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नेपाल राजस्व परामर्श ववकास समममि (गठन) आदे र्, २०७६
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशर्ि मममि
२०७६।१०।२०

ववकास समममि ऐन, २०१३ को दफा ३ ले ददएको अमिकार प्रयोग गरी नेपाल
सरकारले दे हायको आदे र् जारी गरे को छ।
१.

सं शिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस आदे र्को नाम "नेपाल राजस्व परामर्श ववकास समममि
(गठन) आदे र्, २०७६" रहेको छ।
(२) यो आदे र् िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अर्श नलागेमा यस आदे र्मा,–
(क)

''अध्यि" भन्नाले समममिको अध्यि सम्झनु पछश।

(ख)

''िोवकएको" वा ''िोवकए बमोशजम" भन्नाले यस आदे र् अन्िगशि बनेको
मनयममा िोवकएको वा िोवकए बमोशजम सम्झनु पछश।

(ग)

''मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, अर्श मन्त्रालय सम्झनु पछश।

(घ)

''सदस्य" भन्नाले समममिको सदस्य सम्झनु पछश र सो र्ब्दले अध्यिलाई
समेि जनाउँछ।

(ङ)

''समममि" भन्नाले दफा ३ बमोशजम गदठि नेपाल राजस्व परामर्श ववकास
समममि सम्झनु पछश।

(च)

“मसफाररस समममि” भन्नाले दफा ४ बमोशजम गदठि मसफाररस समममि
सम्झनु पछश।

३.

समममिको गठन: (१) राजस्व पररचालन िर्ा व्यवस्र्ापन सम्बन्िमा नेपाल सरकारलार्श
आवश्यक सुझाव ददन िर्ा मसफाररस गनश एक नेपाल राजस्व परामर्श ववकास समममिको
गठन गररएको छ।
(२) समममिमा एक जना अध्यि र दुई जना सदस्यहरू रहने छन् ।
1

www.lawcommission.gov.np
(३) अध्यि िर्ा सदस्यको मनयुशि मसफाररस समममिको मसफाररसमा नेपाल
सरकारले गनेछ।
४.

मसफाररस समममिाः (१) समममिको अध्यि वा सदस्य पदमा मनयुशिको लामग उपयुि
उम्मेदवारको मसफाररस गनश दे हाय बमोशजमको एक मसफाररस समममि रहनेछ:(क) मन्त्रालयको सशचव

-सं योजक

(ख) मन्त्रालयले िोकेको एक जना राजस्व ववज्ञ
सवहि दुर्श जना ववज्ञ

-सदस्य

(2) मसफाररस समममिले अध्यि वा सदस्य मनयुशिको लामग नेपाल सरकार समि
मसफाररस गदाश दफा 5 बमोशजम योग्यिा पुगेका व्यशिहरुमध्येबाट उपयुि उम्मेदवार
छनौट गरी मसफाररस गनुश पनेछ।
(3) मसफाररस समममिले उपदफा (2) बमोशजम उम्मेदवारको नाम मसफाररस गदाश
उपलब्ि भएसम्म प्रत्येक पदको बढीमा िे ब्बर सङ्ख्यामा उम्मेदवारको नाम मसफाररस गनुश
पनेछ।
(4) मसफाररस समममिको कायाशवमि त्यस्िो समममि गठन गदाशका बखि मन्त्रालयले
िोके बमोशजम हुनेछ।
(5) अध्यि वा सदस्यको लामग उम्मेदवार मसफाररस गने सम्बन्िी आिार, प्रविया र
मसफाररस समममिको बैठक सम्बन्िी अन्य व्यवस्र्ा सो समममि आफैले मनिाशरण गरे
बमोशजम हुनेछ।
५.

सदस्यको योग्यिा : दे हायको योग्यिा पुगेको व्यशि समममिको अध्यि वा सदस्यको रूपमा
मनयुशि हुन सक्नेछ:(क)

नेपाली नागररक,

(ख)

कम्िीमा पैँ िीस वषश उमेर पूरा भएको र मनयुि हुँदाको बखि
साठी वषश उमेर ननाघेको,
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(ग)

मान्यिा प्राप्त शर्िण सं स्र्ाबाट अर्शर्ास्त्र, व्यवस्र्ापन, वाशणज्य
र्ास्त्र वा वाशणज्य कानून ववषयमा ववद्यावाररमि उपामि हामसल गरी
राजस्व सम्बन्िी िेत्रमा कम्िीमा पाँच वषश अध्ययन वा अनुसन्िान
वा कायश अनुभव भएको वा अर्शर्ास्त्र, व्यवस्र्ापन, वाशणज्य र्ास्त्र
वा वाशणज्य कानून ववषयमा स्नािकोत्तर वा चाटश र्श एकाउण्टे न्सी
उपामि हामसल गरी राजस्व सम्बन्िी िेत्रमा कम्िीमा दर् वषश
अध्ययन वा अनुसन्िान वा कायश अनुभव भएको,

(घ) उच्च नैमिकिा कायम गरे को ।
६.

