क अनुमा�नत बजेट र कायर्�म तयार गर� �स्ताव गन�,



सं गठन 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� ।
4.1.3 पदपू�तक
र् ो अवस्स्थ
था
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा आ�थर्क बषर् 2077/78 मा स्वीकृत दरबन्द�को
तुलनामा केह� हदसम्म पदपू�तर् भएप�न पूण र् रुपमा पदपू�तर् हुन सकेको छै न । स्वीकृत
पदहरुमध्ये उप-सिचब 1 जना, शाखा अ�धकृत 1 जना, नायव सुब्बा 4 जना, कम्प्युटर
अपरे टर 1 जना, हल्का सवार� चालक 2 जना र कायार्लय सहयोगी 2 जना �र� रहे का
छन् । स्थापनाको प�हलो बषर् भएकोले सं स्थागत �वकास र बजेट ब्यवस्थामा पयार्प्तता
तथा पूणर् पदपू�तर् हुन नसकेको िस्थ�त छ । आगामी �दनमा स�म�तको सिचवालयको
कायर्वोझ �वश्लेषण गर� �मशः पदपू�तर् गद� जाने नी�त �लइएको छ ।
ु न्न्ध
4.1.4 अध्ध्य
ययन, अनस
धान र �वश्लेषण
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 अनुसन्धान गराउने कायर् सम्पन्न गरे को
�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� छु ट्टाछु ट्टै कायर्सूची (Terms for Reference) तयार
गर� स्वीकृत गरे को �थयो । सोह� कायर्सूची बमोिजम छनौट भएका �व�हरुबाट स�म�तले
दे हायका �वषयमा अध्ययन अनुसन्धान गराउने कायर् सम्प� गर� अध्ययनकतार्हरुबाट
अध्ययन र �वश्लेषणको ��तबेदन �ाप्त गरे को �थयो ।
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ता�लका - 9
ु न्न्ध
राजस्स्व
व सम्म्ब
ब� �वषयमा �व�हरु
रु�
�ारा गराइएको अध्ध्य
ययन एवं अनस
धान कायक
र् ो �ववरण
�.सं.

अध्ध्य
ययनको �वषय

1

राजस्वमा योगदान �दने �मुख वस्तुहरुको भन्सार
मूल्या�न सम्बन्धी अध्ययन �व�ेषण

2

अन्तःशुल्कको सं रचना र अन्तःशुल्कका खास
ु हरुमा सू�तर्जन्य वस्तुहरुमा लाग्ने
साकर् मुलक
करको तुलनात्मक अध्ययन

4

��तबद
े न �ाप्त �म�त

�ी �म�लाल रे ग्मी

2077/12/30

�ी गो�वन्द �साद �े ष्ठ

खास वस्तुहरुको अध्ययन तथा �व�ेषण
3

अध्ध्य
ययनकतार् ब्ब्य
यि�/�नकाय

गै� कर राजस्वको �भावका�रता अध्ययन

Revenue Study
Consultancy Services

2077/12/30

Nepal
Development
Research Institute

2077/12/30

न्यू डाइमेन्सन कन्सल्टे न्सी

2077/12/30

एण्ड स�भर्सेज
5

6

Online Business लाई करको दायरामा ल्याउने

�ोफेशनल

कम्प्युटर

2077/12/30

सम्बन्धी अध्ययन

�सस्टम �ा.�ल.

घर जग्गा कारोवार एजेन्सीलाई करको दायरामा

Nepal Institute for Urban
and Regional Studies

2077/12/30

तीन तहको सरकारको संरचनामा करारोपणमा

स्वशासन

2077/12/30

भएको दोहोरोपना सम्बन्धी अध्ययन

��तष्ठान

�व� �व�ालयहरुको पा��ममा राजस्व �बषय

एस.डी.आर. एशो�सएट्स

2077/12/30

एस.डी.आर. एसो�सएट्स

2077/12/30

हेमन्त बस्याल(CFA)

2077/12/30

समेट्ने सम्बन्धी अध्ययन
7

8

समावेश

गन�

तथा

इन्टनर्�सप

सन्चालन

अध्ययन

गन�

सम्बन्धी अध्ययन
9

ढु वानी ब्यावसायमा लगाइएको मूल्य अ�भबृ��
कर

कायार्न्वयनको

दे िखएका

समस्या

र

अवस्था,
आगामी

कायार्न्वयनमा
�दनमा

गनुप
र् न�

सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन
10

हालसम्म

भएका

राजस्व

परामशर्

स�म�तका

�सफा�रशहरुको कायार्न्वयन िस्थ�तको �वश्लेषण

ु ाव संकलन
4.1.5 से�मनार, छलफल तथा अन्न्त
त��र् या काय�
र् ममाफर् त सझ
आ�थर्क बषर् 2077/78 मा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले स�म�तको बारे मा जानकार�
गराउने साथै राजस्व सम्बन्धी �वषयमा सुझाव �ाप्त गन� उ�ेश्यले से�मनार, छलफल तथा
अन्त��र्या गन� ल�य अनुरुप ��तबेदनको प�रच्छे द-3 मा उल्लेख भए बमोिजमका
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ँ
दे हायका सरकार� �नकाय, �नजी क्षे�का छाता सं गठन एवं अन्य ब्यि� तथा �नकायहरुसग
से�मनार, छलफल तथा अन्त��र्या कायर्�म स�चालन गरे को

�थयो । सं घीय र

�दे शस्तरमा स�चा�लत उ� से�मनार, छलफल तथा अन्त��र्या कायर्�महरुबाट सं क�लत
सुझावहरुमध्ये एकै �कृ�तका सुझावलाई एक सुझावको रुपमा गणना गदार् नी�तगत, क्षे�गत
तथा �वषयगत रुपमा 130 भन्दा बढ� सुझावहरु सं कलन भएका �थए ।
ु ाव सक
4.1.6 उप-स�म�त माफर् त सझ
ं लन
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले ��तबेदनको प�रच्दे द-3 मा उल्ले ख भए बमोिजम उपस�म�तहरु

गठन

गरे

पश्चात

उ�

उप-स�म�तहरुले

आयोजना

गरे का

बैठकहरुमा

स�म�तबाट समेत ��त�न�धत्व भई �व�भ� �म�त र समयमा बसेका बै ठकहरुबाट उठे का
�वषयहरु समेट� दे हायका �म�तमा उपस�म�तहरुले तो�कएको कायर्सूची बमोिजम आ-आफ्नो
��तबेदन स�म�त समक्ष पेश गरे का �थए ।

ता�लका – 10

रुब
बाट ��तबद
उप-स�म�तहरु
े न �ािप्त
�.सं.

उपस�म�तको नाम

��तबद
े न पश
े गरे को �म�त

1

आन्त�रक राजस्व उप-स�म�त

2077/12/22

2

भन्सार उप-स�म�त

2077/12/22

3

राजस्व च ुहावट �नयन्�ण तथा सम्पि� शु�ीकरण अनुसन्धान

2077/12/16

उपस�म�त
4

आ�थर्क क्षे� (उ�ोग, वािणज्य, पयर्टन, �रयल स्टे ट, लगानी

2077/12/22

तथा �नयार्त �व�र्न) उप-स�म�त
5

�व�ीय

क्षे�

(व�क, �व�ीय

ँ ीवजार) उप-स�म�त
पूज

सं स्था, बीमा, सहकार�

तथा

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

ु ाव संकलन
4.1.7 प�प��कामा सूचना �कािशत गर� सझ
आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग बजेट पूव र् नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले तत्का�लन
अथर्न्�ी समक्ष पेश गन� “राजस्व नी�त र कर सुधार सम्बन्धी ��तबेदन, 2078” को
तयार�को �ममा यस ��तबेदनको प�रच्छे द 3 मा उल्ले ख भए बमोिजम रा��यस्तरका
प�प��कामा सूचना �काशन गर� सावर्ज�नक रुपमा सुझाव माग ग�रएकोमा �व�भन्न ब्यि�
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तथा सस्ँ थाहरु बाट आयकर, मु.अ.कर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा गै रकर लगायतका
�वषयमा 90 भन्दा बढ� सुझावहरु �ाप्त भएका �थए ।
व नी�त र कर सध
ु ार सम्म्ब
बन्न्ध
धी ��तबेदन, 2078 तयार�
4.1.8 राजस्स्व
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले कर कानूनहरुमा सुधार, राजस्व �णाल� सुधार, करका
दरहरुमा गनुप
र् न� प�रवतर्न र कायर्���या सरल�करणका क्षे�मा गनुप
र् न� सुधारहरु समेट�
तयार पारे को आ�थर्क बषर् 2078/79 को ला�ग “राजस्व नी�त र कर सुधार सम्बन्धी
��तबेदन, 2078” तत्काल�न माननीय अथर्न्�ी समक्ष �म�त 2078/1/31 मा �स्तुत
गरे को �थयो । उ� ��तवेदनलाई पुस्तकका रुपमा �काशन एवं अथर् मन्�ालय र यस
स�म�तको वेवसाइटमा समेत राखी सावर्ज�नक ग�रस�कएको छ । सो ��तबेदनका �मुख
सुझाव एवं �सफा�रशहरुलाई अनुसूची - 4 मा उल्ले ख ग�रएको छ ।

4.2 �व�ीय �ग�त
ँ ीगत तफर् रु. 54 लाख 50 हजार र
स�म�तको ला�ग आ�थर्क बषर् 2077/78 मा पूज
चालु तफर् रु. 1 करोड 58 लाख 80 हजार गर� कुल रु. 2 करोड 13 लाख 30

ँ ीगत तफर् खचर् रु. 40 लाख 78 हजार र चालु तफर् खचर्
हजार �व�नयोजन भएकोमा पूज
रु. 1 करोड 1 लाख 43 हजार गर� कु ल रु. 1 करोड 42 लाख 21 हजार खचर्

भएको छ । जनु कूल �व�नयोजनको 67 ��तशत हुन आउँछ । आ�थर्क वषर्
ँ ीगत तफर् �ब�नयोजनको 75 ��तशत र चालू तफर् �ब�नयोजनको 64
2077/78 मा पूज
��तशत खचर् भएको �थयो । स्थापना र स�चालनमा �ढलाई तथा को�भडको कारण
स्थलगत अनुगमन एवं छलफलमा वाधा पनर् गएको तथा सिचवालयमा पयार्प्त कमर्चार�को
अभावका कारण प�न अपेक्षा अनुरुप खचर् हुन नसकेको दे िखन्छ ।

