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१. राजस्व अनुसन्धान ववभागको स्वरुप र प्रकृवतिः  

 

राज्र् सञ्चालन, न्त्वकास र समनृ्त्िको मलू आधार राजस्व 

हो। सशुासन, न्त्वकास, समनृ्त्ि एवं सावाजन्त्नक व्र्वहारलाई 

मर्ाान्त्दत एवं व्र्वन्त्स्थत रुपमा सञ्चालन गनाका लान्त्ग 

राजस्वको आवश्र्कता पदाछ। राजस्व राज्र्को आन्त्थाक तथा 

सामान्त्जक न्त्िर्ाकलाप सञ्चालन गने प्रमखु स्रोत भएकोले 

र्सको प्रभावकारी पररचालनबाट मार ैराज्र्को प्रशासन्त्नक 

र न्त्वकासात्मक कार्ाहरु सहज ढङ्गबाट अगान्त्ि बढाउन 

सन्त्कन्त्छ। रान्त्रिर् अथातन्त्रमा आन्त्तररक न्त्वत्तीर् साधन 

स्रोतको उन्त्चत रुपमा पररचालन हुन कर काननुहरुको 

किाईका साथ कार्ान्त्वर्न हुनपुदाछ ।सो हुन नसक्दा राजस्व 

चहुावटको अवस्था न्त्सजाना हुन्त्छ । दशेमा सञ्चान्त्लत 

आन्त्थाक गन्त्तन्त्वन्त्धको अनपुातमा राजस्व सङ्कलन हुन 

नसक्दा न्त्वत्तीर् स्रोतमा सङ्कुचन आई र्सबाट मलुुकको 

आन्त्थाक, सामान्त्जक एवं न्त्वकास गन्त्तन्त्वन्त्ध सञ्चालनमा 

बाधा पगु्ने, प्रन्त्तस्पधाात्मक वातावरण र क्षमतामा ह्रास तथा 

लगानीमैरी वातावरणमा प्रन्त्तकूल असर पना जान्त्छ । 

कुशलतापवूाक स्रोत पररचालन गरी सदुृढ व्र्वस्थापनबाट 

मार ै राज्र्का आन्त्थाक गन्त्तन्त्वन्त्धहरुलाई प्रभावकारी रुपमा 

अगान्त्ि बढाउन सन्त्कने भएकोले राजस्व चहुावट न्त्नर्न्त्रण 

गरी राजस्व पररचालनलाई उच्च, फरान्त्कलो र न्त्दगो बनाउन ु

आजको आवश्र्कता हो।  

संघीर् शासन प्रणालीलाई सबल र सदुृढ तुल्र्ाउन ठूलो 

मारामा स्रोत पररचालनको आवश्र्कता पदाछ । कुल गाहास्थ 

उत्पादन र राजस्वको अनपुातमा िमश: बनृ्त्ि हुुँद ैगए तापन्त्न 

औपचाररक रुपमा करको दार्रामा आई कारोबार गन े

करदाताको संख्र्ा कूल जनसंख्र्ाको पाुँच प्रन्त्तशतको 

हाराहारीमा मार रहकेो छ। दताा गरी करको दार्रामा आई 

कारोबार गनकेो पन्त्न सम्पणूा कारोवार दार्रामा नआउने, 

करको औपचाररकता परूा गना बझुाउनपुने न्त्ववरण न ै

नबझुाउन,े बझुाए पन्त्न सन्त्ह न्त्ववरण नबझुाउन,े न्त्ववरण 

बझुाएपन्त्न कारोवार कम दखेाउने, राजस्व दान्त्खला कम गन े

एवं राजस्व दान्त्खला न ैनगनेको संख्र्ा ठूलै पररमाणमा रहकेो 

छ। गरैकर क्षरे न्त्बस्तार हुुँद ै जाुँदा र्समा पन्त्न चहुावट 

जोन्त्खमको संभावना रहकेो छ। प्रदशे सरकार र स्थानीर् तहले 

ठूलो पररमाणमा राजस्व सङ्कलन गन ेतर न्त्त क्षरे न्त्वभागको 

अनसुन्त्धानको प्रत्र्क्ष दार्रान्त्भर नपरेकोले चनुौती थन्त्पएको 

छ। 

 

मलुुकको आन्त्थाक न्त्वकासको लान्त्ग काननु बमोन्त्जम 

आवश्र्क राजस्व सङ्कलन गरी स्रोत पररचालनलाई 

बढाउन राजस्व सङ्कलनसुँग सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्हरु 

प्रभावकारी हुनपुदाछ। स्वरं् कर न्त्नधाारण प्रणालीमा स्वेन्त्च्छक 

कर सहभान्त्गतालाई प्रविान गने र काननु कार्ाान्त्वर्न गने 

कार्ामा र्ी न्त्नकार्हरुको भनू्त्मका महत्वपणूा रहन्त्छ । राजस्व 

चहुावट हुन नन्त्दन, न्त्नर्न्त्रण र रोकथाम कार्ालाई प्रभावकारी 

बनाउन सान्त्वकमा अथा मन्त्रालर् अन्त्तगात रहकेो र्स 

न्त्वभागलाई न्त्व.सं. २०७४ साल फागनु दने्त्ख प्रधानमन्त्री तथा 

मन्त्न्त्रपररषदको कार्ाालर् मातहत ल्र्ाइएको छ। राजस्व 

चहुावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ र 

न्त्नर्मावली, २०७० तथा न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर् (न्त्नर्न्त्मत गने) 

ऐन, २०१९ र न्त्नर्मावली, २०२० बमोन्त्जम राजस्व चहुावट 

तथा न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर् अपचलनसम्बन्त्धी कसरुमा 

अनसुन्त्धान, तहन्त्ककात र अन्त्भर्ोजन गन े न्त्वभागको 

क्षेरान्त्धकार रहकेो छ।  

आम जनताको चाहना बमोन्त्जम समिृ नपेाल: सखुी जीवन 

न्त्नमााण गना, आन्त्थाक न्त्वकासको गन्त्तलाई तीव्र पाना 

आवश्र्क पने राजस्व पररचालनलाई प्रभावकारी बनाई कर 

तथा गैर करका क्षेरमा हुने राजस्व चहुावटलाई न्त्नर्न्त्रण तथा 

रोकथाम गन ेउद्दशे्र्का साथ न्त्वभाग न्त्िर्ाशील रहकेो छ । 

प्रचन्त्लत काननुले प्रदान गरेको क्षरेान्त्धकारन्त्भर रही पारदशी 

एवं स्वच्छ अथातन्त्रको न्त्नमााण तथा राजस्व चहुावट र 

आन्त्थाक अपराध न्त्नर्न्त्रण गने कार्ालाई सघाउ परु्ााउन र्स 

न्त्वभागले प्रविानात्मक, न्त्नरोधात्मक र उपचारात्मक 

उपार्हरु अबलम्बन गद ैआएको छ। र्सका लान्त्ग न्त्वभागले 

आफ्नो वान्त्षाक नीन्त्त, कार्ािम र र्ोजना न्त्नमााण गरी सोही 

बमोन्त्जम न्त्िर्ाकलापहरु सञ्चालन गद ैआएको छ । दशेको 

वतामान वस्तुन्त्स्थन्त्तलाई न्त्वशे्लषण गदाा राजस्व चहुावटका 

गन्त्तन्त्वन्त्धहरुलाई न्त्नर्न्त्रण गरी राजस्व पररचालन अन्त्भबनृ्त्ि 

गने र स्वच्छ पारदशी अथातन्त्रको न्त्नमााण माफा त ्समनृ्त्िको 

चाहना परुा गराउन राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभागलाई नीन्त्त, 

काननु, संगठन संरचना एवं जनशन्त्ि, सचूना प्रन्त्वन्त्ध तथा 

अन्त्र् भौन्त्तक स्रोत साधनले सबल र सक्षम बनाई 

Economic Intelligence Body को रुपमा न्त्वकास 

गनुापने आवश्र्कता रहकेो छ। 

 
 

२. ववभागको सोच 
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"राजस्व चहुावट न्त्नर्न्त्रण माफा त ् स्वेन्त्च्छक कर 

सहभान्त्गताको अनकुुल वातावरण न्त्सजाना गरी स्वस्थ 

अथातन्त्रको न्त्नमााणमा र्ोगदान परु्ााउने ।" 