सदस्यको अयोग्यिााः दफा 5 मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन दे हायको व्यशि
समममिको अध्यि वा सदस्यको पदमा मनयुि हुन योग्य हुने छै नाः(क) दफा 5 बमोशजमको योग्यिा नपुगेको,
(ख) भ्रष्टाचार, जबरजस्िी करणी, मानव बेचमबखन िर्ा ओसारपसार,
लागूऔषि ओसार पसार िर्ा मबिी वविरण, सम्पशत्त र्ुद्धीकरण,
राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्िी कसूर वा नैमिक पिन दे शखने
अन्य फौजदारी कसूरमा अदालिबाट सजाय पाएको,
(ग)

साहू को दामासाहीमा परे को,

(घ)

ु को स्र्ायी आवासीय अनुममि प्राप्त गरे को ।
कुनै ववदे र्ी मुलक
स्पष्टीकरणाः यस खण्र्को प्रयोजनको लामग "स्र्ायी आवासीय
ु ले कुनै र्िश िोकी वा निोकी सो
अनुममि" भन्नाले ववदे र्ी मुलक
ु मा
मुलक

स्र्ायी

नागररकलाई

रुपले

उपलब्ि

बसोबास
गराएको

गनश

पाउने

र्ार्भरमसटी

गरी
र्ममग्रेन्ट

नेपाली
मभसा

(मर्.भी.), परमानेन्ट रे शजर्े न्ट मभसा (वप.आर.) वा ग्रीन कार्श
सम्झनु पछश र सो र्ब्दले नेपाली नागररकलाई ववदे र्मा स्र्ायी
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रुपमा बसोबास गनश ददर्एको जुनसुकै नामको स्र्ायी आवासीय
अनुममिलाई समेि जनाउँछ।
७.

पद ररि हुने अवस्र्ा: (१) दे हायको अवस्र्ामा अध्यि वा सदस्यको पद ररि हुनेछ:(क)

अर्श मन्त्री माफशि नेपाल सरकार समि राजीनामा
ददएमा,

(ख)

पदावमि पूरा भएमा,

(ग)

दफा 8 को उपदफा (२) बमोशजम नेपाल सरकारले
पदबाट हटाएमा,

(घ)

मृत्यु भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम अध्यि वा कुनै सदस्यको पद ररि भएमा सो स्र्ानमा
दफा ४ बमोशजमको प्रविया पूरा गरी बाँकी अवमिको लमग अको अध्यि वा सदस्य
मनयुशि गररनेछ।
िर छ मवहनाभन्दा कम अवमि बाँकी रहेको अवस्र्ामा अध्यि वा सदस्य मनयुि
गदाश पूरा पदावमिको लामग मनयुि गनुश पनेछ।
८.

पदावमि: (१) अध्यि वा सदस्यको पदावमि चार वषशको हुनेछ र मनज एक पटकको लामग
पुनाः मनयुि हुन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए िापमन अध्यि वा कुनै सदस्यको
कायशसम्पादन सन्िोषजनक नभएको अवस्र्ामा नेपाल सरकारले

त्यस्िो अध्यि वा

सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।
िर त्यसरी पदबाट हटाउनु अशघ मनजलाई सफार् पेर् गने मनामसब मौका ददनु
पनेछ।
९.

समममिको काम, किशव्य र अमिकार: यस आदे र्मा अन्यत्र उशललशखि काम, किशव्य र
अमिकारका अमिररि समममिको अन्य काम, किशव्य र अमिकार दे हाय बमोशजम हुनेछ :4
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(क) राजस्व नीमि, कर सम्बन्िी नीमि, कर सं रचना र कायश प्रवियाको
सामवयक मूलयाङ्कन गरी उपयुि राजस्व प्रणाली ववकास गनश
आवश्यक अध्ययन गने वा गराउने,
(ख)

राविय आमर्शक नीमिको आिारमा राजस्व नीमि, कर नीमि, कर
सं रचना र कायश प्रवियाको सामवयक मूलयाङ्कन गरी उपयुि र
व्यावहाररक कर प्रणाली ववकास गनश नेपाल सरकारलार्श सुझाव
ददने,