4.3 अन्न्य
य
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको सम� सं गठनात्मक �वकासका ला�ग स�म�तले अन्य केह�
महत्वपूणर् उपलिब्धहरु हाँ�सल गरे को �थयो । जस अन्तगर्त नेपाल राजस्व परामशर्
स�म�तको वैठक सं चालन, सुशासन �व�र्न सम्बन्धी समेतका कायर्हरु �मुख �थए ।
4.3.१ स�म�तका बैठक तथा �नणय
र्
नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको वोडर् वै ठकका �नणर्यहरुले स�म�तले र स�म�तको
सिचवालयले सम्पादन गन� कायर्लाई �नद� िशत गन� गदर्छन् । आ�थर्क बषर् 2077/78 मा
स�म�तको 40 वटा बैठक वसी �व�भन्न �वषयमा �नणर्यहरु भएका छन् । बैठकका सवै
�नणर्य सवर्सम्म�तका आधारमा भएका छन् ।
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स�म�तको प�हलो बैठक �म�त 2077/5/17 मा बसी स�म�तको औपचा�रक कायर्
शुभारम्भ ग�रएको �थयो । स�म�तको शुरुवाती बषर् भएकोले शुरुका बैठकहरुमा स�म�तको
वेवसाईट �नमार्ण तथा स�चालन, कायार्लय स्थापना र पूवार्धार ब्यवस्थापन, बजेट तथा
कायर्�म स्वीकृती, सं गठन एवं ब्यवस्थापन सभ�क्षण स्वीकृ�त, स�म�तमा �नजी क्षे�को
सहभा�गताको ला�ग गठन आदे शमा प�रमाजर्न गनर् अथर् मन्�ालयमा �सफा�रस जस्ता
�वषयमा �नणर्यहरु भएका �थए ।
त्यसैगर� स्वीकृत कायर्�मको कायार्न्वयनको �सल�सलामा सं घीय तहमा ग�रने अन्त��र्या
कायर्�म स�चालन, उप-स�म�त गठन, �दे श राजधानी र ब्यापा�रक केन्�हरुमा स�चालन
ग�रने अन्त��र्या कायर्�मको Modality र TOR स्वीकृती, अध्ययन र �वश्लेषण गन�
�ा�थमकताका

क्षे�हरुको

प�हचान

एवं

समन्वय

गनुप
र् न�

�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 मुख्य िजम्मेवार� अध्ययन, अनुसन्धान र अन्त��र्याका माध्यमबाट �ाप्त सुझाव
एवं �नष्कषर्हरुलाई समेट� राजस्व नी�त �नमार्णका सम्बन्धमा आवश्यक र कायार्न्वयनयोग्य
सुझावहरु नेपाल सरकारलाई �दनु नै हो । स�म�तका अ�धकांश वै ठकहरु सुझाव तयार�को
�सल�सलामा �ाप्त राय सुझावहरुको छलफल र �वश्लेषण गर� ��तबेदन तयार गर� �स्तुत
गन� कायर्मा केिन्�त रहेका �थए । आ�थर्क बषर् 2077/78 को अिन्तम बैठक
2078/2/30 मा वसेको �थयो । सो बै ठकले 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 ।
ु ासन �व�न
4.3.2 सश
र्
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
अनुकुल र बढ� जानकार�मूलक एवं अन्त��र्यात्मक (Interactive) बनाउने उ�ेश्यले नेपाल
राजस्व

परामशर्

स�म�तको

आधारभूत

जानकार�का

अ�त�र�

ँ
राजस्वसग

सम्बिन्धत

ऐन/कानुन, स�म�तको बा�षर्क कायर्�म लगायतका जानकार�हरु वेवसाईटमा समावेश
ग�रएको छ । राजस्व नी�त तथा अन्य राजस्व सम्बन्धी सुझाव सं कलनलाई �छटो, छ�रतो
एवं ��व�धमै�ी बनाउन वेवसाईटमा सोझै सुझाव 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 रे ग्मीलाई तो�कएको छ ।
त्यस्तै कोरोना भाइरसको महामार�बाट �सिजर्त हुनसक्ने जोिखमलाई ध्यानमा राख्दै
ुर् ल बैठकको ला�ग आवश्यक पूबार्धार तयार गन� कायर्को �ारम्भ ग�रएको
स�म�तमा भचअ
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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 गरे का �मुख कायर्हरु �ेस �व�िप्त�ारा जानकार� गराउने र यस्तो
सूचना/�व�प्ती वेवसाईटमा राख्ने व्यवस्था �मलाइएको छ । राजस्व परामशर् वुले�टन
�काशन गन� र आवश्यकता अनुरुप आ�थर्क र �व�ीय क्षे�का प�कारसँग छलफल र
अन्त��र्या गन� ग�रएको छ ।
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प�रच्च्छ
छेद - ५

समस्स्य
या तथा चनु ौतीहरु
नेपालको सम� राजस्व �णाल�को अध्ययन, अनुसन्धान र �व�ेषण गर� सुझाव �स्तुत गन�
केन्�को रुपमा रहने नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले आफ्नो स्थापनाको एक बषर् पुरा
गरे को छ । शुन्यबाट कायार्रम्भ गरे को स�म�तले को�भड-19 को महामार�को बाबजूद
प�न �वगत एक वषर्को अव�धमा �नधार्�रत कायर् ल�यहरु पूरा गरे को छ । स्थापना पछ�को
ू गरे का केह� मुलभूत समस्या
एकवष� कायर्कालमा कायर् सम्पादनको �सल�सलामा अनुभत
ँ ागत रुपमा यस प�रच्छे दमा उल्लेख ग�रएकोछ ।
तथा च ुनौ�तहरुलाई बूद

ु ी ब्ब्य
5.1 कानन
यवस्स्थ
थामा अपयाप्र् तता
�वकास स�म�त ऐन, 2013 अनुरुप नेपाल सरकारले �म�त 2076/10/20 मा नेपाल
राजस्व परामशर् �वकास स�म�त (गठन) आदे श, 2076 जार� गरे को हो । उ� ऐनको
दफा 3 को उपदफा (1) मा नेपाल सरकारले उिचत वा आवश्यक ठहराएमा सूिचत
आदे श�ारा सोह� आदे शमा तो�कए बमोिजम �वकास आयोजना वा �वकास कायर्लाई
कायार्न्वयन गनर् स�म�त गठन गनर् स�कने ब्यवस्था अनुरुप स�म�त गठन भएको दे िखन्छ ।
सामान्यतः नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको कायर् �कृ�त हे दार् �वकास आयोजना जस्तो
�कृ�तको भने होइन । यो त �नय�मत �कृ�तको केन्��य स्तरको सं गठनको सोचमा
स्था�पत हुनपु न� हो । जहाँ स्थायी �कृ�तको कायार्लय हुन्छ र बोडर्का पदा�धकार�हरु
�वशेष� (Expert) को रुपमा रहन्छन् र �तनीहरुको �नयुि� �निश्चत अव�धको ला�ग
हुन्छ । तर स�म�तको गठन आदे श उ� सोच अनुरुप नभएकाले कायार्लय अस्थायी,
दरबन्द� अस्थायी र पदपू�तर् प�न अस्थायी �कृ�तको नै दे िखन्छ । यसर� राजस्व परामशर्

ँ ै
स�म�तलाई �वगतको अस्थायी सं रचनाबाट स्थायी सं रचनाको रुपमा स्थापना गन� सोचसग

�स्तुत गठन आदे श यसको स्थापनाको ममर् अनुरुप हुवहु मेल खाएको दे िखदै न । अतः
स�म�तको �व�मान कानू नी ब्यवस्था पयार्प्त नदे िखदा क�तपय िस्थ�तमा यसको कायर्सूची
(TOR) अनुरुप कायर् सम्पादन गन� सन्दभर्मा समस्या �ृजना हुने दे िखन्छ ।

5.2 स�म�त (Board) को स्स्व
वरु
रुप
प
राजस्व परामशर् स�म�तमा �नजी क्षे�को ��त�न�धत्व नभएको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरे को
छ । पूणक
र् ाल�न स�म�तमा �नजी क्षे� र साबर्जा�नक क्षे� छु �ाएर ��त�न�धत्व गराउन
सम्भव नहुने र �नजी क्षे�को एकल �नकायको ��त�न�धत्वको औिचत्य प�न नरहने सन्दभर्मा
स�म�त (Board) मा �नजी क्षे�का �मुख छाता सं गठनहरुको ��त�न�धत्व गराउने कायर्
चूनौती र अवसर दुबै बनेको छ । आगामी �दनमा �नजी क्षे� समेतको उपयु�
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��त�न�ध�व रहने गर� स�म�तको गठन आदे शमा प�रमाजर्न गनुप
र् न� आवश्यकता खिड्कएको
छ ।

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

5.4 कमच
र् ार� दरबन्न्द
द� र पदप�ू तर्
बोडर्को सिचवालयमा बष�नी अस्थायी दरबन्द� �ृजना गर� कमर्चार� पदपू�तर् गन� ब्यवस्था
अनुरुप 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, कम्प्युटर 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 राख्ने कायर्मा क�ठनाई हुने, काजबाट पदपू�तर्
गनुप
र् दार् पूरै कमर्चार� पदपू�तर् नहुन,े पदपू�तर् गदार् प�न अध्ययन र अनुसन्धानमा रुिच राख्ने
कमर्चार� उपलव्ध नहुने जस्ता समस्याबाट स�म�त ��सत छ । प�रणामस्वरुप स�म�तको
गुणस्तर�य अध्ययन, अनुसन्धान र �व�ेषण कायर्मा क�ठनाई दे खा परे को छ ।

5.5 कायाल
र् य भवनको अपयाप्र् तता
काठमाणडौ, ��पुरेश्वरिस्थत भन्सार �वभाग प�रसरमा 3 वटा भवनहरु रहे का छन् । तीन
वषर् अगा�ड �नमार्ण सम्पन्न 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 रहे को 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�ो तल्ला

उपलब्ध हुने भ�नएताप�न हालसम्म सो अनुरुप ब्यवस्थापन नहुँदा दरबन्द� अनुसारको

कमर्चार�लाई काम गन� ठाउँ उपलब्ध नभएको र राजस्व �ोत केन्� (Revenue Resource

Center) को स्थापना हुन नसकेको िस्थ�त छ । त्यसै गर� 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 ।

5.6 कायर् सम्म्प
पादन �ोत्त्स
साहन व्व्य
यवस्स्थ
था नहन
ु ु
स�म�तबाट �विश� �कारको अध्ययन, अनुसन्धान र �व�ेषणको काम गनुप
र् न� हुँदा स�म�तको
सिचवालयमा काम गन� कमर्चार�हरु उम्दा हुन आवश्यक छ । अध्ययन र अनुसन्धानको
काममा ख�टने कमर्चार�ले तो�कएको कायार्लय समय भन्दा बढ� समय काम गनुप
र् न�
अवस्था प�न हुन्छ । 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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प�रच्च्छ
छेद - 6