३. उदे्दश्य 

 

प्रचन्त्लत नपेाल काननुले प्रदान गरेको अन्त्धकार र कताव्र्को 

पणूा प्रर्ोग एवं पालना गरी प्रमाणमा आधाररत अनसुन्त्धान 

पिन्त्तको न्त्वकास गना, प्रभावकारी आन्त्थाक सचूना 

सङ्कलन, न्त्वशे्लषण र उपर्ोग गन ेप्रणालीलाई प्रभावकारी 

बनाउुँद ैपारदशी एवं स्वच्छ अथातन्त्रको न्त्नमााण, उत्तरदार्ी 

एवं व्र्ावसान्त्र्क प्रशासनको संस्थागत न्त्वकास माफा त 

राजस्व चहुावट र आन्त्थाक अपराध न्त्नर्न्त्रणका लान्त्ग 

न्त्नम्नानसुारका उद्दशे्र् प्रान्त् तमा न्त्वभाग केन्त्रीत रहकेो छः- 

 कर काननुको किाईका साथ पररपालना गराई राजस्व 

चहुावटमा संलग्न सबैमान्त्थ अनसुन्त्धान तहन्त्ककात गरी 

राजस्व चहुावट न्त्नर्न्त्रण एवं न्त्र्नू्त्नकरण गने । 

 सचूना, ज्ञान र प्रन्त्वन्त्धमा आधाररत अनसुन्त्धान पिन्त्त 

अवलम्बन गरी अबैध आन्त्थाक गन्त्तन्त्वन्त्धबाट हुन े

राजस्व चहुावट न्त्नर्न्त्रण गने । 

 न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर्को अवैध ओसारपसार तथा 

अपचलनको अनसुन्त्धान एवं अन्त्भर्ोजन गरी 

प्रभावकारी न्त्नर्न्त्रण गने । 

 स्वच्छ र पारदशी अथातन्त्र न्त्नमााणमा नीन्त्तगत पषृ्ठपोषण 

गने । 

 स्वच्छ, स्वत:स्फूता र अवरोधरन्त्हत व्र्वसान्त्र्क 

न्त्िर्ाकलापको प्रविानमाफा त लगानीमरैी अनकूुल 

वातावरण न्त्नमााणमा सघाउ परु्ााउन े। 

४. रणनीवत 

तोन्त्कएको कार्ाक्षेर र न्त्लएका उद्दशे्र् हान्त्सल गना र्स 

न्त्वभागले आफ्नो कार्ासम्पादनको न्त्सलन्त्सलामा दहेार्का 

रणनीन्त्तहरू अवलम्बन गद ैआएको छः- 

 प्रवर्द्वनात्मक उपाय (Promotional 

Measures): राजस्व चहुावट गन्त्म्भर अपराध हो भन्त्न े

न्त्वषर्लाई उद्योगी व्र्वसार्ी र सवासाधरण जनतासम्म 

चेतना फैलाउन गोर ठी, सेन्त्मनार, अन्त्तरन्त्िर्ा, 

कार्ाशाला, सचूना प्रसारण, संस्थागत सदुृढीकरण, 

कार्ाप्रणाली तथा कार्ान्त्वन्त्धमा सधुार गने। 

 वनरोधात्मक उपाय (Preventive Measures): 

राजस्व चहुावट हुन नन्त्दन पवूा सावधानी अपनाउने। 

राजस्व सङ्कलनका नीन्त्त, न्त्वन्त्ध, प्रन्त्िर्ा र व्र्वहारमा 

भएका रटूी तथा कमीकमजोरी हटाउन सझुाव न्त्दन े । 

तथ्र्मा आधाररत भएर शंकास्पद कारोबारस्थल र 

नाकामा न्त्नगरानी, अन्त्तर-न्त्नकार् सचूना आदान प्रदान 

र समन्त्वर्, न्त्नर्म काननुको पररपालना, गस्ती 

पररचालन, आचारसंन्त्हता न्त्नमााण एवं पररपालन तथा 

व्र्ावसान्त्र्क कारोबारको अनगुमन गने।सचूना 

प्रन्त्वन्त्धमा आधाररत प्रणालीको अवलम्बन गने। 

 उपचारात्मक उपाय (Curative Measures): 

राजस्व चहुावटको गन्त्तन्त्वन्त्धको सचूना सङ्कलन, 

न्त्वश् लेषण र राजस्व जोन्त्खम तथा न्त्वत्तीर् महत्वका 

आधारमा अनसुन्त्धान एवं अन्त्भर्ोजन गन े ।राजस्व 

चहुावटमा संलग्न सबै मान्त्थ कठोरता पवूाक काननु 

बमोन्त्जम अनसुन्त्धान न्त्वशे्लषण गरी अदालतमा मदु्दा 

दार्र गन े । न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर् अपचलन न्त्नर्न्त्रण गना 

अनसुन्त्धान तथा अन्त्भर्ोजन गन े।  

५. कायवके्षत्र 

राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ र 

न्त्नर्मावली, २०७० र न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर् (न्त्नर्न्त्मत गने) ऐन, 

२०१९ तथा न्त्नर्मावली, २०२० ले राजस्व अनसुन्त्धान 

न्त्वभागलाई कर तथा गरै कर राजस्व चहुावट तथा न्त्वदशेी 

न्त्वन्त्नमर् अपचलन न्त्नर्न्त्रण सम्बन्त्धमा अनसुन्त्धान गन े र 

अन्त्भर्ोजन गने मलू न्त्जम्मेवारी तोकेको छ । प्रचन्त्लत राजस्व 

सङ्कलनसुँग सम्बन्त्धन्त्त संघीर् काननु बमोन्त्जम राज्र्लाई 

प्राप्त हुनपुने राजस्व प्राप्त भर्ो भएन भन्त्ने सम्बन्त्धमा राजस्व 

अनसुन्त्धान न्त्वभागले प्रा त काननुी क्षेरान्त्धकार न्त्भर रही 

राजस्व चहुावट तथा न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर् अपचलन न्त्नर्न्त्रणको 

लान्त्ग न्त्नम्नानसुारका मखु्र्–मखु्र् कार्ाहरू सम्पादन गद ै

आएको छः–  

 कुनै व्र्न्त्ि वा न्त्नकार्ले राजस्व चहुावट गरेको भन्त् न े

मनान्त्सव मान्त्फकको आधार भएमा वा शंका लागमेा 

उि व्र्न्त्ि वा न्त्नकार्को घर, गोदाम, उद्योग, 

कारखाना, कारोबारस्थल, सवारी साधन आन्त्दमा 

खानतलासी गन,े आरोन्त्पत व्र्न्त्िलाई न्त्नर्न्त्रणमा 

न्त्लन,े मालसामान वा कागजात कब्जामा न्त्लने, 

न्त्सलबन्त्दी गन,े रोक् का गने लगार्त अन्त्र् आवश्र्क 

कार्ाहरू गरी अनसुन्त्धान गन े। 

 कुनै व्र्न्त्ि वा न्त्नकार्ले राजस्व चहुावट गरेको वा 

राजस्व चहुावट गना सघाई मन्त्तर्ार बनेको पाइएमा 

न्त्वस्ततृ अनसुन्त्धान प्रन्त्तवेदन तर्ार गरी राजस्व चहुावट 

(अनसुन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ अनसुार 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्जल्ला अदालतमा मदु्दा दार्र गने। 
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 राजस्व चहुावट भएको सचूना प्रा त भई अनसुन्त्धान गदाा 

प्रचन्त्लत काननु बमोन्त्जम न्त्नधाारण गनुापने राजस्व 

न्त्नधाारण गरी असलु गनुापने दने्त्खएमा असलु गना वा 

राजस्व न्त्नधाारणमा भएको गल्ती वा रटुी सच्र्ाउन 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्मा लेखी पठाउन े। 