(ग)

लगानीमैत्री

कर

नीमिको

ववकास

गनश

आवश्यक

अध्ययन

अनुसन्िान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव ददने,
(घ)

आन्िररक स्रोिको सवलीकरण, करको दायरा ववस्िार, कर छु ट
िर्ा दोहोरो करमुशि सम्झौिाको प्रभाव ववश्लेषण गने, राजस्व
सङ्कलनको योजना िर्ा प्रिेपण र राजस्व पररचालन आदद कायशको
मनरन्िर अनुगमन र मूलयाङ्कन गरी नेपाल सरकारलाई वावषशक
बजेट िजुम
श ाको लामग सुझाव ददने,

(ङ)

नेपाल सरकारले लगाएका मौजुदा कर िर्ा गैरकर राजस्वका
दरहरूको

अन्िरसम्बन्ि,

ववश्वव्यापीकरण

िर्ा

दिपिीय

एवं

बहुपिीय सशन्ि सम्झौिा समेिको अध्ययन एवं ववश्ले षण गरी
आवश्यक सुिारका लामग मसफाररस गने,
(च)

उद्योग, व्यापार, पयशटन लगायि अन्य ववमभन्न व्यवसायको ववकास
िर्ा

ववस्िारमा

अनुकूल

हुने

राजस्व

सम्बन्िी

कायशिमबारे नेपाल सरकारलाई राय सुझाव ददने,
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(छ) नयाँ कर लागू गने िर्ा कुनै कर खारे ज गनुश पने भएमा अध्ययन
अनुसन्िान एवं सम्बशन्िि िेत्रका ववर्ेषज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसँग
समेि छलफल गरी सुझाव मलने,
(ज)

बजेट विव्यमा उलले ख भएका राजस्व सम्बन्िी नीमि िर्ा
कायशिमहरूको कायाशन्वयनको लामग सुझाव ददने,

(झ)

ववमभन्न स्रोिबाट उपलब्ि सूचना िर्ा अध्ययनको आिारमा
आमर्शक ववकाससँग सम्बशन्िि ववषयमा अन्िराशविय, िेत्रीय िर्ा
राविय अर्शिन्त्रको अवस्र्ाको िुलनात्मक ववश्लेषण गरी सुझाव
ददने,

(ञ)

राजस्व सम्बन्िी कानूनको प्रभावकारी रूपमा कायाशन्वयन भए
नभएको अध्ययन, अनुसन्िान गने र कायाशन्वयनका लामग सुझाव
ददने,

(ट)

राजस्व सम्बन्िी कानूनमा सं र्ोिन वा पररमाजशन वा सो सम्बन्िी
नयाँ कानूनको आवश्यकिा भएको ववषयमा अध्ययन गरी सुझाव
ददने,

(ठ)

राजस्व प्रणालीको दीगो ववकास गनश िर्ा राजस्व प्रर्ासनलाई
व्यवसावयक‚ सिम, सुदृढ र पारदर्ी बनाउन सङ्गठन सं रचनामा
गनुश पने सुिारका सम्बन्िमा सुझाव ददने,

(र्)

अन्िराशविय कर प्रणालीको अध्ययन गरी सोको आिारमा नेपालको
कर प्रणालीमा गनुश पने सुिारको सम्बन्िमा नेपाल सरकार समि
सुझाव ददने,
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(ढ)

प्रदे र् र स्र्ानीय िहबाट लगार्एको करको अध्ययन गरी राजस्व
प्रर्ासनमा दोहोरोपन आउन नददन गनुश पने कायशको सम्बन्िमा
नेपाल सरकारलाई सुझाव ददने,

(ण)

दीगो,

पारदर्ी,

प्रभावकारी

िर्ा

प्रगमिशर्ल

कर

प्रणालीको

ववकासको लामग सुझाव ददने,
(ि)

राजस्व प्रर्ासनका सम्बन्िमा पेर् भएका ववमभन्न सुझाव, अध्ययन
प्रमिवेदन अध्ययन गरी सुझाव ददने,

(र्)

नेपाल सरकारको राजस्व सम्बन्िी बौवद्धक केन्र (मर्ङ्क ट्याङ्क) को
रूपमा रही काम गने,

(द)

अर्शर्ास्त्र, ले खा, व्यवस्र्ापन, वाशणज्य र्ास्त्र वा कानून ववषयमा
स्नािकोत्तर िहमा अध्ययन गरररहे का ववद्यार्ीलाई समावेर् गरी
समय-समयमा र्न्टनशसीप कायशिम सञ्चालन गने,