भावी काय�र् दशा
नेपालको राजस्व �णाल�लाई �भावकार�, न�तजामुखी एवं द�गो बनाउन र स्वाय� सं स्था
(Automomous Body) को रुपमा राजस्व �णाल�को स्थापना र �वकास गनर् अन्य
ु हरुले गरे को अभ्यास अनुरुप कर�ब 4 दशक दे िख नै छु �ै राजस्व �ा�धकरण
मुलक
(Revenue Authority) वा राजस्व बोडर् (Revenue Board) गठन गन� भ�नए ताप�न सो
कायर् हुन 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 सं रक्षण
हुने, राजस्व नी�त, राजस्व छु ट र राजस्व सं रचना एवं स�चालन लगायतका �वषयमा �व�
सदस्य रहे को बोडर्बाट हुने �नणर्य �नष्पक्ष र पारदश� हुने र कमर्चार�का सेवा सु�वधालाई
नतीजासं ग जोडेर लै जान स�कने समेत पृष्ठभू�ममा कायर्कार� अ�धकार स�हतको राजस्व
बोडर्को अवधारणा अनुरुप राजस्व बोडर् �वधेयकको मस्यौदा अथर् मन्�ालयमा छलफलकै
चरणमा रहे को बुिझएको छ । उिल्लिखत अवधारणालाई मुतरु
र् प �दन थप छलफल र
गृहकायर् आवश्यक भएको पृ�भू�ममा तत्काललाई मुलतः 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

अनुसन्धानका

ला�ग

उत्कृष्टताको केन्� (Centre for Excellence) को रुपमा अगा�ड बढाउँदै भ�वष्यमा
कायर्कार� अ�धकार स�हतको राजस्व बोडर् गठनको ला�ग पूवार्धारहरु तयार गद� जाने गर�
प�रचालन

गनर्

उपयु�

हुन्छ

।

यो

बोडर्लाई

राजस्वको

क्षे�मा

अध्ययन

र

अनुसन्धानमूलक कायर् गन� स्वाय� ब्यवसा�यक सं स्थाको रुपमा �वकास गद� राजस्वको
बौ��क केन्� (Revenue Think Tank) र सावर्ज�नक �नजी क्षे�को सम्वाद म� (PublicPrivate Sector Dialogue Forum) को रुपमा सं चालन गनर् आगामी �दनमा दे हायका
सुधारहरु गनुर् गराउनु आवश्यक दे िखन्छ ।

ु ार
6.1 कानूनी संरचनामा सध
कायर्कार� अ�धकार स�हतको राजस्व बोडर् गठनको अवधारणा र कानून �नमार्णको
सम्बन्धमा स्प� नहुन्जेल हालको नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको कानूनी सं रचनामा दे हाय
बमोिजमको सुधार गनर् उपयु� हुने दे िखन्छः


राजस्व परामशर् स�म�तमा �नजी क्षे�का छाता सं गठनहरुको ��त�न�धत्वका ला�ग राजस्व
परामशर् प�रषद्को �ावधान थप गर� प�रषद्को मागर् �नद� शनमा बोडर्ले काम गन� गर�
गठन आदे शमा प�रमाजर्न गन� ब्यवस्था �मलाउने ।



बोडर् गठन, बोडर्का अध्यक्ष एवं सदस्यको सेवा सु�वधा तथा काम, कतर्व्य र
अ�धकारमा मा� गठन आदे श सी�मत गर� गठन आदे शको प�रमाजर्न गन� ।

बा�षर्क ��तवेदन, 2078

37



सं गठन तथा ब्यवस्थापन सभ�क्षण पुनरावलोकन गर� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको
सिचवालयलाई नेपाल सरकारको स्थायी �नकायको रुपमा कायम गन� व्यवस्था
�मलाउने ।

6.2 �र� सदस्स्य
य पदको पदप�ू तर्
वतर्मान नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा तीन सदस्यीय बोडर्को �ाबधान भए अनुरुप

अध्यक्ष स�हत एक सदस्य पदपू�तर् भएको छ । तर अक� एक सदस्य �र� नै रहेको हुँदा

यथाशी� पदपू�तर् गर� बोडर्लाई पूणत
र् ा �दन सकेमा यसले बोडर्को कायर् सम्पादन र �नणर्य
���यामा थप योगदान �दने दे िखन्छ ।

6.3 सिचवालय, पद�ज
र् ो ब्ब्य
यवस्स्थ
था
ृ ना र पदप�ू तक
राजस्व परामशर् स�म�तको सिचवालयलाई अथर् मन्�ालय मातहतको सं िघयस्तरको स्थायी
सं रचना स�हतको कायार्लयको रुपमा राख्न आवश्यक दे िखन्छ । यसका ला�ग �नजामती
सेवा ऐन अनुरुप संगठन तथा ब्यवस्थापन सभ� क्षण (O & M Survey) गर� कायार्लय
स्थापना र दरबन्द� �ृजना गर� कायार्लय तथा दरबन्द� �नजामती �कतावखानामा दतार् गनर्
उपयु� हुन्छ । यसो भएमा दरबन्द� अनुसारको स्थायी कमर्चार� पदस्थापन गनर् सहज
हुन जान्छ र अ�हलेको अस्थायी कायार्लय, अस्थायी दरबन्द� र काज पदस्थापन गन�
प�रपाट�को अन्त्य हुन्छ । हालको कमर्चार�को �लयन पदको अन्यौलता प�न समा�
हुन्छ ।
उपरो�ानुसारको ब्यवस्था नहुन्जेल चालु आ�थर्क वषर्का ला�ग अस्थायी दरबन्द� �ृजना
हुन र अ�धकृतस्तरका सबै दरबन्द�मा स्थायी कमर्चार�हरु काजबाट पदपू�तर् हुन आवश्यक
दे िखन्छ । यसर� पदपू�तर् गदार् मुलतः अ�धकृतस्तरको पदहरुमा अध्ययन र अनुसन्धानमा
�वशेष अ�भरुिच भएका र राजस्व �णाल�को अध्ययन तथा अनुभव भएका कमर्चार�बाट
पदस्थापन हुन आवश्यक छ । सहायकस्तरको दरवन्द�मा �शासन र लेखा हे न� बाहे कका
अन्य दरवन्द� करार सेवाबाट पू�तर् गन� नी�त �लन उपयु� हुने दे िखन्छ ।

6.4 कायाल
र् य भवन र स्स्थ
थानको उपलब्ब्ध
धता
�र� सदस्य र �र� दरबन्द�का कमर्चार�को ला�ग कायर्स्थल पयार्प्त 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�ररहे को 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 दे िखन्छ ।
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6.5 कायर् सम्म्प
पादन �ोत्त्स
साहन
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 उपयु� दे िखन्छ ।

6.६

ू संस्स्थ
ू ाध
अन्न्य
य आधारभत
थागत पव
र् ार

बोडर्को सुस�ालनका ला�ग आवश्यक पन� पुवार्धार - वैठक कक्षहरु, सभा हल, सवार�
साधन लगायतको आधारभूत पक्षलाई सुदृढ�करण गर� बोडर्लाई एक कायर्मूलक �नकायको
रुपमा स्था�पत गनर् जरुर� दे िखएको छ ।
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प�रच्च्छ
छेद - ७

उपसं हार
लोकोि� नै छ - सुधार �नरन्तर ���या हो । यसको अिन्तम गन्तब्य (Destination)

हुँदैन । त्यसमा प�न एक क्षे�मा भएको सुधारले अक� क्षे�मा समस्या �ृजना गन� िस्थ�त

हुन्छ । सं गठनात्मक सुधारको कायर् आफैमा च ुनौ�तपूणर् तर अप�रहायर् हुन्छ । नेपाल
राजस्व परामशर् स�म�तको सं स्थागत सुदृढ�करण �नरन्तर रुपमा भइरहन आवश्यक छ ।
मा�थ सुझाव खण्डमा उल्ले ख गरे झ� स्वाय� कायर्कार� राजस्व वोडर्को अवधारणालाई
केन्��वन्दुमा राखी तत्कालका ला�ग राजस्व सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, �व�ेषण र
नी�तगत सुधारको कायर् िजम्मेवार� �ाप्त गरे को यस स�म�तलाई �भावकार� र न�तजामुखी

�नकायको रुपमा अिघ बढाउँदै �ाप्त राय सुझावहरु कायार्न्वयन�ारा सम� राजस्व
�णाल�मा �मशः सुधार गद� जानु आजको आवश्यकता प�न हो । यसलाई राजस्व
सम्बन्धी �बु� मण्डल (Think Tank) को रुपमा, सावर्ज�नक �नजी सम्वाद म�च (Public
Private Dialogue Forum) को रुपमा र सरकारको राजस्व व्यवस्थापनको क्षे�मा
परामशर्दातृ सं स्थाको रुपमा स्था�पत गद� लै जान प�न उि�कै आवश्यक छ । यसका ला�ग
मा�थ उल्ले ख ग�रएका कानूनी, भौ�तक पूबार्धार, सं रचनागत र ���यागत सुधारका ला�ग
सम्ब� �नकायहरुबाट स�म�तले �वगतमा झ� सहजीकरण र सहयोगको अपेक्षा गरे को छ ।
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ु ूची - १
अनस
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ु ूची - २
अनस

नप
व परामश र् स�म�त
े ाल राजस्स्व
चालु आ�थर्क वषर् 2077/78 को बा�षर्क कायर्�म कायार्न्वयन कायर्योजना
१.

कायार्लय स्थापना र सं चालनका ला�ग भौ�तक पूवार्धार तयार�
१.१

कायार्लय भवन रं गरोगन तथा ममर्त सुधार -

भा�

१.२

ु /कुस�/दराज/सोफासे ट
टे बल

-

भा�

१.३

पदार् काप�ट

-

भा�

१.४

कम्प्युटर, ��न्टर, टे �लफोन, फोटोकपी
-

असोज

मेिशन, �ोजेक्टर लगायत आवश्यक
मेिशन औजारहरु
२.

