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पररच्छेद - एकः पररचर् 

 

१.१ पृष् ठभलूम 

 

नेपालको संलवधान २०७२ ले नेपालमा तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । र्स अनुरुप ७५३ 

स्थानीर् तहको (गाउँपाललका, नगरपाललका, उप-महानगरपाललका तथा महानगरपाललका) लनवायचन 

सम्पत न भई संलवधानल े व्यवस्था गरे बमोलजम अनुसूलच ८ अनुसार लनसृत गररएका काम कतयव्य र 

लजम्मेवारीहरु लनवायह गद ैआईरहकेो छन् । 

 

स्थानीर् सरकारलाई संलवधानद्वारा प्रदान गररएको कार्यलजम्मेवारी पुरा गनय आवश्र्क पने साधनको 

पररपूर्तयका लालग सङ्घ तथा प्रदशे सरकारबाट लविीर् समानीकरण अनुदान, सशतय अनुदान, समपुरक 

अनुदान र लवशेष अनुदान क्रदन सक् ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ तथा प्रदशे सरकारबाट प्रदान गररने र्स्तो 

अनुदानले मात्र स्थानीर् तहको खचय आवश्र्कता पुरा गनय सम्भव नहुन े र राज्र् शलक्तको बाँडफाँड गदाय 

राज्र्को राजस्व अलधकारको समेत तहगत सरकारबीच शलक्तको बाँडफाँड गररने हुदँा सङ्घीर् लवि 

व्यवस्थापनका मातर्ता अनसुार स्थानीर् तहलाई लवलभत न कर तथा गैर कर लगाउन ेर उठाउन ेगरी राजस्व 

अलधकार समेत सम्वैधालनक रुपमैं प्रदान गररएको छ । अनुदान र राजस्व अलधकार बाहके स्थानीर् तहल े

संलवधान र सङ्घीर् काननू बमोलजम राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप् त गनयसक् ने र नपेाल सरकारको पूवय 

स्वीकृलतमा ऋण ललन सक् ने कानुनी व्यवस्था समेत गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीर् सरकारलाई प्राप् त भएका लविीर् अलधकारलाई  नको प्रावधान अनसुार व्यवलस्थत तथा 

तर्ार्ोलचत तररकाले पूणयरुपमा पररचालन गनय थप प्रर्ास गनुयपने आवश्र्कता महशुस भएको छ । र्सको 

मुख्र् कारणहरुमा स्थानीर् सरकारलाई प्राप् त कलतपर् अलधकारहरु नर्ाँ भएकोल ेत्र्सका लालग आवश्र्क 
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लचत्र १ : लविीर् हस्ताततरण 
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नीलत तथा कार्यलवलध, संगठनात्मक व्यवस्था, सूचना तथा तथ्र्ाङ्क प्रणालीको स्थापना, आर्को सम्भावना 

अध्र्र्न, लनर्तत्रण प्रणालीको स्थापना आक्रद व्यवस्था तथा अभ्र्ासको कमी हुनु रहकेो छ । 

 

स्थानीर् सरकारको बढ्दो खचय धात नका लालग र उनीहरुको सामथ्र्य वृलि गनयका लालग ती लनकार्हरुको 

आततरीक राजस्व पररचालन िमतामा वृलि गनुयपने आवश्र्कता बत न पुगेको छ र्सका लालग स्थानीर् 

तहको राजस्व अलधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गने, सम्भाव्य िेत्रको राजस्व पररचालनका लालग 

अवलम्बन गनुयपने नीलतगत, कानूनी र व्यवस्थापकीर् सुधारका उपार्हरु पलहचान गरी कार्ायतवर्नमा 

ल्र्ाउने र ती सबै प्रर्ासका आधारमा आगामी क्रदनमा पररचालन गनय सक्रकने वास्तलवक आततरीक आर्को 

प्रिेपण गने कार्यका लालग राजस्व सुधार कार्यर्ोजना खाचँो दलेखतछ । 

 

राजस्व सम्बतधी वतयमान लस्थलत अध्र्र्न, लवश् लेषण गरी राजस्व सुधारका लालग गनुयपने कार्यहरुको 

पलहचान गने, समग्र राजस्व प्रशासनलाई सुदढृ गने तथा सो को आधारमा आगामी तीन आर्थयक वषयको 

राजस्व प्रिेपण कार्यमा सहजीकरण गने प्रर्ोजनाका लालग बागमती प्रदशे अततरगतका स्थानीर् तहहरुल े

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना (Revenue Improvement Action Plan) तर्ार गरी स्थानीर् तहहरुको राजस्व 

सुधार गनयका लालग अवलम्बन गनुयपने क्रिर्ाकलापहरुको कार्यर्ोजना आवश्र्क छ । सो कार्यका लालग प्रदशे 

तथा स्थानीर् शासन सहर्ोग कार्यिमले र्स प्रदशे अततरगतका लवलभत न स्थानीर् तहहरुको राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजना तर्ार गनयका लालग आवश्र्क प्रालवलधक सहर्ोग गने कार्यिम रहकेो छ । र्स दस्ताबजे 

तजुयमाको िममा भएका प्रर्ासहरुमा नगरपाललकाका प्रलतलनलध, कमयचारी तथा अतर् सरोकारवाला 

पिहरुले राजस्व पररचालनको िेत्रमा आधारभूत अलभमखुीकरण, नगरपाललकाको आततरीक आर् सुधारका 

लालग सहभालगतात्मक लवलधबाट समस्र्ा तथा अवसरहरुको पलहचान गरी मुख्र् उपललधिधका रुपमा 

नगरपाललकाको कार्यर्ोजना तर्ारी र आर् सम्भाव्यताको लवश् लेषण गरी नगरपाललकाको आर् प्रिेपणलाई 

मागयदशयन जस्ता कार्यहरु रहकेा छन् । 

 

१.२ राजस्व सधुार र्ोजनाको औलचत्र् 

 

स्थानीर् सरकारलाई संलवधानले क्रदएको अलधकार प्रर्ोग गरी अनुसूची ८ मा रहकेा २२ वटा प्रमुख 

कार्यिेत्र लभत्रका लजम्मेवारीहरु पुरा गनुयपने अवस्था छ । र्स प्रर्ोजनका लालग स्थानीर् सरकारलाई 

सङ्घीर् तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप् त हुन े लविीर् अनुदानका अलतररक्त स्थानीर् सरकारलाई आफ्न ै

राजस्वका आधारहरु तर्ार गने अलधकार लनलहत रहकेो छ । स्थानीर् सरकार सञ चालन  न २०७४ को 

पररच्छेद ३ दफा ११ (घ) र अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन  न २०७४ को दफा ४ अनुसार स्थानीर् 

सरकारलाई आफ्नो िेत्रमा कर गैर कर सङ्कलन गनयसक् ने अलधकार रहकेो छ । तर कर प्रणाली र अलधकार 

िेत्रबारे कम जानकारी, स-साना व्यवसार्हरुमा कर लागू गदाय हुनसक् ने सम्भालवत अलोकलप्रर्ता, स्थानीर् 

सरकारलाई प्राप् त हुन आएको अनुदान न ैखचय हुन नसक्रकरहकेो अवस्थामा कर लगाउनु पन ेआवश्र्कता 

महशुस नहुनु जस्ता कारणहरुले गदाय आफ्नो अलधकार िेत्रलभत्र रहरे स्थानीर् तहले अपेलित रुपमा राजस्व 

सङ्कलन गनय सक्रकरहकेो अवस्था छैन । र्सरी स्थानीर् सरकारहरुल े लविीर् सङ्घीर्ताको पूणय अभ्र्ास 

गनय नसकेका कारण सावयजलनक िेत्रलभत्र रहरे वैज्ञालनक कर प्रणाली लागू गरी कार्ायतवर्न गराई आफ्न ै

राजस्व आधार तर्ार गने सहर्ोग पुर् र्ाउनु नै र्स राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको मुख्र् ध्र्ेर् रहकेो 

छ । राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको औलचत्र्को सारांसलाई लनम् न बुदँामा प्रस्तुत गररएको छ । 
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लचत्र २ : राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको औलचत्र् 

 

१.३ र्ोजनाल ेराखकेा उद्दशे्र्हरु 

 

महालक्ष्मी नगरपाललकाको आततरीक आर्को लवद्यमान अवस्था, आततरीक स्रोतको सम्भावना तथा 

दलेखएका समस्र्ाहरु तर्ूलनकरण गनय कार्यर्ोजना तर्ारी तथा सोका आधारमा आगामी ३ वषयको आर् 

प्रिेपणमा नगरपाललकालाई सहर्ोग पुर् र्ाउनु न ै र्स कार्यिमको समग्र उदशे्र् हो । र्स कार्यिमका 

सहार्क उदशे्र्हरु दहेार् अनसुार रहकेा छन् । 

 

 स्थानीर् तहका जनप्रलतलनलधहरु तथा कमयचारीहरुलाई राजस्व सुधार कार्यर्ोजना सम्बतधी 

अलभमुखीकरण गने । 

 शीषयकगत रुपमा सम्भालवत करका आधार तथा लवगत तीन वषयको आततरीक आर्को 

अवस्थाको लवश् लेषण गने । 

 राजस्व वृलिको लालग आर्का प्रमुख स्रोतहरुको सम्भावना र र्थाथय असुलीमा भएको फरकको 

पलहचान गने । 

 स्थानीर् तहको राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक सङ्कलन तथा लबललङ्ग पिलत र आततरीक 

लनर्तत्रण प्रणाली सलहत पाललकाको राजस्व प्रशासन तथा र्सको कार्यकुशलताको लवश् लेषण । 

 स्थानीर् तहको आततरीक आर् वृलिका सम्भावनाहरु पलहचान गरी आर् सुधार कार्यर्ोजना र 

प्रिेपण सलहतको आततरीक आर् सुदढृीकरण कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

१. स्थानीर् तहको राजस्वका सम्भावना, लतनय सक् न े िमता र राजस्व 

प्रशासनको लवश् लेषण गरी आवश्र्क सुधारका उपार्हरु पलहचान गनय ।  

२. स्थानीर् तहको आततररक आर्का आधार, दार्रा र दरको सम्भाव्यता 

लवश् लेषण गरर राजस्व प्रिेपण गनय ।  

३. व्यवसार्मैत्री कर प्रशासनबाट स्थानीर् उद्यम, व्यवसार् लगार्तका 

आर्थयक लवकास क्रिर्ाकलापहरुलाई करको आधार अततगयत समेट् न आवश्र्क 

मागयदशयन प्रदान गनय । 

४. स्थानीर् तहले अपनाउन ुपने आर् सुधारका कार्यर्ोजना तर्ार गरी सो 

राजस्व सुधार गनय । 

५. आवलधक र्ोजना अततगयतका र्ोजनाहरुको कार्ायतवर्न गनयको लनलमि 

स्रोत सुलनलश् चत गनय ।  

६. वार्षयक बजेटलाई बढी र्थाथयपरक, प्रभावकारी र उद्दशे्र्मूलक बनाउन । 

७. स्थानीर् तहको काम कारवाहीलाई अझ ै पारदशी तथा नागररक प्रलत 

लजम्मेवार बनाउन । 
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 नर्ाँ सम्भावनाहरुको पलहचान गद ै स्थानीर् तहल े अपनाउनुपने सुधार रणनीलत सलहतको 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

 स्थानीर् तहको लवद्यमान आर्थयक  न पुनरावलोकन गरी आगामी आर्थयक वषयमा सुधारका 

लालग सुझाब प्रदान गने । 

 

१.४ र्ोजना तजुयमा लवलध र प्रक्रिर्ा 

 

महालक्ष्मी नगरपाललकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको मागयदशयनका रुपमा सङ्घीर् मालमला तथा 

सामातर् प्रशासन मतत्रालर्द्वारा जारी भएको स्थानीर् तहको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी 

क्रदग्दशयन २०७६ बाट प्राप् त र्स र्ोजना तजुयमाको कार्यिेत्रगत शतय (Terms of References) मा उल्लेख 

भएको तजुयमा लवलध र मागयलनदशेनलाई आधार मालनएको छ ।  साथै स्थानीर् आवश्र्कता अनुसार 

सम्भाव्य स्थानीर् राजस्वका स्रोतहरुलाई समेट्ने उद्देश्र्ले तथ्र्ाङ्क तथा सामातर् प्रशासन मतत्रालर्द्वारा 

जारी लनदलेशका बमोलजम कार्यर्ोजना तजुयमाका चरणहरु र्सप्रकार रहकेा छन् ।  

  

 
लचत्र ३ : राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका चरणहरु 

 

नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गने कार्यिम सम्बतधमा महालक्ष्मी नगरपाललका, 

लललतपुर, बागमती प्रदशे र र्स नेपाल डभेलपमेतट कतसल्टेतसीबीच सम्झौता भएपलछ लवलभत न समर्मा 

भएका छलफलहरुबाट नगरपाललकाबाट आवश्र्क सतदभय सामग्री सङ्कलन गरी अध्र्र्न टोलीलाई प्राप् त 

भएको हो । राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका लालग लनम् न लवलध र प्रकृर्ा अवलम्वन गररएको छ । 

मुलत: राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा Coaching & Mentoring (स्थलगत रुपमा सँगसँगै काम गद ै

लसकाउँद ैजाने) लवलधमा आधाररत छ । 

 

१ • राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी लनणयर् र समर् साररणी लनधायरण 

२ • र्ोजना तजुयमा कार्यदल गठन 

३ •  र्ोजना तजुयमाका लालग आवश्र्क सतदभय सामाग्रीहरु सङ्कलन तथा अध्र्र्न 

४ •  प्रारलम्भक कार्यशालाको आर्ोजना  

५ •  सूचना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्कलन एवम् लवश् लेषण 

६ •  राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ारी (प्रारलम्भक) 

७ •  र्ोजनाको मस्र्ौदा तर्ारी 

८ •  राजस्व सम्भावना लवश् लेषण तथा राजस्व प्रिेपण 

९ •  मस्र्ौदा प्रलतवेदन नगरपाललकामा प्रस्तुलत र सुझाव सङ्कलन 

१० •  मस्र्ौदा पुनरावलोकन र अलततम मस्र्ौदा तर्ारी 

११ •  नगर कार्यपाललकामा छलफल र स्वीकृलत 
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 महालक्ष्मी नगरपाललकामा कार्य प्रारम्भ गनय परामशयदाताले प्रदशे प्रलशिण केतरको सम्बलतधत लवज्ञ 

वा तोक्रकएको कमयचारीहरुसगँ महालक्ष्मी  नगरपाललकामा गनुयपने कार्यको र्ोजना बनाई छलफलबाट 

मस्र्ौदा रुप क्रदई अगाडी बढाईएको हो । 

 महालक्ष्मी नगरपाललकाबाट राजस्व कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यको गुणस्तर सुलनलश् चतताका लालग 

अनुगमन र फलोअप गरर प्रदशे प्रलशिण केतरबाट अनुगमन हुन सक् नेछ । सो कार्यका लालग 

परामशयदाता संस्थाले र्ो कार्य गनयका लालग लवस्तृत कार्यर्ोजना समेत पेश गरेको छ । परामशयदाताले 

प्रदशे सुशासन केतरको सम्बलतधत लवज्ञ वा तोक्रकएको कमायचारीहरुसँग लनरततर समतवर्मा कार्य 

गररएको छ । 

 राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण प्रकृर्ालाई सहभालगतामूलक लवलधबाट सञ चालन गरेको छ । साथ ै

र्स लवषर्मा महालक्ष्मी नगरपाललकाका कमयचारीहरुको पलन िमता अलभवृलि हुनेछ । र्स सतदभयमा 

महालक्ष्मी नगरपाललकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अतर् जनप्रलतलनलध, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत, 

कमायचारी एवम् सरोकारवालाहरुको सहभालगता र समूह छलफलबाट राजस्व सुधार सम्बतधी 

आवश्र्कताहरु पलहचान गरेको छ । 

 सङ्घीर् मालमला तथा सामातर् प्रशासन मतत्रालर्ले तर्ार पारेको गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा क्रदग् दशयन, २०७६ मा उल्लेलखत सम्बलतधत फारामहरु लवलध तथा 

प्रकृर्ाहरु प्रर्ोग गरी (छलफल तथा कार्यशाला) माफय त राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण गररएको 

छ । 

 र्स प्रकृर्ाबाट पलहचान गररएका आवश्र्कताहरुलाई एक्रककृत गरी महालक्ष्मी  नगरपाललकाको ३ 

वषे राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ार गरी महालक्ष्मी नगरपाललकालाई प्रस्तुलतकरण पश् चात 

आवश्र्क सुझाबहरुलाई सङ्कलन गरी दस्तावजेलाई अलततम रुप क्रदइएको छ । 

 राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा दस्तावेज (लवद्युलतर् तथा भौलतक प्रलत) महालक्ष्मी  

नगरपाललका र प्रदशे सुशासन केतर, जावलाखेल, लललतपुरमा बुझाउने छ । 

 प्रदशे सुशासन केतर, जावलाखेलबाट कार्यिमको मस्र्ौदा भुक्तानी ललनका लालग प्रदशेमा गठन 

मूल्र्ाङ्कन सलमलतको मस्र्ौदा मूल्र्ाङ्कन पश् चात खचयसँग सम्बलतधत आवश्र्क लवल, भरपाई सलहत 

कार्यिमको अलततम प्रलतबेदन बुझाएको छ । 

 

१.४.१ सतदभय सामाग्री सङ्कलन तथा अध्र्र्न 
 

र्स चरणमा परामशयदाताबाट राजस्व सुधार कार्य र्ोजनासँग सातदर्भयक लवलभत न सतदभय सामाग्री, 

दस्तावेज, प्रलतबेदन,  न, कार्यलवलध आक्रदको सङ्कलन तथा अध्र्र्न गररएको लथर्ो जसलाई तल प्रस्तुत 

गररएको छः 

 

 स्थानीर् सरकार सञ चालन  न २०७४ (संशोधन सलहत) 

 राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा क्रदग्दशयन, २०७६ 

 नेपाल सरकारको बजेट, २०७८/७९ 

 नेपाल सरकारको आर्थयक  न, २०७८ 

 नगरपाललकाको वार्षयक नीलत तथा कार्यिम, २०७८/७९ 

 नगरपाललकाको आर्थयक  न, २०७८ 
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 नगरपाललकाको लवगत ३ वषयको आर्को लववरण (आर्थयक वषय २०७६/७७-२०७८/७९) 

 नगरपाललकाको नगर वस्तु लववरण (पाश् वयलचत्र) 

 बागमती प्रदशेको आर्थयक  न, २०७८ 

 वडा कार्यलर्मा राजस्व प्रशासनको अवस्था 

 

१.४.२ नगरपाललकासगँ सम्पकय , छलफल र सचूना सङ्कलन लवलध लनधायरण 
 

नगरपाललकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत, सूचना प्रलवलध अलधकृत तथा आततरीक लेखा 

परीिक लगार्तसँग प्रत्र्ि छलफल गरी नगरपाललकाकले हालसम्म पररचालन गरर आएका करका 

आधारहरु, राजस्व पररचालनको अवस्था, सुधार गनय सक्रकने िेत्र, राजस्व प्रशासनको वतयमान संरचना, 

र्समा सुधार गनय सक्रकने िेत्र, पदालधकारी तथा कमयचारीको िमता लवकासका सवालहरु र हाल तर्ार गनय 

लागेको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा र र्सको प्रक्रिर्ाबारे जानकारी गराई नगरपाललकाको भूलमका 

सम्बतधमा स्पष् ट पाररएको हो । 

 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका लालग कार्यताललका लनधायरण तथा कार्यलजम्मेवारी लनधायरण गरी आवश्र्क 

सूचना सङ्कलन फाराम अनुसार सम्बलतधत सूचना, सामाग्रीहरु आक्रदका आधारमा र्स नगरपाललकाको 

राजस्वको अवस्था बारे जानकारी हालसल हुनुका साथ ै मुख्र् सवालहरु पलहचान गनय मद्दत पुगेको हो । 

आवश्र्क सतदभय सामाग्रीहरुको अध्र्र्न तथा लवश् लेषण पश् चात लवज्ञहरुको टोलीबाट तथ्र्ाङ्क तथा 

