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१.

याजस्व अनुसन्धान ववबागको स्वरुऩ य प्रकृनत:
ऐनतहालसक ऩष्ृ ठबूलभ:
याजस्व सॊ करन कामयभा हुने च ुहावटराई योकथाभ य ननमन्त्रण गनय नेऩार सयकायरे नफ.सॊ . २०५० सारभा अथय
भन्त्रारम भातहत याजस्व अनुसन्त्धान भहाशाखा गठन गये को नथमो । उक्त भहाशाखाभापयत हुॉदै आएको याजस्व च ुहावट
न्त्मूनीकयण कामयराई थऩ क्रिमाशीर य प्रबावकायी फनाउन एक छु ट्टै क्रवबागको आवश्मकता भहसुस गयी नफ.सॊ .२०५०
सारभा याजस्व अनुसन्त्धान क्रवबागको गठन बएको हो ।
याजस्व च ुहावटको ऺेर व्माऩक फन्त्दै गएको, च ुहावटको प्रकतनत य प्रवत्ति  नमाॉ ढॊ गफाट क्रवस्तारयत एवॊ रुऩान्त्तरयत हुॉदै
गएको सन्त्दबयराई रृदमॊ गभ गयी याजस्व च ुहावट ननमन्त्रण कामयभा थऩ प्रबावकायीता ल्माउने उद्देश्मफाट याजस्व
अनुसन्त्धान क्रवबाग स्थाऩना बएको हो । कय तथा गैयकय याजस्व च ुहावटको सॊ बावनाराई न्त्मूनीकयण गनय य याजस्व
अनुसन्त्धानको ऺेरभा क्रव्शष्टीकयण कामभ गयी याजस्व सॊ करनको कामयराई थऩ प्रबावकायी तुल्माउन क्रवबाग क्रिमाशीर
यहॉदै आएको छ ।

याजस्व च ुहावट ननमन्त्रणको सभ्ष्टगत कामयभा सहजीकयण एवॊ प्रबावकायीता ल्माउन, क्रवबागको कामयऺेरभा स्ऩष्टता
कामभ गयी कामयगत क्रव्शष्टता हानसर गनय य याजस्व च ुहावट ननमन्त्रण गनय याजस्व च ुहावट (अनुसन्त्धान तथा ननमन्त्रण)

ऐन, २०५२ तथा याजस्व च ुहावट (अनुसन्त्धान तथा ननमन्त्रण) ननमभावरी, २०७० को तजुभ
य ा बई कामायन्त्वमन बइयहे को
छ । मी कानुनी व्मवस्थारे क्रवबागको कामयऺेरराई स्ऩष्टता प्रदान गये को छ ।
उद्देश्म
प्रचनरत नेऩार कानुनरे आपूराई प्रदान गये को अनधकाय य कतयव्मको ऩूणय ऩारना गयी प्रबावकायी आनथयक सूचना
प्रणारीको क्रवकास गदै ऩायदशॉ एवभ् स्वच्छ अथयतन्त्रको ननभायणका अनतरयक्त उति यदामी, ऩायदशॉ एवभ् व्मावसाक्रमक
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याजस्व प्रशासनको सॊ स्थागत क्रवकासभापयत याजस्व च ुहावट य आनथयक अऩयाध ननमन्त्रणका रानग ननम्नानुसायका उद्देश्म
प्रा्तभा याजस्व अनुसन्त्धान क्रवबाग के्न्त्ित यहे को छ ।
•

िततय
आनथयक क्रवकासका रानग अनधकतभ् याजस्व सॊ करनको आधाय तमाय गने ।
ु

•

याजस्व च ुहावटराई प्रबावकायी रुऩभा ननमन्त्रण गने ।

•

स्वच्छ य ऩायदशॉ अथयतन्त्र ननभायणको रानग मोगदान गने ।

•

याजस्व च ुहावट य आनथयक अऩयाध सम्वद्ध अनुसन्त्धान कामयराई गनत प्रदान गयी याजस्व नीनत तथा कानुनको
तादाम्मताको स्तय अनबवतक्रद्ध गने ।

