
विज्ञप्ती 
 

याजस्व अनसुन्धान तथा ववदेशी भदु्राको अवैध ओसाय ऩसाय जस्ता गैयकाननुी आर्थिक विमाकराऩ 
र्नमन्रण गनि य मस्ता कसयुका कसयुदायराई कायवाहीको दामयाभा ल्माउन याजस्व अनसुन्धान ववबाग 
विमाशीर यहेको छ । ववर्बन् न भा्मभफा  उऩर्ध सचनना वा जानकायीका आधायभा मस्ता ्रककत र्तका 
अवैध कामि गने शॊकास्ऩद ्मावसावमक पभि वा व्मक्तिको कायोवायको र्नगयानी याखी कायोवायसॉग सम्वद्ध 
कागज ्रकभाणहरु सॊकरन/जपत गनुिका साथै ्रकनर्रत काननु फभोक्तजभ अनसुन्धान/कायवाही गने मस 
ववबागरे गयेका काभ कायवाहीका कायण कय काननुको ऩरयऩारना (Tax Compliance) फढ्ने य अवैध 
आर्थिक विमाकराऩ र्नमन्रण गनि भद्दत ऩगु्ने ववश् वास र्रइोको छ । 

मसै सन्दबिभा, २०७४ बाद्र भवहना बयभा भार करयव ६० बन्दा फढी व्मावसावमक सॊस्था/पभिहरुको 
शॊकास्ऩद कायोवायको छानवीन तथा अनसुन्धान गयी रु. १ कयोड ४ राख ४३ हजाय ७२३ याजस्व 
असरुी रगामतका कायवाही गरयोको छ । मसैगयी, हणु्डी (अवैध ववदेशी भदु्रा ओसाय ऩसाय) 
कायोवायसॉग सम्फक्तन्धत रु. ४ अवि बन्दा फढी ववगो दावी सवहत ववर्बन् न ४ व ा भदु्दा अनसुन्धान ऩश् नात  
सम्फक्तन्धत क्तजल्रा अदारतभा दताि बइसकेका छन  बने नक् करी VAT ववरको कायोवाय गने ववर्बन् न 
पभिहरुका ववरुद्ध करयव रु. २० कयोड जरयवाना भागदावी गयी याजस्व नहुाव  (अनसुन्धान तथा 
र्नमन्रण) ऐन, २०५२ फभोक्तजभ कायवाहीको रार्ग क्तजल्रा अदारत ऩसािभा भदु्दा सभेत दामय बइसकेको 
छ । मसका अर्तरयि मस ववबाग भातहतका ऺरेीम कामािरमहरुफा  सभेत र्नमर्भत गस्ती ऩरयनारन, 
शॊकास्ऩद कायोवायको छानवीन, अनसुन्धान तथा याजस्व छरी उऩय कायवाही बोयहेको छ । 

ववगत केही ददनदेक्तख ववर्बन् न सॊनाय भा्मभ य साभाक्तजक सॊजारहरुभा आोका सभानाय तथा व का 
व प् ऩणी ्रकर्त मस ववबागको ्मानाकषिण बोको छ । कुनै ऩर्न व्मक्ति, पभि वा सॊस्था आददरे याजस्व 
छरी गयेको जानकायी बोभा त्मस्तो सचननाहरु मस ववबागको ह  राईन ०१-५०१००८५,  ोर वि नॊ. 
६६०-०१-५५००० वा ववबागको Web site: www.dri.gov.np भा बोको सूचना, उजुरी तथा 
जानकारी सम्फन्धी र्रॊकभा गई उजयुी ्रकववक्त   गयी याजस्व नहुाव  र्नमन्रण कामिभा सहमोग गरयददन ुहनु 
सवैभा अनयुोध छ । ववबागभा ्रकाप् त सचननाराई गम्बीय रुऩभा र्रई आवश्मक छानवीन/अनसुन्धान गयी 
दोषीराई कायवाहीको दामयाभा ल्माइने सभेत सम्वद्ध सवैभा जानकायी गयाउन नाहन्छु । 
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