सूचना सङ्कलनका लालग आवश्र्क फारामहरुको लवकास गरर सो फारामलाई मस्र्ौदा रुप क्रदई र्स 

कार्यमा सङ्लग् न लवज्ञहरुबीच आवश्र्क छलफल र अततरक्रिर्ा समेत गररएको लथर्ो । सूचना सङ्कलनका 

लालग तर्ार गररएको  फारमहरु लनम् नानसुार रहकेा छन् । 

 

 नगरपाललकाको पररचर्को लालग आवश्र्क आधारभूत र संस्थागत सूचना तथा मुख्र् 

पदालधकारीहरुसँगको परामशयका लालग तर्ार गररएको तथ्र्ाङ्क सङ्कलन सूची अनुसुची १ मा 

रहकेो छ । र्स सूचीमा मुख्र्त: नगरपाललकको सलंिप् त पररचर्, गठन, राजस्व प्रशासनको अवस्था 

र लवगत तीन आर्थयक वषयको राजस्व पररचालनको लस्थलत बारे जानकारी ललने उद्दशे्र्ले र्ो प्रर्ोग 

गररएको छ । साथ ैर्स अनसुचूीमा तथ्र्ाङ्क सङ्कलन फारम पलन समावेश गररएको छ । 

 राजस्वका लशषयकगत समूह छलफलका लालग आवश्र्क सूचनासँग सम्बलतधत तथ्र्ाङ्क सङ्कलन 

गरर अनुसचूी २ मा लवषर्गत लवश् लेषणको नमुना फाराम समावेश गररएको छ । स्थानीर् सरकार 

सञ चालन  न, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार कर र गैर करहरुको लशषयकगत रुपमा वतयमान 

समस्र्ाहरु, सम्भावना, समाधानका लालग गनुयपन े उपार्हरु र लजम्मेवार लनकार्को पलहचान र 

कार्ायतवर्नको समर्ावधीका बारेमा समूहगत रुपमा छलफल गनयका लालग र्ो फारम प्रर्ोगमा 

ल्र्ाईएको हो ।  

 

१.४.३ प्रारलम्भक अलभमखुीकण तथा कार्यर्ोजना सम्बलतध छलफल  
 

अध्र्र्नका िममा परामशयदाताद्वारा लवलभत न लवलधहरुको प्रर्ोग गरी आवश्र्क तथ्र्ाङ्क तथा सूचनाहरू 

सङ्कलन गररएको लथर्ो । नगरपाललकाबाट सङ्कललत आवलधक र्ोजना, लवगतका वार्षयक नीलत तथा 

कार्यिम, बजेट वक्तव्य, आर् तथा व्यर्को लववरण, आर्थयक  न, लवलनर्ोजन  न, अतर् नीलत तथा कानून र 
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राजस्व परामशय सलमलतका लसफाररस आक्रदलाई पूवयलनधायररत प्रश् नावली तथा ढाँचामा सङ्कलन गररएको 

लथर्ो । (तथ्र्ाङ्क तथा सचूना सङ्कलनको लवस्तृत चकेललष् ट अनुसूची ३ मा रालखएको छ । महालक्ष्मी 

नगरपाललकाको सङ्कललत लवगतका आर् तथा व्यर्, आर्थयक  न तथा लवलनर्ोजन  न, नीलत तथा 

कानूनहरु र पूवयलनधायररत प्रश् नावली तथा ढाँचामा नगरपाललका र वडास्तरका प्राथलमक तथा लद्वतीर् 

स्रोतबाट प्राप् त तथ्र्ाङ्क तथा सूचनाहरु लवश् लषेण गररएको हो । र्ी लवषर्मा थप प्रष् टताका लालग 

नगरपाललका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत र लेखा अलधकृतसँग भएको अततर्क्िय र्ामा एक 

आपसमा प्रष् ट हुनुपने लवषर्, नगरपाललकाल े भोलगरहकेा चुनौतीहरु, अपेिा र आवश्र्कता बारेमा 

जानकारी आदान प्रदान भर्ो । त्र्सपलछ सब ैप्राप् त सचूनाहरु र अततर्क्िय र्ाबाट प्राप् त वस्तुलस्थत बारेको थप 

स्पष् टता पलछ केही अझ स्पष् ट हुनुपने लवषर्हरु नगरपाललकाको प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत तथा लेखा 

अलधकृतसँग टेललफोन छलफल गरर स्पष् ट गरी सोही आधारमा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको प्रलतबेदन 

तर्ार गररएको छ । 

 

१.४.४ मस्र्ौदा प्रलतबदेन तर्ारी 
 

मस्र्ौदा प्रलतबेदन उपर सुझाब सङ्कलनको लालग एक क्रदने कार्यशाला गोष् ठीको आर्ोजना गररएको हो । 

उक्त कार्यशाला गोष् ठीमा नगरपाललकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासक्रकर् अलधकृत, सम्बलतधत शाखाका 

कमयचारीहरु, परामशयदाताका टोली नेता र लवज्ञहरु लगार्त अतर् सरोकारवाला व्यलक्तहरुको सहभालगता 

रहको लथर्ो ।  

 

१.४.५ अलततम प्रलतबदेन पशे  
 

मस्र्ौदा प्रलतबेदन उपर कार्यपाललकाको बैठकमा भएको छलफलबाट प्राप् त सुझाब तथा सल्लाहहरूलाई 

समावेश गरी राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अलततम प्रलतबेदन पेश गररएको छ । 

 

१.५ अध्र्र्न सीमाहरु 
 

नगरपाललकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िेत्र व्यापक रहकेो भएतापलन लसलमत स्रोत साधन, पर्ायप् त 

सूचनाको अभाव, सीलमत समर् कारण र्स राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनम् नानुसारका सीमामा रही तर्ार 

गररएको छ । 
 

क) अध्र्र्न तथा लवश् लेषण कार्य प्रमुख रुपमा कार्ायलर्को अलभलेख, दस्तावेज, प्रलतबेदन तथा लद्वतीर् 

स्रोतहरूबाट प्राप् त तथ्र्ाङ्क तथा सचूनाहरूमा आधाररत छ ।  

ख) आवश्र्क सुचना नगरपाललकाका जनप्रलतलनलधहरू, कमयचारीहरू तथा अतर् सरोकार पिहरूसँग 

छलफलहरुबाट प्राप् त गररएको छ । 

ग) नगरपाललकाको आततरीक आर् तथा स्रोत पररचालन सम्बतधी अध्र्र्नको लालग उपलधिध 

गराइएको फाराम अनुसार प्राप् त तथ्र्ाङ्कहरू लवलभत न कार्ायलर्हरूको अलभलेख तथा आंलशक 

स्थलगत अध्र्र्नबाट सङ्कलन गररएको छ ।  
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पररच्छेद - दईुः नगरपाललकाको  सलिप् त पररचर् 

 

२.१ सलंिप् त पररचर् 

 

सङ्घीर् नेपालको बागमती प्रदशे अततगयत काठमाडौं उपत्र्काको प्रलसि तीन लजल्लाहरुमध्र्े लललतपुर 

लजल्लाको उिर पूवयतफय  महालक्ष्मी नगरपाललका अवलस्थत छ । सालवकका ५ गालवसहरु ईमाडोल, 

रटकाथली, लसलिपुर, लुभु र लामाटार समेटेर लमलत २०७१ मंलसर १६ मा र्ो नगरपाललका घोषणा 

गररएको हो ।  लतहालसक रुपमा हदेाय पुरानो लुभु र लसलिपुर जस्ता साना शहरहरु नेवार संस्कृलतको 

नमुनाको रुपमा रहकेा छन् । त्र्सैगरी ईमाडोलमा रहकेो अशोक स्तुपा, लुभुमा रहकेो महालक्ष्मीको मलतदर 

र्स नगरका सम्पदा हुन् । 

 

महालक्ष्मी नगरपाललकाको राजस्व सम्भाव्यता पलहचान, पररचालन र व्यवस्थापनका लालग 

नगरपाललकाको वस्तुलस्थलत, आर्थयक गलतलवलध, मानवीर् संसाधान तथा भौलतक स्रोत साधन लगार्तको 

महत्वपूणय भूलमका रहतछ । र्स पररच्छेदमा नगरपाललकाको संलिप् त पररचर्, मानव संसाधनको अवस्था र 

नगरपाललकाको भौलतक सम्पलिको अवस्था प्रस्तुत गररएको छ । 

 

२.१.१ अवलस्थलत 
 

महालक्ष्मी नगरपाललकाको िेत्रफल २६.५ वगय क्रक.मी.  (२,६४९.९१ हके्टर) रहकेो छ भने अिांश 

२७°३७’ दलेख २७°४०’ उिरी अिांशसम्म तथा दशेाततर ८५°२०’  दलेख ८५°२६’  पूवी दशेाततरसम्म 

फैललएको छ । पाललकाको औसत उचाइ १,५७४ मी. रहकेो छ । पूवय-पलश् चम लाम्चो आकारमा फैललएको 

र्स नगरपाललका पूवयमा काभ्रेपलाञ चोक लजल्लाको पनौती नगरपाललका, दलिण र पलश् चममा लललतपुर 

महानगरपाललका र गोदावरी 

नगरपाललकासँगको लसमाना 

कमयनाशा खोलाले छुट् र्ाएको, 

उिरमा भक्तपुर लजल्लाको मध्र्पुर 

लथलम नगरपाललका र सूर्यलवनार्क 

नगरपाललकासँग जोलडएको छ । 

काठमाडौं उपत्र्का प्रवेश 

गने वैकलल्पक मागयको रूपमा 

लवकास हुदँ ै गरेको ग्वाको-लुभु-

लामाटार-मानेदोभान-पनौती हुदँ ै

लव. लप. लोकमागयको नेपालथोक 

जोड्ने सडक र्स नगरपाललकाको 

कररब मध्र् भाग भएर गएको 

कारणले पलन र्स नगरपाललकाको 

लवकासको अलधक सम्भावना रहकेो छ । 

लचत्र नं.  ४ : महालक्ष्मी नगरपाललकाको भौगोललक अवस्थलत 
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नामाकरण: लव.सं. २०७१ मंलसर १६ बाट (सन २०१४ लडसेम्बर) दलेख महालक्ष्मी नगरपाललका 
अलस्तत्वमा आएको छ । र्स महालक्ष्मी नगरपाललकाको हालको वडा नं. ८, लुभमुा रहकेो  लतहालसक, 

धार्मयक र सांस्कृलतक महत्व बोकेको महालक्ष्मी मलतदरको नामबाट र्स नगरको नामाकरण गररएको छ । 

जनशु्रलत अनुसार प्रालचन कालमा श्रीपावयतीले चतुष् ठी ललङ्ग र्ात्राका िममा गौशृ्रङ्ग तीथयमा स्नान गरी 

गोभ्राटेश् वर दगे:  महादवेको दशयन गरेको, शृ्रङ्ग ऋलषले लसस् नेरी गुफामा बसेर तपस्र्ा गदाय श्रीमहालक्ष्मी र 

श्रीभैरवको उत्पलि गुण्डुमा भई पलछ साधना गरेर ल्र्ाई दलेवस्थानमा स्थापना गरेको र फेरर लुभुको 

लाछीमा स्थापना गररएको बताइतछ । अको जनशु्रलत अनुसार घाँसीहरु घाँस काट्न हालको दवेीस्थान 

चौरमा पुग्दा धरैे दवेदवेीहरु पलङ्क्तबि रूपमा उलभएर नतृ्र् गरररहकेो दखेपेलछ सो दशृ्र् हनेय 

नगरलेहरुलाई बोलाए तर नगरले त्र्हाँ पुग्दा दवेताहरु ढुङ्गाको मुर्तयमा पररणत भएका लथए । त्र्सपलछ 

नगरलेले ती ढुङ्गाका मुर्तयहरुलाई श्रीमहालक्ष्मी र आकाश भैरव गणका रूपमा पूजा गरी आफ्नो ईष्टदवेीको 

रूपमा अचयना गरेको पाइतछ । महालक्ष्मी मलतदर उपत्र्काका नौ वटा शलक्तपीठ मध्र्ेको एक रहकेो छ। 

महालक्ष्मी मलतदरलभत्र नेपाल सम्वत् ८४७ मा रालखएको ताम्रपत्रले र्ो मल्लकालीन धार्मयक महत्वको स्थल 

रहकेो प्रष् ट पाछय । महालक्ष्मीलाई  श् वर्य र समृलिकी दवेीको रूपमा मालनने भएकोले नगर पलन  श् वर्य र 

समृलिले भररभराउ होस् भत ने उद्दशेर्ले र्स नगरपाललकाको नाम महाक्ष्मी नगरपाललका रालखएको 

दलेखतछ । 

 

२.१.२ राजनलैतक एवम ्प्रशासलनक लवभाजन 
 

बागमती प्रदशे अततरगत लललतपुर लजल्लामा अवलस्थत महालक्ष्मी नगरपाललका सालवकका ५ गालवसहरु - 

ईमाडोल, रटकाथली, लसलिपुर, लुभु र लामाटार समेटेर लमलत २०७१ मंलसर १६ गते नगरपाललका घोषणा 

गररएको हो । र्स नगरपाललकाको वडागत लवभाजन र िते्रफल सम्बतधी लववरण तलको ताललकामा प्रस्तुत 

गररएको छ । 

 

ताललका १ :  नगरपाललकाको  वडा लवभाजन र िेत्रफल 

ि.स. समावेश सालवक गालवस सालबक वडा नर्ा ँवडा िते्रफल (वगय क्रकलम) 

१ इमाडोल ६ १ ०.९५ 

२ इमाडोल ४, ५ २ ०.४५ 

३ इमाडोल १-३ ३ ०.६३ 

४ इमाडोल ७-९ ४ १.९९ 

५ रटकाथली १-५ ५ २.०८ 

६ लसलिपरु १-९ ६ २.०१ 

७ रटकाथली ६-९ ७ ०.९३ 

८ लुभ ु १-९ ८ ६.४९ 

९ लामाटार १-८ ९ ६.५७ 

१० लाँकुरी भञ ज् र्ाङ ९ १० ४.४९ 

जम्मा २६.५१ 

स्रोतः नेपाल सरकारको राजपत्र, २०७३ 
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२.१.३ भ-ूबनोट र प्राकृलतक स्रोतहरु 
 

र्स महालक्ष्मी नगरपाललकाको आधा भतदा बढी िेत्रफल कृलष िेत्र रहकेो छ । र्हाँको मुख्र् कृलष िेत्रमा 

लामाटार, लुभु रटकाथली हुन् । र्स िेत्रमा धरातलीर् स्वरुपका लहसावले अलधकांश भू-भाग कृलषर्ोग्र् 

जलमन, वन िेत्रले ओगटेको छ भने अतर् भू-भाग बगर िेत्र, खोला नाला, बस्ती िते्र र बाँझो जग्गा रहकेो 

छ । प्राकृलतक तथा सांस्कृलतक सम्पदा स्रोतका लहसाबले सम्पत न र्स महालक्ष्मी नगरपाललकाको मुख्र् 

नदीहरु कमयनाशा, गोदावरी, मनोहरा र खोलाहरुमा  गौमती, शृ्रङ्गमलत, वासुकी ढुङ्गे्रखोला, धाराचौर, 

कमेरे, जङ्गली खोला, ठूलो खोला, लतल्पु खोला, फेदी खोला, मानेदोभान खोला, कागेश् वरी खोला, 

चापाखकय  खोला, ढुङ्गे खोला त्र्स्तै पोखरीहरू बोझेपोखरी, कमलपोखरी, फोङ्गा: पुख,ु शालततपुख:ु, बुि 

पोखरी (तहु पख:), पाँचपोखरी, भैरव कुण्ड, ससंथलीडाँडाँ पोखरी, लामा डाँडाँ पोखरी र झरनाहरू ढडने 

झरना, कागेश् वरी झरना, काजीटोल झरना रहकेो छन् । त्र्स ैगरी  पर्यटनको लालग  लवलभत न मठमलतदर 

तथा जात्राहरू लाँकुरी भञ ज् र्ाङ, कोट डाँडा, शृ्रङ्गेरी डाँडा, शृ्रङ्गेरी गुफा, बासुकी नागस्थान र कामधेन ु

गुफा, मातभ्व सङ्गम, गौलशङ्ग तीथय, माने चतै्र् गुम्बा, लभमसेन डाँडा सुर्ोदर् स्थल, मनमोहन पाकय , पाँच 

पोखरी डाँडा, शृ्रङ्ग ऋलष गुफा रहकेो छन् । र्स महालक्ष्मी नगरपाललकाको वडा नं ९ मा  क्रढकसपाखा, 

काफले, पात्ले, गणेश, गौमती, पँदाली, लचसापानी, शृ्रङ्गेरी र वडा नं १० मा मालथल्लो पात्ले सामुदालर्क 

वन, मानेडाँडा सामुदालर्क वन, ससंथलीडाँडा सामुदालर्क वन, गोलडाँडा सामुदालर्क वन रहकेो छ ।  

 

२.१.४ जनसङ्ख्र्ा 
 

रालष् िर् जनगणना २०७८ को प्रारलम्भक नलतजा अनसुार महालक्ष्मी नगरपाललकाको घरधरुी २०,६५९  

जनसङ्ख्र्ा १,१८,७१०  रहकेोछ जस्मा ६०,३८८ पुरुष र ५८,३२२ मलहला छन ्। 

 

२.१.५ भ-ूउपर्ोग 
 

र्स महालक्ष्मी नगरपाललकाको आधा भतदा बढी िेत्रफल अथायत् ६२ प्रलतशत कृलष िेत्र रहकेो छ । 

त्र्सैगरी  र्स नगरपाललकाको कुल िेत्रफलको २४.२६ प्रलतशत जलमन वन िेत्र रहकेो छ भने खोलानालाल े

०.३१ प्रलतशत ओगटेको छ । र्स महालक्ष्मी नगरपाललकाको भू-उपर्ोगको लववरण ताललकामा प्रस्तुत 

गररएको छ । 
 

ताललका २ : महालक्ष्मी नगरपाललकाको भू-उपर्ोगको प्रकार 

ि.स.ं जलमनको प्रकार िते्रफल (वगय हके्टर) प्रलतशत 
१ कृलष िेत्र १६४३ ६२.०० 
२ वन जङ्गल िेत्र ६४३ २४.२६ 
३ बस्ती िेत्र ३२९.१३ १२.४२ 
४ सडक िेत्र ११.७८ ०४४ 
५ अतर् िेत्र ११ ०.४२ 

६ खुल्ला िेत्र ३.६४ ०.१४ 
७ खोला नाला िेत्र ८.३६ ०.३२ 

जम्मा २६४९.९१ १०० 

स्रोत:  शहरी लवकास पररर्ोजना प्रलतबेदन, २०७६ 
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२.१.६ आर्थयक अवस्था 
 

र्हाँको बालसतदाहरु लवशेष गरर कृलष पेशामा लनभयर रहकेा छन् भने केही मात्रामा सरकारी नोकरी, व्यापार 

व्यवसार् र वैदलेशक रोजगार जस्ता पेशामा आवि रहकेा छन् । आर्थयक सवेिण २०१८ अनुसार ४,०५८ 

प्रकारका लवलभत न आर्थयक गलतलवलधमा १२,६३३ मालनस संलग् न रहकेो पाईतछ । र्समा  ७,१३४ पुरुष र 

५,४९९ मलहला संलग् न छन ् । र्स नगरपाललकामा व्यापार व्यवसार् ३ प्रलतशत मालनस संलग् न छन ् ।   

ईमाडोल बाहकेका िेत्रमा अझै पलन खेलत कार्य गररतछ भने ईमाडोलमा व्यापार व्यवसार् बढी मात्रामा 

गररतछ । र्स िेत्रमा घरेलु उद्योगहरु पलन सञ चालनमा रहकेो पाईतछ भने केही मालनस कामको लालग 

काठमाडौं, भक्तपुर र लललतपुरका सहरी िेत्रमा जाने गदयछन् । 

 

२.२ मानव ससंाधनको अवस्था 

 

र्स नगरपाललकामा रहकेा १० वटा वडामा लनवायलचत तथा मनोलनत सदस्र्हरु सलहत जम्मा ५५ जना 

