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नपेाल सरकार 
अर्थ मन्त्रालय, 
प्रसे विज्ञप्ती 

 
राजस्ि चहुािट ननयन्त्रण उच्चस्तरीय अनगुमन सनमनतको बैठक सनमनतका संयोजक तर्ा मा. अर्थमन्त्री डा. 
यिुराज खनतिडाज्यूको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, नसंहदरबारमा सम्पन्न भयो ।  
बैठकमा अर्थ सचचि, राजस्ि सचचि, गहृ सचचि, प्रधानमन्त्री तर्ा मचन्त्रवपरषद् कायाथलयका सचचि, नेपाल 
प्रहरीका महाननरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महाननरीक्षक लगायत अर्थ मन्त्रालय अन्त्तगथतका आन्त्तररक राजस्ि 
र भन्त्सार विभागका महाननदेशकहरु तर्ा प्रधानमन्त्री तर्ा मचन्त्रवपरषद् कायाथलय अन्त्तगथतका राजस्ि  
अनसुन्त्धान विभाग र सम्पचि शदु्धीकरण तर्ा अनसुन्त्धान विभागका महाननदेशकहरुको उपचस्र्नत रहेको नर्यो ।   
अर्थ मन्त्रालय, राजस्ि व्यिस्र्ापन महाशाखाका प्रमखुको राजस्ि असलुीको ितथमान अिस्र्ा र आगामी 
कायथददशा सवहतको संचक्षप्त प्रस्ततुीबाट शरुु भएको बैठकमा विभागीय प्रमखुहरुबाट आ-आफ्नो विभागको 
तर्थ बाट राजस्ि चहुािट ननयन्त्रणको लानग भएका प्रयास, चनुौनत र आगामी कायथददशाको बारेमा प्रस्तनुत भएको 
नर्यो । सारै्, सरुक्षा ननकायका प्रमखुहरुले राजस्ि चहुािटका ितथमान प्रिृचि र ननयन्त्रणका लानग आ-आफ्नो 
संगठनको तर्थ बाट गररएका प्रयासहरुको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनभुएको नर्यो । 

उक्त बैठकमा मा. अर्थमन्त्रीबाट राजस्ि चहुािट ननयन्त्रणका सम्बन्त्धमा देहाय बमोचजम गनथ गराउन ननदेशन 
ददनभुयो: 

 लक्ष्य अनसुारको राजस्ि संकलन नभएको सम्बन्त्धमा राजस्ि संकलनको बैकचपपक कायथ योजना तयार 
गरी सम्बचन्त्धत सबै ननकायहरुको सामूवहक प्रयासबाट राजस्ि संकलनको िावषथक लक्ष्य हानसल हनु े
गरी कायथ सम्पन्न गने,   

 राजस्ि चहुािट ननयन्त्रणको लानग केन्त्रीयस्तरबाट समेत अनगुमन टोली बनाई कायथस्र्लको अनगुमन 
र भन्त्सार गस्ती पररचालनलाई प्रभािकारी रुपबाट संचालन गने,  

 राजस्ि कायथलयहरुबाट अन्त्य ननकायहरुको समेत समन्त्िय र सहयोग नलई सघन रुपमा बजार 
अनगुमन गनुथको सारै् राजस्ि जोचखमका आधारमा Online Billing प्रणालीलाई विस्तार गने,  

 नक्कली नबल नबजकको ननयन्त्रण र राजस्ि चहुािट ननयन्त्रणको लानग कर परीक्षण तर्ा अनसुन्त्धानमा 
संलग्न ननकायहरुले जोचखम विश्लषेण गरी अप्रत्यक्ष विनधहरुको समेत प्रयोग गरेर कर परीक्षण तर्ा 
अनसुन्त्धान गने, 
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 राजस्ि चहुािट, विदेशीमरुा अपचलन, हणु्डी लगायतका आनर्थक अपराधहरुको प्रभािकारी रुपमा 
ननयन्त्रण गनथ सम्बचन्त्धत सरोकारिाला ननकायहरुको सम्लग्नतामा संयकु्त अनसुन्त्धान गने व्यिस्र्ा 
नमलाउने ।  

 सीमा के्षर नचजक मालबस्त ुभण्डारण गने नयााँ गोदाम राख्न नददने र परुाना गोदामहरुको ननयनमत 
अनगुमन गने, 

 अन्त्य व्यचक्तका नामबाट व्यिसाय संचालन गरी कर चहुािट गने प्रबचृि बढ्दै गएको देचखएकाले 
व्यिसाय तर्ा कम्पनी दताथ गदाथकै अिस्र्ादेचख नै प्रोप्राईटर/संचालकहरुको िास्तविकता बझेुर मार 
दताथ गने गराउन ेव्यिस्र्ा गने, कारोबार विस्तारको अनपुातमा राजस्िको दायरामा नआएका क्षेरहरु 
पवहचान गरी आिश्यक कारबाही गने, Fake Billing, Under Billing र No Billing जस्ता विषयहरुलाई 

कानूनी कारिाहीको दायरामा पयाउने, 
 

   चैर 3, 2075    