 न्त्नकासी/पैठारी तथा आन्त्तररक ओसारपसारको िममा 

हुने राजस्व चहुावट न्त्नर्न्त्रणको लान्त्ग संभान्त्वत 

जोन्त्खम क्षेरहरूमा रुत गस्ती, न्त्नर्न्त्मत गस्ती तथा 

आकन्त्स्मक गस्ती पररचालन गरी राजस्व चहुावट 

न्त्नर्न्त्रण माफा त आन्त्थाक समनृ्त्ि हान्त्सल गना र्ोगदान 

गने । 

 राजस्व चहुावट न्त्नर्न्त्रणको लान्त्ग सरुाकी पररचालन 

गरी सचूना सङ्कलन गने। 

 कर तथा गरैकर राजस्व चहुावट र छली न्त्नर्न्त्रणको 

लान्त्ग चहुावटका नवीनतम प्रवनृ्त्त्तहरुको पन्त्हचान गन ेर 

जोन्त्खममा आधाररत (Risk Based) सचूना सङ्कलन 

तथा न्त्वश् लेषण गरी सचूना भडिार (Data 

Bank/Inventory) न्त्नमााण गने । 

 राजस्व सङ्कलन गने व्र्न्त्ि तथा न्त्नकार्हरूले 

अपनाउन ेप्रन्त्िर्ामा भएको कमी कमजोरीबाट राजस्व 

चहुावट भएको पाइएमा त्र्स्तो प्रन्त्िर्ामा सधुार गना 

सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्मा लेखी पठाउन।े 

 न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर्को अवैध रुपमा हुने सङ्कलन, संचर्, 

ओसारपसार, अपचलन तथा अवैध कारोबार उपर 

न्त्नगरानी गने र अनसुन्त्धानबाट दोषी पाइएमा मिुा दार्र 

गने । 

 राजस्व चहुावट हुन सक्ने क्षेरहरूको पन्त्हचान गरी सो 

बारेमा सजगता अपनाउन राजस्व असलु गने कार्ामा 

संलग्न सम्बन्त्न्त्धत न्त्नकार्हरूलाई ध्र्ानाकषाण गराउने। 

 राजस्व चहुावट न्त्नर्न्त्रणको लान्त्ग अन्त्र् न्त्नकार्बाट 

प्रा त सचूनाको न्त्वशे्लषण, परीक्षण गरी उपर्ोग गन े । 

राजस्व चहुावटको कसरुमा सरुक्षा न्त्नकार्हरूबाट 

पिाउ गरी पेश भएका व्र्न्त्ि तथा मालसामानहरूको 

सम्बन्त्धमा अनसुन्त्धान तथा आवश्र्क कारबाही गने । 

 राजस्व चहुावट न्त्नर्न्त्रणको लान्त्ग सचूना प्रवाह गन,े 

सरोकारवाला न्त्नकार्हरूसुँग बैठक, सचूना आदान 

प्रदान, समन्त्वर् र सहकार्ा गन े। 

 राजस्व चहुावट न्त्नर्न्त्रण गना मौजदुा ऐन, न्त्नर्म तजुामा 

वा संशोधन गनुापने भएमा नेपाल सरकारलाई आवश्र्क 

रार् सझुाव न्त्दने । 

 संस्थागत सदुृढीकरण, भौन्त्तक पवूााधार न्त्वकास, 

कमाचारीको क्षमता न्त्वकास तथा प्रभावकाररता 

बन्त्भवनृ्त्ि गद ैनीन्त्तगत तथा प्रणालीगत सधुारका लान्त्ग 

पहल गने । 
 

६. कानुनी अवधकार के्षत्र 

 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभागले कार्ासम्पादनका न्त्सलन्त्सलामा 

दहेार्का काननुहरू प्रर्ोग गरी अनसुन्त्धान तथा अन्त्भर्ोजन 

गद ैआएको छ । 

 राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) ऐन, 

२०५२ तथा न्त्नर्मावली, २०७०, 

 न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर् (न्त्नर्न्त्मत गने) ऐन, २०१९ तथा 

न्त्नर्मावली, २०२०, 

र्ी बाहके संघीर् सरकारको राजस्व प्रशासनसुँग सम्बन्त्न्त्धत 

दहेार्का काननुहरु पन्त्न न्त्वभागको कार्ासम्पादनसुँग 

अन्त्तरसम्बन्त्न्त्धत रहकेा छन ्: 

 सालबसाली आन्त्थाक ऐन 

 मलू्र् अन्त्भवनृ्त्ि कर ऐन, २०५२ तथा न्त्नर्मावली, 

२०५३ 

 आर्कर ऐन, २०५८ तथा न्त्नर्मावली, २०५९ 

 अन्त्तःशलु्क ऐन, २०५८ तथा न्त्नर्मावली, २०५९ 

 भन्त्सार ऐन, २०६४ तथा न्त्नर्मावली, २०६४ 

 गैर करको हकमा गरै करसुँग सम्बन्त्न्त्धत ऐनहरु तथा सो 

सुँग सम्बन्त्न्त्धत न्त्नर्महरु न्त्वभागको कार्ासम्पादनमा 

प्रर्ोग हुने गदाछन ्। 
 

न्त्वभागको कार्ासम्पादनसुँग सम्बन्त्न्त्धत महत्वपणूा 

काननुहरुको संन्त्क्षप्त जानकारी दहेार् वमोन्त्जम रहकेो छ । 

क. राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा वनयन्त्रण) ऐन, 

२०५२ तथा वनयमावली, २०७० 

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभागको कार्ाक्षेरलाई स्पर टता न्त्दई 

न्त्वभागको अनसुन्त्धानात्मक, न्त्नर्न्त्रणात्मक र प्रविानात्मक 

कार्ालाई प्रभावकारी रुपमा सञ् चालन गने आधार राजस्व 

चहुावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ तथा 

न्त्नर्मावली, २०७० ले प्रदान गरेको छ । सवासाधारण 

जनताको न्त्हत र समनृ्त्िको अपेक्षा तथा बढ्दो 

आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गना दशेको आन्त्थाक न्त्वकासलाई 

रुत्ततर रुपमा अगान्त्ि बढाउन राजस्व चहुावटलाई प्रभावकारी 

न्त्नर्न्त्रण गरी अन्त्धकान्त्धक राजस्व पररचालन गना प्रस्ततु 

ऐनले न्त्वभागलाई अन्त्धकार तथा न्त्जम्मेवारी प्रदान गरेको छ 

। मलूतः कर तथा गैरकर राजस्व क्षेरमा हुन े चहुावटलाई 

प्रभावकारी रुपमा न्त्नर्न्त्रण तथा रोकथाम गना र्स ऐनले 

न्त्वभागलाई अन्त्धकार न्त्दएको छ । र्ो ऐन माफा त राजस्व 
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चहुावटको अनसुन्त्धान तथा तहन्त्ककात गरी सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्नकार्मा कारबाहीका लान्त्ग लेखी पठाउन े वा सम्बन्त्न्त्धत 

अदालतमा राजस्व चहुावट उपर मदु्दा दार्र गन े अन्त्धकार 

न्त्वभागले प्रा त गरेको छ । 

 

ख. ववदेशी वववनमय (वनयवमत गने) ऐन, २०१९ र 

वनयमावली, २०२० 

न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर्को प्रर्ोगलाई व्र्वन्त्स्थत र न्त्नर्न्त्मत गरी 

आन्त्थाक अपराधमिु राज्र् न्त्नमााणको लान्त्ग उि ऐनले 

प्रत्र्ाभतू गरेको अनसुन्त्धान अन्त्धकारीको व्र्वस्था 

कार्ाान्त्वर्न गन े न्त्जम्मेवारी न्त्वभागलाई रहकेो छ । न्त्वदशेी 

न्त्वन्त्नमर् (न्त्नर्न्त्मत गने) ऐन, २०१९ बमोन्त्जम न्त्वदशेी मरुाको 

अपचलन र अवैध कारोबारको अनसुन्त्धान तथा तहन्त्ककात 

गरी सम्बन्त्न्त्धत अदालतमा मदु्दा दार्र गने अन्त्धकार अथा 

मन्त्रालर्को न्त्मन्त्त २०५९/६/१ को नेपाल राजपर खडि ५२ 

अन्त्तररिाङ्क ४४क. मा प्रकान्त्शत सचूनाबाट र्स 

न्त्वभागलाई प्रा त भएकोमा र्स सचूनालाई खारेज गरी न्त्मन्त्त 

२०७५/०५/३१ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्रन्त्परषदको 

कार्ाालर्बाट प्रकान्त्शत सचूना अनसुार र्स न्त्वभाग र 

मतहतका ४ वटै कार्ाालर्हरुलाई रहकेो छ।साथ ै नेपाल 

प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, भन्त्सार कार्ाालर् तथा अन्त्र् 