नगरसभा सदस्र्हरु रहकेा छन् । त्र्सैगरी कार्यपाललकाको दलैनक कार्यसम्पादनका लालग लवलभत न लवषर्गत 

िमता सलहत उप-सलचब, अलधकृत तथा सहार्क स्तरका कमयचारी कार्यरत छन् । र्स नगरपाललकामा 

प्रमुख प्रशासक्रकर् अलधकृत १, अलधकृतहरु १० गरी १०७ जना कमयचारीहरु कार्यरत छन् । कमयचारीहरुको 

लववरण तलको ताललकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

ताललका ३ : नगरपाललकाका कमयचारीहरुको लववरण 

ि. स.ं पद सङ्ख्र्ा 

१ प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत १ 

२ उप-सलचव  १ 

३ प्रशासन अलधकृत १ 

४ र्ोजना अलधकृत १ 

५ कृलष लवकास अलधकृत  १ 

६ जनस्वास्थ्र् अलधकृत ३ 

७ लेखा अलधकृत १ 

८ अलधकृत १० 

९ इलतजलनर्र ५ 

१० सव इलतजलनर्र १३ 

११ प्रशासन सहार्क १ 

१२ प्रालवलधक सहार्क १ 

१३ वडा सलचव १० 

१४ सवेिक १ 

१५ सहार्क स्तर ११ 

१६ सूचना अलधकारी १ 

१७ खररदार २ 

१८ कानुनी सहजकताय १ 

१९ एम. आई. एस. अपरेटर ३ 

२० कम्प्र्ुटर अपरेटर ४ 

२१ उद्यम लवकास सहजकताय २ 

२२ सामालजक पररचालक ६ 
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२३ रोजगार संर्ोजक १ 

२४ कार्ायलर् सहर्ोगी १८ 

२५ चालक ८ 

२६ जम्मा १०५ 

स्रोत:  नगरपाललका प्रोफाईल २०७८ 
 

२.३ भौलतक सम्पलिको अवस्था 
 

नगरपाललकामा अचल सम्पलिका रुपमा भवन, जलमन, िक, कार, मोटर साईकल र मेलशनहरु रहकेा छन् । 

महालक्ष्मी नगरपाललकाको ९ ठाउँमा कररब ३५ रोपनी (३४-०६–०७) रहकेो छ । त्र्स्तै १ स्कारलपर्ो, १ 

कार, १ टाटा सुमो, २५ वटा मोटरसाईकल, १ रोलर, १ धिर्ाक रोलर, १ गे्रडर र १ रटपर रहकेो छ भने ५२ 

डके्सटप कम्पुटर, ४९ ल्र्ापटप, ६ मलनटर,  नगरपललकामा लसलसरटलभ जडान गररएको छ । नगरपाललका 

कार्ायलर्मा टेललफोन तथा ईमेल ईतटरनेटको सुलवधा रहकेो छ भन ेसब ैवडा कार्ायलर्मा र्ी सुलवधाहरु 

उपलधिध छ । राजस्व सङ्कलनको लालग कम्प्र्ुटर लवललङ शुरु गररएको छ । र्स नगरपाललकाले आफ्नो 

स्वालमत्वमा रहकेा जग्गा तथा भवनहरुको अलभलेख लनर्लमत अद्यावलधक गनय जरुरी दलेखतछ । र्सरी 

नगरपाललकाले आफ्नो स्वालमत्व तथा हकभोगमा रहकेा सम्पलिको उपर्ोग गरी लनर्लमत आर्आजयन 

गनयका लालग आवश्र्क लगानी तथा लनणयर् गनय आवश्र्क दलेखतछ । नगरपाललकाको कार्ायलर् भन ेभाडाको 

भवनमा बसेको छ । 
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पररच्छेद - तीनः स्थानीर् तहको राजस्व अलधकार तथा आर् सम्भाव्यता 
 

 

स्थानीर् तहलाई प्राप् त राजस्व सम्बतधी अलधकार र सो अलधकार कार्ायतवर्नका लालग नगरपाललकाका 

तफय बाट गररएका कानूनी व्यवस्था र नगरपाललकाको राजस्व सङ्कलन अवस्था, सम्भावना, समस्र्ा तथा 

चुनौतीहरु शीषयकगत रुपमा र्स पररच्छेदमा लवश् लषेण गररएको छ । र्स पररच्छेदमा स्थानीर् सरकार 

सञ चालन  न २०७४ तथा गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी 

क्रदग्दशयन २०७६ अनुसार स्थानीर् तहलाई प्राप् त राजस्व सम्बतधी अलधकार र सो अलधकार कार्ायतवर्नका 

लालग भएका कानूनी व्यवस्थाको लवश् लेषण गररएको छ । र्स खण्डमा नगरपाललकाको आफ्नो िेत्रालधकार 

तफय को राजस्व सङ्कलनको अवस्था, सम्भावना, समस्र्ा तथा चनुौतीहरू शीषयकगत रुपमा लवश् लेषण 

गररएको छ ।  

 

३.१ नगरपाललकाको राजस्व अलधकार सम्बतधी सम्बधैालनक तथा काननूी व्यवस्था 

 

सङ्घीर् कानुन (स्थानीर् सरकार सञ चालन  न, २०७४) अनुसार स्थानीर् तहलाई प्राप् त राजस्व अलधकार 

िेत्रहरु र्स प्रकार छन् । 

 

ताललका ४ : स्थानीर् सरकार सञ चालन  न, कानुन अनुसारको राजस्व अलधकार 

राजस्वका शीषयक काननूी प्रावधान 

कर  सम्पलि कर वा घर जग्गा कर  

 भूलम कर (मालपोत), सम्पलि कर नलगाएको अवस्थामा मात्र  

 घर जग्गा बहाल कर  

 धिर्वसार् कर - पँूजीगत लगानी र आर्थयक कारोबारको आधारमा  

 सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, इररक्सा)  

 जलडबुटी, कवाडी र जीवजततु कर, आफ्नो िेत्रलभत्र ऊन, खोटो, जडीबुटी, 

वनकस (खर), कवाडी माल, जीवजततुको हाड, सीङ, प्वाँख, छालाको 

धिर्वसालर्क उपर्ोग गरे बापत 

शुल्क  बहाल लवटौरी शुल्क- आफुले लनमायण, रेखदखे वा सञ चालन गरेको हाट, बजार 

वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका सरंचनाको उपर्ोग बापत  

 पार्क्कय ङ  शुल्क: आफ्नो िेत्रलभत्र कुनै सवारीलाई पार्क्कय ङ सेवा उपलधिध गराए 

बापत । 

सेवा शुल्क  आफ्नो िेत्रलभत्र सञ चालनमा रहकेा केवलकार, िेक्रकङ, कार्क्रकङ, 

लजपफ्लार्र, बञ जी जम्प, प्र्ाराग्लाइलडङ आक्रद मनोरञ जन तथा साहसी 

खेलकुद सम्वतधी सेवा वा धिर्वसार्मा  

 आफुले लनमायण, सञ चालन वा व्यवस्थापन गरेका स्थानीर् पुवायधार वा 

उपलधिध गराएको दहेार्को सेवामा सेवामा 

 खानेपानी, लबजुली, धारा, अलतलथ गृह, धमयशाला, पुस्तकालर्, सभागृह, 

फोहरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई, ढल लनकास, सडक वलि, शौचालर्, पाकय , 

पौडी पोखरी, व्यार्ामशाला, पर्यटकीर् स्थल, हाटवजार, पशु वधशाला, 

शवदाह गृह, धोलवघाट, सडक, वसपाकय , पुल, आक्रद  

 अचल सम्पलि वा अतर् कुनै लवषर्को मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क  

 लसफाररस सम्बतधी कुनै सेवा शुल्क 
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दस्तुर  दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर  

 एफ.एम. रेलडर्ो सञ चालन, घ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, लवद्यालर् 

स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशिा 

तथा धिर्वसालर्क ताललम, ट् र्ुसन, कोलचङ, औषलध पसल, प्लरटङ 

 ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेटजस्ता वस्तुको सभेिण, 

उत्खनन र उपर्ोग  

 नक्सा पास दस्तुर (नक्सा पास नगरी लनमायण भएकालाई तेधिबर दस्तुर) 

 पलञ जकरण व्यवस्थापन दस्तरु  

 वडामाफय त गररने लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर - दफा १२ (२ ङ) 

अनुसारको लसफाररश तथा प्रमालणत बापत  

 जग्गा नाप जाँच तथा क्रकिा काट दस्तुर  

वस्तु तथा सेवा 

लविी 

 ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजरुी, स्लेट, खरीढुङ्गा आक्रद 

प्राकृलतक एवम् खानीजतर् वस्तुको लविी तथा लनकासी शुल्क दस्तुर 

सामुदालर्क 

वनबाट आर् 

प्राप् त गने 

 

 वन पैदावारको लबिी वापत प्राप् त हुने रकमको दश प्रलतशत रकम सम्बलतधत 

नगरपाललकाको सलञ चत कोषमा जम्मा गनुयपने (केही नपेाल  नलाई ससंोधन 

गनय बनेको  न २०७५ बाट संसोलधत र्ो प्रावधानमा प्रभाव पने गरी लमलत 

२०७६।०६।०७ मा प्रमाणीकरण गररएको वन  न, २०७६ मा भएको 

व्यवस्था अनुसार) 

सङ्घ तथा प्रदशे 

कानुनको 

आधारमा 

स्थानीर् तहमा 

प्राप् त हुन े

 प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी  

 खलनज पदाथयको उत्खनन रोर्ल्टी  

 सामुदालर्क वनको सञ चालन व्यवस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी  

 पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप् त रोर्ल्टी  

 प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी  

 खलनज पदाथयको उत्खनन रोर्ल्टी  

 सामुदालर्क वनको सञ चालन व्वस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी  

 पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट रोर्ल्टी  

 खानेपानी महसुल  

 स्थानीर् साना सतह तथा भूलमगत ससंचाई सेवा शुल्क  

 स्थानीर् स्तरमा जलडबुटी तथा अतर् गैरकाष् ठ वन पैदावार उत्पादन, 

सङ्कलन, प्रशोधन र वजार व्यवस्थापन  

 जनरल अस्पताल, नर्सयङ होम, लनदान केतर र स्वास्थ्र् संस्थाको दताय, 

सञ चालन अनुमलत  

 स्थानीर् सावयजलनक र्ातार्ातको रुट अनुमलत, नवीकरण 

 इतटरनेट सेवा, टेललसेतटर, केवल, तार लवलहन टेलललभजन प्रसारण अनुमलत, 

नवीकरण 

 स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताय 

स्थानीर् तहमा 

सङ्कलन भई 

बाँडफाँड हुने 

 लबज्ञापन करः स्थानीर् तहल ेदर लनधायरण र सङ्कलन गने  

 मनोरञ जन करः स्थानीर् तहले सङ्कलन गन े(दर र सङ्कलन लवलध प्रदशेल े

लनधायरण गने) 

 घर जग्गा रलजष् िेशन शुल्कः स्थानीर् तहल े सङ्कलन गन े (दर लनधायरण 

प्रदशेले गने ) 

 उद्यान, पाकय , लचलडर्ाखाना,  लतहालसक तथा पुरातालत्वक सम्पदा, संग्रहालर् 

सम्पदा प्रवेश शुल्कको दर लनधायरण र सङ्कलन स्थानीर् तहले गने  
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 ढुङ्गा, लगट्टी, स्लेट, वालुवा, चुनढुङ्गा, अभ्रख, दहिर वहिरमा प्राकृलतक 

स्रोतको करको दर र प्रकृर्ा प्रदशेले लनधायरण गने र स्थानीर् तहले सङ्कलन 

गने ।  

प्रदशे तहबाट 

सङ्कलन भई 

वाँडफाँड हुने 

 सवारी साधन (मालथ उल्लेलखत बाहके) करको दर लनधायरण तथा सङ्कलन 

प्रदशेले गने र प्रदशे स्तरीर् कोषमा जम्मा गन े 

 पदर्ात्रा तथा पर्यटन शुल्कको दर लनधायरण र सङ्कलन प्रदशे गने र प्रदशे 

स्तरीर् कोषमा जम्मा गन े

 पवतायरोहण, रालष् िर् लनकुतज, वतर्जततु आरिण तथा संरिण िेत्रको प्रवेश 

शुल्क लनधायरण र सङ्कलन नपेाल सरकारल ेगरे बमोलजम हुने 

स्रोत: नेपालको संलवधान, २०७२ 

 

३.२ नगरपाललकाको आततरीक आर् पररचालनको अवस्था 
 

स्थानीर् सरकार सञ चालन  न, २०७४ अनुसार नगरपाललकालाई प्राप् त राजस्व अलधकारका शीषयकहरूको 

पररचालन कसरी भईरहकेो छ भत ने जात न उपर्ुक्त हुतछ । नगरपाललकाले उपरोक्त राजस्व शीषयकहरू मध्र् े

हाल असुली गरररहकेो, सङ्कलनका लालग आवश्र्क नीलतगत लनणयर् मात्र गरेको र सम्भावना भएका 

त्र्स्ता िेत्रहरुको र्थाथय अवस्थाको बारेमा सम्बलतधत शाखागत छलफलबाट प्राप् त नगरपाललकाको आर् 

पररचालनको अवस्थालाई लनम् नानुसार प्रस्तुत गररएको छ । 

 

ताललका ५ : आततरीक आर् पररचालनको वतयमान अवस्था 

ि.स. आर्का लशषयकहरु सम्भावना दर सङ्कलन 

क करतफय     

१ सम्पलत कर √ √ √ 

२ भूलमकर (मालपोत) √ √ √ 

३ घरजग्गा बहाल कर √ √ √ 

४ व्यवसार् कर √ √ √ 

५ जलडबुटी, कवाडी र जीवजततु कर √ √ - 

६ लवज्ञापन कर √ √ - 

७ मनोरतजन कर √ √ - 

८ सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा) - - - 

ख गरै करतफय     

१ व्यवसार् रलजष् िेशन दस्तरु (दताय तथा अनुमलत दस्तुर)  √ √ √ 

२ बहाल लवटौरी शुल्ल √ - - 

३ घर नक्सा पास दस्तुर √ √ √ 

४ लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर √ √ √ 

५ सरकारी सम्पलतको बहालबाट प्राप् त आर् √ √ - 

६ लशिा लवकास कोष शुल्क √ √ √ 

७ पर्यटन शुल्क √ √ - 

८ पार्क्कय ङ शुल्क √ √ - 

९ अतर् लविीबाट प्राप् त रकम रकम (राजपत्र, पुस्तक, नक्सा आक्रद) √ √ √ 

१० सरकारी सम्पलतको लविीबाट प्राप् त आर् √ √ - 

११ तर्ालर्क दस्तुर (तर्ालर्क सलमलतको समेत) √ √ √ 
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ि.स. आर्का लशषयकहरु सम्भावना दर सङ्कलन 

१२ अतर् प्रशासलनक शुल्क (बोलपत्र फाराम लविी समेत) √ √ √ 

१३ व्यलक्तगत घटना दताय लवलम्व दस्तुर √ √ √ 

१४ नाता प्रमालण दस्तुर √ √ √ 

१५ सेवा शुल्क दस्तुर √ √ √ 

१६ अतर् राजस्व (मालथका अतर् लशषयकमा नपरेका) √ √ √ 

१७ 
िेक्रकङ, कोर्ोक्रकङ, क्र्ानोइङ, बञ जी जलम्पङ, लजपफ्लार्र र 

र् र्ाफ्टीङ शुल्क 
√ √ - 

१८ लवपद ्व्यवस्थापन कोष तथा वातावरण सरंिण शुल्क √ √ √ 

१९ अस्पताल सञ चालन शुल्क √ √ √ 

२० फोहरमैला व्यवस्थपन शुल्क √ √ √ 

२१ स्थानीर् खानेपानी शुल्क √ √ √ 

२२ 

दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर (एफएम रेलडर्ो सञ चालन, 

घ वगयको लनमायण इजाजतपत्र, लवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् 

स्तरका व्यापाररक फमय, आक्रद) 

√ √ √ 

स्रोत: महालक्ष्मी नगरपाललकाको शाखागत छलफल तथा आर्थयक  न, २०७८/७९ 
 

३.३ नगरपाललकाको आततरीक आर् सङ्कलनको प्रमखु िते्र र सम्भावना लवश् लषेण अवस्था 
 

नगरपाललकाले प्रचललत कानून बमोलजम आततरीक स्रोततफय  सङ्कलन गन ेराजस्वमध्र्े र्स नगरपाललकाल े

हाल उठाइरहकेा लवद्यमान तथा सम्भालवत नर्ाँ आर् िेत्रहरूको सम्भावनाको लवश् लेषणात्मक अध्र्र्न र्स 

शीषयक अततगयत गररएको छ । 
 

३.३.१ स्थानीर् कर राजस्व 
 

क) सम्पलत कर  
 

हालको अवस्थाः नगरपाललकाको आर्थयक  न २०७८ को दफा २ मा “नगरपाललकाको िेत्रलभत्र अनसुूची १ 

बमोलजम सम्पलि कर लागू गरी कार्ायतवर्न गररने व्यहोरा उल्लेख गररएको छ । लवद्यमान कानूनी 

व्यवस्थाले घर र घरले चचकेो जग्गा र अलधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मात्र सम्पलि कर ललन े

व्यवस्था गरेको छ । आ.व. २०७७/७८ मा सम्पलि करबाट रु. १,५२,७५,६९३ आर् भएको दलेखतछ भन े

आ.व. २०७८/७९ मा सम्पलि करबाट २,०२,३९,७१५ आर् भएको दलेखतछ । 
 

सम् भाव्यताः जनगणना २०७८ को प्रारलम्भक नलतजा अनुसार महालक्ष्मी नगरपाललकाको २०,६५९ 

घरधुरी रहकेा छन् । आर्थयक  नमा लवलभत न िेत्रमा फरक दर लनधायरण भएको कारण िेत्र अनुसार कर 

ललने गररएको पाईतछ । र्ी घरहरु लवलभत न प्रकारको छन् । राजस्व शाखाको लववरण अनुसार र्स 

नगारपाललकामा कररब १,२८६ घर लपलर लसस्टम नभएको, ८,५४५ घर कच् ची, १ व्यापाररक भवन र 

बाक्रक १५,६७७ ढलान घर ढुङ्गा तथा इटाको गारोमा लसमेतट जडान भएका र व्यापाररक प्रर्ोजनको 

लालग बनेका िस धिलक आदी र अतर् प्रकारका घर कररब ६,००० रहकेा छन् । सम्पलत कर घरहरुको 

िेत्रफलको आधारमा कर ललने व्यवस्था गररएको हुदँा २०,६५९ घरको औषतमा प्रलत घर ५०० अनुमान 

गदाय कुल घरको िेत्रफल १,०३,२९,५०० वगय क्रफट हुन े हुदँा वगय क्रफट औषतमा २.६७ ललने हो भने रु 
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२,७६,३४,००० सम्पलि कर सङ्कलन हुने दलेखतछ । नगरपाललकाको प्रमुख स्रोतको रुपमा सम्पलि कर 

रहकेो छ ।  

 

सधुारका पिहरूः सम्पलि कर कार्ायतवर्नमा आइसकेको भए पलन सम्भालवत सबै करदाता करको दार्रामा 

आइसकेको दसेखंदनै । सम्पलि करका सम्बतधमा नगरपाललकाले सुधार गनुयपने लवषर्हरु लनम् नानसुार रहकेो 

दलेखतछः 

 

 नगरपाललकाको िेत्रलभत्रका घरहरुको िेत्रफल अनुसार फरक दर लनधायरण गरेमा सम्पलि कर वृलि 

गनय सक्रकतछ । 

 नगरपाललकाका सहरी िेत्र र ग्रालमण िेत्रका घरहरुको छुटै्ट वगीकरण गरर  सोही अनुसार करको 

दर फरक गरी सङ्कलन गनय प्रर्ास थालनी गनुयपने । 

 करको दार्रामा नआएकालाई सूचनामूलक, जनचतेनामलूक तथा अतर् कार्यिमहरु माफय त करको 

दार्रामा ल्र्ाउने  

 सम्बलतधत करदाताको सम्पलत मूल्र्ाङ्कन र्थाथयपरक बनाउन घर र बाटोको लडलजटल नक्साङ्कन 