कायार्लयको �शास�नक र कानूनी पूवार्धार �वकास
२.१

कायार्लय स्थापनाको सावर्ज�नक�करण

-

भा�

२.२

मानव सं शाधन (जनशि�/कमर्चार�)
व्यवस्थापन

-

भा�/असोज

२.३

सं गठन तथा व्यवस्थापन सभ� क्षण

-

का�तर्क

२.४

गठन आदे श सं शोधन (�स्ताव)

-

मं सीर

२.५

बोडर्को �नयमावल� तजुम
र् ा

-

मं सीर

२.६

�र� सदस्यको पदपू�तर्

-

मं सीर

2.7

राजस्व �वज्ञहरुको रो�र तजुम
र् ा

-

मं सीर/पौष

२.8

�वज्ञहरु प�रचालन

-

मं सीरबाट आवश्यकता अनुसार

२.9

राजस्व परामशर् स�म�तको Online
-

जे�/असार मसान्त

-

असार मसान्त

प��का (News Letter) �काशन
२.10

Revenue Resource Center को
अवधारणा तयार� र स्थापना

३.

समन्वय वैठक सं चालन
३.१

�नजी क्षे�-उ�ोग वािणज्य महासं घ, चेम्बर
अफ कमशर्, CNI, समुन्�पार �नकासी/पै ठार�
सं घ, �हमालय सीमापार व्यापार सं घ जस्ता
�नकायहरुसं ग अन्त��र्या

-

मं सीर/पौष मसान्त

३.२

आ�थर्क प�कार समाजसं ग अन्तर��या

-

पौष मसान्त

३.३

राजस्व �वज्ञहरुसं ग अन्तर��या

-

का�तर्क मसान्त

३.४

राजस्व प�रचालनसं ग सम्बिन्धत सरकार�
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�नकायहरुसं ग अन्तर��या
४.

-

असोजबाट आवश्यकता अनुरुप

अध्ययन, �व�ेषण तथा �सफा�रश सम्बन्धी कायर्
४.१

चालु आ�थर्क वषर्को राजस्व नी�त सम्बन्धी
अध्ययन �व�ेषण

४.२

-

पैठार� भएका �मुख वस्तुहरुको भन्सार
मूल्या�न (Valuation) सम्बन्धी अध्ययन �व�ेषण -

४.३

फागुन मसान्त

चालु आ.व. को बजेट कायर्�म तथा
कायर् योजना तयार गन�

४.४

माघ मसान्त

-

भा�

-

चै� मसान्त

-

असार मसान्त

-

चै� मसान्त

-

फागुन मसान्त

-

चै� मसान्त

-

चै� मसान्त

-

फागुन मसान्त

-

वैशाख मसान्त

अन्तःशुल्कको सं रचना र खास खास
वस्तुहरुको (Specific Products)
अध्ययन, �व�ेषण

४.५

SAARC Region मा मद�रा तथा सू �तर्जन्य
वस्तुहरुमा लाग्ने करको तुलनात्मक
अध्ययन �व�ेषण (�भाव र असर)

४.6

गै� कर राजस्वको (Selected Sector)
�भावका�रता अध्ययन

४.7

Online Business को कर दायरामा
ल्याउने सम्बन्धी अध्ययन

४.8

घर जग्गा (Real Estate) को कारोवार
एजेन्सी माफर्त गन� सम्बन्धी अध्ययन

४.9

तीन तहकोसरकारको सं रचनामा करारोपणमा
भएको दोहोरोपना सम्बन्धी अध्ययन

४.10

राजस्व नी�त सम्बन्धी रा��य
छलफल/अन्तर��या/गो�ी

४.11

�व� �व�ालयहरुको पाठ्य�ममा राजस्व
नी�त समावेश गन� सम्बन्धी अध्ययन

५.

आगामी आ�थर्क वषर्को राजस्व नी�तको �सफा�रश तथा बा�षर्क कायर्�मको तजुम
र् ा
५.१

�वषयगत सुझाव कायर्दल गठन

५.२

सुझावहरु सं कलन, स्थलगत छलफल
र अन्तर��या


-

पौष मसान्त

-

फागुन मसान्त

�वराटनगर
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६.



जनकपुर



वीरग�



पोखरा



वुटवल/भैरहवा



नेपालग�



सुख�त



धनगढ�



काठमाड�/हे ट�डा

५.३

कायर्दलहरुको ��तवेदन �स्तु�तकरण

-

फागुन 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�ेषण

-

असार मसान्त

५.८

आगामी आ.व. को वजेट र कायर्�म तयार�

-

चै� मसान्त

�व� �व�ालय/कलेजहरुसं ग सहकायर् गर�
इन्टनर् प�रचालन (Support to Thesis)


काठमाड� �व��व�ालय (२)

-

वैशाख मसान्त



��भ ुवन �व��व�ालय (२)

-

वैशाख मसान्त
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ु ूची - 3
अनस

नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त
�दे श स्स्त
तर�य राजस्स्व
व नी�त सम्म्ब
बन्न्ध
धी अन्न्त
त��र् या काय�
र् म
क) काय�
र् मको उ�श्
श्य
े य
1. कर नी�त, कर कानुन, करको सं रचना र करका दरमा गनुर् पन� प�रवतर्न तथा कायर्
�कृया सरल�करण र सुशासन �व�र्न जस्ता �वषयमा �दे श एवं स्थानीय स्तरवाट राय
सुझाव सं कलन गन� ।
2. सहभा�गतामूलक अन्त��र्या एवं छलफल गर� करको सचेतना अ�भबृ�� गद� कर
सहभा�गता र करको प�रपालना अ�भव�� गराउने ।
3. आगामी आ�थर्क बषर् 2078/79 को राजस्व नी�त तजुम
र् ाका ला�ग राय, सुझाव र
िशफा�रस �लने ।
ख) सहजीकरण स�म�तको गठन
1. सिचव, आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय (सम्बिन्धत �दे श)
2. नेपाल उघोग बािणज्य महासं घ, नेपाल उ�ोग प�रसं घ र नेपाल चे म्बर
अफ कमसर्का �दे श स्तर�य सं गठन �मुखहरु
3. �दे श सदरमुकाम रहे का िजल्लाका नेपाल उघोग बािणज्य महासं घ, नेपाल
उ�ोग प�रसं घ र नेपाल चेम्बर अफ कमसर्का िजल्ला अध्यक्ष

-सं योजक
-सदस्य
-सदस्य

4. सम्बिन्धत िजल्लाको भन्सार कायार्लयका �मुख

-सदस्य

5. सम्बिन्धत िजल्लाको आन्त�रक राजस्व कायार्लयका �मुख

-सदस्य सिचव

नोटः �दे श सदरमुकाम नभएको िजल्लामा आ.रा.का. को �मुख सं योजक र सोह� कायार्लयको
कर अ�धकृत सदस्य सिचव रहनेछ ।
ग) सहजीकरण स�म�तको िजम्म्म
मव
े ार�
1. कायर्�म स्थल चयन (सम्भव भएसम्म सरकार� �नकाय र उपयु� स्थान नभएमा
होटल, पाट� प्यालेस), �सट योजना र सं वोधन 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
स्टे शनर� खचर्को लागत अनुमान 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 तफर्बाट
उपलब्ध नहुने ।)
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4. कायर्�म तजुम
र् ा गदार् �वहानको 10:30 बजेदेखी अपरान्ह 3 बजेसम्म गन� गर�
कायर्�मको खाका तयार गन� ।
5. �दे श स्तर�य अन्त��र्या कायर्�मको समन्वय, सहजीकरण र सम� ब्यवस्थापन
गन� ।
घ)

काय�
र् म समय ता�लका (�
�स्स्त
ता�वत)


धनगढ�

2077/11/9 गते



नेपालगन्ज

2077/11/11 गते



सुख�त

2077/11/12 गते



�वराटनगर

2077/11/16 गते



जनकपुर

2077/11/18 गते



वीरगन्ज

2077/11/19 गते



हे ट�डा

2077/11/20 गते



पोखरा

2077/11/23 गते



बुटवल

2077/11/25 गते



काठमाड�

2077/12/03 गते

ङ) सहभागी हन
ु े �नकाय
 �दे शबाट
 �दे श �मुख सिचव
 �दे श सिचव, आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय,
 कायर्�म हुने स्थानीय �नकाय (नगरपा�लका) का �मुख �शासक�य अ�धकृत,
 यातायात व्यवस्था कायार्लयका �मुख,
 मालपोत कायार्लयका �मुख,
 �दे श िस्थत �दे शस्तर�य र िजल्लाका उ�ोग वािणज्य सं गठनका अध्यक्षहरु र
कायर्स�म�तका पदा�धकार�हरु, वस्तुगत एवं पेशागत स�म�तका पदा�धकार�हरु,
 आन्त�रक राजस्व कायार्लय, भन्सार कायार्लय र कारदाता से वा कायार्लयका �मुखहरु,
 अनुमा�नत सहभागी सं ख्याः १०० जना
 संघबाट
 अथर् मन्�ालय
 नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त,FNCCI,CNI, FNCSI, नेपाल चे म्वर अफ कमसर् एवं

र

अन्य उ�ोग वािणज्य एवं व्यापार सम्ब� ��त�न�धहरु
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च) �व�वध
1. कायर्�मको ला�ग आवश्यक समन्वय नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तले गन� छ ।
2. व्यावसा�यक क्षे�का अ�णी सं स्थाहरुलाई आवश्यक सहयोग र सहभा�गताको ला�ग
पहल गनर् अनुरोध ग�रने छ ।
3. कायर्�ममा नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त र �नजी क्षे� बाट �वषयवस्तुमा सं िक्ष�
�स्तुती रहने छ ।
छ) सम्म्प
पकर्
सदस्य सिचव �ी भू�मराम शमार्, मोवाइलः ९८५११३९७३३
उप सिचव �ी खेम नारायण रे ग्मी, मोवाइलः ९८४६०२५८७५
इमेलः info@nrab.gov.np
फोनः 01-4117041
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ु ूची - 4
अनस

नेपाल राजस्स्व
व परामश र् स�म�त
ु ार सम्म्ब
ु भत
ू सझ
ु ावहरु
ू ँ ागत �टपोट
राजस्स्व
व नी�त र कर सध
बन्न्ध
धी ��तबेदनका मल
रुक
को बद

!= gLltut ;'emfj tyf l;kmfl/zx¿ M
 ;+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
@= If]qut / ljifout l;kmfl/z tyf sfo{fGjogsf] cj:yf M
-s_ eG;f/ M
 ;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
-v_ cfos/ M





;+: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
-u_ d"No clej[l4 s/ M
 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
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 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
-3_ cGtMz'Ns M