न्त्नकार् वा व्र्न्त्िबाट प्राप्त सचूना वा दान्त्खला भएको न्त्वदशेी 

न्त्वन्त्नमर् अपचलन सम्बन्त्धी कसरुको न्त्वस्ततृ अनसुन्त्धान 

गरी सम्बन्त्न्त्धत न्त्जल्ला न्त्र्ार्ान्त्धविाको रार्/परामशाको 

आधारमा सम्बन्त्न्त्धत न्त्जल्ला अदालतमा मदु्दा दार्र गदाछ । 

ग. राजस्व प्रशासनसगँ सम्बवन्धत अन्य ऐन तथा 

वनयमावलीहरु 

न्त्वभागलाई संघीर् काननू बमोन्त्जम नपेाल सरकारले 

सङ्कलन गन े राजस्व चहुावटको सम्बन्त्धमा अनसुन्त्धान 

तहन्त्ककात तथा अन्त्भर्ोजन गन ेन्त्जम्मेवारी तोन्त्कएको छ । 

त्र्सैले राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभागको कासाम्पादनमा नपेाल 

सरकारले प्रशासन गने आर्कर, मलू्र् अन्त्भबनृ्त्ि कर, 

अन्त्त:शलु्क तथा भन्त्सार महसलुसुँग सम्बन्त्न्त्धत ऐन काननुहरु 

र गरै करसुँग सम्बन्त्न्त्धत अन्त्र् न्त्नकार्ले प्रर्ोग गने ऐन 

न्त्नर्महरु अनरुुप राजस्व सङ्कलन भए नभएको, काननुको 

पालना भए नभएको सम्बन्त्धमा अध्र्र्न, छानन्त्वन र 

न्त्वशे्लषण गरी कर तथा गैर राजस्व चहुावट भएको पाइएमा 

आवश्र्क अनसुन्त्धान गदाछ । 

 

७. ववभागको संगठन संरचना 

 

राजस्व चहुावट न्त्नर्न्त्रण कार्ालाई न्त्वन्त्शष्टीकृतरुपमा 

सञ्चालन गना न्त्व.सं. २०३४ सालमा अथा मन्त्रालर्मा 

राजस्व अनसुन्त्धान महाशाखाको स्थापना भएको न्त्थर्ो । र्स 

कार्ाका लान्त्ग छुटै्ट समन्त्पात इकाईको आवश्र्कता भएसुँग ै

न्त्व.सं. २०५० सालमा राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभागको गठन 

भएको हो । २०६७ साल माघ १८ गते नपेाल सरकार 

(मन्त्न्त्रपररषद)् बाट राजस्व चहुावट न्त्नर्न्त्रण तथा सम्पन्त्त्त 

शिुीकरण न्त्नवारण सम्बन्त्धी कार्ा गना एकीकृत स्वरुपको 

राजस्व तथा सम्पन्त्त्त शिुीकरण अनसुन्त्धान न्त्वभाग गठन भई 

तदनरुुपको दरबन्त्दी समेत स्वीकृत भएको न्त्थर्ो ।  

 

पन्त्छ सम्पन्त्त्त शिुीकरण तथा आतङ्ककारी कार्ामा हुन े

न्त्वत्तीर् लगानीलाई न्त्नवारण गना नपेाल सरकार (मन्त्न्त्रपररषद)् 

को न्त्मन्त्त २०६८/३/१ को न्त्नणार्बाट छुटै्ट सम्पन्त्त्त शिुीकरण 

अनसुन्त्धान न्त्वभागको स्थापना भएसुँगै र्स न्त्वभागको नाम 

पनुः राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग न ै कार्म हुन गर्ो। 

न्त्वभागलाई राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) ऐन, 

२०५२ अनसुार जनुसकैु न्त्नकार् र न्त्वषर्का न्त्वज्ञ/न्त्वशेषज्ञ 

तथा कमाचारीलाई राजस्व चहुावट अनसुन्त्धान तथा 

न्त्नर्न्त्रणको काममा पररचालन गना सक्ने व्र्वस्था छ । 

सान्त्वकमा अथा मन्त्रालर् अन्त्तगात रहकेो न्त्वभाग नपेाल 

सरकार (मन्त्न्त्रपररषद)् को न्त्मन्त्त २०७४।११।१३ को 

न्त्नणार्बाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपररषदक्ो कार्ाालर् मातहत 

ल्र्ाइएको छ । स्वीकृत संगठन संरचना अनसुार न्त्वभाग 

मातहतका ४ वटा अनसुन्त्धान कार्ाालर्हरू- इटहरी, 

पथलैर्ा, बटुवल र कोहलपरु रहकेा छन ्।  

प्रारम्भमा कर राजस्वको चहुावट सम्बन्त्धमा मार अनसुन्त्धान 

र कारबाही गन े न्त्जम्मेवारी पाएको र्स न्त्वभागलाई आ.व. 

२०६५/०६६ दने्त्ख गैरकर राजस्वको समेत अनसुन्त्धान, 

तहन्त्ककात र कारबाही गने थप न्त्जम्मेवारी न्त्दइएको छ । 

राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ र 

न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर् (न्त्नर्न्त्मत गने) ऐन, २०१९ बमोन्त्जम समग्र 

राजस्व चहुावट र न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर् अपचलनको अनसुन्त्धान, 

तहन्त्ककात र न्त्नर्न्त्रण गन े प्राथन्त्मक न्त्जम्मेवारी र्स 

न्त्वभागलाई रहकेो छ ।  

आफूलाई तोन्त्कएको कार्ासम्पादनका लान्त्ग राजस्व 

अनसुन्त्धान न्त्वभाग र मातहतका कार्ाालर्हरूमा कुल १४५ 

जना कमाचारीहरूको दरबन्त्दी रहकेो छ । राजस्व अनसुन्त्धान 

न्त्वभागको प्रमखुमा नपेाल प्रशासन सेवाको राजपराङ्न्त्कत 

प्रथम श्रेणीको महान्त्नदशेक रहने व्र्वस्था छ । 

महान्त्नदशेकको मातहतमा सोही सेवाका राजपराङ्न्त्कत 

प्रथम श्रेणीकै एक जना उप-महान्त्नदशेक, नपेाल प्रशासन 
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सेवा, राजस्व समहूका राजपराङ्न्त्कत न्त्ितीर् श्रेणीका 

न्त्नदशेक-२, सामान्त्र् प्रशासन समहूका राजपराङ्न्त्कत न्त्ितीर् 

श्रेणीका न्त्नदशेक-४, लेखा समहूका राजपराङ्न्त्कत न्त्ितीर् 

श्रेणीका उप-सन्त्चव (लेखा)-१, काननु समहूका 

राजपराङ्न्त्कत न्त्ितीर् श्रेणीका न्त्नदशेक (काननु)-१, सरकारी 

वन्त्कल समहूका राजपराङ्न्त्कत न्त्ितीर् श्रेणीका 

उपन्त्र्ार्ान्त्धविा (स.व.)-१, राजस्व समहूका राजपराङ्न्त्कत 

ततृीर् श्रेणीका शाखा अन्त्धकृत-६, सामान्त्र् प्रशासन समहूका 

रा.प. ततृीर् श्रेणीका शाखा अन्त्धकृत-८, लेखा समहूका 

राजपराङ्न्त्कत ततृीर् श्रेणीका लेखा अन्त्धकृत- १, न्त्र्ार् 

सेवा, सरकारी वन्त्कल समहूका राजपराङ्न्त्कत ततृीर् 

श्रेणीका न्त्जल्ला न्त्र्ार्ान्त्धविा-१, न्त्वन्त्वध सेवा, 

राजपराङ्न्त्कत ततृीर् श्रेणीका कम्र्टुर अन्त्धकृत-१, न्त्वन्त्वध 

सेवा, राजपराङ्न्त्कत ततृीर् श्रेणीका कम्र्टुर इन्त्न्त्जन्त्नर्र-१ 

र राजपर अननं्त्कत र श्रेणीन्त्वहीनतफा -३६ जना गरी ६५ जना 

कमाचारीहरूको दरबन्त्दी रहकेो छ । 

न्त्वभाग मातहतका सब ैकार्ाालर्हरूमा कार्ाालर् प्रमखुको 

रूपमा राजपराङ्न्त्कत न्त्ितीर् श्रेणी, सामान्त्र् प्रशासन 

समहूका न्त्ितीर् श्रेणीका अन्त्धकृत प्रमखु अनसुन्त्धान 

अन्त्धकृत रहने गरी अन्त्र् अन्त्धकृत तथा सहार्क 

कमाचारीहरूको दरबन्त्दी रहकेो छ । न्त्वभाग मातहतका 

कार्ाालर्तफा  अन्त्धकृतस्तरका २२ र सहार्क ५८ गरी जम्मा 

८० जनाको दरबन्त्दी रहकेोछ । न्त्वभागले न्त्वन्त्भन्त् न न्त्वषर्का 

न्त्वशेषज्ञ कमाचारीहरूलाई काजमा न्त्झकाई काममा लगाउन 

सक्ने व्र्वस्था राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) 