गरी लनर्लमत अद्यावलधक गने व्यवस्था गने तथा र्सलाई राजस्व सङ्कलन गने कमयचारीको सहज 

पहुचँमा राख् न े

 सम्पलि कर सम्बतधी नगरवासीहरुलाई लवलभत न माध्र्महरुबाट सूलचत गने । 
 

ख) मालपोत/भलूम कर 
 

हालको अवस्थाः नगरपाललकाको आर्थयक  न, २०७८/०७९ को दफा ३ मा अनसुूची २ ल े जग्गाको 

मूल्र्ाङ्कन गदाय जग्गाको िते्रफल, जग्गा भौगोललक अवलस्थलत, जग्गाको उपर्ोगको अवस्था, जग्गा रहकेो 

स्थानमा पूवायधार लवकासको अवस्थालाई आधार मालनन ेव्यवस्था उक्त  नल ेगरेको छ । भूलम कर उठाउन 

जग्गालाई िेत्र छुटाएर दर लनघायरण गरेको छ । १ कमयनासा खोलादलेख गोदावरी खोला पलश् चम १० लमटर 

वा सोभतदा बढी चौडा बाटोले छोएको जग्गा, २ गोदावरी खोला पलश् चम र पूवय ढुलङ्गनसम्म १० लमटर 

भतदा कम चौडा बाटोले छोएको र वडा नं. १,२,३,४,५ र ६ का बाँकी सबै जग्गाहरु, ३ वडा न.ं ६,७,८ र 

९ का गोरेटो बाटोले छोएका जग्गाहरु, ४ वडा नं. १० का सबै जग्गा तथा जुनसकैु वडाका बाटोले नछोएको 

तथा भीरपाखो जग्गाहरु, ५ वषयभरर न ैबाँझो रालखएको जग्गाको ह्रास कर, ६ गोदावरी खोला कररडोरमा 

पने जग्गा, ७ गोदावरी खोला कररडोरले छोएको जग्गा गरी ७ प्रकारमा वगीकरण गरी तोक्रकएको छ । 

आ.व. आ.व. २०७८/७९ मालपोत वा भूलम करबाट रु. ४६,५५,४०२ आर् भएको दलेखतछ । 

 

सम्भाव्यताः र्स नगरपाललकामा कररब ६२ प्रलतशत जग्गा कृलष र्ोग्र् रहकेो छ । जसमा िेत्र अनुसार 

जग्गाको स्वालमत्व, उपर्ोलगता र पहुचँका आधारमा ७ वटा समुहमा वर्गयकरण गरी सोही बमोलजम आर्थयक 

 नमा मालपोत/भूलम करको दर लनधायरण गररएको छ । लवगतमा एक्रककृत सम्पलि करको रुपमा र्सको 

कार्ायतवर्न गररएको छ । हाललाई लनम् नानुसारको जग्गाको मूल्र्ाङ्कनको आधारमा मालपोत बापतको 

थप राजस्व असुल गनय सक्रकने अवस्था छ । 
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ताललका ६ : सम् भाव्य भूलम करको सम्भावनाको गणना 

ि.स.ं 
 जलमनको प्रकार 

िते्रफल 

(हके्टर) 
औसत करको 

दर 
सम्भाव्य 
आम्दानी 

१ ५० लाखसम्मको मूल्र्ाङ्कनमा ७८३ २,००० १५,६६,००० 

२ ५१ लाख देलख १ करोड सम्मको मूल्र्ाङ्कनमा  ४०० ३,५०० १४,००,००० 

३ १ करोड १ लाख देलख १ करोड ५० लाख सम्मको मूल्र्ाङ्कनमा १६० ५,००० ८,००,००० 

४ १ करोड ५१ देलख  २ करोड सम्मको मूल्र्ाङ्कनमा १२० ८,००० ९,६०,००० 

५ २ करोड १ लाख देलख २ करोड  ५० लाख सम्मको मूल्र्ाङ्कनमा ८० १५,००० १२,००,००० 

६ २ करोड ५१ लाख देलख ३ करोड सम्मको मूल्र्ाङ्कनमा ४५ २०,००० ९००,००० 

७ ३ करोड १ लाख देलख ४ करोड  सम्मको मूल्र्ाङ्कनमा ३० ३५,००० १०,५०,००० 

८ ४ करोड १ लाख देलख मालथको मूल्र्ाङ्कनमा २५ ६०,००० १५,००,००० 
  जम्मा १७,०००   ९३,७६,००० 
 

सधुारका पिहरूः नगरपाललकामा भूलम तथा करदाता सम्बतधी लवस्तृत र र्क्रकन तथ्र्ाङ्क उपलधिध छैन । 

र्सकारण भूलम र करदाता सम्बतधी लवस्तृत र र्क्रकन तथ्र्ाङ्क सङ्कलन र लनर्लमत अद्यावलधकरणको 

व्यवस्था गनुय भूलमकर सम्बतधमा प्रमुख आवश्र्कताको रुपमा रहकेो दलेखतछ । थप सुधारका पिहरु दहेार् 

अनुसार छन ्।  

 

 भू-उपर्ोगको आधारमा जलमनको तथ्र्ाङ्क सङ्कलन गन े। 

 खेलतर्ोग्र् जमीनको र्क्रकन तथ्र्ाङ्क सङ्कलन गने । 

 सडकहरुको नक्साङ्कन, नामकरण र लगत कट्टाको व्यवस्था गने । 

 भूलमकर र सम्पलि कर अलनवार्य रुपमा वार्षयक रुपमा उठाइने कानूनी व्यवस्था गन े। 

 सालवकको वगीकरणका आधारमा बढी मूल्र् पने जग्गाको र्थाथय लगत तर्ार पान े। 
 

ग) बहाल कर (घरजग्गा बहाल कर) 
 

हालको अवस्थाः नगरपाललकाको आर्थयक  नले नगर िेत्रलभत्र कुनै व्यलक्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, 

ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंलशक तवरल ेबहालमा क्रदएकोमा घर जग्गा बहाल 

कर लगाईने र असूल गररन े उल्लेख गरेको छ । व्यवसलर्क प्रर्ोजनमा बहाल कर (भवन, घर, पसल, 

ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आसशंक तवरले बहालमा क्रदएकोमा) 

बहाल रकमको १० प्रलतशत तथा आवासीर् प्रर्ोजनमा बहाल रकमको ५ प्रलतशत तोकेको छ । अतर् 

प्रर्ोजनमा भाडा लगाएको भए १० प्रलतशत र जग्गाको हकमा कृलष प्रर्ोजनमा भए २ प्रलतशत र गैर कृलष 

प्रर्ोजनमा भए ५ प्रलतशत तोकेको छ । तर हालसम्म बहालमा क्रदइएका घरहरुबाट मात्र र्ो कर सङ्कलन 

गररएको भत ने जानकारी नगरपाललकासँगको छलफलमा प्राप् त भएको हो । र्सबाट आ.व. २०७८/७९ मा 

रु ३,४२,५४,६१८ असुल भएको दलेखतछ । 

 

सम्भाव्यताः नगरपाललकाल ेघरजग्गा बहाल करलाई व्यवसालर्क र आवलसर् गरी वगीकरण गरेको छ । 

व्यवसालर्कको हकमा १० प्रलतशत र आवासीर्को हकमा ५ प्रलतशत दर कार्म गरेको छ र जग्गाको हकमा 

कृलष प्रर्ोजनमा २ प्रलतशत र गैर कृलष प्रर्ोजनमा ५ प्रलतशत तोकेको छ । जनगणना २०७८ अनुसार र्स 
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नगरपाललकाको घरधुरी २०,६५९ रहकेो मा र्सको कररब ५० प्रलतशत (१३,५००) घर धनीहरुले आफ्ना 

घर बहालमा लगाउने गरेको दलेखतछ । 

 

ताललका ७ : घर बहाल करको सम्भावनाको गणना 

ि.

स.ं 

प्रर्ोजनका आधारमा 

बहालमा बस् न े

बहालमा बस् न े

अनमुालनत 

सङ्ख्र्ा 

मालसक 

भाडा 

रकम 

वार्षयक 

भाडा 

रकम 

जम्मा भाडा 

असलुी 

बहाल 

कर % 
घर बहाल कर 

१ आवालसर् ८,५०० ५,००० ६०,००० ५१,००,००,००० १० ५,१०,००,००० 

२ व्यवसालर्क १,५०० १५,००० १,८०,००० २७,००,००,००० १० २,७०,००,००० 

३ 
कृलष प्रर्ोजनको 

जग्गा 
२,५०० २,००० २४,००० ६,००,००,००० २ १२,००,००० 

४ 
गैर कृलष प्रर्ोजनको 

जग्गा 
१,००० ३,००० ३६,००० ३,६०,००,००० ५ १८,००,००० 

५ जम्मा १३,५००     ८७,६०,००,०००   ८,१०,००,००० 

 

सधुारका पिहरूः नगरपाललकाका पदालधकारी, कमयचारी तथा सरोकारवालासँगको छलफलको आधारमा 

घरबहाल करमा सुधारका लालग लनम् नानुसार सुझाबहरू प्रस्तुत गररएको छः  
 

 घरबहाल कर सङ्कलन गदाय नगरपाललकाले लनधायरण गरेको दरमा आधाररत भई कर असुली गने  

 घरधनी तथा बहालमा बस् ने दबुलैाई बहाल करको लवषर्मा जानकारी गराउन े। 

 सम्पलि कर, व्यबसार् कर र घर जग्गा बहाल कर सङ्कलनलाई एकीकृत रुपमा एकै पटक उठाउन 

सक्रकने गरी तथ्र्ाङ्क र असलूी प्रकृर्ामा सफ्टवेर्र पिलत लवकास गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउने । 

 घर बहाल करको दार्रामा सबै घर बहाल क्रदन े घर वा जग्गावालाहरुलाई एक पटकका लालग 

स्वस्फुतय रुपमा स्वर्म् घोषणा गनय लगाई करको दार्रामा समेटनु पने । 
 

घ) व्यवसार् कर 
 

हालको अवस्थाः नगरपाललकाले आर्थयक  न २०७८ माफय त् नगरपाललका िेत्रलभत्र व्यापार व्यवसार् वा 

सेवामा पँूलजगत लगानी र आर्थयक कारोवारका आधारमा आर्थयक  नको अनुसलूच (४) बमोलजम कर 

लगाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थयक  नमा १६ वटा क्र्ाटागोरी बनाई लवलभत न १०० प्रकारका 

उद्योगहरुमा व्यवसार् करको दर लनधायरण गरेको छ । सबैभतदा बढी नेपाल सरकारको पूणय स्वालमत्वमा 

रहकेो बाहके आर्थयक कारोवार गने वालणज्र् बैंकहरुलाई रु. २०,००० दलेख अस्थाई हाटबजार र घुम्ती 

पसलहरुलाई रु. ५० सम्म व्यवसार् कर तोक्रकएको छ । नगरपाललकाले आर्थयक वषय २०७६/७७ मा 

व्यवसार् कर वापत रु ९५,१९,५२० असुल गरेको दलेखतछ । 
 

सम्भावना: र्स नगरपाललकाको हालसम्मको तथ्र्ाङ्क अनुसार सबै वडाहरुमा लवलभत न प्रकारका साना 

ठुला गरी २,१८२ वटा व्यावसार्हरु दताय भएका छन् । अतर् कररब २,००० वटा व्यवसार् नगरपाललकामा 

दताय नभई सञ चालन भएको छन् र्ी व्यवसार् करको दार्रमा आएका छैनन ्। ती व्यवसार्हरुलाई करको 

दार्रामा समावेस गनय सके आगामी आ.व. करको दार्रामा आउने साना ठुला व्यावसार्को पँूजी हरेी कररब 
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रु. १ करोड दलेख ५ करोड सम्म व्यवसार् कर सङ्कलन हुन सक् ने सम्भावना दलेखएको छ । तर आगामी 

आ.व.मा नै सबै व्यवसार्लाई करको दार्रमा ल्र्ाउन नसक्रकने कुरा लाई मध्र्नजर गद ै ६५ प्रलतशत 

व्यवसार्बाट व्यावसार् कर प्राप् त हुन े अनुमान गररएको छ भन े त्र्स पलछका वषयहरुमा िमशः १० 

प्रलतशतका दरले वृलि हुदँ ैजानेछ । 
 

ताललका ८ : व्यावसार् कर सम्भावनाको गणना 

ि.स.ं व्यापार व्यवसार्को लववरण अनमुालनत 

सङ्ख्र्ा 

करको दर नलवकरण दस्तरु सम्भालवत आर् 

१ रु १ देलख रु २० लाखसम्म 

पूँजी भएको व्यवसार् 
३५०० २००० 

उद्योग व्यवसार्को 

वार्षयक नवीकरण 

गदाय पुँजीमा लाग् न े

व्यवसार् करको ५० 

प्रलतशत 

७०,००,००० 

२ २० लाख देलख ५० लाख सम्म 

पूँजी भएको व्यवसार् 
७०० १०००० ७०,००,००० 

३ ५० लाख देलख १ करोड पूँजी 

भएको व्यवसार् 
११० १५००० १६,५०,००० 

४ १ करोड देलख ५ करोड पूँजी 

भएको व्यवसार् 
३० २५००० ७,५०,००० 

५ ५ करोड मालथ पूँजी भएको 

व्यवसार् 
१५ ५०००० ७,५०,००० 

जम्मा  ४३५५   १,७१,५०,००० 

 

सधुारका पिहरूः नगरपाललकाको व्यवसार् कर सङ्कलनमा सुधार ल्र्ाउनका लालग लनम् न कार्यहरू गनय 

आवश्र्क दलेखतछ । 
 

 नगरपाललकामा सञ चाललत सबै क्रकलसमको व्यवसार्को लववरण लगत तर्ार गने । 

 घुम्ती टोली खटाई स्थलगत रुपमै व्यवसार् दताय गरी प्रमाणपत्र क्रदने र कर सङ्कलन गने व्यवस्था 

गने । 

 लगानीको तथा कारोबारको आधारमा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन तथा लनधायरण गने । 

 व्यवसार् दताय, नवीकरण र खारेजी सम्बतधी स्पष् ट कार्यलवलध तर्ार गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउने । 

 व्यवसार् करलाई दताय र नवीकरणमा ललने गरी काननूी व्यवस्था पररमाजयन गने । 

 बजार अनुगमन गने, र्सका लालग राजस्व परामशय सलमलतलाई बढी सक्रिर् बनाउने । 

 कर अलभर्ान सञ चालन गरी कर सचेतना अलभवृलि गने साथसाथ ै र्स सम्बतधमा नागररकका 

गुनासो सनुुवाइ गरी जार्ज गुनासो सम्बोधनको व्यवस्था गने । 

 व्यवसार्ीहरुमा कर लतनय प्रोत्सालहत गने खालका कार्यिमहरु सञ चालन गन े। 

 कर लशिा कार्यिम सञ चालन गने । 

 बढी कर लतने व्यवसार्ीहरुलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गने । 
 

 

ङ) जलडबटुी, कवाडी र जीवजतत ुकर 
 

हालको अवस्थाः र्स शीषयकमा नगरपाललकाले हालसम्म कुन ैकर सङ्कलन गरेको छैन । नगरपाललकाको 

आर्थयक  नमा नगरपाललका िेत्रमा कुनै व्यलक्त वा संस्थाले जडीबुटी, कवाडी र लजवजततुको हाड, लसङ, 

प्वाँख, छालाजस्ता वस्तुको व्यवसालर्क कारोबार गरे बापत कर लगाइने र असुल उपर गररने उल्लेख 
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गरेको छ । नगरपाललका आर्थयक  नको अनुसूची ७ मा ऊन, खोटो, वनकस लगार्तका जडीबुटी तथा अतर् 

वन पैदावरको व्यवसालर्क उपर्ोग कर लनधायरण गररएको छ । त्र्सैगरी जीवजतत ुकर (प्रचललत कानुन 

बमोलजम लनषेलधत जीवजतत ुबाहकेका अतर् मृत वा माररएको जीवजततुको हाड, सीङ, प्वाँख, छाला वा 

र्स्तै प्रकृलतको वस्तुको व्यवसालर्क उपर्ोग कर) व्यवस्था गररएको छ । तर कुनैपलन बस्तुको दर रेट 

लनधायरन गररएको छैन । 
 

सम्भावनाः र्स नगरपाललकाका लललतपुर महानगरपाललकासँग जोलडएको हुनाल े कवाडी मालवस्तुको 

सङ्कलन र लनर्ायत हुनेसक् ने दलेखतछ । त्र्सैगरी र्स नगरपाललकाको वन िेत्रबाट लवलभत न प्रकारको 

जलडबुटीको सङ्कलन तथा लबिी सम्बतधमा कुनै तथ्र्ाङ्क नभए पलन आसपासको ग्रामीण िेत्रमा र्सको 

उत्पादन र लविीको सम्भाव्यता दलेखतछ । र्स नगरपाललकामा उल्लेलखत शीषयक अततगयत कवाडीतफय  ५ 

लाखसम्म र जलडबुटी र जीवजततुतफय  २ लाख गरी कररब ७ लाख हाराहारीमा आम्दानी हुनसक् ने अनुमान 

गररएको छ । 
 

सधुारका पिहरूः र्ससँग सम्वलतधत व्यवसार्ीहरुको दताय र अलभलेखीकरण गन े। 
 

 कवाडी वस्तुको व्यवसालर्क कारोवारलाई इजाजत प्रदान गरी वार्षयक ठेक् का माफय त कर सङ्कलन 

गने । 

 नगरपाललकाले कवाडी बस्तकुो भण्डारणको िेत्र पलहचान गने । 

 जडीबुटीको र लजवजततुको उपलधिधता पिा लगाई कारोबारमा कर सङ्कलन शुरुवात गने । 
 

३.३.२ गरै कर राजस्व 
 

नगरपाललकाले नगरवासी तथा सेवाग्राहीहरूलाई लवलभत न सेवा प्रदान गरेबापत तोक्रकएको दरमा सेवा 

शुल्क सङ्कलन गन ेसक् न े प्रावधान अनुरुप नगर सभाल े लवलभत न सेवाहरूको शुल्कको दर लनधायरण गरी 

सेवा शुल्कहरू सङ्कलन गरररहकेो छ । र्स ै सतदभयमा अगामी आ.व.हरुमा नगरपाललकालाई प्राप् त हुन े

राजस्व अनुमान गररएको  छ । 
 

क) व्यवसार् रलजष् िेश दस्तरु (दताय तथा अनमुलत दस्तरु)  
 

हालको अवस्थाः हालको कानूनी व्यवस्था अनुसार नगरपाललकाले एफएम रेलडर्ो सञ चालन, घ वगयको 

लनमायण इजाजत पत्र, लवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशिा तथा 

धिर्वसालर्क ताललम, ट् र्ुसन, कोलचङ, औषलध पसल, प्लरटङ्ग जस्ता व्यवसालर्क सङ्घ संस्थाहरूको दताय, 

नवीकरण गरर सो को दस्तरु सङ्कलन गनय सक् न ेछ । स्थानीर् तहहरूको गठनसँगै नगरपाललकालाई र्ो 

अलधकार प्राप् त भएको हो । उल्लेलखत सङ्घसंस्थाहरू एकपटक नगरपाललकामा दताय भईसकेपलछ अतर्त्र 

पुनः दताय हुनु पदनै । व्यवसार् तथा सङ्घसंस्थाहरू दताय भई सकेपलछ वार्षयक रुपमा नवीकरण गनुयका साथ ै

वार्षयक कर पलन लतनुयपने हुतछ । नगरपाललकाले आर्थयक  न अनुसूची ४ मा लनधायरण गरेको बमोलजम 

व्यवसार्ी दताय शुल्क र नवीकरण शुल्क लनधायरण गररएको छ । आ. व. २०७८/७९ मा नगरपाललकाले रु 

९९,७५,८२३ सङ्कलन गरेको दलेखतछ । 
 

सम्भावनाः आ.व. २०७९/८० मा कररब ५,००० वटा सङ्घसंस्थाहरू दताय/नवीकरण हुने र सो बापत 

