
नेऩार सयकाय 
अथथ भन्त्रारम 

प्रशे बफऻप्ती 
२०७१ चैर ११ गते 

आज बभबत २०७१/१२/१० गते अथथ भन्त्रारमका सचचव ( याजस्व) नवयाज बण्डायीको उऩचस्थबतभा 
आबथथक वषथ २०७१/७२ पाल्गनु भसान्त्तसम्भको याजस्व असबुरको प्रगबत सभीऺा फैठक सम्ऩन्न बमो ।  

आबथथक वषथ २०७१/७२ पाल्गनु भसान्त्तसम्भ रु ४२२ अवथ ९० कयोड याजस्व सॊकरनको रक्ष्म बनधाथयण 
गरयएकोभा पाल्गनु भहहनासम्भभा  कुर रक्ष्म रु २ खफथ ४५ अफथ ४९ कयोड ३१ राख बएकोभा रु. २ 
खफथ ४१ अवथ २६ कयोड ४३ राख याजस्व सॊकरन बई गत वषथको सोही अवबधको  तरुनाभा १३.४९ 
प्रबतशत वृहिदय यहेको छ । कुर याजस्व सॊकरन भध्मे कय याजस्व फाऩत रु. २ खफथ २२ अवथ १ राख य 
गैयकय याजस्व तपथ  रु. १९ अवथ २६ कयोड २५ राख सॊकरन बएको छ, जनु कुर याजस्व सॊकरनको 
क्रभशः ९२.०२% य ७.९८% यहेको छ । 

आबथथक वषथ २०70/७१ पाल्गनु भहहनाभा रु. २३ अवथ ६८ कयोड ३९ राख याजस्व सॊकरन बएकोभा 
आबथथक वषथ २०७१/७२ को सोहह भहहनाभा रु. २५ अवथ ७२ कयोड ७0 राख सॊकरन बएको छ। 

आबथथक वषथ २०७१/७२ पाल्गनु भहहनासम्भको भखु्म शीषथकहरुको कुर याजस्व अवस्थाराई हवश्लषेण गदाथ 
भूल्म अबबफहृि कयको मोगदान ३०.३६%, बन्त्साय भहसूरको मोगदान २०.३६%, आमकयको मोगदान 
१९.८४% यहेको छ बने अन्त्तःशलु्कको अॊश १३.८६% य गैयकय याजस्वको अॊश ७.९८% यहेको छ।   

  

गत वषथ पाल्गनु भहहनासम्भभा बन्त्साय भहसरु रु. 42 अवथ 91 कयोड 16 राख सॊकरन बएकोभा मस 
वषथ सोही अवबधसम्भभा रु. ४9 अवथ 13 कयोड 21 राख सॊकरन बई 14.50% फहृिदय कामभ बएको 
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छ ।गत आबथथक वषथको पाल्गनु भहहना सम्भभा भूल्म अबबफहृि कय रु. 63 अवथ 43 कयोड 27 राख 
सॊकरन बएकोभा मस वषथको सोही भहहना सम्भभा रु. 73 अवथ 23 कयोड 73 राख सॊकरन बई फहृिदय 
1५.46% बएको छ । अन्त्तःशलु्कतपथ  गत आ.व.को पाल्गनु भहहना सम्भभा रु. २8 अवथ 13 कयोड 7४ 
राख सॊकरन बएकोभा मस वषथको सोही भहहनासम्भभा रु. 33 अवथ 44 कयोड 7८ राख सॊकरन बई 
फहृिदय १8.87%यहेको छ । आमकय तपथ  गत आ.व.को पाल्गनु भहहनासम्भभा रु. 41 अवथ 37 कयोड 
70 राख सॊकरन बएकोभा मस वषथको पाल्गनु भहहनासम्भभा रु. ४7 अवथ 86 कयोड 85 राख सॊकरन 
बई फहृिदय १5.69% यहेको छ। यचजषे्ट्रशन दस्तयु, सवायी साधनकय य अन्त्म कयको गत वषथको पाल्गनु 
भहहनासम्भभा रु. १० अवथ ३७ कयोड २१ राख असूरी बएकोभा मस वषथको पाल्गनु सम्भ रु. १८ अवथ 
३१ कयोड ५९ राख सॊकरन बई फहृिदय ७६.५९% यहमो । गैयकय याजस्वतपथ  गत आ.फ.को पाल्गनु  
भहहनासम्भभा रु. २६ अवथ ३६ कयोड ०६ राख सॊकरन बएकोभा मस वषथ पाल्गनु भहहनासम्भभा रु. १९ 
अवथ २६ कयोड २५ राख सॊकरन बएको छ । 

सो समीक्षा बठैकमा हवबागीम प्रभखु य उऩत्मका चस्थत कामाथरमका प्रभखुहरुराई बनदेशन ददॊ दै अथथ 
भन्त्रारमका सचचव ( याजस्व) नवयाज बण्डायीरे कय प्रशासनराई सूचना प्रणारीभा आधारयत फनाउॉदै ऩमाथप्त 
सूचना सॊकरन तथा हवश्लषेणका आधायभा कय सम्फचन्त्ध जोचखभ व्मवस्थाऩन गनुथऩने य भूल्म अबबवृहि कय 
तपथ  राभो सभमसम्भ उच्च के्रबडटभा यहने कयदाताहरुभा अनसुन्त्धान केन्त्रीत याख्नन ुऩने फताउन ुबमो । 
उहाॉरे कय ऩयीऺण तथा अनसुन्त्धानराई बफषम केचन्त्रत य याजस्व जोचखभका ऺेरभा केचन्त्रत फनाउॉदै कय 
सहबाबगताको व्मवहायभा ऩरयवतथन ल्माउने गरय काभ कायवाही अगाबड फढाउन सभेत बनदेशन ददनबुमो । कय 
सम्फचन्त्ध कामाथत्भक रक्ष्म फभोचजभ प्रगबत हाबसर गदाथ त्मसको स्वत: प्रबाव कय सॊकरनभा ऩने हनुारे 
सॊगठनराई कामथभूरक फनाउन य कय प्रणारीभा हवगत देचख गरयएका सधुायका काभहरुराई सफरीकयण गदै 
अगाबड फढाउन हवबाबगम प्रभखुहरुराई सचचव बण्डायीरे बनदेशन ददनबुमो ।   

सो फैठकभा हवबाबगम प्रभखुहरुरे आ आफ्नो हवबागको पाल्गनु भसान्त्तसम्भको याजस्व य कामाथत्भक 
रक्ष्महरुको प्रगबत हववयण य आगाभी कामथमोजना प्रस्ततु गनुथबएको बथमो।   

 

 