(ि)

समममिको वावषशक कायशिम र बजेट स्वीकृि गने,

(न)

िोवकए बमोशजमको अन्य कायश गने ।

१०. बैठक सम्बन्िी कायशववमि: (१) समममिको बैठक आवश्यकिा अनुसार अध्यिले िोकेको
स्र्ान, मममि र समयमा बस्नेछ।
(२) समममिको बैठकको अध्यििा अध्यिले गनेछ।
(3) अध्यि र अको एक जना सदस्य उपशस्र्ि भएमा समममिको बैठकको लामग
गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मामननेछ।
(4) समममिको बैठकमा बहुमिको राय समममिको मनणशय मामननेछ र मि बराबर
भएमा अध्यिले मनणाशयक मि ददनेछ।
(5) समममिको बैठकको मनणशय अध्यिले प्रमाशणि गनेछ र त्यस्िो मनणशय समममिको
सशचवले सबै सदस्यलाई उपलब्ि गराउनु पनेछ।
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११. अध्यि िर्ा सदस्यको काम, किशव्य र अमिकार: (१) अध्यि समममिको पूरा समय काम
गने प्रमुख पदामिकारी हुनेछ।
(२) सदस्य समममिको पूरा समय काम गने पदामिकारी हुनेछन् ।
(3) अध्यि िर्ा सदस्यको काम, किशव्य र अमिकार िोवकए बमोशजम हुनेछ ।
१२. पाररश्रममक िर्ा सुवविा: अध्यि िर्ा सदस्यले मन्त्रालयको मसफाररसमा नेपाल सरकारले
िोवकददए बमोशजमको पाररश्रममक िर्ा सुवविा पाउनेछन् ।
१३. सशचव: (१) समममिको सशचवको रूपमा काम गनश समममिमा मनजामिी सेवा अन्िगशिको
नेपाल प्रर्ासन सेवाको एक जना राजपत्रावङ्कि प्रर्म श्रे णीको अमिकृि कमशचारी रहनेछ।
(२) सशचवको काम, किशव्य र अमिकार दे हाय बमोशजम हुनेछ :(क)

समममिको प्रर्ासकीय प्रमुखको रूपमा काम गने,

(ख)

समममिको मनणशय कायाशन्वयन गने वा गराउने,

(ग)

समममिको वावषशक योजना िर्ा बजेट ियार गने वा गराउने,

(घ)

अध्यिको मनदे र्नमा समममिको बैठक बोलाउने,

(ङ)

समममिले िोकेको अन्य कायश गने ।

१४. कमशचारी: (१) समममिको दै मनक कायश सम्पादनको लामग नेपाल सरकारबाट स्वीकृि
दरबन्दी अनुसार आवश्यक सङ्ख्यामा कमशचारी रहनेछन्।
(२) समममिको लामग आवश्यक पने अमिकृि कमशचारी नेपाल सरकारले उपलव्ि
गराउनेछ।
(३) समममिको लामग आवश्यक पने श्रे णी ववहीन िर्ा सहायक स्िरका कमशचारी
समममिले करारमा मनयुि गनश सक्नेछ।
(४) समममिको काम कारबाहीमा कुनै ववषयको ववर्ेषज्ञको सेवा आवश्यक परे मा
समममिले मनशिि अवमिका लामग आवमिक करारमा मनयुशि गनश सक्नेछ।
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१५. समममिको कोष: (१) समममिको एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ र कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त
रकम रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम समममिको कोषमा प्राप्त हुने रकम समममिले िोकेको
“क” वगशको र्जाजिपत्र प्राप्त कुनै बैङ्कमा समममिको नाममा खािा खोली जम्मा गनुश
पनेछ ।
(३) समममिको नाममा गररने सबै खचश उपदफा (१) बमोशजमको कोषबाट
व्यहोररनेछ ।
(४) समममिलाई जुन कायशिम वा कामको लामग रकम प्राप्त भएको हो सो रकम
सोही कायशिम वा कामको लामग खचश गनुश पनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको खािा अध्यि वा मनजले िोकेको समममिको
अमिकृि