नगरपाललकालाई कररब १,९६,१७,५०० हाराहारीमा राजस्व प्राप् त हुन े अनुमान गररएको छ भने 
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त्र्सपलछका आ.व.हरूमा तर्नू सङ्ख्र्ामा सङ्घसंस्थाहरू दताय हुद ैजान ेतथा अलघल्ला आ.व.हरूमा दताय 

भएकाहरू नवीकरण हुद ै जानेछन् । उल्लेलखत सम्भालवत रलजष् िेशन दस्तुर बापतको आर् सम्बलतधत 

व्यवसालर्क सङ्घ संस्था दताय गदायको आर्थयक वषयमा दताय दस्तुर रकम मात्र सङ्कलन हुने र त्र्सपलछका 

आ.व.मा नवीकरण गदाय नवीकरण दस्तुर प्राप् त हुने गदयछ । 
 

ताललका ९ : व्यवसार् कर सम्भावनाको गणना 

ि.स.ं व्यापार व्यवसार्को लववरण अनमुालनत 

सङ्ख्र्ा 

दस्तरु दर नलवकरण दस्तरु सम्भालवत आर् 

१ रु १ देलख रु २० लाखसम्म 

पूँजी भएको व्यवसार् 
३,५०० २,००० 

उद्योग व्यवसार्को 

वार्षयक नवीकरण 

गदाय पुँजीमा लाग् न े

व्यवसार् करको ५० 

प्रलतशत 

९४,६७,५०० 

२ २० लाख देलख ५० लाख सम्म 

पूँजी भएको व्यवसार् 
७०० १०,००० ७०,००,००० 

३ ५० लाख देलख १ करोड पूँजी 

भएको व्यवसार् 
११० १५,००० १६,५०,००० 

४ १ करोड देलख ५ करोड पूँजी 

भएको व्यवसार् 
३० २५,००० ७,५०,००० 

५ ५ करोड मालथ पूँजी भएको 

व्यवसार् 
१५ ५०,००० ७,५०,००० 

जम्मा  ४,३५५   १,९६,१७,५०० 

 

सधुारका पिहरूः  
 

 दताय, अनुमलत र नवीकरणका लालग छुटै्ट कार्यलवलध तजुयमा गने  

 नर्ाँ संस्था, फमय वा उद्योग स्थापना गनुयपूवय दताय तथा अनमुलत प्रमाणपत्र अलनवार्य गने  

 अनुमलत नललई सञ चालनमा रहकेा संस्था, फमय उद्योगलाई दताय गनय प्रोत्साहन गने । 
 

 

ख) बहाल लवटौरी शलु्क 
 

हालको अवस्थाः नगरपाललका आर्थयक  नको अनसुूची ६ मा  आफुले लनमायण, रेखदखे वा सञ चालन गरेको 

हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनकेा संरचनाको उपर्ोग बापत कार्यपाललकाले तोके बमोलजम 

बहाल लवटौरी शुल्क सङ्कलन गनय सक् नेछ । सावयजलनक जग्गा, बाटोको छेउछाउका सावयजलनक स्थलमा 

रहकेा टहरा, पसलहरु बाट प्रभावकारी रुपमा लवटौरी कर सङ्कलन गनय सकेको खण्डमा राजस्व असुलीको 

सम्भावना दलेखतछ । प्रर्ाप् त िेत्रगत तथ्र्ाङ्कको अभावले गदाय प्रस्तुत अध्र्र्नमा नगरपाललकाका लालग 

आगामी आ. व. २०७८/७९ मा नगरपाललकाले रु ७,६०० सङ्कलन गरेको दलेखतछ । 
 

सम्भावना बहाल लवटौरी शुल्कका लालग र्स नगरपाललकाको सहार्क राजमागय आसपास रहकेा सडक 

अलधकार िेत्रमा लनमायण गररएका होटेल, रेष् टुरेतटहरुसँग बहाल लवटौरी असुल गनय सक्रकतछ । त्र्स्त ै

सावयजलनक पोखरी पाकय  तथा सडक िेत्रमा लनमायण भएका टहरा, पसलहरु कररब १०० को सङ्ख्र्ामा 

रहकेा र लतनीहरुसँग वार्षयक ५,००० को दरले असुल गदाय कररब ५ लाखसम्म आर् प्राप् त हुने दलेखतछ । 

प्रभावकारी रुपमा नीलतगत व्यवस्थाका साथ र्ो कर लागु गनय सकेमा नगरपाललकाललाई त्र्स क्रकलसमका 

जग्गा, संरचनाबाट कररब ५ लाखसम्म वार्षयक आम्दानी हुन सक् ने अनुमान गररएको छ । 
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सधुारका पिहरूः  
 

 सावयजलनक, पर्तय र  लानी जग्गा तथा त्र्स्ता जग्गामा बनेका घर, टहरा तथा अतर् संरचना 

सम्बतधी लवस्तृत तथ्र्ाङ्क सङ्कलनलाई अलततम रुप क्रदई बहाल लवटौरी शुल्कको दार्रामा 

ल्र्ाउने । 

 जलमनको उपर्ोग अनुसार शुल्कको दर लनधायरण गने । 

 हाट बजारमा हुने पसल तथा व्यापार सम्बतधी आवश्र्क तथ्र्ाङ्क/लववरण सङ्कलन गने ।  

 सङ्कललत लववरणका आधारमा पसलहरूको वगीकरण गरी हाट बजार लवटौरी शुल्कको दर 

लनधायरण गने र सोही आधारमा ठेक् का अङ्क कार्म गने ।  
 

ग) घर नक्सा पास दस्तरु 
 

हालको अवस्थाः नगरपाललकाको आर्थयक  नमा नक्सापास दस्तुरको दर तोक्रकएको छ तर नक्सापासको 

प्रचलन नगरपाललकाको ग्रालमण िेत्रमा व्यापक रुपले अलघ बढेको दसेखंदनै । हाल नक्सापासको लालग 

कररब ९५ प्रलतशत प्रकृर्ामा आउन ेगरेको पाईएको छ । र्स ैछलफलको िममा नक्सापास प्रक्रिर्ा शुरु 

गररएको र लनमायण भइसकेका घरहरुको समेत लनर्मन गने तर्ारी भएको उल्लेख गररएको छ । र्सका 

लालग नक्सापास लनवेदन दस्तुर आर्थयक  न को अनसुचूी ९ अनुसार गने भलनएको छ । जस्मा ५ वटा 

लवलभत न प्रकारको घरको नक्सापासको दर लनधायरण गररएको छ ।  
 

 व्यावसालर्क भवनको नक्सा पास (६ हजार वगय क्रफट भतदा कम) शुल्क तथा दस्तुर रु ११ प्रलत 

वगयक्रफट 

 हाउलजङको घरको नक्सा पास शुल्क तथा दस्तुर रु १५ प्रलत वगयक्रफट 

 आवासीर् भवनको नक्सा पास (६ हजार वगय क्रफट भतदा कम) शुल्क तथा दस्तुर रु ७ प्रलत वगयक्रफट 

 नक्सा पास (६ हजार दलेख १० हजार वगय क्रफट सम्म) शुल्क तथा दस्तरु रु २० प्रलत वगय क्रफट 

 नक्सा पास (१० हजार वगय क्रफट भतदा माथी) शुल्क तथा दस्तुर रु ३० प्रलत वगय क्रफट 
 

नगरपाललकाले आ. ब. २०७८/७९ मा नगरपाललकाले रु ५,९८,२६,०३० सङ्कलन गरेको दलेखतछ । 
 

सम्भावनाः नक्सापास नगरपाललकाको लनर्लमत र एक उल्लेख्र् आम्दानीको स्रोत हो । नगर िेत्रमा 

नक्सापास अनुमलत नललइकन बनेका घरहरुको सङ्ख्र्ा उल्लेख्र् रहकेा तर कडाइका साथ अलभलेखीकरण 

दस्तुर सङ्कलन हुन नसकेको दलेखतछ । 
 

ताललका १० : नक्सा कार्यको लववरण 

लववरण सङ्ख्र्ा अनमुालनत दर जम्मा 

नर्ाँ दताय २,५०० ५,००० १,२५,००,००० 

नक्सा पास २,००० ३०,००० ६,००,००,००० 

लनमायण सम्पत न प्रमाण पत्र १,५०० १०,००० १,५०,००,००० 

जम्मा ६,१००  ८,७५,००,००० 
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आगामी आ.व.२०८९/८० मा हुन सक् न े नर्ा ँ घरहरूको नक्सापास र पुराना घरहरूको दताय 

(अलभलेलखकरण) को अनुमालनत सङ्ख्र्ा र प्राप् त तथ्र्ाङ्क तथा लवगतको आर् प्रवृलिका आधारमा घर 

नक्सा पास दस्तुर दस्तुर बापत प्राप् त हुने आर् कुल रु. ८,७५,००,००० सम्म सङ्कलन गनय सक्रकने आँकलन 

गररएको छ । 
 

सधुारका पिहरुः सचतेनामलूक तथा प्रचारात्मक अलभर्ानहरु सञ चालन गरी नक्सापास हुन बाकँी सबै 

घरलाई नक्सापासको दार्रामा ल्र्ाउने । 
 

 आवासीर् व्यवसालर्क तथा औद्योलगक प्रर्ोजनका घरहरुलाई नक्सापास दस्तुरको दरमा लवलवधता 

कार्म गरी सकेसम्म सानो सरंचना लनमायण गने लसमातत करदातालाई सहुललर्त प्रदान गने । 

 नक्सा पास र घर बहाल कर तथा व्यवसार् करलाई सचूना प्रलवलधको उपर्ोग गरी एक आपसमा 

आवि गने तथा कर प्रशासन र नक्सापास प्रक्रिर्ालाई सरलीकरण गन े। 
 

घ) लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरु 
 

हालको अवस्थाः नगरपाललकाकाले लवलभत न क्रकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुरको दर आर्थयक  न 

माफय त लनधायरण गरी कार्यपाललकाको कार्ायलर् तथा वडा कार्ायलर्बाट सङ्कलन गद ैआएको छ । आर्थयक 

 नको अनसुूची ९ मा लवलभत न क्रकलसमका लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरुको दर लनधायरण गरेको छ । 

लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर वापत आ.व. आ व २०७८/७९ मा नगरपाललकाले रु २,४०,२८,५६८ 

सङ्कलन गरेको दलेखतछ भने गत आ.व. २०७८/७९ मा १,९४,९०,१७५ रुपैर्ा सङ्कलन भएका लथर्ो ।  
 

सम्भावनाः र्स अततगयत नगरपाललकाले प्रदान गने सङ्घसंस्था लसफाररस, इजाजत लसफाररस, नाता 

प्रमालणत, ठेगाना प्रमालणत, घरजग्गा नामसारी, घरजग्गाको चारक्रकल्ला लसफाररस, वैदलेशक कामकाजको 

लालग लसफाररस लगार्तका लवलभत न लसफाररसहरू गरेवापत ललईने दस्तरु पदयछ, जुन नगरपाललकाको 

प्रमुख आततरीक आर् मध्र्ेको एक हो । नगरपाललकाले लसफाररश दस्तुरको दररेट नगर सभाबाट लनधायरण 

गनुयका साथै लवलभत न शीषयकहरूमा रकम समेत सङ्कलन गरररहकेो छ । जस बापत न.पा.लाई कररब 

३,९६,००,००० को हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गररएको छ । 
 

ताललका ११ : लसफाररस दस्तरु सम्भावना 

दस्तरु औसत दलैनक औसत वार्षयक लनवदेन 

(वार्षयक २४० क्रदन) 
औसत दर सम्भाव्य राजस्व 

लवलभत न लसफाररस दस्तुर ३३० ७९,२०० ५०० ३,९६,००,००० 

जम्मा ३३० ७९,२०० ५०० ३,९६,००,००० 
 

सधुारका पिहरूः लसफाररश वा प्रमालणत गनुयपूवय दस्तुर लतरे नलतरेको र्क्रकन गने । 
 

 दस्तुर नबुझाएसम्म सम्वलतधत अलधकारीले लसफाररश वा प्रमालणत नगने  

 वडाबाट सङ्कललत दस्तुरहरू शीषयक सलहतको लववरण तर्ार गन े 
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घ) सरकारी सम्पलिको बहाल र लविीबाट प्राप् त आर् 
 

हालको अवस्थाः र्स शीषयकमा नगरपाललकाल ेआम्दानी गरेको दलेखदनै । र्स नगरपाललकाको स्वालमत्वमा 

रहकेा भौलतक सम्पलिहरु व्याक हो लोडर तथा अतर् सम्पलि भाडामा क्रदएर नगरपाललकाले आर् प्राप् त गनय 

सक् ने तर नगरररहकेो अवस्था छ ।  
 

सम्भावनाः नगरपाललकाको स्वालमत्वमा भएका सम्पलिहरूका बहाल पररचालनसम्बतधमा प्रार्ाप्त 

तथ्र्ाङ्कहरू नभएता पलन आगामी आ.व.मा देहार् अनुसार आर् प्राप् त हुन ेअनुमान गररएको छ । 
 

ताललका १२ : सम्पलिहरूको बहालबाट प्राप् त आर् 

िं. स.ं स्वालमत्वमा रहकेो सम्पलि अनमुालनत सम् भाव्य आर् 

१ जेसीलभ (व्याक हो लोडर) भाडा  १०,००,००० 

२ रोलर २,००,००० 

३ गे्रडर २,००,००० 

४ रटपर १,५०,००० 

५ अतर्  ५,००,००० 

जम्मा २०,५०,००० 
 

सधुारका पिहरूः नगरपाललकाको स्वालमत्वमा भएका र बहालमा लगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको लववरण 

र्क्रकन गरी सबै सम्पलिको बहाल रकमको दर आर्थयक  नमा समावेश गने । 
 

 नपाको सम्पलि बहालमा लगाउने सम्बतधमा कार्यलवलध तजुयमा गरी कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने । 

 कार्यलवलधमा उलल्ललखत शतयहरू पालाना भए नभएको आवलधक रुपमा अनुगमन गने । 

 बहालमा प्राप् त रकम सोलह लशषयकमा सङ्कलन गने । 
 

ङ) लशिा लवकास कोष शलु्क 
 

हालको अवस्थाः नगर िेत्रलभत्र रहकेा लनजी शैलिक ससं्था, शैलिक परामशय सेवा तथा ताललम प्रदार्क 

संस्थाहरुको अलभलेखीकरण, नवीकरण, परीिा शुल्क साथै स्थानाततरण बापत अनुसचूी - ४ मा तोक्रकएको 

दरमा लशिा लवकास कोष शुल्क लगाई असुल उपर गररनेछ । आ.व. २०७८/७९ मा नगरपाललकाले रु 

६५,९०० सङ्कलन गरेको दलेखतछ । 
 

सम्भावनाः आर्थयक  नको अनुसूची ४ मा ५ प्रकारल ेशुल्क लनधायरण गररएकोछ । हाल नगरपाललकामा ५६ 

वटा शैलिक संस्था रहकेो छ । जस अततगयत नगरपाललकाले प्रदान गन ेआबिता र अलभलेलखकरण शुल्क 

नवीकरण दस्तरु तथा वार्षयक कर बाट कररब १०,५६,००० को हाराहारीमा राजस्व सङ्कलन हुन े

अनुमान गररएको छ । 
 

ताललका १३ : शैलिक संस्थाबाट प्राप् त आर् अनुमान 

ि.स.ं सङ्ख्र्ा प्रकार अलभललेखकरण,  नवीकरण 

दस्तरु तथा वार्षयक कर 

अनमुालनत सम् भाव्य आर् 

१ ५ संस्थागत क्र्ाम्पस ५५,००० २,७५,००० 

२ ४ गुठी माफय त सञ चाललत २,५०० १०,००० 
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लवद्यालर् 

३ ३७ संस्थागत लवद्यालर् ३५,००० १२,९५,००० 

जम्मा ४६   १५,८०,००० 

 

सधुारका पिहरूः नगरपाललकाको िेत्र लभत्र भएका शैलिक संस्थाहरुमा लगाउन सक्रकने करको लववरण 

र्क्रकन गरी सबै शैलिक संस्थाहरुमा शैलिक करको दर आर्थयक  नमा समावेश गने । 
 

 नगरपाललकाको शैलिक कर लगाउनेसम्बतधमा कार्यलवलध तजुयमा गरी कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने । 

 कार्यलवलधमा उलल्ललखत शतयहरू पालाना भए नभएको आवलधक रुपमा अनुगमन गने । 

 सबै वडा कार्ायलर्हरुमा कम्प्र्ुटर सफ्टवेर्रमा आधाररत लबललङ प्रणालीलाई अलनवार्य बनाउने । 
 

छ) पर्यटन शलु्क 
 

हालको अवस्थाः आर्थयक  न २०७८ को अनसुूची ४ आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पटयर्कहरुका लागी शुल्क 

ललने व्यवस्था गरेको छ । अनुसूचीमा पर्यटनसँग सम्मलतधत सेवामा कर लनधायरण गररएको छ ।  तर 

नगरपाललकाले हालसम्म छुटै्ट पर्यटनबाट आर् आजयन गनय सकेको छैन ।  
 

सम्भावना आर्थयक वषयको २०७९/८० को वार्षयक नीलत तथा कार्यिममा पर्यटन गुरुर्ोजना तजुयमा गरी 

पर्यटन पूवायधार लवकास माफय त आर् आजयन गररने नीलत उल्लेख छ । त्र्सैगरी नगरपाललका लभत्र रहकेा 

पर्यटक्रकर् बाट समेत पर्यटन शुल्क असुल हुने सम्भावना रहकेो छ । त्र्सैले आगामी वषयहरुमा नगरपाललका 

आउने आततरीक र लवदशेी पर्यटकहरुबाट रु. १,५०,००० आम्दानी हुनसक् ने अनुमान गररएको छ  । 
 

सधुारका पिहरूः पर्यटक्रकर् स्थलहरु बोझेपोखरी, माने भञर्ाङ, गणेशमान पाकय , मनमोहन पाकय , लाकुरी 

भञर्ाङ, लभमसेन डाँडा, कोट डाँडा, सुर्ोदर् स्थल, पाँच पोखरी डाँडा, शृ्रङ्गेरी डाँडा, शृ्रङ्गेरी गुफा, शृ्रङ्ग 

ऋलष गुफा, कामधेनु गुफा, गौलशङ्ग तीथय, माने चैत्र् गुम्बा, आक्रद िेत्रको आर्थयक  नमा पर्यटक्रकर् शुल्क 

तोक् ने स्थानीर् पटयर्क्रकर् िते्रहरुको प्रचार प्रसार गने । तथा पर्यटन िेत्रबाट प्राप् त राजस्व लशषयगत रुपमा 

सङ्कलन गने । 
 

ज) पार्क्कय ङ शलु्क 
 

हालको अवस्थाः आर्थयक  न २०७८ को अनुसूची ६ मा आफ्नो िेत्रलभत्र पार्क्कय ङ शुल्क ललन सक् ने व्यवस्था 

गरेको छ । महालक्ष्मी नगरपाललकाको बढ्दो शहरीकरणको कारण पार्क्कय ङ स्थल कम भएको कारण 

नगरपाललकाले पार्क्कय ङ स्थल छनौट गरेर र्सबाट आर् गनय सक् नेछ । तर नगरपाललकाले हालसम्म आर् 

आजयन गनय सकेको छैन । 
 

सम्भावना र्स लशषयक बाट नगरपाललकाले हाल सम्म आम्दानी नगरे पलन आगालम क्रदनमा आम्दानी हुन े

दलेखतछ । नगरपाललकाले पार्क्कय ङ स्थल तोकेर आम्दानी गनय आर्थयक  न २०७८ मा दर कार्म गरेको छ । 

जस अनुसार प्रलत घण्टा वा प्रलत क्रदनको दर लनधायरण गररएको छ । जसमा िक, बस, लहरी, लमनी िक, 

लमनी बस, िर्ाक्टर, िेन, डोजर, पावर रटलर, अतर्को प्रलत घण्टा २० वा प्रलत क्रदनको २०० तोक्रकएको छ 

भने कार, लजप, डलेलभरी भ्र्ान, टेम्पो, अटो ररक्सा मोटर साइकल, स्कुटर, मोपेडको प्रलत घण्टा ५ वा 
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प्रलत क्रदनको ५० लनधायरण गररएको छ । जसबाट नगरपाललकाले वार्षयक रु २,५०,००० सम्म आम्दानी गनय 