•

क्रवदे शी क्रवननभमको अवैध ओसायऩसाय तथा कायोवायको अनुसन्त्धान तथा प्रबावकायी ननमन्त्रण गने ।

•

स्वच्छ, स्व्स्पूतय य अवयोधयक्रहत व्मावसाक्रमक क्रिमाकराऩको प्रवद्धयनभापयत रगानीभैरी वातावयणको ननभायण गने ।
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संगठन संरचना:
संगठन संयचना

lgoGq0f sIf
(Control Room)

sf7df8f}+ pkTosf If]qLo
-/f=k=låtLo,p=;=, /fh:j –!_
 yfgsf]6 r]skf]i6
zf=c= -/f=_ – @
gf=;'= -/f=_ – $
 w'lnv']n r]skf]i6
zf=c= -/f=_ – !
gf=;'= -/f=_ – $

s/
zf=c= -/fh:j_ – !
s=c= -/f=k=t=_ – !
gf=;'= -/fh:j_ – $

/fh:j r'xfj6 zfvf
-/f=k=låtLo,p=;=– !_

u}/s/
zf=c= -/fh:j_ – !
gf=;'= -/fh:j_ – @

dxflgb]{zs
/f=k=k|=– !

gf=;'=–!

pk–dxflgb]{zs
/f=k=k|=– !

gf=;'=–!

ljz]if1 ;d"x

cg';Gwfg zfvf !, @, #
-/f=k=låtLo,p=;=– #_

;"rgf, s]Gb|Lo kl/rfng tyf
cg'udg zfvf
-/f=k=låtLo,p=;=– !_

kl/rfng tyf cg'udg
zf=c= -/f=k=t[=_ – !
gf= ;'= -/f=k=cg+=k|=_– @

;"rgf tyf ;"/fsL
Joj:yfkg
zf=c= -/f=k=t[=_ – !
s=c= -/f=k= t[=_ – !
gf= ;'=
–@

;fdfGo k|zf;g zfvf
/f=k=låtLo,p=;=,
-;f= k|= – ! _

sd{rf/L k|zf;g tyf
k|j4{g
zf=c= -;f=_ – #
gf=;'= -;f=_ – $
x=;=rf= – &
sf=;= – !%

;"rgf k|ljlw
(DRI-CIS)

-/f=k=t[=, sDKo'6/
OlGhlgo/_ – !

cg';Gwfg zfvf !
zf=c= -/f=_ – !
s=c= -/f=k=t[=_ – !
gf= ;'= -/fh:j_ – !
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/fh:j k|x/L gfoj pk/LIfssf]
sdf08df &% hgf

cg';Gwfg zfvf @
zf=c= -/f=_ – !
s=c= -/f=k=t[=_ – !
gf= ;''= -/fh:j_ – !

cg';Gwfg zfvf #
zf=c= -/f=_ – !
s=c= -/f=k=t[=_ – !
gf= ;'= -/fh:j_ – !

sfg"gL k/fdz{
-/f=k=t[tLo_ ;=j=– !
gf=;'= -;=j=_ – !

cfly{s k|zf;g
/f=k=låtLo – !,
n]=c= – !
n]=kf= – !

२. ववबागको काभ, कतवव्म य अधधकाय
भूररुऩभा याजस्व अनुसन्त्धान क्रवबागरे याजस्व च ुहावट (अनुसन्त्धान तथा ननमन्त्रण) ऐन,
२०५२ य ननमभावरी, २०७० को ऩरयनधनबर यही आफ्ना क्रिमाकराऩहरू सञ्चारन
गये को छ । मद्यक्रऩ, कामयसम्ऩादनका नसरनसराभा भूल्म अनबवतक्रद्ध कय ऐन, २०५२ तथा
भूल्म अनबवतक्रद्ध कय ननमभावरी, २०५३, अन्त्त्शुल्क ऐन, २०५८, अन्त्त्शुल्क ननमभावरी,
२०५९, बन्त्साय ऐन, २०६४, बन्त्साय ननमभावरी, २०६४ का अनतरयक्त क्रवदे शी क्रवननभम
(ननमनभत गने) ऐन, २०१९ राई सभेत अनुसयण गयी प्रत्मामो्जत अनधकायका आधायभा
दे हाम अनुसायको कामयसम्ऩादन गदै आएको छ्-