�व�मान ऐनमा पुनरावलोकन



अन्तःशुल्कजन्य वस्तुहरुमा पुनरावलोकन



�बयर तथा वाइनमा अल्कोहलको मा�ाको आधारमा अन्त:शुल्क दर पुनरावलोकन



कच्चा पदाथर्को अन्त:शुल्क समायोजन



मद�राको अन्त:शुल्क दरमा समायोजन



वाइनको आन्त�रक उत्पादनको अन्त:शुल्क दरमा पुनरावलोकन



सू�तर्जन्य वस्तुहरुको अन्त:शुल्कमा पुनरावलोकन



नवीकरणमा छु ट



अन्य वस्तुको अन्त:शुल्क दरमा समायोजन



अन्तःशुल्क ऐन, 2058 मा गनुप
र् न� सुधारहरू



अन्तःशुल्क �नयमावल�, 2059 मा गनुपर् न� सुधारहरू



अन्तःशुल्क �नद� िशकामा गनुप
र् न� सुधार सम्बन्धी सुझावहरु



अन्त:शुल्क �नयिन्�त (Controlled) वस्तुहरुको उत्पादनमा �नगरानी

-ª_ cfGtl/s /fh:j M
 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
-r_ cGo s/ M
 sf]le8 ;/rfh{
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-5_ u}x|s/ /fh:j M
 u}xs
| / k|zf;g ;DaGwL 5ftf P]gsf] cfjZostf
 cfly{s P]gaf6 b/ tf]Sg] Joj:yf
 u}xs
| / /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¿
-h_ cGt/ ;/sf/L /fh:j kl/rfng
 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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ु ूची - 5
अनस

नेपाल राजस्स्व
व परामश र् स�म�त
उप-स�म�तहरु
रुक
को गठन, कायर् क्ष
क्षे�
े र ��तवद
यवस्स्थ
था
े न व्व्य
नेपाल सरकार (मिन्�प�रषद्) को �म�त २०७६/०९/१६ को �नणर्यानुसार (राजप� �काशन �म�त
२०७६/१०/२०) नेपाल राजस्व परामशर् �वकास स�म�त (गठन) आदे श, २०७६ अनुरुप 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 आदे श बमोिजम स�म�तले �त्येक बषर् नेपालको
राजस्व �णाल�सं ग सम्बिन्धत सबै पक्षहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र �व�ेषण गर� उपयु� राजस्व
नी�त अवलम्वनका ला�ग नेपाल सरकार समक्ष नी�तगत सुझाव पेश गनुप
र् न�छ । यसै �ममा चालु
आ�थर्क वषर्को राजस्व नी�त तथा कायर्�मको �व�ेषणस�हत आगामी आ�थर्क बषर् २०७८/०७९ को
बजेट र कायर्�ममा उपयु� राजस्व नी�त सम्बन्धी �स्ताव पे श गनुपर् न� भएकोले नेपाल सरकारका
सरोकारवाला

�नकायहरु

र

�नजी

क्षे�का

छाता सं गठनहरु

समेतको सहभा�गतामा

�वषयगत

उपस�म�तहरु गठन गर� छलफल, सम्वाद र अन्तर��या गर� स�म�तमा सुझाव पेश गनर् दे हाय
बमोिजमका उप-स�म�त गठन ग�रएको छ ।
१. आन्न्त
त�रक राजस्स्व
व उप-स�म�त
1.

महा�नद� शक, आन्त�रक राजस्व �वभाग

सं योजक

2.

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

सह– सं योजक

महाशाखा)

सह– सं योजक

3.

��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासं घ (राजस्व हे न�)

4.

��त�न�ध, नेपाल उ�ोग प�रसं घ (राजस्व हे न�)

सह– सं योजक

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

सदस्य

शाखा)
7.

�नद� शक, भन्सार �वभाग

सदस्य

8.

�नद� शक, सम्पि� शु��करण अनुसन्धान �वभाग

सदस्य

9.

�नद� शक, राजस्व अनुसन्धान �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 सं स्था प�रसं घ नेपाल

सदस्य

13.

��त�न�ध, नेपाल चे म्वर अफ कमसर्(राजस्व हे न�)

सदस्य

14.

�नद� शक, वािणज्य, आपू�तर् तथा उपभो�ा सं रक्षण �वभाग

सदस्य

15.

��त�न�ध, नेपाल रा��य उ�ोग व्यापार सं गठन(राजस्व हे न�)

सदस्य

16.

��त�न�ध, नेपाल समु�पार �नकासी पैठार� सं घ(राजस्व हे न�)

सदस्य

17.

अध्यक्ष/��त�न�ध, नेपाल ले खामान बोडर्

सदस्य

18.

��त�न�ध, गाम� न्ट ऐशो�सयसन अफ नेपाल

सदस्य

19.

��त�न�ध, नेपाल �नमार्ण ब्यावसायी महासं घ

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, इिन्स्टच्युट अफ चाटर्ड र् एकाउन्टे न्टस् नेपाल

सदस्य

25.

��त�न�ध, म�हला उ�मीमहासंघ

सदस्य

26.

��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त

सदस्य

27.

सं योजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �े णीको अ�धकृत

सदस्य सिचव

उप-स�म�तको कायक्ष
क्षे
र् �
े /काय�र् ववरण
यस उप-स�म�तको कायर्क्षे� अन्तगर्त आयकर, मूल्य अ�भवृ�� कर, अन्त:शुल्क, िशक्षा से वा
शुल्क तथा आ�थर्क ऐन बमोिजम लगाइने अन्य आन्त�रक कर सम्बन्धी नी�तगत र कानूनी
�वषय, करका दरहरूको पुनरावलोकन, ��कयागत सरल�करण र कर �णाल� सुधार सम्बन्धी
�वषयहरू समावेश रहे का छन् ।
��तवेदनको ढाच
ँ ा तथा माग�र् नद� शन
आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधे यक तथा कायर्�म र बजेट तजुम
र् ाको
ला�ग सुझाव पेश गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप-स�म�तहरुको ��तवेदन तयार
गन� ढाँचा तथा मागर्�नद� शन दे हाय अनुसार रहे का छन्:(क) उप-स�म�तले आफ्नो कायर्क्षे��भ� रह� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।
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(ख) सुझावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार
क्षे� अन्तगर्त रह� पेश गनुप
र् न�छ ।
(ग)

ँ ागत रुपमा सं िक्ष� र
उप–स�म�तहरुले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तुमा केन्��त रह� बुद
सम्भव भएसम्म तीन महले ढाँचामा �स्तुत गनुप
र् न�छ।

(घ)

पेश ग�रने सुझावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र
न�तजा हा�सल गनर् स�कने हुनपु न�छ ।

(ङ)

पेश ग�रने सुझावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा
समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हुनपु न�छ।

(च)

पेश ग�रने सुझावहरू मुलतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्
केन्��त हुनपु न�छ ।

(छ) पेश ग�रने सुझावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हुने, अथर्तन्�मा
दे िखएका समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यूनीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क
वृ�� हॉ�सल गनर् सहायक हुनपु न�छ।
(ज)

लघु, साना, घरे लु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,

पयर्टन क्षे�, चलिच� क्षे� र

�म�डया हाउस लगायतको पुनःरुत्थानमा गनुप
र् न� सुधारहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(झ)

को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को क्षे�मा परे को क्षे�गत �भाव र त्यसबाट
आन्त�रक राजस्वको क्षे�मा परे को असरबारे �व�ेषण गर� सुधारका ला�ग सम्बोधन
गनुप
र् न� �वषयहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।

(ञ)

उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्तर��या,छलफल तथा परामशर्
गर� सुझाव �दनु पन�छ ।

(ट)

यस

पूव र् राजस्व

परामशर्

स�म�तले

पेश

गरे का

र

कायार्न्वयनमा

आइसकेका

सुझावहरूको अध्ययन गर� दोहोरो नहुने गर� सुझाव पे श गनुप
र् न�छ ।
(ठ)

सुझावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुप
र् न� सं शोधन र �शास�नक सुधारका ला�ग
चाल्नुपन� कदमहरु स्प� उल्लेख गन�पन�छ ।

(ड)

सबै उप-स�म�तहरुले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्तुत 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 दे हाय बमोिजमको
सामान्य ढाँचा (फम� ट) �नधार्रण ग�रएको छ:

�वषयवस्तुको सं िक्ष� पृ�भू�म तथा प�रचय,



�वषयवस्तुको वतर्मान अवस्था,



उप–स�म�तको कायर् क्षे�,



�व�मान समस्या तथा च ुनौ�तहरु,



समस्या तथा च ुनौ�तबाट परे को �भाव वा असर,



समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू,



�व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजुदा कानूनमा गनुप
र् न� सुधार,
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सुझावहरू (नी�तगत, कानूनी, सं स्थागत, सं रचनागत, ���यागत, �शास�नक,
�ा�व�धक र अन्य समसाम�यक सुधार र प�रवतर्न)


(ण)

�नष्कषर् तथा सारांश।

उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनुरुप रा� सक्नेछ । तर बैठक भ�ाको
�योजनको ला�ग भने बढ�मा ६ वटा बैठक रा� स�कनेछ ।

(त)

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

��तवेदन पश
े गन� समयावधी
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 गनुप
र् न�छ ।
2.

भन्न्स
सार उप-स�म�त
1.

महा– �नद� शक, भन्सार �वभाग

2.

सश� �हर� नायब महा�नर�क्षक(राजस्व च ुहावट हे न�),सश�
�हर� वल, नेपाल

सं योजक
सह– सं योजक

3.

उप– महा�नद� शक, (सं चालन महाशाखा) भन्सार �वभाग

सह– सं योजक

4.

��त�न�ध, नेपाल चे म्बर अफ कमसर् (भन्सार हे न)�

5.

उप-महा�नद� शक, राजस्व अनुसन्धान �वभाग

6.

��त�न�ध, नेपाल समु�पार �नकासी पैठार� सं घ (भन्सार हे न�)

7.

��त�न�ध, नेपाल उ�ोग प�रसं घ (भन्सार हे न)�

सह– सं योजक

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 महासं घ (भन्सार हे न�)

सदस्य

12.

�नद� शक, वािणज्य, आपू�तर् तथा उपभो�ा सं रक्षण �वभाग

सदस्य

सह– सं योजक
सह– सं योजक
सह– सं योजक

(वािणज्य हे न�)
13.

��त�न�ध, नेपाल रा��य उ�ोग व्यापार सं गठन (भन्सार हे न�)

सदस्य

14.

��त�न�ध, नेपाल चीन व्यापार सं घ

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 महासं घ

सदस्य

19.

��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त

सदस्य

20.

