
  

प्रसे विज्ञप्ति (मध्यमस्तरीय करदाता कायाालय उद घाटन तथा संबोधन 

 



 

नेपाल सरकार (मन्त्रिपररषद) को प्तमप्तत २०७५।०३।२० को प्तनर्ायानसुार स्थापना भएको मध्यमस्तरीय 
करदाता कायाालय बबरमहलको आज प्तमप्तत २०७५ साल आन्त्िन १ गते मा. अथामरिी डा. यिुराज खप्ततिडाले 

पानसमा दीप प्रज्िलन तथा ताम्रपि अनािरर् गरी विप्तधित रुपमा उद घाटन गनुाभयो।  

कायाक्रमको प्रमखु अप्ततप्तथ मा.अथामरिी डा. यिुराज खप्ततिडाले मलुकुमा डेढ दजान जप्तत मौप्तलक हक सम्बरधी 
कानूनहरु संसदिाट पाररत भएका र यी कानूनहरु कायाारियन गने दावयत्ि राज्यको भएको तथा यी कानूनहरु 
कायाारियन गदाा आप्तथाक दावयत्िहरु सजृना हनुे भएकाले त्यसको लाप्तग आप्तथाक श्रोत आिश्यक हनुे र यसको 
स्रोत कर नै भएको उल्लेख गदै राज्यले करको आधार फरावकलो गदै जाने र प्रगप्ततशील कर प्रर्ाली 
अिलम्िन गरेको र औपचाररक अथातरिको विस्तारको लाप्तग प्रयासरत रहेको जानकारी गराउन ु भयो। 
सरकारले लगानी मैिी करप्रर्ाली, व्यिन्त्स्थत र सूचनामखुी अप्तभलेखाङ्कन प्रर्ाली र कानून बमोन्त्जम कर लाग्न े
विषयमा स्पस्ट भएको बताउंदै मूल्य अप्तभिवृि कर‚ आयकर प्तनधाारर् सम्बरधमा व्यापार चक्रलाई आधार 

मानु्नपने  बताउनभुयो। सामान्त्जक सरुक्षा र करको दायरामा सबै नेपाली आउनपुने बताउन ुभयो। स्थानीय 
करका विषयमा देन्त्खएको वििादिारे चचाा गदै खासगरी सम्पन्त्ि करको व्याख्यामा केही समस्याहरु देन्त्खएकोले 
त्यसलाई प्तमलाउन ुपने आिश्यकता औल्याउदै कानून र मूल्य िवृिसँग आिि रहने भरदै उिम वििेकको 
प्रयोग गरी कर प्रशासनले मसु्कान सवहतको सेिा ददनपुने बताउनभुयो।  



कायाक्रममा अथा सन्त्चि डा. राजन खनालले मध्यमस्तरीय करदाता कायाालयको स्थापना कर सधुारको दोश्रो 
चरर्को कायाक्रमको वििव्यापी अभ्यासस्िरूप हामीले पप्तन लागू गरेको भरदै करदाताको िगीकरर्का 
आधारहरूमा कारोबारको सीमा‚ करको प्रकृप्तत‚ कमाचारी तथा कामदारको सङ्खख्या कर प्ततरेको अिस्था र 
सम्पन्त्िको मूल्याङ्कनलाई प्तलइएको स्पष्ट पानुाभयो। ठूला करदाताको पररभाषा गदाा निेन्त्जयन र यरुोवपयन मोडल 
उपयकु्त रहेको भरदै करदातालाई दताा देन्त्ख नै कर न्त्शक्षा र सहजीकरर् प्रवक्रयाको बारेमा जानकारी ददई 
प्रत्येक करदाताको प्रोफाइल तयार गरी कारोबारको जानकारी गराउन ुआिश्यक छ भन्ने विषयमा प्रकाश 
पानुाभयो। ठूला करदाताको कारोबार गदाा बहरुाविय कम्पनीको श्रोत र जोन्त्खमको विश्लषेर् जरुरी भएकोमा 
जोड ददन ुभयो।  

उद घाटन कायाक्रमका सभाध्यक्ष सन्त्चि (राजस्ि) श्री न्त्शन्त्शर कुमार ढुङ्गानाले अबको कर प्रशासन विन्त्शष्टीकरर्को 
काया सम्पादन तफा  उरमखु रहेको भरदै करदातालाई मध्यमस्तरीय करदाता कायाालयमा स्तरोन्नप्तत गराई ठूला 
करदाता स्तरीकरर् गने लक्ष्य रहेको जानकारी गराउनभुयो । अबको कर प्रशासन नगदविहीन र कागजविवहन 