• कर तथा गैरकर राजस्व चहु ावटउपर अनसु न्धान गने ।
• ववदेशी वववनमयको अवैध ओसारपसार तथा अपचलनको अनसु न्धान गने ।
• भन्सार जााँचपास भई आएका सामानहरू चेकजााँच गरी भन्सार महसल
ु वतरे /नवतरे को वा कम वतरे को
यवकन गरी आवश्यक कारवाही गने ।
• आन्तररक वा बाह्य ओसारपसारलाई व्यववस्थत गनन स्थलगत अनगु मन गने ।
• मल्ू य अवभवृवि करमा दतान हुनपु ने वा मल्ू य अवभवृवि कर लाग्ने वस्तहु रूको कारोवार गनेले मल्ू य
अवभवृवि कर वतरे /नवतरे को अनसु न्धान गरी कारवाही गने ।
• व्यापार ववचलन भई अनवधकृ त रुपमा पैठारी वा वनकासी हुने मालवस्तउु पर वनयन्रण गने ।
• राजस्व चहु ावट भएको वा हुन लागेको सचू नाको आधारमा प्रारवभभक अनसु न्धान गरी थप
अनसु न्धानका लावग सभबवन्धत वनकायमा पठाउने वा ववस्तृत अनसु न्धान गरी अदालतमा मद्दु ा दायर
गने ।
• राजस्व चहु ावट वनयन्रण, अनसु न्धान तथा सो उपर कारवाही गने ।
• राजस्व प्रशासनको आधवु नकीकरण तथा सदृु ढीकरणको लावग नीवतगत पृष्ठपोषण गने ।
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३. ववबागको कभवचायी संख्मा

सि.नं.

पद

श्रेणी/िेवा/िमूह

पद िख्ं या

१.

महावनदेशक

रा.प.प्र. (सा. प्र.)

1

२.

उप-महावनदेशक

रा.प.प्र. (सा. प्र.)

1

३.

वनदेशक

रा.प.वि. (राजस्व)

6

४.

वनदेशक

रा.प.वि. (सा. प्र.)

1

५.

वनदेशक

रा.प.वि. (लेखा)

1

६

शाखा अवधकृ त

रा.प.तृ. (राजस्व)

10

७.

शाखा अवधकृ त

रा.प.तृ. (प्रशासन)

3

८.

वजल्ला न्यायावधवक्ता

रा.प.तृ.(सरकारी ववकल)

1

९.

लेखा अवधकृ त

रा.प.तृ. (लेखा)

1

१०.

कभ्यटु र इवन्जवनयर

रा.प.तृ. (ववववध)

1

११.

ना.स.ु

रा.प.अनं.प्र. (राजस्व)

25

१२.

ना.स.ु

रा.प.अन.ं प्र. (सा. प्र.)

4

१३.

ना.स.ु

रा.प.अनं.प्र. (सरकारी वकील)

1

१४.

कभ्यटु र अवधकृ त

रा.प.तृ. (ववववध)

6

१५.

लेखापाल

रा.प.अनं.प्र.

1

१६.

टा.ना.स.ु

रा.प.अनं. प्रथम

2

१७.

हलक
ु ा सवारी चालक

श्रेणीववहीन

7

१८.

कायानलय सहयोगी

श्रेणीववहीन

15
87

जम्मा
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कै सियत

४. ववबागवाट प्रदान गरयने सेवा
लस.नं

१.