सं योजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �े णीको अ�धकृत

सदस्यसिचव

उप-स�म�तको कायक्ष
क्षे
र् �
े /कायर् �ववरण
यस उप–स�म�तको कायर्क्षे� अन्तगर्त भन्सार दर पुनरावलोकन, मूल्या�न �णाल�मा सुधार,
���या सरल�करण, व्यापार सहजीकरण र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी �वषयहरू समावेश रहे का
छन् ।
ँ ा तथा माग र् �नद� शन
��तवेदनको ढाच
आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधे यक तथा कायर्�म र बजेट तजुम
र् ाको
ला�ग सुझाव पे श गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप-स�म�तहरूको ��तवेदन तयार
गन� ढाँचा तथा मागर्�नद� शन दे हाय अनुसार रहे का छन्:(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्क्षे��भ� रह� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।
(ख) सुझावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार
क्षे�अन्तगर्त रह� पेश गनुप
र् न�छ ।
(ग)

ँ ागत रुपमा सं िक्ष� र
उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तुमा केन्��तरह� बुद
सम्भव भएसम्मतीन महले ढाँचामा �स्तुत गनुप
र् न�छ।

(घ)

पेश ग�रने सुझावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र
न�तजा हा�सल गनर् स�कने हुनपु न�छ ।

(ङ)

पेश ग�रने सुझावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा
समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हुनपु न�छ।

(च)

पेश ग�रने सुझावहरू मुलतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्
केन्��त हुनपु न�छ ।

(छ) पेश ग�रने सुझावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हुने, अथर्तन्�मा
दे िखएका समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यूनीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क
वृ�� हॉ�सल गनर् सहायक हुनपु न�छ।
(ज)

लघु, साना, घरे ल ु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,

पयर्टन क्षे�, चलिच� क्षे� र

�म�डया हाउस लगायतको पुनःरुत्थानमा गनुप
र् न� सुधारहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(झ)

को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को क्षे�मा परे को क्षे�गत �भाव र त्यसबाट
आन्त�रक राजस्वको क्षे�मा परे को असरबारे �व�ेषण गर� सुधारका ला�ग सम्बोधन
गनुप
र् न� �वषयहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
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(ञ)

उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र्या, छलफल तथा परामशर्
गर� सुझाव �दनुपन�छ ।

(ट)

यस

पूव र् राजस्व

परामशर्

स�म�तले

पेश

गरे का

र

कायार्न्वयनमा

आइसकेका

सुझावहरूको अध्ययन गर� दोहोरो नहुने गर� सुझाव पे श गनुप
र् न�छ ।
(ठ)

सुझावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुप
र् न� सं शोधन र �शास�नक सुधारका ला�ग
चाल्नुपन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुप
र् न�छ ।

(ड)

उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्तुत गनुर् पन�छ।

(ढ)

चलन चिल्तमा रहे का कुनै प�न �व�ध/त�रकाको आधारमा ��तवेदन लेखन गनर्
स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग दे हाय बमोिजमको
सामान्य ढाँचा (फम� ट) �नधार्रण ग�रएको छ:

�वषयवस्तुको सं िक्ष� पृ�भू�म तथा प�रचय,



�वषयवस्तुको वतर्मान अवस्था,



उप–स�म�तको कायर्क्षे�,



�व�मान समस्या तथा च ुनौतीहरु,



समस्या तथा च ुनौतीबाट परे को �भाव वा असर,



समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू,



�व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजुदा कानूनमा गनुप
र् न� सुधार,



सुझावहरू (नी�तगत, कानूनी, सं स्थागत, सं रचनागत, ���यागत, �शास�नक,
�ा�व�धक र अन्य समसाम�यक सुधार र प�रवतर्न)


(ण)

�नष्कषर् तथा सारांश।

उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनुरुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको
ला�ग भने बढ�मा ६ वटा बै ठक रा� स�कनेछ ।

(त)

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

��तवेदन पश
े गन� समयावधी
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 गनुप
र् न�छ ।

78

3

आ�थक
र् क्ष
क्षे�
े (उ
उ�ोग, वािणज्
ज्य
य‚ पयट
र् न, �रयल स्स्ट
टेट, लगानी तथा �नयात
र् �व�न
र् ) उप-स
स�म�त
सह– सिचव (औधो�गक �ब�र्न महाशाखा हे न�), उ�ोग‚ वािणज्य तथा

सं योजक

2.

सह– सिचव, सं स्कृ�त, पयर्टन तथा नाग�रक उ�यन मन्�ालय

सह– सं योजक

3.

सह-सिचव, नेपाल लगानी बोडर्को कायार्लय

4.

��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासं घ (उ�ोग, वािणज्य, लगानी

1.

आपू�तर् मन्�ालय

तथा �नयार्त �व�र्न हे न�)
5.

��त�न�ध, नेपाल उ�ोग प�रसं घ (उ�ोग, वािणज्य, लगानी तथा
�नयार्त �व�र्न हे न�)

6.

��त�न�ध, नेपाल चे म्बर अफ कमसर् (उ�ोग, वािणज्य, लगानी तथा
�नयार्त �व�र्न हे न�)

सह– सं योजक
सह– सं योजक

सह– सं योजक
सह– सं योजक

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, आपू�तर् तथा उपभो�ा सं रक्षण �वभाग

सदस्य

13.

��त�न�ध, गाम�ण्ट एशो�सएसन अफ नेपाल

सदस्य

14.

��त�न�ध, नेपाल गल� चा उत्पादक सं घ

सदस्य

15.

��त�न�ध, नेपाल पिश्मना उत्पादक सं घ

सदस्य

16.

��त�न�ध, नेपाल हस्तकला उत्पादक सं घ

सदस्य

17.

��त�न�ध, �रयल स्टे ट एजेन्सी एशो�सयसन नेपाल

सदस्य

18.

��त�न�ध, नेपाल घरे ल ु तथा साना उ�ोग महासं घ

सदस्य

19.

��त�न�ध, लघु उ�मी महासं घ

सदस्य

20.

��त�न�ध, नेपाल �नमार्ण व्यावसायी महासं घ

सदस्य

21.

��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त

सदस्य

22.

सं योजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �े णीको अ�धकृत

सदस्य सिचव
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उप-स�म�तको कायक्ष
क्षे
र् �
े /कायर् �ववरण
यस उप–स�म�तको कायर्क्षे� अन्तगर्त औ�ो�गक �व�र्न तथा सं रक्षण,वािणज्य,आयात �नयार्त
तथा वै देिशक व्यापार, सेवा व्यापार, आपू�तर् व्यवस्थापन तथा लगानी �व�र्नको ला�ग गनुप
र् न�
नी�तगत र कानूनी सुधार, ���यागत सरल�करण र कर तथा गैर कर �ोत्साहन सम्बन्धी
�वषयहरूसमावेश रहे का छन् ।
��तवेदनको ढाच
ँ ा तथा माग�र् नद� शन
आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधे यक तथा कायर्�म र बजेट तजुम
र् ाको
ला�ग सुझाव पेश गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप-स�म�तहरूको ��तवेदन तयार
गन� ढाँचा तथा मागर्�नद� शन दे हाय अनुसार रहे का छन्:(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्क्षे��भ� रह� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।
(ख) सुझावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार
क्षे�अन्तगर्त रह� पेश गनुप
र् न�छ ।
ँ ागत रुपमा सं िक्ष� र सम्भव
(ग) उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तुमा केन्��तरह� बुद
भएसम्मतीन महले ढाँचामा �स्तुत गनुप
र् न�छ।
(घ) पेश ग�रने सुझावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र न�तजा
ु न�छ ।
हा�सल गनर् स�कने हुनप
(ङ) पेश ग�रने सुझावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा
समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हुनपु न�छ।
(च) पेश ग�रने सुझावहरू मुलतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्
केन्��त हुनपु न�छ ।
(छ) पेश ग�रने सुझावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हुने, अथर्तन्�मा दे िखएका
समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यू नीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क वृ�� हॉ�सल
गनर् सहायक हुनपु न�छ।
(ज) लघु, साना, घरे लु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,

पयर्टन क्षे�, चलिच� क्षे� र

�म�डया हाउस लगायतको पुनःरुत्थानमा गनुप
र् न� सुधारहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को क्षे�मा परे को क्षे�गत �भाव र त्यसबाट
आन्त�रक राजस्वको क्षे�मा परे को असरबारे �व�ेषण गर� सुधारका ला�ग सम्बोधन
गनुप
र् न� �वषयहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र्या, छलफल तथा परामशर् गर�
सुझाव �दनुपन�छ ।
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(ट)

यस पूव र् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरे का र कायार्न्वयनमा आइसकेका सुझावहरूको
अध्ययन गर� दोहोरो नहुने गर� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।

(ठ) सुझावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुप
र् न� सं शोधन र �शास�नक सुधारका ला�ग
चाल्नुपन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुप
र् न�छ ।
(ड)

उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्तुत गनुर् पन�छ।

(ढ) चलन

चिल्तमा

रहेका कुनै

प�न

�व�ध/त�रकाको

आधारमा

��तवेदन

ले खन

गनर्

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग दे हाय बमोिजमको सामान्य
ढाँचा (फम� ट) �नधार्रण ग�रएको छ:

�वषयवस्तुको सं िक्ष� पृ�भू�म तथा प�रचय,



�वषयवस्तुको वतर्मान अवस्था,



उप–स�म�तको कायर्क्षे�,



�व�मान समस्या तथा च ुनौतीहरु,



समस्या तथा च ुनौतीबाट परे को �भाव वा असर,



समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू,



�व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजुदा कानूनमा गनुपर् न� सुधार,



सुझावहरू

(नी�तगत,

कानूनी,

सं स्थागत,

सं रचनागत,

���यागत,

�शास�नक,

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


�नष्कषर् तथा सारांश।

(ण) उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनुरुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको
ला�ग भने बढ�मा ६ वटा बै ठक रा� स�कनेछ ।
(त)

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

��तवेदन पश
े गन� समयावधी
उप-स�म�तले २०७७ चै � १५ गते�भ� नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तमा �स�ड, पेन �ाइभ वा
इमेलमा उपस�म�तको बै ठकको माइन्यूट स�हत आफ्नो ��तवेदन पेश गनुर् पन�छ ।
ु न्न्ध
राजस्स्व
व चहु ावट �नयन्न्�
�ण तथा सम्म्प
पि� श�ु �करण अनस
धान उप-स
स�म�त

4
1.

महा-�नद� शक, राजस्व अनुसन्धान

�वभाग

सं योजक

2.

महा-�नद� शक, सम्पि� श�ीकरण अनुसन्धान �वभाग

सह-सं योजक

3.

सश� �हर� नायब महा�नर�क्षक(राजस्व च ुहावट हे न�),स.�. वल, नेपाल

सह-सं योजक

4.