सक् नेछ । 
 

सधुारका पिहरूः - नगरपाललकाको िेत्र लभत्र भएका पार्क्कय ङ स्थलको लववरण र्क्रकन गने । 
 

 पार्क्कय ङ स्थलको पलहचान गरी सो िेत्रलाई ठेक् का प्रणालीबाट ठेक् का क्रदने व्यवस्था गन े 

 नगरपाललकाको पार्क्कय ङ कर लगाउने सम्बतधमा कार्यलवलध तजुयमा गरी कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने  

 कार्यलवलधमा उलल्ललखत शतयहरू पालाना भए नभएको आवलधक रुपमा अनुगमन गने ।  
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पररच्छेद - चारः आर् सङ्कलनको संस्थागत िमता तथा सङ्कलन अवस्था 
 

र्स पररच्छेदका उपखण्डहरुमा महालक्ष्मी नगरपाललकाको राजस्व पररचालनमा गरेका प्रर्ासहरू तथा 

आर् सङ्कलनको अवस्थालाई छोटकरीमा व्याख्र्ा गररएको छ । र्सल ेनगरपाललकाको आर् सङ्कलनको 

लालग संस्थागत िमतामा सधुार गनय गनुयपने कार्यहरू पलहचान गनय सहर्ोग पुग्  ने छ । 
 

४.१ राजस्व पररचालन सम्बतधी नीलत तथा सरं्तत्र 
 

स्थानीर् सरकार सञ चालन  न २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीर् राजस्व परामशय सलमलत सम्बतधी 

व्यवस्था रहकेो छ । र्स सलमलतले राजस्व सम्बतधी नीलत तथा काननू तजुयमा, संशोधन, पररमाजयन र सोको 

पररपालना सम्बतधी परामशय, राजस्वको स्रोत, दर, दार्रा लवश् लषेण गरी प्राप् त हुनसक् ने राजस्वको 

लवश् लषेण, अनुमान, कर, गैरकर, सेवा शुल्क, दस्तुर, आक्रदको दर सम्बतधमा परामशय क्रदने जस्ता कार्यहरु 

गदयछ । र्स नगरपाललकामा स्थानीर् राजस्व परामशय सलमलतको गठन दहेार् अनसुार भएको छ । 
 

ताललका १४ : राजस्व परामशय सलमलत लववरण 

ि.स.ं पद सलमलतको लजम्मवेारी 

१ नगर उप–प्रमुख संर्ोजक 

२ प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत पदने सदस्र् 

३ कार्यपाललका सदस्र् सदस्र् 

४ कार्यपाललका सदस्र् सदस्र् 

५ उद्योग वालणज्र् सङ्घ प्रलतलनलध सदस्र् 

६ घरेलु तथा साना उद्योग प्रलतलनलध सदस्र् 

७ राजस्व शाखा प्रलतलनलध सदस्र् सलचव 
 

राजस्व पररचालनका लालग र्स नगरपाललकाले लनम् न बमोलजमका कार्यहरू अगाडी बढाएको दलेखतछ । 
 

 नगरपाललकाको लेखा प्रणालीलाई चुस्त, दरुुस्त, लमतव्यर्ी तथा पारदशी बनाउनका लालग 

एकीकृत सफ्टवेर्रबाट लेखा प्रणाली सञ चालन गररनेछ ।  

 तोक्रकए बमोलजमको कर लनर्लमत र सहज एवम् प्रभावकारी रुपमा बुझाउने करदातालाई 

प्रोत्साहन गने व्यवस्था लमलाइने छ ।  

 नगर िेत्रलभत्र रहकेा सावयजालनक जग्गाको र्क्रकन लागत तर्ार गन ेकार्य अगाडी बढाइनेछ ।  

 नगरपाललकाको आर्थयक िमता बढाउनका लालग नगर िेत्रमा लागु गनय सक्रकन े खालका करका 

दार्राहरूको पलहचान गरी करका दर भतदा दार्रा बढाउने नीलत अवलम्बन गररनेछ । 

 नेपालको संलवधान र स्थानीर् तह सरकार सञ चालन  न, २०७४ बमोलजम नगरपाललकामा दताय 

हुने भनी तोक्रकएका उद्योग व्यवसार्लाई नगरपाललकामा दताय गने व्यवस्था लमलाई त्र्सको 

अलभलेखीकरण गने कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाइनेछ । 

 

४.२ आर् सङ्कलनको ससं्थागत िमता 
 

नगरपाललकाको संगठन स्वरुप हदेाय राजस्व असुलीका लालग छुटै्ट राजस्व शाखा साथै लनर्क्दयष् ट कमयचारी 

खटाएको अवस्था छ । नगरपाललकाले एक जना अलधकृत छैटौं र अको जना सहार्क स्तरको कमयचारीलाई 
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नै र्सको लजम्मेवारी क्रदइएको छ । र्सरी कार्य गदाय प्रभावकारी रुपमा राजस्व असुलीमा भईरहकेो 

कमयचारीसँगको अततरक्रिर्ाबाट अवगत भर्ो । नगरपाललकाले राजस्व असुली कार्यमा कम्प्र्ुटरीकृत 

प्रणाली (कम्प्र्ुटर, लप्रतटर, लवललङ सफ्टवेर्र सलहतका) को  प्रर्ोग गरेको दलेखतछ । लनवेदन दस्तुर, 

लसफाररस, पञ जीकरण दस्तुर, मालपोत भूलमकर लगार्तका शीषयकमा असलु हुन े राजस्व वडा 

कार्ायलर्बाटै सङ्कलन गने व्यवस्था रहकेो छ । दताय अनुमलत नवीकरण दस्तुर, नक्सापास लगार्तका सेवा 

भने नगर कार्यपाललका कार्ायलर्बाटै हुने गरेको छ ।  
 

नगरपाललकाको प्रभावकारी राजस्व पररचालनका लालग कार्यपाललका बैठकल े नेपालको संलवधान र 

प्रचललत काननुको अलधनमा रही आफ्नो कार्यिेत्रलभत्र पररचालन गनय सक्रकने राजस्वका स्रोत, दार्रा र दर 

समेतको लवश् लषेण गरर आगामी आर्थयक वषयमा प्राप् त हुन सक् ने राजस्वको अनुमान गने प्रर्ोजनाको लालग 

महालक्ष्मी नगरपाललकामा उप प्रमुखको संर्ोजकत्वमा ७ सदस्र्ीर् राजस्व परामशय सलमत गठन गररएको 

छ  । सलमलतको आवर्कता अनुसार बैठकहरु समर् समर्मा बसी लनणयर् गने गररएको छ । 
 

राजस्व प्रशासनमा सधुार गनुयपन ेपिहरुः 
 

नगरपाललकाले राजस्व प्रशासनसँग सम्बलतधत दहेार् बमोलजमको सवालहरुमा प्रर्ाप् त सुधार गनुयपन े

दलेखतछ ।  
 

 नगरपाललकाको संगठन सरंचनामा राजस्व शाखा गठन भइसकेको छ । अनलाईन माफय त राजस्व 

सम्बतधी सङ्कलन र अलभलेख राख् ने कार्य भईरहकेो छ । प्रर्ायप् त स्थान सलहतको कोठाको 

व्यवस्थापन गरी आवश्र्क दि कमयचारी र भौलतक सुलवधा सलहत कार्यकिको व्यवस्था गरी सुदढृ 

गनुयपने दलेखतछ । 

 नगरपाललका िेत्रलभत्र रहकेा धार्मयक तथा  लतहालसक पूवायधारहरुको अलभलेखांकन, संरिण, 

प्रवियन र लवकास गरी पर्यटकीर् गततधिर्को रुपमा लवकलसत गद ै कर एवम् राजस्वको श्रोतमा 

रुपाततरण गराउन आवश्र्क रहकेो दलेखतछ । नगरपाललका अततगयतका  लानी पर्तय जग्गाहरूको 

पलहचान गरी नगरपाललकाको अलधनमा रहने प्रवतध लमलाइ ती जग्गाहरूलाई लवलभत न ढङ्गल े

उपर्ोग गरी आर्आजयन गने व्यवस्था लमलाउनु पने । 

 नगरिेत्रमा रहकेा धामीक तथा  लतहालसक स्थल, पाकय  तथा लपकलनक स्थलहरुलाई पर्यटकीर् 

गततव्यको रुपमा लवकास गनयका लालग पर्यटन बोडयसँग समतवर् गरी पर्यटकीर् गुरुर्ोजना तर्ार 

पाने र र्स कार्यलाई करको दार्रामा ल्र्ाउने । 

 बजार व्यवसार्ीहरूसँग सहकार्य गरी व्यवसार् दताय गन े प्रकृर्ा थालनी गने र अतर् 

सरोकारवालसँग छलफल एवम् सहकार्य गरी व्यवसार् कर सम्बतधी आवश्र्क कार्यलवलध लनमायण 

गरी लागु गनुयपने दलेखतछ । 

 सबै वडाहरूमा करदाता लशिा कार्यिम प्रभावकारी ढङ्गले सञ चालन गरी कर चुहावटलाई 

तर्ूनीकरण गनुयपने दलेखतछ । 

 करको सम्भावना भएका शीषयकमा करको दर लनधायरण नभएको र भलवष्र्मा असुल हुन सक् न े

िेत्रमा दर लनधायरण भएको दलेखएकोले करको दार्रा तथा दरमा समर् सापेि हरेफेर गनुयपन े

दलेखतछ ।  
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 राजस्व तथा कर दस्तरु असुल गनयका लालग वडाहरूमा घुम्ती सेवा चौमालसक/वार्षयक रुपमा 

सञ चालन गनुयपने । 

 राजस्व शाखाको प्रशासलनक िामता वृलि गरर प्रभावकारी ढङ्गले क्रिर्ालशल गराउन श्रोत 

अनुमान सलमलत र राजस्व परामशय सलमतीको भुलमका अझ बढी र प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क 

दलेखतछ । 
 

नगरपाललकाको राजस्व प्रशासन सवालहरू 
 

उपरोक्त व्यवस्थालाई मध्र्नजर गदाय र्स नगरपाललकाको हालको राजस्व पररचालनका सम्बतधमा लनम् न 

सवालहरू लवद्यमान रहकेो दलेखतछ । 
 

 राजस्व प्रशासन सम्बतधी सबै आवश्र्क  न, लनर्म तथा कार्यलवलधहरू तर्ार नहुनु । 

 राजस्व प्रशासनका लालग लसप एवम् िमताले प्रर्ुक्त कमयचारी कमी हुनु । 

 राजस्व सम्बतधी  अलभलेख समेरटएको वस्तुगत लववरण नहुन ु। 

 नर्ाँ स्रोतहरूको पलहचान र लवद्यमान स्रोतहरूको दार्रा लवस्तारमा लवशेष पहल नगनुय । 

 राजस्व असुलीमा राजनैलतक प्रलतविता नदलेखनु । 
 

४.३ आततरीक आर् पररचालन 
 

र्स नगरपाललकाको कुल आर्मा आततरीक आर्को लहस्सा १७% को हाराहारीमा रहकेो छ । आततरीक 

आर् तफय  सम्पलत कर, भूलम कर, घर जग्गा बहाल कर, व्यवसार् दताय नलवकरण, नक्सापास, लसफाररश 

तथा प्रमालणत दस्तुरहरु रहकेा छन् । तसथय आगामी क्रदनमा समेत आततरीक आर्तफय  नगरपाललकाको लालग 

सम्पलि कर, भूलम कर, धिर्वसार् कर, घरजग्गा बहाल कर, नक्सापास, लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर न ै

मुख्र् तथा क्रदगो िेत्र हुन् । गैरकर राजस्व तफय  केलह सेवा शुल्क र दस्तुरहरुको सम्भावना रहकेो दलेखतछ । 

नगरपाललकासँग लवगत आर्थयक वषयहरुको तथ्र्ाङ्कको शीषयकगत आर्सम्बतधी अलभलेख धिर्वलस्थत 

दलेखदनै । र्सले गदाय नगरपाललकाको समग्र राजस्व प्रिपेणलाई र्थाथयको नलजक पुर् र्ाउन करठनाइ रहकेो 

छ । नगरपाललकाबाट प्राप् त तथ्र्ाङ्क अनुसार नगरपाललकाले लवगत आ.व. २०७६/७७, २०७७/७८ र 

२०७८/७९ मा सङ्कलन गरेको र्थाथय आर् लववरण दहेार् अनुसार रहकेो छः 
 

ताललका १५ : नगरपाललकाको आर्को अवस्था 

शीषयक 

वास्तलवक आर् 

७६/७७ 

वास्तलवक आर् 

७७/७८ 

वास्तलवक आर् 

७८/७९ 

सङ्घीर् अनुदान ३६,९८,३९,००० ४५,२७,०२,००० ४१,४८,००,००० 

प्रदेश अनुदान २,८२,७३,००० ५,६१,९३,००० ६,३७,७३,००० 

राजस्व बाँडफाँड २७,४५,०७,००० ३१,८१,६१,००० ३५,५१,३८,००० 

अततररक आर् ९,६६,२१,००० १२,२२,९३,८०८ २३,६८,७७,०९३ 

अततर सरकारी लविीर् हस्ताततरण ३९,८१,१२,००० ५१,८८,८५,००० ५१,९४,७३,००० 

जम्मा १,१६,७३,५२,००० १,४६,८२,३४,८०८ १,५९,००,६१,०९३ 

कुल आर्मा आततरीक आर्को र्ोगदान (%) ८.२८ ८.३३ १४.९० 
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४.४ प्रभावकारी राजस्व पररचालनका प्रमखु पिहरू      
 

स्थानीर् सरकार सञ चालन  न २०७४ ल ेनगरपाललकालाई उपलधिध गराएको लविीर् अलधकार अनुकुल 

राजस्व पररचालनमा सुधार ल्र्ाउनको लालग करको दरमा हरेफेर गरी तत्काल थप तथा र्ोजनाबि प्रर्ास 

थाल्नुपने दलेखतछ । महालक्ष्मी नगरपाललकाले राजस्व पररचालनका लालग तत्काल सम्बोधन गनुयपन े

संस्थागत सवालहरू दहेार् बमोलजम रहकेा छन् । 
 

४.४.१ काननूी तथा नीलतगत व्यवस्था 
 

नेपालको संलवधान तथा सङ्घीर् काननुले प्रदान गरेका राजस्व अलधकार सम्बतधी प्रावधानहरूको 

व्यवलस्थत कार्ायतवर्न र राजस्व पररचालनका लालग करको दार्रा तथा दरमा पररमाजयन गरी लवलनर्ोजन 

 न, आर्थयक  न, लनर्मावली तथा लवलभत न कार्यलवलधहरू समर्मै अद्यावलधक गरी नगरसभाबाट पाररत 

गरी कार्ायतवर्न गनुयपने दलेखतछ । 
 

४.४.२ उपर्ुक्त सगंठन लनमायण 
 

उपर्ूक्त मानव स्रोतको व्यवस्था, िमता लवकास ताललम, कम्प्र्ुटरीकृत राजस्व अलभलेख तथा सूचना 

प्रणाली सलहत राजस्व पररचालनका लालग सुदढृ राजस्व शाखाको व्यवस्था गनुय पने दलेखतछ । साथै वडा 

कार्ायलर्लाई केही शीषयकहरूमा राजस्व असुलीको लजम्मेवारी क्रदइएकोले वडाका कमयचारीहरूलाई 

आवश्र्क ताललम क्रदई दि बनाउनु पने दलेखतछ । 
 

४.४.३ तथ्र्ाङ्कमा आधाररत अलभलखे तथा स्रोतहरूको प्राथलमकीकरण 
 

नगरपाललकाले तर्ार पारेको करको दार्रा र दर रेटल े सबै िेत्रलाई समेट्न नसकेकोले नगरपाललकाल े

सङ्कलन गनय सक् ने लवलभत न कर तथा गैह्र करका दार्रा तथा दरहरूको लववरण आवलधक गनुयपन ेदलेखतछ । 

आगामी क्रदनहरूमा नर्ाँ स्रोतहरूको पलहचान तथा लवद्यमान स्रोतहरूको दार्रा लवस्तार गद ै राजस्व 

पररचालन चुस्त दरुुस्त पानुय पदयछ । 
 

४.४.४ लवलभत न आर्मलूक कार्यिम 
 

आफ्नो आततरीक आर् वृलिका लालग लवलभत न सङ्घ संस्थाहरूसँग समतवर् गरी लवलभत न क्रकलसमका र्ुवा 

अलभमुखीकरण, सीपमुलक तथा आर्मुलक कार्यिमहरू सञ चालन गरी नगरमा ठुलो सङ्ख्र्ामा रहकेा 

मलहला तथा र्ुवा जनसङ्ख्र्ालाई उद्यमी वा अततर उद्यमीको रुपमा रुपाततरण गरी नगरवासीहरुको कर 

लतनय सक् ने िमता अलभवृलि गनुयपने हुतछ । र्सकालालग लवद्यमान सम्पलिको पररचालन गरी व्यवसालर्क 

सेवामुलक तथा आर्मूलक कार्यिमहरू पलन सञ चालन गनय नीलज िेत्रसँग समतवर् गनय आवश्र्क दलेखतछ । 

घरेलु तथा साना उद्योग लवकास सलमलतसँग समतवर् गरी लघु साना एवम मझौला उद्यमीहरूको सजृना 

गनुयपने दलेखतछ । नगर िेत्रमा सञ चाललत व्यापार, पर्यटन, कृलष र व्यवावसार् लगार्तका थप आर्मुलक 

कार्यिमहरु सञ चालन गनुयपने दलेखतछ ।  
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४.४.५ पारदर्शयता र जवाफदलेहता 
 

प्रभावकारी राजस्व प्रशासनका लालग नगरपाललकाले प्रदान गने वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीर्, पारदशी र 

नागररक प्रलत जवाफदहेी हुन आवश्र्क छ । जनु शीषयकबाट आर् आजयन भएको हो सोही शीषयकमा न ैबढी 

खचय गदाय नगरवासीहरूमा राम्रो सतदशे जान सक्दछ । सङ्कललत राजस्व तथा खचयको सावयजलनक गनुय 

पारदर्शयता अलभवृलिका लालग राम्रो प्रर्ास हुन सक्दछ ।  
 

४.४.६ पररवर्तयत व्यवस्था अनसुार राजस्व सङ्कलन 
 

पररवर्तयत व्यवस्था अनुसार राजस्व सङ्कलनको लालग कानूनी व्यवस्था गनुय, त्र्स बमोलजमको दररेट 

लनधायरण गनुय, सङ्कलनको लालग संस्थागत संर्तत्रको स्थापना गनुय, बाँडफाँड हुन े राजस्व शीषयकहरूमा 

समतवर्ात्मक तररकाले राजस्व सङ्कलन गनुय, तत्काल गनुयपने महत्वपूणय कार्यको रुपमा रहकेो छ । 
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पररच्छेद - पाँचः राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
 

५.१ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 

 

र्स पररच्छेदमा प्राथलमक तथा लद्वतीर् स्रोतबाट सङ्कललत सूचना लवश् लषेण तथा अततर्क्िय र्ाबाट तर्ार 

गररएको नगरपाललकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना प्रस्तुत गररएको छ । नगरपाललकाको राजस्व सम्बतधी  

अलधकार, करको दार्रा, दररेट सम्बतधी सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा राजस्व सुधारका िेत्रहरूको 
पलहचान गरी लनलश् चत समर्ावलधमा गररने लजम्मेवारी सलहतको सुधारका क्रिर्ाकलापहरू दहेार् बमोलजम 

रहकेो छ । 
 

क) कर राजस्व सधुार र्ोजना 
 

ताललका १६ : कर राजस्व सुधार र्ोजना 

ि.स. सधुारको लालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजम्मवेारी 

१  सम्पलत कर   

१.१ 
सम्पलत कर व्यवस्था कार्यलवलध तजुयमा गरी पाररत 

गन े 
२०७९ फागनु सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगर कार्यपाललका 

१.२ 

सम्पलि करलाई थप स्पष् ट गनय सङ्घीर् कानुनको 

भावना अनुसार स्थानीर् आर्थयक  न पररमाजयन 

गन े

२०८० असार 

मसातत सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगरसभा 

१.३ 

सम्पिी कर लगार्त अतर् करहरुको लालग एक्रककृत 

सफ्ट्वेर्र खरीद तथा सो सम्बतधी ताललमको 

व्यवस्था गने  

२०७९ कार्तयक नगर कार्यपाललका, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृत 

१.४ 
सम्पलि कर प्रशासनका लालग थप भौलतक 

सामग्रीहरुको व्यवस्था गन े(वडा कार्यलर्मा)  

२०७९ माघ नगर कार्यपाललका, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृत 

१.५ 
सम्पलत कर प्रशासनमा GIS Mapping Tools 

लाई समेत प्रर्ोगमा ल्र्ाउन े

२०८० असार 

मसातत सम्म 

प्रालवलधक शाखा र प्र.प्र.अ. 