हनुपुने भरदै असल अभ्यास व्यिहार कर प्रशासकबाट लागू गदै करदाताको प्रोफाइल तयार गरी कारोबारको 
विश्लषेर् गनुापने र आगामी ददनमा मध्यमस्तरीय करदाता कायाालय उत्कृष्ट कायाालयको रुपमा स्थावपत हनु 
सकोस   भने्न शभुकामना सवहत समदु्घाटन कायाक्रमको समापन गनुा भयो।  

उद घाटन कायाक्रममा उपन्त्स्थत अप्ततप्तथहरूलाई स्िागत गदै आरतररक राजस्ि विभागका महाप्तनदेशक श्री विष्र् ु
प्रसाद नेपालले कर सधुार र कर संरचनामा सधुार गने क्रममा विगतमा विज्ञ समूह सवहतको ठूला करदाता 
कायाालय स्थापना गररएको स्मरर् गदै हाल ८३३ करदाताहरू रहेको मध्यमस्तरीय करदाता कायाालय सङ्गठन 

संरचना ल्याइएको र यसबाट िावषाक १८ अबा राजस्ि उठ्ने लक्ष्य रान्त्खएको बताउन ुभयो । आरतररक राजस्ि 
कायाालयबाट प्तसधै ठूला करदाता कायाालयमा करदाताको स्तरोन्नप्तत हुँदा कर पररपालनामा कमी भै राजस्ि 
जोन्त्खम हनुे हुँदा रु. ४० करोड देन्त्ख ८० करोड सम्म कारोबार (बैंक विन्त्िय संस्था‚ बीमा कम्पनी‚ मेप्तडकल 
कलेज‚ ट्राभल तथा टे्रवकङ व्यिसाय र ठेक्कापट्टा व्यिसायको हकमा २५ देन्त्ख ८० करोड) को करदाताको 
क्षेिाप्तधकार यस कायाालयको रहेको‚ राजस्िको िावषाक लक्ष्य गत िषाको तलुनामा योगदानको चचाा गदै कर 
सहभाप्तगता अप्तभिवृि गना तथा राजस्ि प्रशासनको प्तनपूर्ातालाई बढाउन कायाालय स्थापना गररएको बारे प्रकाश 
पानुा भयो।  

नेपाल चेम्बर अफ कमसाका िररष्ठ उपाध्यक्ष राजेरर मल्लले राविय आय बढाउने िहृत नीप्ततको खाँचो रहेको 
बताउँदै मलुकुमा उद्योग होइन व्यापार गने प्रिनृ्त्ि बढेको प्रप्तत न्त्चरता व्यक्त गदै उद्योगलाई प्तलजमा जग्गा 
उपलब्ध गराएर भएपप्तन राज्यले प्रोत्साहन गनुापने बताउनभुयो। अरय नागररकलाई सामान्त्जक सरुक्षा जस्तै 
व्यिसायीलाई स्िास््य प्तबमाको व्यिस्था गनुापने बारेमा जोड ददन ुभयो। नेपाल उद्योग पररसंघका उपाध्यक्ष श्री 
कृष्र् प्रसाद अप्तधकारीले बजेट र राजस्ि नीप्ततको चचाा गदै नेपालको अथातरि भरसारमखुी रहेको र नेपालमा 
उत्पादनमखुी नभै बजारमखुी माि रहेको बताउनभुयो। कायाक्रममा नेपाल उद्योग िान्त्र्ज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष 



वकशोर कुमार प्रधानले कर सङ्कलन र त्यसको सही सदपुयोगको सपु्तनन्त्ितता राज्यले गनुापने भरदै प्तनष्पक्ष भएर 
कर प्रशासन सञ्चालन हनुपुने बताउन ुभयो।  

मा. अथामरिी डा.यिुराज खप्ततिडाको प्रमखु आप्तत्यता तथा राजि सन्त्चि श्री न्त्शन्त्शर कुमार ढुङ्गानाको 
सभापप्ततत्िमा  कायाक्रम भएको प्तथयो। उद घाटन कायाक्रममा अथा सन्त्चि डा. राजन खनाल‚ चेम्बर अफ 

कमसा‚ नेपाल उद्योग पररसङ्घ र नेपाल उद्योग िान्त्र्ज्य सङ्घका पदाप्तधकारीहरूको उपन्त्स्थप्तत रहेको प्तथयो।उद घाटन 

कायाक्रमको सञ्चालन मध्यमस्तरीय करदाता कायाालयका प्रमखु कर प्रशासक झक्कप्रसाद आचायाले गनुा भएको 
प्तथयो।  

१ आन्त्िन‚ २०७५ 

अथा मरिालय 

 