��त�न�ध, नेपाल चे म्वर अफ कमशर् (राजस्व तथा भन्सार क्षे� हे न�)

सह– सं योजक
81

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 अनुसन्धान

सदस्य

र सम्पि� शु�ीकरण हेन�)
9.

उप-सिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय

सदस्य

10.

उप-सिचव, गृह 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 सं स्था-एफ.आइ.यू. �मुख)

सदस्य

14.

��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासं घ

सदस्य

15.

��त�न�ध, नेपाल उ�ोग प�रसं घ

सदस्य

16.

��त�न�ध, नेपाल समु�पार �नकासी पैठार� सं घ

सदस्य

17.

��त�न�ध, �हमालय सीमापार वािणज्य सं घ

सदस्य

18.

��त�न�ध, नेपाल चीन व्यापार सं घ

सदस्य

19.

��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त

सदस्य

20.

सं योजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �े णीको अ�धकृत

सदस्य सिचव

उप-स�म�तको कायक्ष
क्षे
र् �
े /कायर् �ववरण
यस उप-स�म�तको कायर्क्षे� अन्तगर्त राजस्व च ुहावट �नयन्�ण तथा अनुसन्धान, सम्पि�
शु��करण अनुसन्धान, �वदे शी �व�नमय �नयमन तथा आ�थर्क अपराध �नयन्�ण सम्बन्धी
�वषयहरू समावेश रहेका छन्।
ँ ा तथा माग�र् नद� शन
��तवेदनको ढाच
आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधे यक तथा कायर्�म र बजेट तजुम
र् ाको
ला�ग सुझाव पे श गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप-स�म�तहरूको ��तवेदन तयार
गन� ढाँचा तथा मागर्�नद� शन दे हाय अनुसार रहे का छन्:(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्क्षे��भ� रह� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।
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(ख) सुझावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार
क्षे�अन्तगर्त रह� पेश गनुप
र् न�छ ।
ँ ागत रुपमा सं िक्ष� र सम्भव
(ग) उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तुमा केन्��तरह� बुद
भएसम्मतीन महले ढाँचामा �स्तुत गनुप
र् न�छ।
(घ) पेश ग�रने सुझावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र न�तजा
हा�सल गनर् स�कने हुनपु न�छ ।
(ङ) पेश ग�रने सुझावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा
समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हुनपु न�छ।
(च) पेश ग�रने सुझावहरू मुलतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्
केन्��त हुनपु न�छ ।
(छ) पेश ग�रने सुझावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हुने, अथर्तन्�मा दे िखएका
समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यू नीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क वृ�� हॉ�सल
गनर् सहायक हुनपु न�छ।
(ज) लघु, साना, घरे लु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,

पयर्टन क्षे�, चलिच� क्षे� र

�म�डया हाउस लगायतको पुनःरुत्थानमा गनुप
र् न� सुधारहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को क्षे�मा परे को क्षे�गत �भाव र त्यसबाट
आन्त�रक राजस्वको क्षे�मा परे को असरबारे �व�ेषण गर� सुधारका ला�ग सम्बोधन
गनुप
र् न� �वषयहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र्या, छलफल तथा परामशर् गर�
सुझाव �दनुपन�छ ।
(ट)

यस पूव र् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरे का र कायार्न्वयनमा आइसकेका सुझावहरूको
अध्ययन गर� दोहोरो नहुने गर� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।

(ठ) सुझावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुप
र् न� सं शोधन र �शास�नक सुधारका ला�ग
चाल्नुपन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुप
र् न�छ ।
(ड)

उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्तुत गनुर् पन�छ।

(ढ) चलन

चिल्तमा

रहे का कुनै

प�न

�व�ध/त�रकाको

आधारमा

��तवेदन

ले खन

गनर्

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग दे हाय बमोिजमको सामान्य
ढाँचा (फम� ट) �नधार्रण ग�रएको छ:

�वषयवस्तुको सं िक्ष� पृ�भू�म तथा प�रचय,
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�वषयवस्तुको वतर्मान अवस्था,



उप–स�म�तको कायर्क्षे�,



�व�मान समस्या तथा च ुनौतीहरु,



समस्या तथा च ुनौतीबाट परे को �भाव वा असर,



समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू,



�व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजुदा कानूनमा गनुपर् न� सुधार,



सुझावहरू

(नी�तगत,

कानूनी,

सं स्थागत,

सं रचनागत,

���यागत,

�शास�नक,

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


�नष्कषर् तथा सारांश।

(ण) उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनुरुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको
ला�ग भने बढ�मा ६ वटा बैठक रा� स�कनेछ ।
(त)

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

��तवद
े न पश
े गन� समयावधी
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 ।
5

ूँ ी बजार) उप-स�म�त
�व�ीय क्ष
क्षे�
े (ब
ब�क, �व�ीय संस्स्थ
था, बीमा, सहकार�, तथा पज
1.

सहसिचव, �व�ीय क्षे� व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय

सं योजक

2.

रिज�ार, सहकार� �वभाग

सह-सं योजक

3.

�नद� शक, नेपाल रा� वैक (�व�ीय क्षे� हे न�)

सह-सं योजक

4.

कायर्कार� �नद� शक, वीमा स�म�त

सह-सं योजक

5.

व�र� उपाध्यक्ष, नेपाल उ�ोग प�रसं घ

सहसं योजक

6.

अध्यक्ष, ब�क तथा �व�ीय सं स्था प�रसं घ नेपाल

सह-सं योजक

7.

उप– सिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय

सदस्य

8.

उप– सिचव, आ�थर्क नी�त �ब�ेषण 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 सं घ

सदस्य

14.

��त�न�ध, नेपाल �बमक सं घ

सदस्य

15.

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

सदस्य

16.

��त�न�ध, अध्यक्ष, नेपाल मु�ा �व�ेषण सं घ

सदस्य

17.

��त�न�ध, �वकास ब�क एशो�सएशन

सदस्य

18.

��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासं घ

सदस्य

19.

��त�न�ध, नेपाल चे म्बर अफ कमशर्

सदस्य

20.

��त�न�ध, रा��य सहकार� महासं घ

सदस्य

21.

��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त

सदस्य

22.

सं योजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �े णीको अ�धकृत

सदस्यसिचव

उपस�म�तको कायक्ष
क्षे
र् �
े /काय�र् ववरण
ँ ी बजार, सहकार�,
यस उप-स�म�तको कायर्क्षे� अन्तगर्त ब�क, �व�ीय सं स्था, बीमा, रे �मटे न्स, पूज
आ�थर्क नी�त तथा �रयलस्टे ट सम्बन्धी �वषयहरू समावेश रहे का छन् ।
��तवेदनको ढाच
ँ ा तथा माग र् �नद� शनःआ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधे यक तथा कायर्�म र बजेट तजुम
र् ाको
ला�ग सुझाव पेश गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप-स�म�तहरूको ��तवेदन तयार
गन� ढाँचा तथा मागर्�नद� शन दे हाय अनुसार रहे का छन्:(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्क्षे��भ� रह� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।
(ख) सुझावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार
क्षे�अन्तगर्त रह� पेश गनुप
र् न�छ ।
ँ ागत रुपमा सं िक्ष� र सम्भव
(ग) उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तुमा केन्��तरह� बुद
भएसम्मतीन महले ढाँचामा �स्तुत गनुप
र् न�छ।
(घ) पेश ग�रने सुझावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र न�तजा
ु न�छ ।
हा�सल गनर् स�कने हुनप
(ङ) पेश ग�रने सुझावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा
समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हुनपु न�छ।
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(च) पेश ग�रने सुझावहरू मुलतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्
केन्��त हुनपु न�छ ।
(छ) पेश ग�रने सुझावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हुने, अथर्तन्�मा दे िखएका
समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यू नीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क वृ�� हॉ�सल
गनर् सहायक हुनपु न�छ।
(ज) लघु, साना, घरे लु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,

पयर्टन क्षे�, चलिच� क्षे� र

�म�डया हाउस लगायतको पुनःरुत्थानमा गनुप
र् न� सुधारहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को क्षे�मा परे को क्षे�गत �भाव र त्यसबाट
आन्त�रक राजस्वको क्षे�मा परे को असरबारे �व�ेषण गर� सुधारका ला�ग सम्बोधन
गनुप
र् न� �वषयहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र्या, छलफल तथा परामशर् गर�
सुझाव �दनुपन�छ ।
(ट)

यस पूव र् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरे का र कायार्न्वयनमा आइसकेका सुझावहरूको
अध्ययन गर� दोहोरो नहुने गर� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।

(ठ) सुझावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुप
र् न� सं शोधन र �शास�नक सुधारका ला�ग
चाल्नुपन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुप
र् न�छ ।
(ड)

उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्तुत गनुर् पन�छ।

(ढ) चलन

चिल्तमा

रहेका कुनै

प�न

�व�ध/त�रकाको

आधारमा

��तवेदन

ले खन

गनर्

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग दे हाय बमोिजमको सामान्य
ढाँचा (फम� ट) �नधार्रण ग�रएको छ:

�वषयवस्तुको सं िक्ष� पृ�भू�म तथा प�रचय,



�वषयवस्तुको वतर्मान अवस्था,



उप–स�म�तको कायर्क्षे�,



�व�मान समस्या तथा च ुनौतीहरु,



समस्या तथा च ुनौतीबाट परे को �भाव वा असर,



समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू,



�व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजुदा कानूनमा गनुपर् न� सुधार,



सुझावहरू

(नी�तगत,

कानूनी,

सं स्थागत,

सं रचनागत,

���यागत,

�शास�नक,

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


�नष्कषर् तथा सारांश।
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(ण) उप स�म�तले बैठक आवश्यकता अनुरुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको
ला�ग भने बढ�मा ६ वटा बैठक रा� स�कनेछ ।
(त)

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

��तवेदन पश
े गन� समयाव�ध
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 गनुपर् न�छ ।
6

गै�कर उप-स�म�त
1.

सह-सिचव, योजना, अनुगमन तथा मुल्यांकान महाशाखा, अथर् मन्�ालय

सं योजक

2.

सह-सिचव, स�ार तथा सूचना ��व�ध मन्�ालय

सह– सं योजक

3.

सह-महालेखा �नयन्�क‚ महालेखा �नयन्�कको कायार्लय

सह– सं योजक

4.

उप-सिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा, अथर् मन्�ालय

सदस्य

5.

उप-सिचव, गृह 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, भू�म व्यवस्थापन तथा अ�भले ख �वभाग

सदस्य

12.

�नद� शक, यातायात व्यवस्था �वभाग

सदस्य

13.

��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासं घ

सदस्य

14.

��त�न�ध, नेपाल उ�ोग प�रसं घ

सदस्य

15.

��त�न�ध, नेपाल चेम्बर अफ कमशर्

सदस्य

16.

��त�न�ध, नेपाल राजस्व परामशर् स�म�त

सदस्य

17.

सं योजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �े णीको अ�धकृत

सदस्य सिचव
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उपस�म�तको कायक्ष
क्षे
र् �
े /कायर् �ववरण
यस उप-स�म�तको कायर्क्षे� अन्तगर्त नेपाल सरकारका �व�भ� �नकायहरूबाट उठाइने गैर कर
राजस्वको क्षे� प�हचान, दर �नधार्रण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी �वषयहरू समावेश रहेका
छन् ।
ँ ा तथा माग र् �नद� शन
��तवेदनको ढाच
आ�थर्क वषर् २०७८/७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधे यक तथा कायर्�म र बजेट तजुम
र् ाको
ला�ग सुझाव पे श गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप-स�म�तहरूको ��तवेदन तयार
गन� ढाँचा तथा मागर्�नद� शन दे हाय अनुसार रहे का छन्:(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्क्षे��भ� रह� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।
(ख) सुझावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार
क्षे�अन्तगर्त रह� पेश गनुप
र् न�छ ।
ँ ागत रुपमा सं िक्ष� र सम्भव
(ग) उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तुमा केन्��तरह� बुद
भएसम्मतीन महले ढाँचामा �स्तुत गनुप
र् न�छ।
(घ) पेश ग�रने सुझावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र न�तजा
हा�सल गनर् स�कने हुनपु न�छ ।
(ङ) पेश ग�रने सुझावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा
समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हुनपु न�छ।
(च) पेश ग�रने सुझावहरू मुलतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्
केन्��त हुनपु न�छ ।
(छ) पेश ग�रने सुझावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हुने, अथर्तन्�मा दे िखएका
समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यू नीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क वृ�� हॉ�सल
गनर् सहायक हुनपु न�छ।
(ज) लघु, साना, घरे लु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,

पयर्टन क्षे�, चलिच� क्षे� र

�म�डया हाउस लगायतको पुनःरुत्थानमा गनुप
र् न� सुधारहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को क्षे�मा परे को क्षे�गत �भाव र त्यसबाट
आन्त�रक राजस्वको क्षे�मा परे को असरबारे �व�ेषण गर� सुधारका ला�ग सम्बोधन
गनुप
र् न� �वषयहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र्या, छलफल तथा परामशर् गर�
सुझाव �दनुपन�छ ।
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(ट)

यस पूव र् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरे का र कायार्न्वयनमा आइसकेका सुझावहरूको
अध्ययन गर� दोहोरो नहुने गर� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।

(ठ) सुझावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुप
र् न� सं शोधन र �शास�नक सुधारका ला�ग
चाल्नुपन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुप
र् न�छ ।
(ड)

उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्तुत गनुर् पन�छ।

(ढ) चलन

चिल्तमा

रहेका कुनै

प�न

�व�ध/त�रकाको

आधारमा

��तवेदन

ले खन

गनर्

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग दे हाय बमोिजमको सामान्य
ढाँचा (फम� ट) �नधार्रण ग�रएको छ:

�वषयवस्तुको सं िक्ष� पृ�भू�म तथा प�रचय,



�वषयवस्तुको वतर्मान अवस्था,



उप–स�म�तको कायर्क्षे�,



�व�मान समस्या तथा च ुनौतीहरु,



समस्या तथा च ुनौतीबाट परे को �भाव वा असर,



समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू,



�व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजुदा कानूनमा गनुपर् न� सुधार,



सुझावहरू

(नी�तगत,

कानूनी,

सं स्थागत,

सं रचनागत,

���यागत,

�शास�नक,

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


�नष्कषर् तथा सारांश।

(ण) उप स�म�तले बै ठक आवश्यकता अनुरुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको
ला�ग भने बढ�मा ६ वटा बै ठक रा� स�कनेछ ।
(त)

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

��तवेदन पश
े गन� समयावधी
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 गनुपर् न�छ ।
7

अन्न्त
तर सरकार� राजस्स्व
व व्व्य
यवस्स्थ
थापन उप-स�म�त गठन
1.

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

सं योजक

2.

सह-सिचव, क्षमता �वकास महाशाखा‚ सं घीय मा�मला तथा सामान्य

सह-सं योजक

�शासन मन्�ालय
3.

��त�न�ध, नेपाल उ�ोग वािणज्य महासं घ (अन्तर सरकार� राजस्व

सदस्य
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क्षे� हे न�)
4.

उप-सिचव, कानून‚ न्याय तथा सं सद�य मा�मला मन्�ालय

सदस्य

5.

उप-सिचव, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा(�व�ीय सं घीयता हे न�)

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�रसं घ

सदस्य

10.

��त�न�ध, नेपाल चे म्बर अफ कमशर्

सदस्य

11.

��त�न�ध, गाउँ पा�लका रा��य महासं घ

सदस्य

12.

��त�न�ध, नेपाल नगरपा�लका सं घ

सदस्य

13.

सं योजकले तोकेको राजप�ां�कत ��तीय �े णीको अ�धकृत

सदस्य सिचव

उपस�म�तको कायक्ष
क्षे
र् �
े /कायर् �ववरण
यस उप– स�म�तको कायर्क्षे� अन्तगर्त सं घ, �दे श तथा स्थानीय तहको कर �णाल�, त्यसमा
दे िखएको दोहोरोपना र दे िखएका अन्य समस्या तथा समस्या समाधान सम्बन्धी �वषयहरूसमावेश
रहेका छन् ।
��तवेदनको ढाच
ँ ा तथा माग र् �नद� शन
आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को राजस्व नी�त, आ�थर्क �वधे यक तथा कायर्�म र बजेट तजुम
र् ाको
ला�ग सुझाव पे श गनर् राजस्व परामशर् स�म�त अन्तगर्त ग�ठत उप-स�म�तहरूको ��तवेदन तयार
गन� ढाँचा तथा मागर्�नद� शन दे हाय अनुसार रहे का छन्:(क) उप–स�म�तले आफ्नो कायर्क्षे��भ� रह� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।
(ख) सुझावहरू नेपाल राजस्व परामशर् स�म�तको मूल उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार
क्षे�अन्तगर्त रह� पेश गनुप
र् न�छ ।
ँ ागत रुपमा सं िक्ष� र सम्भव
(ग) उप–स�म�तले आफ्नो ��तवेदन �वषय वस्तुमा केन्��तरह� बुद
भएसम्मतीन महले ढाँचामा �स्तुत गनुप
र् न�छ।
(घ) पेश ग�रने सुझावहरू लागू गनर् स�कने, कायार्न्वयनयोग्य, स्प�, शीषर्कगत, सरल र न�तजा
ु न�छ ।
हा�सल गनर् स�कने हुनप
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(ङ) पेश ग�रने सुझावहरू आगामी आ�थर्क वषर् २०७८।७९ को बजेट तथा कायर्�ममा
समावेश गर� कायार्न्वयन गनर् स�कने �कृ�तको हुनपु न�छ।
(च) पेश ग�रने सुझावहरू मुलतः राजस्व प�रचालनका ला�ग करको दायरा बढाउनेतफर्
केन्��त हुनपु न�छ ।
(छ) पेश ग�रने सुझावहरू आन्त�रक र बा� �नजी लगानी आक�षर्त हुने, अथर्तन्�मा दे िखएका
समस्या एवं कमी कमजोर�हरूलाई न्यू नीकरण गद� �दगो र उच्च आ�थर्क वृ�� हॉ�सल
गनर् सहायक हुनपु न�छ।
(ज) लघु, साना, घरे लु तथा मझौला उ�ोगहरुको �व�र्न,

पयर्टन क्षे�, चलिच� क्षे� र

�म�डया हाउस लगायतको पुनःरुत्थानमा गनुप
र् न� सुधारहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(झ) को�भड-१९ को महामार�ले अथर्तन्�को क्षे�मा परे को क्षे�गत �भाव र त्यसबाट
आन्त�रक राजस्वको क्षे�मा परे को असरबारे �व�ेषण गर� सुधारका ला�ग सम्बोधन
गनुप
र् न� �वषयहरु समावेश गनुप
र् न�छ ।
(ञ) उप-स�म�तले सम्बिन्धत सरोकारवाला पक्षहरूसँग अन्त��र्या, छलफल तथा परामशर् गर�
सुझाव �दनुपन�छ ।
(ट)

यस पूव र् राजस्व परामशर् स�म�तले पेश गरे का र कायार्न्वयनमा आइसकेका सुझावहरूको
अध्ययन गर� दोहोरो नहुने गर� सुझाव पेश गनुप
र् न�छ ।

(ठ) सुझावहरु कायार्न्वयन गदार् ऐन �नयममा गनुप
र् न� सं शोधन र �शास�नक सुधारका ला�ग
चाल्नुपन� कदमहरु स्प� उल्लेख गनुप
र् न�छ ।
(ड)

उप-स�म�तले �नधार्�रत ढाँचामा ��तवेदन �स्तुत गनुर् पन�छ।

(ढ) चलन

चिल्तमा

रहे का कुनै

प�न

�व�ध/त�रकाको

आधारमा

��तवेदन

ले खन

गनर्

स�कनेछ । ��तवेदनमा एकरुपता कायम गन� �योजनको ला�ग दे हाय बमोिजमको सामान्य
ढाँचा (फम� ट) �नधार्रण ग�रएको छ:

�वषयवस्तुको सं िक्ष� पृ�भू�म तथा प�रचय,



�वषयवस्तुको वतर्मान अवस्था,



उप–स�म�तको कायर्क्षे�,



�व�मान समस्या तथा च ुनौतीहरु,



समस्या तथा च ुनौतीबाट परे को �भाव वा असर,



समस्या समाधानका ला�ग भएका �यासहरू,



�व�मान ऐन �नयमको कायार्न्वयन िस्थ�त र मौजुदा कानूनमा गनुपर् न� सुधार,



सुझावहरू

(नी�तगत,

कानूनी,

सं स्थागत,

सं रचनागत,

���यागत,

�शास�नक,

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

(ण) उप स�म�तले बै ठक आवश्यकता अनुरुप रा� सक्नेछ ।तर बैठक भ�ाको �योजनको
ला�ग भने बढ�मा ६ वटा बैठक रा� स�कनेछ ।
(त)

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

��तवेदन पश
े गन� समयावधी
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 गनुपर् न�छ ।
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