ऐन, २०५२ को दफा २६ ले गरेको हुुँदा काज तथा करारमा 

रहन े कमाचारीको संख्र्ामा आवश्र्कतानसुार थप घट 

भइरहन्त्छ। 
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८. ववभागको कमवचारी संख्या  

 

वस.नं. पद शे्रणी/सेवा/समूह स्वीकृत दरबन्दी 

१ महान्त्नदशेक रा.प.प्र. (प्रशासन) १ 

२ उप-महान्त्नदशेक रा.प.प्र. (प्रशासन) १ 

३ न्त्नदशेक रा.प.न्त्ि. (राजस्व) २ 

४ न्त्नदशेक रा.प.न्त्ि. (सा. प्र.) ४ 

५ न्त्नदशेक रा.प.न्त्ि. (काननु) १ 

६ उपन्त्र्ार्ान्त्धविा रा.प.न्त्ि. (स.व.) १ 

७ प्रमखु लेखा न्त्नर्न्त्रक रा.प.न्त्ि. (लेखा) १ 

८ शाखा अन्त्धकृत रा.प.त.ृ (राजस्व) ६ 

९ शाखा अन्त्धकृत रा.प.त.ृ (प्रशासन) ८ 

१० शाखा अन्त्धकृत रा.प.त.ृ(सरकारी वन्त्कल) १ 

११ लेखा अन्त्धकृत रा.प.त.ृ (लेखा) १ 

१२ कम्र्टुर इन्त्न्त्जन्त्नर्र रा.प.त.ृ (न्त्वन्त्वध) १ 

१३ कम्र्टुर अन्त्धकृत रा.प.त.ृ (न्त्वन्त्वध) १ 

१४ ना.स.ु  रा.प.अन.ंप्र. (राजस्व) ७ 

१५ ना.स.ु  रा.प.अन.ंप्र. (सा. प्र.) ११ 

१६ कम्र्टुर अपरेटर रा.प.अन.ंप्र. (न्त्वन्त्वध) ३ 

१७ लेखापाल रा.प.अन.ंप्र. १ 

१८ हलुका सवारी चालक श्रेणीन्त्वहीन ६ 

१९ कार्ाालर् सहर्ोगी श्रेणीन्त्वहीन ८ 

जम्मा  ६५ 

 

     सशस्त्र प्रहरी बलतफव िः सशस्त्र प्रहरी नार्व उपरीक्षकको कमाडिमा जम्मा ५० जनाको दरबन्त्दी रहकेो छ । 
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९. ववभागबाट प्रदान गररने सेवा  

 

सि.नं कार्यहरु आवश्र्क  

कागजात/ प्रमाण 

लाग्न े 
शलु्क/ 

दस्तरु 

लाग्न े 
िमर्ावसि 

जजम्मेवार 
शाखा 

जजम्मेवार  

पदासिकारी 
गनुािो  िनु्न े

असिकारी 

१ िूचना िंकलन िम्वन्िी कार्य 
क. उजरुी सनवेदन  प्रासि, 

फोन/ फ्याक्िवाट िूचना प्रासि, 

कन्रोलरुमवाट  िूचना प्रासि, 

Revenue Intelligence Unit  

वाट िूचना प्रासि, अन्र् 

सनकार्वाट िूचना प्रासि, 

सनवेदन, इमेल, 

फ्याक्ि तथा 
फोन गरेको पषु्टि 

हनुे प्रमाण 

सन:शलु्क सनरन्तर र्ोजना सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

२ गस्ती पररचालन तथा अनगुमन गने 
क. सनर्समत प्राि  िूचना _ सनरन्तर र्ोजना सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ख. आकजस्मक प्राि  िूचना _ आवश्र्कता 
अनिुार 

र्ोजना सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ग. द्रतुगस्ती प्राि िूचना _ आवश्र्कता 
अनिुार 

र्ोजना सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

घ. VCTS कार्ायन्वर्नको अनगुमन 
गने 

प्राि िूचना - आवश्र्कता 
अनिुार 

र्ोजना/ 

तोष्टकएको 
शाखा 

सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

३ बजार अनगुमन र राजस्व चहुावट िम्बन्िी प्रारजम्िक अनिुन्िान गने 

क. शंकास्पद कारोवार स्थलको 
सनरीक्षण गने 

प्राि िूचनाहरु 
_ सनरन्तर र्ोजना/ 

तोष्टकएको 
शाखा 

सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ख. शंकास्पद क्षेत्रमा सनगरानी राख् ने 
र आवश्र्क परेमा खानतलािी 
सलन े

प्राि िूचनाहरु 
_ सनरन्तर र्ोजना/ 

तोष्टकएको 
शाखा 

सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ग. माल वाहक ढुवानी तथा र्ात्र ु
वाहक बिमा सनगरानी राख्न े

प्राि िूचनाहरु 
_ सनरन्तर र्ोजना/ 

तोष्टकएको 
शाखा 

सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

४ राजस्व चहुावट िम्बन्िी सबस्ततृ अनिुन्िान गने 
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क. िन्िार चोरी पैठारी वा राजस्व 
चहुावट िएका िामान 
कब्जामा सलने 

प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन 

_ आवश्र्कता 
अनिुार 

िम्बजन्ित 
अनिुन्िान 
शाखा 

सनदेशक/ 

अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ख. छानष्टवन र मूल्र्ाङ्कन गने प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन, 
िन्िार 
प्रज्ञापनपत्र, 

सबलसबजक 

_ आवश्र्कता 
अनिुार 

िम्बजन्ित 
अनिुन्िान 
शाखा 

सनदेशक/ 

अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ग. बर्ान गराउन े प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन, 

िन्िार 
प्रज्ञापनपत्र, 

सबलसबजक 

_ आवश्र्कता 
अनिुार 

िम्बजन्ित 
अनिुन्िान 
शाखा 

सनदेशक/ 

अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

घ. िरौटी माग गने/ ताररखमा 
राख् न/े थनुामा राख् ने 

प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन, 

िन्िार 
प्रज्ञापनपत्र, 

सबलसबजक, 
अनिुन्िान 
असिकृतको 
सनणयर् 

_ आवश्र्कता 
अनिुार 

िम्बजन्ित 
अनिुन्िान 
शाखा 

सनदेशक/ 

अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ङ. उच्च िरकारी वकील 
कार्ायलर्को रार् माग गने 

प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन, 

िन्िार 
प्रज्ञापनपत्र, 

सबलसबजक, 
बर्ान 

_ आवश्र्कता 
अनिुार 

िम्बजन्ित 
अनिुन्िान 
शाखा 

सनदेशक/ 

अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

च. मदु्दा दार्र गने प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन, 
िन्िार 
प्रज्ञापनपत्र, 
ष्टवल सबजक, 
बर्ान, सनणयर् 

_ रार् प्राि 
िएको एक 
मष्टहना सित्र 

िम्बजन्ित 
अनिुन्िान 
शाखा 

सनदेशक/ 

अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

५ ष्टवदेशी ष्टवसनमर् अपचलन अनिुन्िान िम्बन्िी कार्य 
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क. िामान कब्जामा सलने प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन, 
अनमुसतपत्र 

_ - अनिुन्िान 
तथा मदु्दा  
शाखा 

उपन्र्ासिव
क्ता/ 

अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ख. छानष्टवन र मूल्र्ाङ्कन गने प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन, 
अनमुसतपत्र 

_ पक्राउ परे 
30ददन/निए 
अवसि छैन 

अनिुन्िान 
तथा मदु्दा 
शाखा 

उपन्र्ासिव
क्ता/ 

अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ग. बर्ान गराउन े प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन, 
अनमुसतपत्र 