कामवहरु

सुयाकी/सूचना संकरन
सम्वन्धी कामव

सम्फजन्धत

जजम्भेवाय

शाखा

ऩदाधधकायी

कन्ट्रोर

भहाननदे शक

रुभ

- उजुयी ननवेदन

उऩभहाननदे शक

- पोन/फ्माक्स वाट प्राप्त

आवश्मक कागजात

ननवेदन, इभेर,

फ्माक्स तथा पोन

सभम

गन
ु ासो सन्
ु ने

ननयन्ट्तय

भहाननदे शक/

अधधकायी

उऩ-

गये को ऩुष्टट हुने
प्रभाण

भहाननदे शक

सच
ू ना
- अन्ट्म ननकामवाट प्राप्त
सूचना
- अनस
ु न्ट्धानवाट प्राप्त
सच
ू ना

- कन्ट्रोररुभवाट प्राप्त सूचना
- अन्ट्म

२.

गस्ती ऩरयचारन गने
- ननमलभत/आकष्मभक
- याजभागग गमती

अनुसन्ट्धा

अनुसन्ट्धान

शाखाहरु

ननदे शकहरु

अनस
ु न्ट्धा

ननदे शकहरु

ननदे शकहरु

न

शाखाका

प्राप्त सूचनाहरु

आवश्मक

उऩ-

तानुसाय+

भहाननदे शक

प्राप्त सच
ू नाहरु

ननयन्ट्तय

,,

आवश्मकतानुसाय

ननयन्ट्तय

,,

ननयन्ट्तय

- द्रत
ु गमती

३.

फजाय अनग
ु भन
- शॊकामऩद कायोवायमथरको
भ्रभण

४.

कय तथा गैय कय याजस्व
चह
ु ावट ववरुद्ध अनस
ु न्धान
गने

– शॊकामऩद ऺेत्रभा छाऩा भाने
- याजभागग ऺेत्रभा गमती
ऩरयचारन गने

न

शाखाहरु
अनुसन्ट्धा
न

शाखाहरु

ष्जल्रा
न्ट्मामाधधवक्ता

कानुन
शाखा

- मात्रु फसभा ननगयानी याख्ने
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- अलबमक्
ु तको वमान गयाउने
- धयौटी भाग गने
- ष्जल्रा सयकायी वकीर
कामागरमको याम भाग गने
- भद्द
ु ा दामय गने

५.

ववदे शी ववननभम ननमभन
सम्फन्धी कामव

कानन
ु
शाखा

ष्जल्रा

प्रचलरत

न्ट्मामाधधवक्ता

कानुन

,,

वभोष्जभ

- अलबमुक्तको हकभा वमान
गयाउने, धयौटी भाग गने

- ष्जल्रा सयकायी वकीर
कामागरमको याम भाग गने
- भद्द
ु ा दामय गने

६.

लरराभ सम्फन्धी कामव

- प्रत्मेक शक्र
ु वाय भल्
ु माङकन
सलभनतको वैठक याख्ने

प्रशासन

ननदे शक

शाखा/भद्द
ु ा

पभग भ्थाट तथा
अन्ट्त शल्
ु कभा

शाखा

ननमभानु

,,

बन्ट्साय

,,

साय

दताग बएको

- लरराभ सम्वन्ट्धी सूचना

प्रभाणऩत्र, कय

- सूचना ववबागको Web site

प्रनतननध तोकेको

चक्
ु ता प्रभाणऩत्र,

प्रकाशन गने

ऩत्र, पभग दताग

भा सभेत याख्ने

तथा नववकयण,

- लरराभ सकाने व्मष्क्तरे ७

फैंक बौचय

ददनलबत्र साभान नउठाएभा
धयौटी जपत गने

७.

भद्द
ु ा सम्फन्धी कामव

- बन्ट्साय चोयी ऩैठायीको
साभान कब्जाभा लरने

- वमान गयाउने, भद्द
ु ा दताग

अनस
ु न्ट्धा

ननदे शक

न तथा

आवश्मक्तानस
ु ाय

भुद्दा

ऐन,
२०६४,

शाखा-१

अन्ट्त्शु

ल्क ऐन,

गने य पैसरा गनेᅜ

२०५८
फभोष्जभ

८.

