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आर्र्थक िषथ 2072/073 को मॊर्सर मवहना सम्मको िावषथक राजस्ि सॊकऱनको स्स्र्र्िका िारेमा माननीय अर्थमन्त्रीको 
समपुस्स्र्र्िमा अर्थमन्त्राऱयका प्रमखु आर्र्थक सल्ऱाहकार,अर्थ सस्िि,राजस्ि सस्िि, मन्त्राऱयका उच्ि 
पदार्िकारीहरु,विभागीय प्रमखुहरु,उपत्यका स्स्र्ि कायाथऱयका प्रमखुहरु ऱगायिको उपस्स्र्र्िमा सर्मऺा बैठक सम्पन्न 
भयो।   

िाऱ ुआ.ब.को मॊर्सर मवहना सम्म राजस्ि असऱुीको ऱक्ष्य रु.16259.31 करोड रहेकोमा देशमा देस्खएको असहज 
अिस्र्ा एिॊ आपूर्िथ प्रणाऱीमा देस्खएको अिरोि समेिका िािजिु रु.11281.21 करोड असऱुी भइ ऱक्ष्यको िऱुनामा 
69 प्रर्िशि प्रगर्ि भएको छ।2072 मॊर्सर मवहना सम्मको विभागगि राजस्ि असऱुी अन्त्िगथि आन्त्िररक राजस्ि 
विभागको ऱक्ष्य रु.57 अिथ 36 करोड 91 ऱाख  रहकोमा  रु.4७ अिथ १ करोड ३७ ऱाख असऱुी  भइ ऱक्ष्यको 
िऱुनामा 82 प्रर्िशि प्रगर्ि भएको छ। यसैगरी भन्त्सार विभाग िर्थ  ७८ अिथ २३ करोड ४ ऱाखको ऱक्ष्य रहेकोमा ४६ 
अिथ ४७ करोड ३७ ऱाख असऱुीभइ ऱक्ष्यको िऱुनामा 59.72 प्रर्िशि प्रगर्ि भएको छ।  

आन्त्िररक उत्पादनमा कमी,न्त्यून आयाि,िर्ा आपूर्िथ प्रणाऱीमा देस्खएको असहज अिस्र्ाऱे गदाथ मूल्य िवृिमा िाप पनथ 
गएको छ। सर्मऺा अिर्ि सम्म पूॉजीगि खिथ कररि 6 प्रर्िशिको हाराहारीमा मार भएको र खिथ गने समय कररि 45 
प्रर्िशि सवकइसकेको हदुा पूॉजीगि खिथ ऱक्ष्य बमोस्जम हनु नसक्दा िाऱू खिथ समेि प्रभाविि हनु गइ राविय 
प्रार्ार्मकिाका आयोजनाहरुको समेि पनुथप्रार्ार्मवककरण गनुथ पने अिस्र्ा रहेको छ। 

राजस्िको सॊरिनामा उल्ऱेखनीय पररििथन नभएिा पर्न कर राजस्ि गि आ.ब.को िऱुनामा कमी भएको छ। स्शषथकगि 
असऱुीमा आयकर िर्थ  गि िषथको िऱुनामा राजस्ि असऱुीमा कमी नआएिा पर्न विगिका िीन िषथमा श्रािण मवहना 
िाहेक अन्त्य सम्पूणथ राजस्ि स्शषथकहरुको असऱुीमा कमी आएको छ । भन्त्सार राजस्िमा मॊर्सर मवहनामा केही सिुारका 
सॊकेिहरु देस्खएिापर्न बीरगञ्ज नाकामा रहेको अिरोि नहटे सम्म राजस्िमा सकारात्मक पररििथन आउने देस्खदैन।सर्मऺा 
अवििमा गि आ.ब.को मॊर्सर मवहनासम्म र िाऱ ुआ.ब.को मॊर्सर मवहना सम्ममा देस्खएको राजस्ि असऱुीको प्रिसृ्ि 
विश्वषेण देहाय बमोस्जम रहेको देस्खयो। 



                                        

 

 

2072 कार्िथक मवहना सम्ममा शोिानान्त्िर बिि र व्यापार घाटा  सकारात्मक भएिा पर्न अर्थिन्त्रका सिै गर्िविर्िहरु 
स्शर्र्ऱ हनु गइ आयाि िर्थ  मार कररि 31 अिथ राजस्िमा कमी आएको छ। बढ्दो शोिानान्त्िर बिि,अत्यार्िक विदेशी 
मदु्राको  सॊस्ििी,अर्िक िरऱिा,न्त्यून सरकारी खिथ र खसु्म्िएको अर्थिन्त्रऱाई पनुजीिन प्रदानगनथ अर्थमन्त्राऱयबाट र्मर्ि 
2072/08/08 मा जारी भएको श्विेपर,बावषथक कायथयोजना कायाथन्त्ियन िर्ा ित्काऱ सिुार कायथयोजना,न्त्यून राजस्ि 
पररिाऱनको अिस्र्ामा राजस्िको िैकस्ल्पक कायथयोजनाहरुको प्रभािकारी कायाथन्त्ियनमा माननीय अर्थ मन्त्री, अर्थ 
मन्त्रायका प्रमखु आर्र्थक सल्ऱाहकार,अर्थ सस्िि िर्ा राजस्ि सस्ििज्यूहरुबाट मािहिका विभागीय प्रमखु िर्ा उपस्स्र्ि 
पदार्िकारीहरुऱाइ र्नदेशन जारी भएको र्र्यो।यसका सारै् असहज अिस्र्ामा देस्खएको न्त्यून राजस्ि पूर्िथका ऱार्ग सामान्त्य 
अिस्र्ामा हार्मऱे गरेको काम भन्त्दा उच्ि मनोिऱका सार् कायथ गरी स्शर्र्ऱ अिस्र्ामा जान ऱागेको देशको अर्थिन्त्रऱाइ 
सिुारोन्त्मखु बनाउन, औपिाररक अर्थिन्त्रऱाइ सिऱबनाउन माननीय मन्त्रीज्यूबाट मािहिका पदार्िकारीहरुऱाइ र्नदेशन 
ददन ु भयो। यसका सारै् राजस्ि प्रशासनऱे कायथसम्पादनमा सिुार गने,राजस्ि छऱी र िहुािटऱाई प्रभािकारी रुपमा 
र्नयन्त्रण गनथ समेि र्नदेशन ददन ुभयो। 
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