_ पक्राउ परे 
30ददन/निए 
हदम्र्ाद छैन 

अनिुन्िान 
तथा मदु्दा  
शाखा 

उपन्र्ासिव
क्ता/ 

अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

घ. िरौटी माग गने/ तारेखमा 
राख् न/े थनुामा राख् ने 

प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन,अनमु
सतपत्र, 
बर्ान,अनिुन्िा
न असिकृतको 
सनणयर् 

_ बर्ान 
िष्टकएपसछ 

अनिुन्िान 
तथा मदु्दा  
शाखा 

उपन्र्ासिव
क्ता/ 

अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ङ. जजल्ला िरकारी वकील 
कार्ायलर्को रार् माग गने 

प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन,अनमु
सत पत्र, बर्ान, 
सनणयर् 

_ अनिुन्िान 
िष्टकएपसछ 

अनिुन्िान 
तथा मदु्दा  
शाखा 

उपन्र्ासिव
क्ता/ 

अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

च. मदु्दा दार्र गने प्राि िूचनाहरु, 

प्रसतवेदन,अनमु
सतपत्र, बर्ान, 
सनणयर् 

_ पक्राउ परे 
30ददन/निए 
हदम्र्ाद छैन 

अनिुन्िान 
तथा मदु्दा  
शाखा 

 

उपन्र्ासिव
क्ता/ 
अनिुन्िान 
असिकृत 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

६ सललाम सबक्री िम्बन्िी कार्य 
क. मलु्र्ाङकन िसमसतको वैठक 

राख्न े

- - आवश्र्कता 
अनिुार 

िामान्र् 
प्रशािन 
शाखा 

सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ख. सललाम िम्वन्िी िूचना 
प्रकाशन गने 

_ तोष्टकए 
बमोजजम 

तोष्टकए 
बमोजजम 

िामान्र् 
प्रशािन 

शाखा 

सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 
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ग. िूचना फाराम सबक्री तथा 
िङ्कलन गने 

फमय दताय तथा 
नवीकरण, बैंक 
िौचर, मू.अ. 
कर तथा 
अन्तशलु्क दताय 
प्रमाणपत्र, 

कर चकु्ता 
प्रमाण पत्र,  
प्रसतसनसि 
तोकेको पत्र 

 तोष्टकए 
बमोजजम 

 तोष्टकए 
बमोजजम 

िामान्र् 
प्रशािन 

शाखा 

सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

घ. सललाम िकानयको लासग िूचना 
वा पत्राचार गने 

- 
_ तोष्टकए 

बमोजजम 

िामान्र् 
प्रशािन 
शाखा 

सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ङ. सललाम िकाने व्र्जक्तले ७ 
ददन सित्र िामान नउठाएमा 
िरौटी जफत गने 

- 
_ ७ ददन िामान्र् 

प्रशािन 
शाखा 

सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

७ राजस्व र िरौटी िम्बन्िी कार्य 
क. राजस्व बझु्ने सनवेदन,  

रसिदको 
िक्कलप्रसत 

सन:शलु्क सनरन्तर आसथयक 
प्रशािन 
शाखा 

प्रमखु लेखा 
सनर्न्त्रक 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ख. िरौटी  ष्टफताय ददने सनवेदन,  

रसिदको 
िक्कलप्रसत 

 

सन:शलु्क 

२ ददनसित्र आसथयक 
प्रशािन 
शाखा 

 प्रमखु लेखा 
सनर्न्त्रक 

महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

८ अन्र् कार्य 
क. भ्रिाचार र गनुािो िम्बन्िमा 

उजरुी प्रासि र छानष्टवन गने 

उजरुी तथा 
सनवेदन 

सन:शलु्क सनरन्तर िामान्र् 
प्रशािन 
शाखा 

सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

ख. िरोकारवालिँग िम्पकय  र 
िमन्वर् गने 

_ _ सनरन्तर िामान्र् 
प्रशािन 
शाखा 

सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 
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१०. सेवा प्रदान गने शाखा र वजम्मेवार  अवधकारी 

 

वस.नं. पद नाम थर शे्रणी/पद शाखा  अन्य 

१. न्त्नदशेक श्री भन्त्वश्वर पाडिे रा.प.न्त्ितीर् प्रशासन    

२. न्त्नदशेक श्री प्रमे प्र. न्त्घन्त्मरे रा.प.न्त्ितीर् र्ोजना अनगुमन तथा गन्त्स्त 

पररचालन शाखा  
  

३. उपन्त्र्ार्ान्त्धविा श्री अजुान प्रसाद 

कोइराला 

रा.प.न्त्ितीर् अनसुन्त्धान तथा मदु्दा शाखा १ 
  

४. न्त्नदशेक श्री ध्र्ान कुमार थापा रा.प.न्त्ितीर् अनसुन्त्धान शाखा २   

५. न्त्नदशेक श्री प्रमे प्रसाद  आचार्ा रा.प.न्त्ितीर् अनसुन्त्धान शाखा ३  

६. न्त्नदशेक श्री उमशे श्रेष्ठ रा.प.न्त्ितीर् अनसुन्त्धान शाखा ४   

७. न्त्नदशेक श्री न्त्शव शमाा रा.प.न्त्ितीर् अनसुन्त्धान शाखा ५  

८. न्त्नदशेक श्री टोप वहादरु न्त्वष्ट रा.प.न्त्ितीर् अनसुन्त्धान शाखा ६  

९. न्त्नदशेक श्री भन्त्वश्वर पाडिे रा.प.न्त्ितीर् अनसुन्त्धान शाखा ७  

१०. प्रमखु लेखा  न्त्नर्न्त्रक श्री रुर कोइराला रा.प.न्त्ितीर् आन्त्थाक प्रशासन शाखा    

 

 

 

 

 

 

ग. ष्टविागको िूचना िम्प्रषेण गने 
_ सन:शलु्क सनरन्तर िामान्र् 

प्रशािन 
शाखा 

 सनदेशक महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 

घ. िरुाकी खचय तथा िरुाकी 
परुस्कारको व्र्वस्था गने 

सनवेदन दताय 
िएको हनुपुने 
इमेल तथा 
फ्याक्िवाट 
जानकारी 
गराएको िए 
िो पषु्टि हनुपुने 

सन:शलु्क ७ ददन र्ोजना + 

आसथयक 
प्रशािन 
शाखा 

सनदेशकहरु महासनदेशक/ 

उप-महासनदेशक 
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११. सेवा प्रदान गदाव लाग्ने दस्तुर  

 

र्ो न्त्वभाग राजस्वसंग सम्बन्त्न्त्धत ऐन न्त्नर्महरुको पालना भए नभएको सम्बन्त्धमा अनगुमन गरी पालना नभएको पाइएमा कारवाही 

गने (Enforcement Agency)  भएकोले र्हाुँबाट सेवा प्रदान नहुने ।  
 

१२. वनणवय प्रविया र अवधकारी  

 

राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ र राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान ताथा न्त्नर्न्त्रण) न्त्नर्मावली २०७० र 

न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर् (न्त्नर्न्त्मत गने) ऐन,२०१९ मा व्र्वस्था भए बमोन्त्जम दनै्त्नक कार्ा सम्पादन हुन ेगरेको छ । साथै, न्त्वषर्गत एवं 

नीन्त्तगत रुपमा  गनुा पन ेन्त्नणार्हरुको न्त्स्वकृतीको लान्त्ग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्न्त्र पररषदको कार्ाालर्मा लेखी पठाउने गरेको छ ।  

 

१३. वनणवय उपर उजुरी सनु्ने अवधकारी  

श्री दीघाराज मनैाली, महान्त्नदशेक, राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभाग  

 

 

१४. सम्पादन गरेका कामहरुको वववरण २०७७ साउन देवख २०७७ पुष मसान्तसम्म  

 

सि.नं. ष्टक्रर्ाकलाप 

 राजस्व अनिुन्िान 
ष्टविागको पौष  मष्टहना 
िम्मको प्रगती 

 राजस्व अनिुन्िान 
कार्ायलर्हरुको पौष  

मष्टहना िम्मको 
प्रगती 

कुल जम्मा पौष  

मष्टहना िम्मको प्रगती 
१ राजस्व  चहुावट (अनिुन्िान तथा सनर्न्त्रण) ऐन बमोजजमको अनिुन्िान 