धयौटी सम्फन्धी कामव

रेखा

रेखा प्रभुख
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ननवेदन, यलसदको

२ ददन

,,

शाखा

९.

भ्रष्टाचाय ववरुद्ध ऩये का

१०.

अन्तयक्रिमा कामविभ संचारन

उजुयीहरुको छानववन

प्रशासन

सक्कर प्रनत
ननदे शक

-

प्राप्त बए

शाखा
प्रशासन

,,

अनुसाय
ननदे शक

-

चौभालसक

शाखा

भहाननदे शक/
उऩभहाननदे शक

११.

प्रचाय/प्रसाय तथा

जनचेतनाभर
ू क कामविभ
संचारन

१२.

प्रशासन +

ननदे शक

-

आवश्म

अनस
ु न्ट्धा

क्तानस
ु ाय

न शाखा

सयु ाकी खचव तथा सयु ाकी
ऩयु स्काय सम्वन्धी

प्रशासन +

प्रशासन + रेखा

ननवेदन दताग

अनुसन्ट्धा

+ अनुसन्ट्धान

बएको हुनु ऩने
इभेर तथा

न +

ननदे शकहरु

रेखा

फ्माक्सवाट

शाखा

जानकायी गयाएको

७ ददन

बए सो ऩुष्टट
हुनुऩने

५. सेवा प्रदान गने शाखा य जजम्भेवाय अधधकायी
लस.नॊ. शाखा

ष्जम्भेवाय अधधकायी

१.

अनुसन्ट्धान तथा भुद्दा शाखा-१

ननदे शक, भदन दाहार

अनस
ु न्ट्धान शाखा-३

ननदे शक, नायद गौतभ

२.
३.
४.
५.
६.
७.

,,

अनुसन्ट्धान शाखा-२

ननदे शक, तीथगयाज धचरुवार

अनुसन्ट्धान शाखा-४

ननदे शक, जम फहादयु बणडायी

अनुसन्ट्धान शाखा-६

ननदे शक, रीरा प्रसाद शभाग

अनस
ु न्ट्धान शाखा-५

ननदे शक, केशव कुभाय बण्डायी

प्रशासन शाखा

ननदे शक, दे वी प्रसाद थऩलरमा

८.

आधथगक प्रशासन शाखा

९.

कानुन शाखा

उऩसधचव, भातक
ृ ा बट्टयाई

कानुन अधधकृत, तायालसॊह धाभी
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६. सेवा प्रदान गदाव राग्ने दस्तुय य अवधध

मो ववबाग याजमवसॊग सम्वष्न्ट्धत ऐन ननमभहरुको ऩारना बए नबएको सन्ट्दबगभा अनुगभन



गने ननकाम (Watch Dog) बएकोरे महाॉवाट सेवा प्रदान नहुने गये को।

७. ननणवम प्रक्रिमा य अधधकायी
मस ववबागको दै ननक कामग सम्ऩादन अथग भन्ट्त्रारमवाट बएको अधधकाय प्रत्मामोजन
वभोष्जभ भहाननदे शकज्मू वाट हुने गये को छ। केदह ननणगमहरु भहाननदे शकज्मू वाट
बएको अधधकाय प्रत्मामोजन वभोष्जभ उऩभहाननदे कज्मूवाट ऩनन हुने गये को छ। साथै,
ववषमगत एवॊ ननतीगतरुऩभा गनऩ
ुग ने ननणगमहरुको मवीकृनतको राधग अथग भन्ट्त्रारमभा
रेखी ऩठाइने गये को छ।

८. ननणवमउऩय उजुयी सुन्ने अधधकायी
श्री ननभगरहरय अधधकायी,

९.