२ भूलमकर/मालपोत 

१.१ 
जग्गाको वर्गयकरण अनुसार राजमागयसँग र मुख्र् 

सडकमा जोलडएका क्रकिाको लववरण सङ्कलन गन े

२०७९ असोज 

मसातत सम्म 

आर्थयक प्रशासन शाखा र 

वडा कार्ायलर् 

१.२ 
मालपोत कार्ायलर्हरुबाट जग्गाको नर्ाँ लगत र 

मूल्र्ाङ्कन दर प्राप् त गने   

२०८० असार 

मसातत सम्म 

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत 

र नगर प्रमुख 

१.३ 
जग्गाको उपर्ोग अनुसार पूनःवर्गयकरण गनय वडा र 

टोल समूहहरुसँग परामशय गन े

२०७९ फागनु सम्म राजस्व परामशय सलमलत 

३ व्यवसार् कर   

३.१ 

व्यवसार् दताय तथा नवीकरण सम्बतधी प्रणालीलाई 

व्यवलस्थत गनय व्यवसार् कर व्यवस्थापन कार्यलवलध 

तजुयमा गरी कार्ायतवर्न गन े 

२०८० असार 

मसातत सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत र 

प्र.प्र.अ. 

३.२ 

व्यवसार्ीका प्रलतलनलधहरूसँग समतवर् गरर 

व्यवसार्मा भएको लगानी तथा कारोवारको 

आधारमा व्यवसार्को वगीकरण गन े। 

२०८० जेष् ठ 

मसातत सम्म 

 

राजस्व परामशय सलमलत र 

प्र.प्र.अ. 

३.३ 
व्यवसार् करको दरलाई वर्गयकरणको आधारमा 

पुनरावलोकन गरर आर्थयक  नमा समावेश गन े। 

२०८० असार 

मसातत सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगरसभा 

३.४ नगरिेत्रमा व्यवसार् सञ चालनको लालग २०७९ श्रावण देलख राजस्व शाखा, वडा 
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ि.स. सधुारको लालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजम्मवेारी 

नगरपाललकाको इजाजत ललनुपन े व्यवस्था 

अलनवार्य गरर व्यापक प्रचार प्रसार गन े। 

 कार्ायलर् र प्र.प्र.अ. 

 

३.५ 

उद्योग वालणज्र् सङ्घ, आततरीक राजस्व 

कार्ायलर्, घरेल ु कार्ायलर् तथा अतर् मखु्र् 

सरोकारवालासँग नगरपाललकाले समतवर् र 

लनर्लमत अततरक्रिर्ा गन े। 

२०७९ मंलसर देलख 

लनरततर 
नगर कार्यपाललका 

३.६ 

व्यवसार्को तथ्र्ाङ्क/लगत, व्यवसार् करको दर 

तथा सङ्कलनको अवस्था सम्बतधी अनगुमन तथा 

मूल्र्ाङ्कन गने । 

चौमालसक रुपमा 

 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगर कार्यपाललका 

३.७ 
व्यवसार् दताय तथा कर सङ्कलनका लालग 

आवलधक रुपमा घुलम्त लशलवर सञ चालन गन े

२०७९ श्रावण  देलख 

तै्रमालसक रुपमा 

आर्थयक प्रशासन शाखा र 

वडा कार्ायलर्हरु 

३.८ 
व्यवसार् कर सम्बतधमा आर्थयक  नमा दण्ड र 

पुरस्कारको व्यवस्था गन े। 
२०८० असोज देलख नगरसभा 

४ लवज्ञापन कर   

४.१ 

नगर िेत्रमा रालखएका लवज्ञापन सामाग्रीहरुको 

क्रकलसम र स्थलहरुको पलहचान गने तथा सो 

सम्बलतध लगत सङ्कलन गन े। 

२०७९ चैत्र सम्म 
राजस्व शाखा र वडा 

कार्ायलर् 

४.२ 
सङ्कललत लववरण अनुसार लवज्ञापन करको दर 

अद्यावलधक गन े। 
२०८० असार सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगर सभा 

४.३ 
लवज्ञापन करको दररेट पररमाजयन गरी आर्थयक 

 नमा समावेश गन े
२०८० असार सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगर कार्यपाललका 

४.४ 
नगरपाललकाको अनुमलत लबना जथाभालव रुपमा 

लवज्ञापनका होर्डयकङ बोडयहरु राख् न लनषधे गन े। 
२०७९ मंलसर सम्म नगर कार्ायपाललका 

४.५ 
तर्ूनतम सङ्कलन हुन सक् न े रकम र्क्रकन गरी 

ठेक् का अङ्क लनधायरण गने । 
२०८० असार सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगर कार्यपाललका 

४.६ सम्भाव्य स्थानहरुमा लवज्ञापन प्रवद्वयनको 

वातावरण तर्ार गने । 
२०८० असार सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत र 

प्र.प्र.अ. 

५ घरजग्गा बहाल कर   

५.१ 
बहालमा भएका घरजग्गाको लगत सङ्कलन गरी 

अद्यावलधक गन ेर सम्पलि करसँग आवि गने । 
२०८० असार सम्म 

राजस्व शाखा, वडा 

कार्ायलर्, प्र.प्र.अ. 

५.२ 
घर तथा जग्गा धलन र बहालवालाहरू लबचको 

बहाल सम्झौता अलनवार्य गने । 
२०७९ मंलसर सम्म 

राजस्व शाखा र नगर 

कार्यपाललका, प्र.प्र.अ. 

५.३ 

घरजग्गा बहाल रकम मलू्र्ाङ्कन गनय संरचनाको 

प्रकार र स्थानको आधारमा प्रलत वगयक्रफटका दरल े

बहाल मलू्र् लनधायरण गन े र सो बमोलजम बहाल 

रकम लनधायरण गरी कर सङ्कलन गने । 

२०८० असार सम्म 
राजस्व शाखा र नगर 

कार्यपाललका 

५.४ 
घरजग्गा बहाल कर सङ्कलन कार्यलवलध तजुयमा 

गन े। 
२०८० असार सम्म 

नगर कार्यपाललका र 

प्र.प्र.अ. 

६ जलडबटुी, कवडी र लजवजतत ुकर 

६.१ 
व्यवसार्ीहरुको दताय र अलभलखेीकरण गने । 

२०८० असार सम्म 
राजस्व शाखा र प्र.प्र.अ., 

नगर कार्यपाललका 

६.२ 
कवाडी वस्तुहरुको व्यवसालर्क कारोवार गनलेाई 

इजाजत प्रदान गरी वार्षयक ठेक् काको व्यवस्था गने  
२०८० असार सम्म 

राजस्व शाखा र प्र.प्र.अ., 

नगर कार्यपाललका 

६.३ 
जडीबुटी र लजवजततुको उपलधिधता पिा लगाई 

कारोबारमा कर सङ्कलन शरुुवात गने । 
२०८० असार सम्म 

राजस्व शाखा र प्र.प्र.अ., 

नगर कार्यपाललका 
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ख) गरै कर राजस्व सधुार र्ोजना 
 

ताललका १७ : गैर कर राजस्व सुधार र्ोजना 

ि.स. सधुारको लालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजम्मवेारी 

१ घर नक्सा पास एवम ्रलजष् िेशन दस्तरु 

१.१ 

घर अलभलेखीकरण तथा नक्सापास 

प्रक्रिर्ाले भवन लनमायण प्रक्रिर्ालाई 

लनर्मन समेत गने भएकोले र्सलाई 

प्रभावकारी बनाउने ।  

२०७९ श्रावण दलेख प्रालवलधक शाखा र प्रमुख 

प्रशासक्रकर् अलधकृत 

१.२ 
नगरपाललका लभत्र भएका पक् की तथा 

कच् ची घरहरुको अलभलेलखकरण गने । 

२०७९ श्रावण दलेख 

लनरततर 

कार्यपाललका र 

प्रालवलधक शाखा 

१.३ 
मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनुसार 

नक्सापास प्रावधान पूणय रुपमा लागु गने । 

२०७९ असार दलेख प्रालवलधक शाखा र भवन 

तथा नक्सापास उपशाखा 

१.४ 
घरको तल्ला, बनोट तथा क्रकलसमका 

आधारमा दस्तुरको दर समर्ानुकुल 

पररमाजयन गने । 

२०७९ मंलसर दलेख राजस्व परामशय सलमलत, 

भवन तथा नक्सा पास 

उपशाखा, नगर सभा 

१.५ 
नगरपाललका गठन पूवय वनेका घरहरूको 

अलभलेखीकरणको लालग दस्तुर आर्थयक 

 नमा समावेश गने । 

२०७९ श्रावण दलेख भवन तथा नक्सा पास 

उपशाखा र नगर 

कार्ायपललका 

१.६ 
नक्सापासको लालग मापदण्ड तथा 

कार्यलवलधहरू अनुसार भवन लनमायण भए 

नभएको लनरततर अनुगमन गने । 

२०७९ मंलसर दलेख भवन तथा नक्सा पास 

उपशाखा र नगर 

कार्ायपललका 

२ बहाल लवटौरी शलु्क 

२.१ 
नगरपाललका िेत्रलभत्र भएका सावयजलनक 

जलमन तथा त्र्हाँ रहकेा संरचनाबारे 

तथ्र्ाङ्क सङ्कलन गने । 

२०७९ असार मसातत 

सम्म 

प्रालवलधक शाखा, प्रमुख 

प्रशासक्रकर् अलधकृत 

२.२ 
सावयजलनक जलमनमा रहकेा संरचना र 

लवद्यमान उपर्ोगको अवस्था हरेी शुल्क 

लनधायरण गने । 

२०७९ श्रावण दलेख राजस्व परामशय सलमलत 

र नगर सभा 

२.३ 

हाटबजार र बजारमा रहन े अस्थार्ी 

पसलहरुको पटके शुल्क लनधायरण गरी 

आर्थयक  नमा उल्लेख गने । 

२०७९ असार मसातत 

सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत 

र नगर सभा 

२.४ 
लवटौरी शुल्क लतनुयपने करदाताहरुलाई 

सूलचत गन े। 

२०७९ मंलसर मसातत 

सम्म 

आर्थयक प्रशासन शाखा 

२.५ 

बहाल लवटौरी शुल्कको दार्रालभत्र 

सावयजलनक जग्गाको उपर्ोग र सरकारी 

जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग 

गरेवापत लाग् न े शुल्कलाई आर्थयक  नमा 

उल्लेख गने । 

२०७९ असार मसातत 

सम्म 

नगर कार्यपाललका र 

प्र.प्र.अ. 

३ दताय, नलवकरण तथा अनमुती दस्तरु 

३.१ 
लवद्यालर् स्थापना, घ वगयको ठेक् का 

इजाजत, एफ.एम. रेलडर्ो सञ चालन, 

२०७९ फागुन मसातत 

सम्म 

नगर कार्यपाललका, 

प्र.प्र.अ. 



 महालक्ष्मी नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतबेदन) 

         पेज | 36  

 

ि.स. सधुारको लालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजम्मवेारी 

लविीर् संस्था, स्वास्थ्र् संस्था, ममयत 

सम्भार, स्थानीर् व्यापारीक फमय आक्रदको 

दताय गने कार्यलवलध तजुयमा गने  

३.२ 
दताय तथा नवीकरण दस्तरुको दर आर्थयक 

 नमा सेवा शुल्क दस्तुरबाट टुक्र्र्ाउने 

२०७९ असार मसातत राजस्व परामशय सलमलत, 

नगर सभा 

४ ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा, स्लेट आक्रदको लबिी 

४.१ 

लवगतमा उत्खनन र लविी भईरहकेा लाई 

लनरततरता क्रदन ेर र्सवाहके थप खोला र 

नीलज खालनहरुको पलहचान गने । 
हाल बालुवा लनकाल्ने िेत्र वा खोलाको 

IEE अनुसारको पररमाणको लागत तर्ार 

गने । 

२०७९ असार मसातत नगरपाललका मेर्र र 

प्र.प्र.अ. 

४.२ 
माथी उल्लेलखत स्रोतहरुमा प्रारलम्भक 

वातावरलणर् अध्र्र्न गराउने । 

२०७९ फाल्गुन मसातत कार्यपाललका र 

प्रालवलधक शाखा 

४.३ 
थप भएका खानी र खोलाहरुको छुटै्ट 

प्र्ाकेजमा ठेक् का आह्वान गने । 

२०७९ मंलसर मसातत कार्यपाललका 

४.४ 
दहिर बहिर शुल्क सम्बलतध दफा आर्थयक 

 नमा थप गरी दर लनधायरण गने । 

२०७९ असार मसातत राजस्व परामशय सलमलत 

र नगर सभा 

४.५ 
काम र लबिीको लनर्लमत अनुगमन 

सुलनलश् चत गने । 

२०७९ भार  कार्यपाललका, राजस्व 

परामशय सलमलत 

५ सरकारी सम्पलिको बहाल र लविी 

५.१ 

नगरपाललकाको स्वालमत्वमा भएका र 

बहालमा लगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको 

लववरण र्क्रकन गरी सब ैसम्पलिको बहाल 

रकमको दर आर्थयक  नमा समावेश गने । 

२०७९ असार मसातत कार्यपाललका, राजस्व 

परामशय सलमलत 

५.२ 

नगरपाललकाको सम्पलि बहालमा लगाउने 

सम्बतधमा कार्यलवलध तजुयमा गरी 

कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने । 

२०७९ असार मसातत कार्यपाललका, राजस्व 

परामशय सलमलत 

५.३ 

कार्यलवलधमा उलल्ललखत शतयहरू पालाना 

भए नभएको आवलधक रुपमा अनुगमन 

गने । 

२०७९ असार मसातत कार्यपाललका, राजस्व 

परामशय सलमलत 

६ सवेा शलु्क 

६.१ शुल्क असुलीलाई कडाईका साथ लागू गन े लनरततर कार्यपाललका 

७ क्रदघयकाललन आर्स्रोतको पलहचान तथा सम्भाव्यता 

७.१ 

नगरपाललकाको क्रदघयकाललन आर् हुनसक् ने 

सम् भाव्य िेत्रहरुको पलहचान गने । 
 मुख्र् बजार र राजमागय आसपास 

भवन वा सटर  
 बजार िेत्रमा खानेपानी आर्ोजना 

सञ चालन 
 अस्पताल लनमायण तथा सञ चालन 

२०७९ असार मसातत नगर कार्यपाललका, नगर 

सभा 
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ि.स. सधुारको लालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजम्मवेारी 

 सामुदालर्क भवन तथा सभाहल 
 हाटबजार पूवायधार 
 पर्यटक्रकर् िेत्रको पूवायधार 
 राजमागय आसपास बजारको  लवकास 

७.२ 
पलहचान भएका िेत्रहरुको सम्भाव्यता 

अध्र्र्नका लालग रकम लवलनर्ोजन गन े

२०७९ श्रावण मसातत  नगर कार्यपाललका 
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पररच्छेद - छः आगामी तीन वषयको आर् प्रिपेण 
 

र्स पररच्छेदमा आगमी ३ आर्थयक वषयहरुका लालग नगरपाललकाको राजस्व प्रिेपण गररएको छ । महालेखा 

परीिकले स्वीकृत गरेको एकीकृत आर्थयक सङ्केत तथा वगीकरण र व्याख्र्ा, २०७४ को आधारमा आर् 
प्रिेपण गररएको छ । नगरपाललकाको राजस्व अलधकार, हालको आर् सङ्कलन अवस्था तथा राजस्व 
सुधार कार्यर्ोजना कार्ायतवर्न पश् चात आर् सङ्कलनमा पाने प्रभाव समेतलाई मध्र्नजर गद ैआगामी ३ 

वषयको आर् प्रिेपण गररएको छ । र्स प्रिेपणले नगरपाललकाको आर् बजेट तजुयमा गनय सहर्ोग पुग् नेछ । 

महालक्ष्मी नगरपाललकाको बजेट प्रिेपण गदाय लवगत तीन वषयमा प्राप् त बजेटलाई आधार मालनएको छ । 
 

६.१ राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजस्व प्रिपेण 
 

महालक्ष्मी नगरपाललकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न पश् चात आगामी तीन वषय (आ.व. 

२०७९/८० दलेख २०८१/८२) को लालग आर् प्रिेपण गररएको छ । र्ो आर् अनुमान राजस्व सुधार 

र्ोजनामा प्रस्ताव गररएका क्रिर्ाकलापहरूको आधारमा गररएको छ । धरैेजसो लशषयकहरूको आर् प्रिेपण 

प्राप् त तथ्र्ाङ्कमा आधाररत छ भने भलवश्र्मा आर्का आधारको दार्रा बढ्न गई सोबाट हुने र्ोगदानलाई 

समेत मध्र्नजर गररएको छ । त्र्सै गरर केही लशषयकहरूको आर् प्रिेपण गदाय लवगतको आर् सङ्कलनको 

वृलिदरलाई आधार मालनएको छ । 
 

ताललका १८ : आगामी तीन आर्थयक वषयको राजस्व प्रिेपणको आधार 

ि.स. राजस्व लशषयक कुल सम्भाव्य आर् प्रक्ष्र्पेणको आधार प्रिलेपत रकम 

क आततरीक आर् तफय  

१ सम्पलत कर २,७६,३४,००० 
कुल सम्भावनाको ७५% र त्र्सपलछका 

आवहरुमा १५% बढ्द ैजाने 
२,०७,२५,५०० 

२ मालपोत भूलम कर ९३,७६,००० 
कुल सम्भावनाको ७०% र त्र्सपलछ 

िमश आवहरुमा १०% ल ेबढ्द ैजान े
६५,६३,२०० 

३ बहाल कर ५,५५,००,००० 
कुल सम्भावनाको ५०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा २०% ल ेबढ्द ैजाने 
८५,७५,००० 

४ व्यवसार् कर १,७१,५०,००० 
कुल सम्भावनाको ६०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १५% ल ेबढ्द ैजाने 
१,०२,९०,००० 

५ 
जलडबुटी, कवाडी र 

जीवजततु कर 
७०,००,००० 

कुल सम्भावनाको ७०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १५% ल ेबढ्द ैजाने 
४९,००,००० 

६ 

व्यवसार् रलजष् िेशन 

दस्तुर (दताय तथा 

अनुमलत) 

१,९६,१७,५०० 
कुल सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछका 

आव वषय हरुमा १५% ल ेबढ्द ैजाने 
१,७६,५५,७५० 

७ घर नक्सा पास दस्तुर ८,७६,००,००० 
कुल सम्भावनाको ८०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १०% ल ेबढ्द ैजाने 
७,००,८०,००० 

८ बहाल लवटौरी शुल्क ५,००,००० 
कुल सम्भावनाको ७०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा २०% ल ेबढ्द ैजाने 
३,५०,००० 

९ 
लसफाररश तथा 

प्रमालणत दस्तुर  
२,७६,००,००० 

कुल सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १०% ल ेबढ्द ैजाने 
२,४८,४०,००० 

१० 

सरकारी सम्पलतको 

बहालबाट र लविीबाट 

(राजपत्र, पुस्तक, 

२२,००,००० 
कुल सम्भावनाको ७०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १०% ल ेबढ्द ैजाने 
१५,४०,००० 
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नक्सा र बोलपत्र 

लविी समेत) 

११ 
लशिा लवकास कोष 

शुल्क  
१५,८०,००० 

कुल सम्भावनाको ७०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १०% ल ेबढ्द ैजाने 
११,०६,००० 