 

  

क. प्रत्र्ार्ोजजत असिकार बमोजजम प्राि फाइल 
िंख्र्ा 

58 0 58 

ख. अजघल्लो आ.व. को अ. ल्र्ा. उजरुी 
सनवेदन/फाइल िंख्र्ा  

210 125 335 

ग. र्ि आ.व. मा प्राि उजरुी सनवेदन/फाइल 
िंख्र्ा 

245 238 483 

घ. जम्मा उजरुी सनवेदन/फाइल िंख्र्ा (क+ख+ग) 513 363 876 

ङ. प्रारजम्िक अनिुन्िान शरुु गररएको जम्मा 
िँख्र्ा 

401 337 738 

च. प्रारजम्िक अनिुन्िानवाट अन्र् सनकार्मा 
पठाएको िँख्र्ा 

67 0 67 

छ. प्रारजम्िक अनिुन्िानवाट तामेलीमा राजखएको 
िँख्र्ा 

3 42 45 

ज. प्रारजम्िक अनिुन्िानबाट ष्टवस्ततृ अनिुन्िानमा 
गएको िँख्र्ा 

133 182 315 

झ. प्रारजम्िक अनिुन्िान िम्पन्न हनु बाकँी जम्मा 
िँख्र्ा [ङ-(च+छ+ज)] 

198 113 311 

ञ. अजघल्लो आ.व. को अ. ल्र्ा./ ष्टवस्ततृ 
अनिुन्िान शरुु िएको िंख्र्ा 

153 18 171 
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सि.नं. ष्टक्रर्ाकलाप 

 राजस्व अनिुन्िान 
ष्टविागको पौष  मष्टहना 
िम्मको प्रगती 

 राजस्व अनिुन्िान 
कार्ायलर्हरुको पौष  

मष्टहना िम्मको 
प्रगती 

कुल जम्मा पौष  

मष्टहना िम्मको प्रगती 
ट. ष्टवस्ततृ अनिुन्िान शरुु गररएको जम्मा िंख्र्ा 

(ज+ञ) 
286 200 486 

ठ. 
ष्टवस्ततृ अनिुन्िानबाट िूचना तामेली िंख्र्ा 1 11 12 

ड. दफा १३क(२) वमोजजम लेखी पठाएको िंख्र्ा 27 9 36 

  िन्िार ष्टविाग        (िंख्र्ा) 17 2 19 

                                (रकम रु.) 1635639794 5502373 1641142167 

  आन्तररक राजस्व ष्टविाग            (िंख्र्ा) 12 2 14 

                                (रकम रु.) 150836038 1418076.35 152254111.4 

  अन्र् सनकार्                     (िंख्र्ा) 0 5 5 

                                (रकम रु.) 0 2642989 2642989 

ढ. VCTS मा जररवाना गरेका ढुवानी िंख्र्ा 14 304 318 

VCTS मा जररवाना गररएको रकम 2000000 11000000 13000000 

ण. अदालतमा दताय गररएका मदु्दाको िंख्र्ा 66 9 75 

त. अदालतमा दताय िएका मदु्दाको प्रसतवादी िंख्र्ा 161 22 183 

  

स्वदेशी   :     मष्टहला प्रसतवादी िंख्र्ा 8 4 12 

  

परुुष प्रसतवादी िंख्र्ा 140 17 157 

  

ष्टवदेशी   :     मष्टहला प्रसतवादी िंख्र्ा 0 0 0 

  

परुुष प्रसतवादी िंख्र्ा 5 5 10 

थ. ष्टवस्ततृ अनिुन्िान िम्पन्न िएको जम्मा िँख्र्ा 
(ठ+ड+ढ) 

94 30 124 

द. प्रसतवेदन अनिुार सबगो कार्म िएको मलु्र् रु. 8337420488 2797339662 11134760150 

ि. िजार् माग रकम रु. 12408485206 5664483495 18072968700 

न िरौटी माग गररएको रकम रु. 60442472.5 65112131 125554603.5 
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सि.नं. ष्टक्रर्ाकलाप 

 राजस्व अनिुन्िान 
ष्टविागको पौष  मष्टहना 
िम्मको प्रगती 

 राजस्व अनिुन्िान 
कार्ायलर्हरुको पौष  

मष्टहना िम्मको 
प्रगती 

कुल जम्मा पौष  

मष्टहना िम्मको प्रगती 
प िरौटी दाजखला िएको रकम रु. 64528828.5 23028193 87557021.5 

फ. अदालतबाट फैिला िएको मदु्दा िंख्र्ा 0 0 0 

ब. अदालतबाट फैिला हनु बाँकी मदु्दा िंख्र्ा 58 36 94 

२ ष्टवदेशी ष्टवसनमर् अपचलन तथा हणु्डी तफय को 
अनिुन्िान 

   

क. प्रत्र्ार्ोजजत असिकार बमोजजम प्राि फाइल 
िंख्र्ा 

0 0 0 

ख. अजघल्लो आ.व. को अ. ल्र्ा. उजरुी 
सनवेदन/फाइल िंख्र्ा  

172 14 186 

ग. र्ि आ.व. मा प्रि उजरुी सनवेदन/फाइल 
िंख्र्ा 

16 18 34 

घ. जम्मा उजरुी सनवेदन/फाइल िंख्र्ा (क+ख+ग) 188 32 220 

ङ. प्रारजम्िक अनिुन्िान शरुु गररएको जम्मा 
िँख्र्ा 

181 32 213 

च. प्रारजम्िक अनिुन्िानवाट अन्र् सनकार्मा 
पठाएको िँख्र्ा 

0 0 0 

छ. प्रारजम्िक अनिुन्िानवाट तामेलीमा राजखएको 
िँख्र्ा 

3 0 3 

ज. प्रारजम्िक अनिुन्िानबाट ष्टवस्ततृ अनिुन्िानमा 
गएको िँख्र्ा 

7 25 32 

झ. प्रारजम्िक अनिुन्िान िम्पन्न िएको जम्मा 
िँख्र्ा [ङ-(च+छ+ज)] 

171 7 178 

ञ. िोझै ष्टवस्ततृ अनिुन्िान शरुु िएको िंख्र्ा 0 4 4 

ट. ष्टवस्ततृ अनिुन्िान शरुु गररएको जम्मा िंख्र्ा 
(ज+ञ) 

7 29 36 

ठ. 
ष्टवस्ततृ अनिुन्िानबाट िूचना तामेली िंख्र्ा 5 0 5 

ड. अदालतमा दताय गररएका मदु्दाको िंख्र्ा 10 5 15 

ढ. अदालतमा दताय िएका मदु्दाको प्रसतवादी िंख्र्ा 38 19 57 

  

स्वदेशी   :     मष्टहला प्रसतवादी िंख्र्ा 1 2 3 

  

परुुष प्रसतवादी िंख्र्ा 29 15 44 

  

ष्टवदेशी   :     मष्टहला प्रसतवादी िंख्र्ा 0 0 0 
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सि.नं. ष्टक्रर्ाकलाप 

 राजस्व अनिुन्िान 
ष्टविागको पौष  मष्टहना 
िम्मको प्रगती 

 राजस्व अनिुन्िान 
कार्ायलर्हरुको पौष  

मष्टहना िम्मको 
प्रगती 

कुल जम्मा पौष  

मष्टहना िम्मको प्रगती 

  

परुुष प्रसतवादी िंख्र्ा 7 4 11 

ण. ष्टवस्ततृ अनिुन्िान िम्पन्न िएको जम्मा िँख्र्ा 
(ठ+ड) 

15 5 20 

त. प्रसतवेदन अनिुार सबगो कार्म िएको मलु्र् रु. 5433176571 4445382974 9878559546 

थ. िजार् माग रकम रु. 11471830361 13343352147 24815182508 

द. िरौटी माग गररएको रकम रु. 215101 1300763 1515864 

ि. िरौटी दाजखला िएको रकम रु. 215101 1300763 1515864 

न. अदालतबाट फैिला िएको मदु्दा िंख्र्ा 0 0 0 

प. अदालतबाट फैिला हनु बाँकी मदु्दा िंख्र्ा 1 33 34 

३ अनिुन्िान असिकृत तोष्टकएको िंख्र्ा    

क. अनिुन्िान असिकृत तोष्टकएको िंख्र्ााः 145 142 287 

ख. ष्टवस्ततृ अनिुन्िान िरुु गररएको 
िंख्र्ा(१ज+२ज) 