भहाननदे शक,

याजमव अनुसन्ट्धान ववबाग

सम्ऩादन गये को काभको वववयण

ववबागरे आ.व. २०७२/०७३ को असाय भसान्ट्तसम्भको
गये का प्रभुख काभहरुको वववयण:

१ वषगको अवधधभा सम्ऩादन

 कय छरी गने २८१ वटा शॊकामऩद कयदाताहरुको कायोफाय छानववन गरयएको ।
 ववलबन्ट्न बन्ट्साय कामागरमफाट जाॊचऩास बएका तथा आन्ट्तरयक ओसाय ऩसायका
भारफमतु ढुवानी गयी आएका १११७ वटा भारवाहक गाडीहरुको बौनतक चेकजाॊच
सम्ऩन्ट्न गरयएको।

 याजमव चुहावट ननमन्ट्त्रण गनग हारसम्भ ६४ वटा द्रत
ु गमती Special Flying Squad)
ऩरयचारन गरयएको

 याजमव जोखखभ सम्फन्ट्धी ऩरयसूचकहरु तमाय गरयएको

 याजमव जोखखभ सम्फन्ट्धी ऩरयसच
ू कको आधायभा प्राप्त सच
ू नाहरु ववश्रेषण गयी
अनुसन्ट्धान गने कामग प्रायम्ब गरयएको ।

 अनुसन्ट्धान कामगराई ननतजाभूरक फनाउन याजमव चुहावट (अनुसन्ट्धान तथा
ननमन्ट्त्रण) ऐन, २०५२ भा साभनमक सॊशोधन गरयएको ।

 याजमव अनुसन्ट्धान ननदे लशका तमाय गयी सो ननदे लशका फभोष्जभ कामग हुन शुरु
बएको
 ववबागको चारु आ.व.को ७९% वेरुजु पछ्र्मौट गरयएको ।
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 गोदाभभा यहे का सफै भारफमतुको, लरराभी भुद्धाकोक्रभभा यहे का वाहे क, अन्ट्म सफै
भारफमतु लरराभ गरयएको

 ववदे शी ववननभम अऩरचन सम्फन्ट्धी ३७ वटा भद्ध
ु ाहरु सम्वष्न्ट्धत ष्जल्रा अदारतभा
भुद्धा दामय गरयएको ।

 अनस
ु न्ट्धान कामगको अलबरेख कम्प्मट
ू यभा प्रववटट गयी अलबरेख Automation को
कामग प्रायम्ब गरयएको।

 चारु आ.व.भा ष्जम्भेवायी सये का याजमव चह
ु ावटका ३५ वटा भद्द
ु ाहरु पर्छ्गमौट बएको

 याजमव जोखखभ बएका ऺेत्रको याजमव चुहावट सम्फन्ट्धी हारसम्भ ७३ वटा
केशहरुको ववमतत
ृ अनुसन्ट्धान ऩुया गरयएको ।

 ववबागीम प्रभुखद्धाया ४ वटै ऺेत्रीम कामागरमहरुको अनुगभन गरयएको ।

१०. सुचना अधधकायी य प्रभुखको नाभ य ऩद
ववबागीम प्रभुखको नाभ:

श्री ननभगरहरय अधधकायी

ऩद: भहाननदे शक

सच
ू ना अधधकायीको नाभ: श्री दे वी प्रसाद थऩलरमा

ऩद: ननदे शक

११. ऐन ननमभ वा ननदे लशकाको सूची

याजस्व अनुसन्त्धान क्रवबागराई आफ्नो कामयसम्ऩादनका रानग याजस्व प्रशासन सम्वद्ध
दे हामका कानुनहरू प्रमोग गने अनधकाय प्रदान गरयएको छ्• याजस्व च ुहावट (अनुसन्त्धान तथा ननमन्त्रण) ऐन, २०५२
• याजस्व च ुहावट (अनुसन्त्धान तथा ननमन्त्रण) ननमभावरी, २०७०
• क्रवदे शी क्रवननभम (ननमनभत गने) ऐन, २०१९
• क्रवदे शी क्रवननभम (ननमनभत गने) ननमभावरी, २०२०
• भूल्म अनबवतक्रद्ध कय ऐन, २०५२
• भूल्म अनबवतक्रद्ध कय ननमभावरी, २०५३
• बन्त्साय ऐन, २०६४
• बन्त्साय ननमभावरी, २०६४
• अन्त्त्शुल्क ऐन, २०५८
• अन्त्त्शुल्क ननमभावरी, २०५९
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१२. आम्दानी खचय तथा आनथयक कायोवाय सम्वन्त्धी क्रववयण
क्रवबागरे गत आ.व.भा कूर रु.२ अवय १४ कयोड ३९ राख याजस्व सॊ करन गये को य
सोही आ.व. भा चारु य ऩू्जॊ गत गयी जम्भा रु. १४ कयोड ४८ हजाय ऩाॊच सम अन्त्ठउन्न
खचय बएको छ।
१३. अनधल्रो आ.व.भा सॊ चारन बएको कामयिभको क्रववयण
अनधल्रो आ.व.भा क्रवबागवाट कुनै कामयिभ सॊ चारन नबएको ।
१४. क्रवबागको वेबसाइटको क्रववयण

Website Address: www.dri.gov.np

Email Address: info@dri.gov.np

१५. सावयजननक ननकामरे प्रप्त गये को वैदे्शक सहामता, ऋण अनुदान एवॊ प्राक्रवनधक सहमोग य
सम्झौता सम्वन्त्धी क्रववयण
-- क्रवबागरे कुनै वैदे्शक सहामता, ऋण, अनुदान एवॊ प्राक्रवनधक सहमोग य सम्झौता नगये को।
१६. क्रवबागरे सॊ चारन गये को कामयिभ य सोको प्रनतवेदन
मस क्रवबागवाट मस आ.व. भा हारसम्भ कुनै ऩनन कामयिभ सॊ चारन नबएको।
१७. क्रवबागरे वगॉकयण तथा सॊ यऺण गये को सू चनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊ यऺण गनय
तोक्रकएको सभमावधी ।
--क्रवबागवाट सूचना वगॉकयण हुन नसकेको।
१८. क्रवबागभा ऩये का सू चना भाग सम्वन्त्धी ननवेदन य सो उऩय सू चना ददएको क्रवषम
सूचनाको हक सम्वन्त्धी ऐन, २०६४ अन्त्तगयत यही ननवेदक श्री सुदशयन अमायर, अरुण
कुभाय ऻवारी य क्रवष्णु ऩोखये ररे भाग गनुय बएको सूचना सभमभै उऩरव्ध गयाइएको
छ।
१९. क्रवबागका सूचनाहरु अन्त्मर प्रकाशन बएका वा हुने बएको बए सोको क्रववयण
क्रवबागका गनतक्रवनध तथा सूचनाहरु याक्रिमस्तयको दै ननक ऩनरकाहरुभा प्रका्शत गनुक
य ा साथै
क्रवबागको वेफसाइट www.dri.gov.np भा याख्ने गरयएको छ । य साथै साभा्जक सॊ जार
(www.facebook.com/drinepal) य (www.twiter.com/drinepal) भा Share गने गरयएको छ ।
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२०. तोक्रकए फभो्जभका अन्त्म क्रववयण
क्रवबागरे याजस्व च ुहावटराई प्रबावकायी रुऩभा ननमन्त्रण गनय गस्ती ऩरयचारन गने , सॊ कास्ऩद
कायोवाय स्थरभा छाऩा भाने , भारसाभान कब्जाभा नरने, जपत गने , द्डडत गने , नरराभनफिी
गने कामयको अनतरयक्त प्रचायप्रसाय, गोष्ठी, सेनभनाय, अन्त्तयक्रिमा,जागयण अनबमान, सॊ स्थागत
सुदृढीकयण, कामयप्रणारी य कामयक्रवनधभा सुधाय जस्ता प्रवद्धयनात्भक उऩाम (Promotional Measures)

अवलभवन गदै आएको छ ।
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