नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्त्तररक राजस्व ववभाग

मध्यावधि कायथसम्पादन समीक्षा

यस ववभाग र मातहतका ठू ला करदाता कायाथलय, मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय, 43 वटा आन्त्तररक राजस्व कायाथलय र
39 वटा करदाता सेवा कायाथलयले चालु आधर्थक वर्थको 7 मवहनामा सम्पादन गरे का स्वीकृत कायथमूलक पररसूचक, करदाता
सेवा प्रवाह तर्ा अन्त्य व्यवस्र्ापकीय कायथका सम्बन्त्िमा यही 2077 फागुन 20 र 21 गते समीक्षा गररयो ।
चालु आधर्थक वर्थ २०७7।७8 को माघसम्ममा

आयकर

रु 112 अबथ

43 करोड, मूल्य अधभबृवि कर

रु 65 अबथ

1२ करोड, अन्त्तशुल्क रु 43 अबथ 58 करोड र शशक्षा सेवा शुल्क र अन्त्य रु 2 अबथ 88 करोड गरी कुल 224 अबथ १
करोड राजस्व सं कलन भएको छ । यो असुली चालु वर्थको यस अवधिसम्मको लक्ष्यको कररब 95.9 प्रधतशत रहेको छ भने
गत आधर्थक वर्थ २०७6।७7 को यस अवधिसम्मको असुली 233 अबथ

73 करोड भन्त्दा कररब 9 अबथ 72 करोड न्त्युन

ु ो मुख्य कारण कोववड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारे को सं कुचन तर्ा आधर्थक कारोबारमा परे को
रहेको छ । असुली न्त्युन हुनक
नकारात्मक प्रभाव नै हो ।
यस कायथक्रममा ववभाग र मातहत कायाथलयको हालसम्मको कायथप्रगधतको आिारमा चालु वर्थको सं शोधित राजस्व लक्ष्य
हाधसल गने बैकशल्पक कायथयोजना तयार गने , करदाता सेवालाई अझ करदातामैरी र सेवामुखी बनाउने, राजस्व नीधत तर्ा
कायथक्रममा समावेश भई सम्पन्न हुन नसकेका नीधत तर्ा कायथक्रमहरुको कायाथन्त्वयन गने , र कोववड 19 ले अर्थतन्त्र तर्ा
कर प्रणालीमा पारे को प्रभाव ववश्लेर्ण गरी आगामी वर्थको राजस्व नीधत, कायथक्रम र करप्रणालीमा गनुप
थ ने सुिार सम्बन्त्िी
कायथसूची धनमाथण गनेतफथ अर्थ मन्त्रालयका सशचव (राजस्व) ज्यूको समुपशस्र्धतमा ववभाग तर्ा मातहतका कायाथलय
प्रमुखहरुको सहभाधगतामा सघनरुपमा छलफल गररयो ।
राजस्व पररचालनको लाधग नीधतगत मागथदशथन र प्रोत्साहन गदै श्रीमान् सशचवज्यू र अर्थ मन्त्रालय पदाधिकारीहरुले
प्रधतकूलताहरुको वावजुद हालसम्मको प्रगधतको लाधग िन्त्यवाद ददनुका सार्ै आगामी ददनमा अवलम्बन गनुप
थ ने रणनीधतको
बारे मा धनदे शन ददनु भयो ।
कोववड-१९ को कारणले सामाशजक, आधर्थक तर्ा प्रशासधनक क्षेरमा परे को समस्या, स्वास््य जोशखम तर्ा मनोसामाशजक
प्रधतकूलताले लगानी, उत्पादन, व्यवसाय र रोजगारीमा परे को नकारात्मक प्रभावका बाबजुद असल नागररकको दावयत्व धनवाथह
गदै कर सहभाधगता जनाउने सबै आदरणीय करदाताहरुप्रधत ववभागले कृतज्ञता व्यक्त गरे को छ।
प्रवक्ता
धमधत २०७७ फागुन 2१ गते ।
लाशजम्पाट काठमाडौं ।