140 207 347 

ग. ष्टवस्ततृ अनिुन्िान िम्पन्न िएको 
िंख्र्ा(१थ+२ण) 

109 0 109 

४ कुल ष्टवगो/िरौटी ष्टववरण      

क. प्रसतवेदन अनिुार ष्टवगो कार्म िएको मलु्र् रु. 
(१द+२त) 

12911074332 7242722637 20153796969 

ख. िजार् माग गररएको रकम रु. (१ि+२थ) 23020792840 19007835642 42028628482 

घ. िरौटी माग गररएको रकम  (१न+२द) 60657573.5 66412894 127070467.5 

ङ. िरौटी दाजखला रकम (१प+२ि) 64743929.5 22810771 87554700.5 

५ ढुवानी चेकजाचँ/गस्ती पररचालनतफय       

क.  सनर्समत गस्ती िंख्र्ा 82 205 287 

ख. आकजस्मक गस्ती िंख्र्ा 15 45 60 

ग. द्रतु गस्ती िंख्र्ा 0 0 0 

घ. जम्मा गस्ती िंख्र्ा 97 250 347 
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सि.नं. ष्टक्रर्ाकलाप 

 राजस्व अनिुन्िान 
ष्टविागको पौष  मष्टहना 
िम्मको प्रगती 

 राजस्व अनिुन्िान 
कार्ायलर्हरुको पौष  

मष्टहना िम्मको 
प्रगती 

कुल जम्मा पौष  

मष्टहना िम्मको प्रगती 
६ प्रशािसनक तथा आसथयक ष्टक्रर्ाकलाप    

६.१ प्रशािसनक ष्टक्रर्ाकलाप 0 0 0 

क.  फसनयचर तथा मेशीनरी औजार खररद 0 78657.76 78657.76 

ख. मालिामान सललाम तथा सबक्री 0 17395823.85 17395823.85 

ग. जनशजक्त व्र्वस्थापन 0 0 0 

घ. छपाई तथा प्रकाशन 0 0 0 

ङ. िौसतक पूवायिार सनमायण तथा ममयत 0 487818.67 487818.67 

च. िूचना तथा असिलेख व्र्वस्थापन 0 0 0 

६.२ आसथयक ष्टक्रर्ाकलाप 0 0 0 

क.  चालू खचय 31179197.00 31774114.91 62953311.91 

ख. पूजँीगत खचय 1312171.00 1152737.37 2464908.37 

ग. राजस्व िंकलन/दाजखला रकम रु. 8010887.21 30511576.79 38522464.00 

घ. िरौटी दाजखला रकम रु. 146852865.66 270837960.2 417690825.82 

ङ. िरौटी ष्टफताय रकम रु. 141258974.00 49830427.76 191089401.76 

च. पेश्की ददइएको रकम  0 0 0 

छ. पेश्की फछयर्ौट रकम 0 0 0 

ज. बेरुज ुरकम 79275836.00 20620164 99800000.00 

झ. बेरुज ुफछयर्ौट रकम 45240000.00 2600000 47840000.00 

ञ. बेरुज ुफछयर्ौट प्रसतशत 57.06 12.61 47.88 

६.३ अन्र्    

क.  क्षमता ष्टवकाि तासलम/प्रजशक्षण 0 2 2 

ख. अनगुमन 0 0 0 
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सि.नं. ष्टक्रर्ाकलाप 

 राजस्व अनिुन्िान 
ष्टविागको पौष  मष्टहना 
िम्मको प्रगती 

 राजस्व अनिुन्िान 
कार्ायलर्हरुको पौष  

मष्टहना िम्मको 
प्रगती 

कुल जम्मा पौष  

मष्टहना िम्मको प्रगती 
ग. िूचना प्रष्टवसि (िफ्टवेर सनमायण तथा ष्टवकाि) 0 0 0 

घ. जनचेतनामूलक कार्यक्रम िंचालन 0 1 1 

ङ. नीसत/र्ोजना/कार्यर्ोजना/आचारिंष्टहता सनमायण 
र कार्ायन्वर्न 

0 1 1 

 

 

१५. सूचना अवधकारीको र प्रमुखको नाम पद  

 न्त्वभागीर् प्रमखुको नाम- दीघाराज मैनाली ( पद- महान्त्नदशेक)  

 सचूना अन्त्धकारीको नाम – भन्त्वश्वर पाडिे ( पद- न्त्नदशेक)  

 

१६. ऐन वनयम र वनदेवशकाको सूवच  

राजस्व अनसुन्त्धान न्त्वभागले कार्ासम्पादनका न्त्सलन्त्सलामा दहेार्का काननुहरु प्रर्ोग गरी अनसुन्त्धान तथा अन्त्भर्ोजन गद ैआएको 

छ। 

 राजस्व चहुावट (अनसुन्त्धान तथा न्त्नर्न्त्रण) ऐन, २०५२ तथा न्त्नर्मावली, २०७० 

 न्त्वदशेी न्त्वन्त्नमर् (न्त्नर्न्त्मत गन)े २०१९ तथा न्त्नर्मावली, २०२० 

र्ी बाहके संघीर् सरकारको राजस्व प्रशासनसुँग सम्बन्त्न्त्धत दहेार्का काननुहरु पन्त्न न्त्वभागको कार्ासम्पादनसुँग अन्त्तरसम्बन्त्न्त्धत 

रहकेा छन।् 

 सालबसाली आन्त्थाक ऐन 

 मलू्र् अन्त्भवनृ्त्ि कर ऐन, २०५२ तथा न्त्नर्मावली, २०५३ 

 आर्कर ऐन, २०५८ तथा न्त्नर्मावली, २०५९ 

 अन्त्तःशलु्क ऐन, २०५८ तथा न्त्नर्मावली, २०५९ 

 भन्त्सार ऐन, २०६४ तथा न्त्नर्मावली, २०६४ 

 गैर करको हकमा गरै करसुँग सम्बन्त्न्त्धत ऐनहरु तथा सो सुँग सम्बन्त्न्त्धत न्त्नर्महरु न्त्वभागको कार्ासम्पादनमा प्रर्ोग हुने गदाछन।् 

न्त्नदने्त्शका/कार्ान्त्वन्त्ध 

 सरुाकी खचा मापदडि कार्ान्त्वन्त्ध,२०७३ 

 सरुाकी खचा पररचालन कार्ान्त्वन्त्ध,२०६८ 

 राजस्व गस्ती पररचालन सम्बन्त्धी न्त्नदने्त्शका, २०७५ 
 

१७.ववभागको वेवसाईट र इमेल ठेगानािः 

 

Webadress: www.dri.gov.np  E-mail: info@dri.gov.np  

 

 
 

१८. ववभागले संचालन गरेको कायविम  

 

१९. ववभागले ववगवकरण तथा संरक्षण गरेका सूचनाको नामावली र त्यसको सूचना संरक्षण 

http://www.dri.gov.np/
mailto:info@dri.gov.np
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       गनव तोवकएको समायावधी   

     न्त्वभागबाट हाल सम्म सचूना वन्त्गाकरणको कार्ा हुन नसकेको ।  
 

२०. ववभागमा परेका सचूना माग सम्बन्धी वनवेदन र सो उपर सचूना वदएको ववषयिः  

      र्स न्त्वभागबाट माग भएका सचूनाहरु समर्मै उपलब्ध गराउने  गररएको ।  

२१.ववभागका सचूनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को वववरणिः  

न्त्वभागको गन्त्तन्त्वन्त्ध तथा सचूनाहरु रान्त्रिर्स्तरको दनै्त्नक परपन्त्रकाहरुमा प्रकाशन गनुाका साथै न्त्वभागको वेभसाईट 

www.dri.gov.np मा राख्न ेगररएको। 

२२. तोवकए वमोवजमका अन्य वववरणिः  

न्त्वभागले राजस्व चहुावटलाई प्रभापकारी रुपमा न्त्नर्न्त्रण गना गस्ती पररचालन गने, संकास्पद कारोबार स्थलमा छापा माने, 

मालसामान कब्जामा न्त्लने, जफत गने, न्त्ललाम गने र मदु्दा दार्र गने कार्ा गद ैआएको छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dri.gov.np/