वररष्ठ

कमशचारी र समममिको आमर्शक

प्रर्ासन

र्ाखाको प्रमुखको

ु
सं यि

दस्िखिबाट सञ्चालन हुनेछ ।
(६) समममिको कोष सम्बन्िी अन्य व्यवस्र्ा िोवकए बमोशजम हुनेछ ।
१६. लेखा र ले खापरीिण: (१) समममिको आय व्ययको ले खा नेपाल सरकारले अपनाएको ले खा
ढाँचा अनुसार रा्नु पनेछ।
(२) समममिले नेपाल सरकारले अपनाएको आन्िररक मनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुश
पनेछ।
(३) समममिको अशन्िम लेखापरीिण महाले खा परीिकबाट हुनेछ ।
(४) समममिको आय व्ययको ले खा, ित्सम्बन्िी कागजाि र नगदी, शजन्सीको वववरण
नेपाल सरकारले जुनसुकै बखि जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।
१७. कायशदल गठन गनश सक्ने : (१) समममिले आफ्नो कायशसम्पादन गनशको लामग आवश्यकिा
अनुसार कायशदल गठन गनश सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठि कायशदलको कायशिेत्रगि र्िश िर्ा कायाशवमि
त्यस्िो कायशदल गठन गदाशको बखि समममिले मनिाशरण गरे बमोशजम हुनेछ ।
१८. ववर्ेषज्ञको सूची: (१) समममिले राजस्व, ले खा, भन्सार, कर िर्ा गैरकर राजस्व सम्बन्िी
कानून लगायिका ववषयमा अध्ययन, अनुसन्िान वा ववश्लेषण गनश सम्बशन्िि िेत्रका
ववर्ेषज्ञ वा सं स्र्ाहरूको सूची बनार्श अद्यावमिक गरी रा्नु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको सूचीमा रहे का ववर्ेषज्ञ वा सं स्र्ामध्येबाट समममिले
कुनै ववर्ेषज्ञ वा सं स्र्ालाई कुनै खास ववषयको अध्ययन, अनुसन्िान वा ववश्लेषण गराउन
सक्नेछ।
१९. समममिको कायाशलय र नाम : (१) समममिको कायाशलय काठमार्ौँ उपत्यकामा रहनेछ।
(२) समममिको कायाशलय ''नेपाल राजस्व परामर्श समममि" को नामबाट प्रचमलि
हुनेछ र अङ्खग्रेजी भाषामा यसलाई ''नेपाल रे भेन्यू एर्भार्जरी बोर्श" भमननेछ।
२०. अमिकार प्रत्यायोजन : (१) समममिले आफूलाई प्राप्त अमिकारमध्ये केही अमिकार
आवश्यकिा अनुसार अध्यि, सदस्य, दफा १7 बमोशजम गदठि कायशदल वा समममिको
सशचव वा कुनै अमिकृिस्िरको कमशचारीलाई प्रत्यायोजन गनश सक्नेछ।
(२) अध्यिले आफूलार्श प्राप्त अमिकारमध्ये केही अमिकार समममिका कुनै सदस्य वा
समममिको सशचव वा अमिकृिस्िरको कमशचारीलाई प्रत्यायोजन गनश सक्नेछ।
२१. सूचना र िथ्याङ्क उपलब्ि गराउनु पने : समममिलाई आवश्यक पने सूचना र िथ्याङ्क
उपलब्ि गराउनु सम्बशन्िि सबै सरकारी मनकायको किशव्य हुनेछ ।
२२. वावषशक प्रमिवेदन पेर् गने: (१) समममिले िोवकए बमोशजमको वववरण खुलाई प्रत्येक वषश
आफूले सम्पादन गरे को कामको वावषशक प्रमिवेदन मन्त्रालय समि पेर् गनुश पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रमिवेदनमा अन्य कुराको अमिररि समममिबाट एक
आमर्शक वषशमभत्रको समममिको वावषशक नीमि, योजना र कायशिमको कायाशन्वयनको शस्र्मि,
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त्यसको उपलशब्ि िर्ा लागि, समममिबाट भएको वावषशक खचशको वववरण र समममिले
सम्पादन गरे का अन्य प्रमुख कायशहरू उललेख गनुश पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रमिवेदन मन्त्रालयले सावशजमनक गनुश पनेछ।
२३. नेपाल सरकारसँग सम्पकश: समममिले नेपाल सरकारसँग सम्पकश रा्दा मन्त्रालय माफशि
रा्नु पनेछ।
२४. मनयम बनाउने अमिकार: यो आदे र्को कायाशन्वयन गनश समममिले आवश्यक मनयमहरु
बनाउन सक्नेछ र त्यस्िा मनयमहरु मन्त्रालयबाट स्वीकृि भएपमछ लागू हुनेछन् ।
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