१२ पर्यटन शलु्क १,५०,००० 
कुल सम्भावनाको ६०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १०% ल ेबढ्द ैजाने 
९०,००० 

१३ अतर् लविीबाट ८,४४,२६२ 
कुल सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १०% ल ेबढ्द ैजाने 
७,५९,८३६ 

१४ 
अतर् प्रशासलनक सेवा 

शुल्क 
३,१३,१६७ 

कुल सम्भावनाको ८०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १५% ल ेबढ्द ैजाने 
२,५०,५३४ 

१५ पार्क्कयङ शुल्क २५,००० 
कुल सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १०% ल ेबढ्द ैजाने 
२२,५०० 

१६ अतर् मनोरञ जन कर १,००,००० 
कुल सम्भावनाको ८०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १०% ल ेबढ्द ैजाने 
८०,००० 

१७ अतर् कर २,५२,७६३ 
कुल सम्भावनाको ६०% र त्र्सपलछका 

आव वषयहरुमा १०% ल ेबढ्द ैजाने 
१,५१,६५८ 

ख राजशव तथा रोर्ल्टी बाडँफाडँ 

ख. १ सङ्घीर् सरकार 

१.१ 
बाँडफाँड भई प्राप् त 

हुने म.ुअ.कर 
३,९९,२६,००० 

आर्थयक वषय २०७८/७९ मा प्राप् त रकम र 

त्र्सपलछ वार्षयक ५% को दरल ेवृलि हुदँै 

जाने अनुमान 

१९,९६,३०० 

१.२ 
बाँडफाँड भई प्राप् त 

हुने अतत शुल्क 
३,९९,२६,००० 

आर्थयक वषय २०७८/७९ मा प्राप् त रकम र 

त्र्सपलछ िमश ५% का दरल ेवृलि हुदै 

जाने अनुमान 

१९,९६,३०० 

ख. २ प्रदेश सरकार  

२.१ 
घरजग्गा रलजष् िेशन 

दस्तुर 
२५,००,००,००० 

आर्थयक वषय ७७/७८ मा प्राप् त लसलललङ 

र त्र्सपलछ वार्षयक १०% ल े वृलि हदँै 

जाने अनुमान 

२,५०,००,००० 

२.२ 
बाँडफाँडबाट प्राप् त 

हुने सवारी साधन कर 
२,५२,८६,००० 

आर्थयक वषय २०७८/७९ मा प्राप् त रकम र 

त्र्सपलछ िमश ५% का दरल ेवृलि हुदै 

जाने अनुमान 

१२,६४,३०० 

२.३ 
बाँडफाँडबाट प्राप् त 

हुने मनोरतजन कर 
  वार्षयक एकमुष् ठ रु १ लाख अनमुान १,००,००० 

२.४ 
बाँडफाँडबाट प्राप् त 

हुने वन रोर्ल्टी 
२,००,००० 

आर्थयक वषय २०७८/७९ मा 

गाँउपाललकाको लहस्सा ६०% र त्र्सपलछ 

िमश १५% का दरले वृलि हुद ैजान े

१,२०,००० 

ग अनदुान तथा लविीर् हस्ताततरण  

ग. १ सङ्घीर् सरकार  

१.१ समानीकरण अनुदान १८,८४,००,००० 

आर्थयक वषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम 

र त्र्सपलछ िमश ५% का दरले वृलि हुद ै

जाने अनुमान 

९४,२०,००० 

१.२ शसतय अनुदान चाल ु २१,५३,००,००० १,०७,६५,००० 

१.३ शसतय अनुदान पुँजीगत १,११,००,००० ५,५५,००० 

१.४ लवषेश अनुदान ० ० 

१.५ समपुरक अनुदान ४,०९,००,००० २०,४५,००० 

१.६ अतर् अनुदान ० चालु आर्थयक वषयको लवलनर्ोजन र्थावत ० 
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(लनवायचन िेत्र 

लवकास र अतर्) 

रलह वार्षयक १०% का दरले थलपदै जाने 

अनुमान 

ग. २ प्रदेश सरकार  

२.१ समानीकरण अनुदान १,६५,२४,००० 
आर्थयक वषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम 

र त्र्सपलछ िमश ५% का दरले वृलि हुद ै

जाने अनुमान 

  

८,२६,२०० 

२.२ शसतय अनुदान चाल ु १,७४,७८,००० ८,७३,९०० 

  शसतय अनुदान पुँजीगत ० ० 

२.३ लवषेश अनुदान ० ० 

२.४ समपुरक अनुदान २,९७,७१,००० १४,८८,५५० 

ग. ३ अतर् आततरीक अनदुान  

३.१ 
अतर् संस्थागत 

आततरीक अनुदान 
० 

आर्थयक वषय २०७९/८० मा रु १० लाख 

प्राप् त हुने र त्र्सपलछ त्र्सपलछ िमश 

वार्षयक १०% का दरल ेवृलि हुदै जाने 

अनुमान 

० 

३.२ 
अतर् व्यलक्तगत 

आततरीक अनुदान 
० 

जनताको लागत सहभालगताबाट आर्थयक 

वषय २०७९/८० मा रु १० लाख प्राप् त 

हुने र त्र्सपलछ त्र्सपलछ िमश वार्षयक 

१०% का दरल ेवृलि हुदै जान ेअनुमान 

० 

 

६.२ आगामी तीन आर्थयक वषयको राजस्व प्रिपेण 
 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायतवर्न भई नगरपाललकाले सङ्कलन गने आगामी तीन 

आर्थयक वषयहरू (आ.व. २०७९।०८० दलेख २०८१।०८२ सम्म) को आर्को सम्भाव्यता लाई प्रिेपण 

गररएको छ । र्ो आर् अनुमान गदाय राजस्व सुधार कार्यर्ोजनामा र्ोजना गररएका कृर्ाकलापहरूको 

आधारमा तर्ार गररएको हो । प्रिेपणका लालग लवगत आर्थयक वषयको आर्को प्रबृलि, राजस्व वृलि दर र 
राजस्व सुधार कार्य र्ोजनाको कार्ायतवर्ले दार्रा बढ्न गई सो बाट हुने र्ोगदानको अनुमानलाई आधार 

ललईएको छ । नगरपाललकाले र्स प्रिेपणलाई भलवष्र्मा वार्षयक बजेट अनुमानको लालग मागय दशयनको 

रूपमा ललई आततरीक आर् वृलि गदयछ भत ने अनुमान गररएको छ । राजस्व सधुार कार्य र्ोजनाको 

आधारमा रहरे गररएको आततरीक आर्को प्रिेपणका मुलभूत मातर्ताहरू र्स प्रकार रहकेा छन् । 
 

सामातर् मातर्ताहरूः 
 

 नगरपाललकामा नर्ाँ िेत्र गालभएसँगै आर् सङ्कलनको आधार (करको दार्रा) स्वतः लवस्तार 

भएको 
 राजस्व सुधार कार्यर्ोजना कार्ायतवर्न भए पश् चात नगरपाललकाको राजस्व प्रशासनमा सुधार 

आउने 
 राजस्व प्रशासनमा सुधार आउनुले राजस्व सङ्कलन प्रभावकारी हुने । 

 

उल्लेलखत प्रिेपणका आधारमा रही आगामी तीन आर्थयक वषयहरूका लालग प्रिेलपत आर् लनम् नानसुार 

प्रस्तुत गररएको छ । 
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ताललका १९ : आगामी तीन आर्थयक वषयको लालग आर् प्रिेपण 

राजस्व 

सङ्केत 
शीषयक 

वास्तलवक आर् 

७६/७७ 

वास्तलवक आर् 

७७/७८ 

वास्तलवक आर् 

७८/७९ 

प्रिलेपत आर् 

७९/८० 

प्रिलेपत आर् 

८०/८१ 

प्रिलेपत आर् 

८१/८२ 

सङ्घीर् सरकार ३६९८३९००० ४५२७०२००० ४१४८००००० ४३५५४०००० ४५७३१७००० ४८०१८२८५० 

१३३११ 

समानीकरण 

अनुदान 
१८११००००० १७७४००००० १८८४००००० १९७८२०००० २०७७११००० २१८०९६५५० 

१३३१२ 

शसतय अनुदान 

चालु 
१८५१३९००० २५२९९२००० २१५३००००० २२६०६५००० २३७३६८२५० २४९२३६६६३ 

१३३१३ 

शसतय अनुदान 

पुँलजगत 
० ० १११००००० ११६५५००० १२२३७७५० १२८४९६३८ 

१३३१४ 

लवषेश अनुदान 

चालु 
० १०००० ० ० ० ० 

१३३१६ 

समपुरक अनुदान 

चालु 
३६००००० २२३००००० ० ० ० ० 

१३३१६ 

समपुरक अनुदान  

पुँलजगत 
० ० ४०९००००० ४२९४५००० ४५०९२२५० ४७३४६८६३ 

प्रदेश सरकार २८२७३००० ५६१९३००० ६३७७३००० ६६९६१६५० ७०३०९७३३ ७३८२५२१९ 

१३३११ 

समानीकरण 

अनुदान 
१०८७६००० १०७४९००० १६५२४००० १७३५०२०० १८२१७७१० १९१२८५९६ 

१३३१२ 

शसतय अनुदान 

चालु 
११७०३००० १५५४२००० १७४७८००० १८३५१९०० १९२६९४९५ २०२३२९७० 

१३३१६ 

समपुरक अनुदान 

चालु 
५६९४००० २९९०२००० २९७७१००० ३१२५९५५० ३२८२२५२८ ३४४६३६५४ 

अततर सरकारी लविीर् 

हस्ताततरण 
३९८११२००० ५१८८८५००० ५१९४७३००० ५४५४४६६५० ५७२७१८९८३ ६०१३५४९३२ 
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११३१५ 

घरजग्गा 

रलजष् िेशन दस्तुर  
२३२६२२००० २०००००००० २५००००००० २६२५००००० २७५६२५००० २८९४०६२५० 

११४११ 

बाँडफाँड भई 

प्राप् त हुने मलू्र् 

अलभवृलि कर 
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११४२१ 

बाँडफाँड भई 

प्राप् त हुन े 

अततशुल्क  

१९७००० १५०००००० ३९९२६००० ४१९२२३०० ४४०१८४१५ ४६२१९३३६ 

११४५६ 

बाँडफाँटबाट 

प्राप् त हुने सवारी 

साधन कर 

३७५००० २३८६८००० २५२८६००० २६५५०३०० २७८७७८१५ २९२७१७०६ 

११४५३ 

बाँडफाँटबाट 

प्राप् त हुने वन 

रोर्ल्टी 
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१११३१ 

सम्पलत, बहाल 

तथा पट् टा 

वापतको आर्मा 

लाग् ने कर 
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११३१४ 
भुलमकर/ 

मालपोत 
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कृलष तथा 

पशजुतर् वस्तुको 

व्याउसालर्क 

कारोबारमा लाग् न े

कर  
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१४२२९ 

अतर् प्रशासलनक 

सेवा शुल्क 
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१४२५० 

नक्सा दरखास्त 

फारम 
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१४२१३ 

अतर् लबिीबाट 

प्राप् त रकम 
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लवपद ्व्यवस्थापन 

तथा वाताबरण 

शुल्क  
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वार्षयक कर 
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  पर्यटन शुल्क     ० ९०००० ९४५०० ९९२२५ 

१४५२१ 

प्रदषुण लनर्तत्रण 

शुल्क 
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६.३ आगामी तीन आर्थयक वषयको आर् प्रिपेण 
 

नगरपाललकाहरुल े स्थानीर् सरकारको रुपमा राज्र् पुनयसंरचना गठन भएसँगै अलधकार प्राप् त गरेको छ । 

र्स अध्र्र्न प्रलतबेदनमा बदसलंदो पररवेश अनुसार राजस्व पररचालनका िेत्रमा गनुयपने कृर्ाकलापहरूको 

पलहचान र र्ोजनाका साथमा अगामी आर्थयक तीन वषयहरूमा सङ्कलन हुन सक् ने राजस्वको प्रिेपण 

गररएको छ । सारांशमा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न पश् चात नगरपाललकाको आर् 

संरचनालाई तलको ताललकामा क्रदईएको  छ । राजस्व बाँडफाँडको प्रिेपण गदाय हाल बाँडफाँड भई आएका 

स्रोतहरूको मात्र प्रिेपण गररएकाले भलवष्र्मा नगरपाललकाले राजस्व आर्मा उल्लेख गररएभतदा बढी 

आर् प्राप् त हुने अवस्था रहकेो छ । 
 

ताललका २० :  नगरपाललकाको आर् संरचना 

शीषयक 
वास्तलवक आर् 

७६/७७ 

वास्तलवक आर् 

७७/७८ 

वास्तलवक आर् 

७८/७९ 

प्रिलेपत आर् 

७९/८० 

प्रिलेपत आर् 

८०/८१ 

प्रिलेपत आर् 

८१/८२ 

सङ्घीर् सरकार 

अनुदान  
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प्रदशे सरकार 

अनुदान   
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अततर सरकारी 
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राजस्व बाँडफाँड २७४५०७००० ३१८१६१००० ३५५१३८००० ३७२८९४९०० ३९१५३९६४५ ४११११६६२७ 

अततररक श्रोत ९६६२१००० १२२२९३८०८ १६२५७७३८२ १७८८३५१२० १९६७१८६३२ २१६३९०४९५ 

जम्मा ११३९०७९००० १४१२०४१८०८ १४५१९८८३८२ १५९९६७८३२० १६८८६०३९९२ १७८२८७०१२३ 

कुल आर्मा 

आततरीक आर्को 

र्ोगदान (%) 

८.४८ ८.६६ ११.२० ११.१८ ११.६५ १२.१४ 
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0 1 2 3 4 5 6 7 

कुल बजटेमा आततररक आर्को लहस्सा (प्रलतशत) र्थाथय र प्रिपेण 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाल ेऔल्र्ाएका करका िेत्रहरुमा आवश्र्क सुधार तथा कार्ायतवर्न गनय सक्रकए  

नगरपाललकालाई आगामी ३ वषयमा प्राप् त हुने आततरीक आर् वापतको रकम तलको ग्राफलचत्रमा प्रिेपण 

गररएको छ । 
 
 

लचत्र ४ : कुल बजेटमा आततरीक आर्को लहस्सा (प्रलतशत) र्थाथय र प्रिेपण 
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पररच्छेद - सातः अपलेित नलतजा 
 

र्स नगरपाललकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका िममा लवलभत न स्रोतहरुबाट तथ्र्ाङ्क तथा 

सूचनाहरु सङ्कलन गररएको लथर्ो । लवलभत न फारमहरुको प्रर्ोग गरी नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् तथा 

सम्बलतधत अलधकारीहरुबाट समेत सूचना सङ्कलन गररएको लथर्ो । हालको राजस्व सङ्कलन तथा 

प्रशासनको अवस्थालाई सुधार गनयका लालग सहभालगतामूलक पिलत माफय त् राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

तजुयमा गररएको छ । सङ्कललत तथ्र्ाङ्क, लवद्यमान प्रवृलि, उपलधिध सूचनाको लवश् लषेण तथा राजस्व 

सुधार कार्यर्ोजनामा लनर्क्दयष् ट गररएका क्रिर्ाकलापहरुको कार्ायतवर्न हुने मातर्ता र त्र्सको नलतजा 

समेतलाई मध्र्नजर गरी आगामी तीन आर्थयक वषयका लालग राजस्व प्रिेपण गररएको छ । 
 

७.१ अपलेित नलतजा 
 

र्स अध्र्र्न अनसुार नगरपाललकाले राजस्व वृलि एवम् करको प्रभावकारी सङ्कलनका लालग 

प्राथलमकताका आधारमा लनम् नानुसारका क्रिर्ाकलापहरू गनय लसफाररस गररतछ । 
 

 कर सचेतना सम्बतधी कार्यिमहरु तर् गरी कार्ायतवर्न गने । 

 आवलधक रुपमा उद्योगी तथा व्यवसार्ीहरुसँग कर राजस्व सम्बतधी लवषर्मा छलफल तथा 

अततरक्रिर्ा गने । 

 पूवायधार लवकासका िेत्रमा लगानीलाई प्रवधयन र प्रोत्साहन गनय सावयजलनक नीलज साँझेदारी नीलत 

तजुयमा गरी कार्ायतवर्नमा जोड क्रदने । 

 राजस्व आम्दानीका सम्भावना रहकेा श्रोतहरुको खोलज गने, तथ्र्ाङ्क सङ्कलन र अद्यावलधक गने  

 बहाल लवटौरी करका िेत्रहरुको पलहचान र ठेक् का लनधायरण गने । 

 कर चुक्ता लवना सेवा सुलवधा नगराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी तवरले कार्ायतवर्न गन े। 

 आततरीक राजस्व कार्ायलर्सगँको समतवर्मा व्यवसार् कर असुलीलाई प्रभावकारी बनाउने । 

 सम्पलत कर मालपोत कर वार्षयक रुपमा लतने सुचना जारी गने ।  

 नक्सापास प्रकृर्ालाई सरललकृत गद ै नक्सा पास संगै घर लनमायण व्यवसार्ीलाई पलन करको 

दार्रामा ल्र्ाउने व्यवस्था गने । 

 आर्थयक  नमा लनमायण व्यवसार्ीलाई पलन व्यवसार् करमा समावेस गने । 

 र्सबाट आर् स्रोत वृलिमा ध्र्ान क्रदनु पने र भौगोललक सूचना प्रणाली र राजस्व शाखा बीच 

लनकटतम सम्वतध स्थापना गने । साथै नक्सा पास लववरण, बहालकर र धिर्वसार् करलाई समेत 

कम्प्र्ुटराइज्ड गने ।  
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पररच्छेद - आठः अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 
 

र्स पररच्छेदमा महालक्ष्मी नगरपाललकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कनबारे 

चचाय गररएको छ ।  
 

८.१ अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 
 

कुनै पलन र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायतवर्न पश् चात मात्रै र्ोजनाले साथयकता पाउन ेगदयछ । कार्ायतवर्नमा 

प्रभावकाररताका लालग अतर् 

कुराको अलतररक्त र्सको 

अनुगमनको लालग भरपदो लवलध र 

संर्तत्र लनमायण हुन आवश्र्क भए 

जस्तै राजस्व सुधार कार्यर्ोजनामा 

समावेश भएका कृर्ाकलापहरुको 

कार्ायतवर्न सुलनलश् चतताका लालग 

पलन र्सको लनर्लमत र भरपदो 

अनुगमनको व्यवस्था गररन ु जरुरी 

हुतछ । राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजनाको अनुगमनमा मुख्र् 

रुपमा राजस्व शाखा⁄महाशाखा, 

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत, राजस्व 

परामशय सलमलत तथा 

कार्यपाललकाको भूलमका महत्वपूणय 

हुतछ । 
 

अनुगमनबाट नगरपललकाको राजस्व सम्बतधी नीलत र र्ोजनाको उलचत रुपमा कार्ायतवर् भए नभएको, 

राजस्व असुलीको प्रवृलि लक्ष्र् अनुरुप भए नभएको, राजस्व प्रशासनमा कुन ै समस्र्ा भए नभएको, 

सुधारका लालग गररएका लनणयर् कार्ायतवर्न भए नभएको, अलभलेख दरुुस्त राख े नराखेको, लनधायररत 

अवलधमा राजस्व कोषमा दालखला गरे नगरेको आक्रद कुराहरु लनर्लमत रुपमा अनुगमन गरर अद्यावलधक 

सूचना प्राप् त गने र आवश्र्कता अनुसार लनणयर्, लनदशेन तथा नगरपाललकामा लसफाररस लगार्तको 

कार्यबाट मात्र स्वीकृत आर्थयक  नको प्रभावकारी कार्ायतवर्न गनय सहर्ोग पुग्दछ । प्रस्तुत राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजना र सो बमोलजम सङ्कललत राजस्वको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनका लालग लनम् न बमोलजम 

अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनय उपर्ुक्त हुने दलेखतछ । 
 

ताललका २१ : अनुगमन र्ोजना 

अनगुमन गन ेिते्र अनगुमन गन ेलनकार् अनगुमन गन ेसमर् अनगुमन गन ेतररका 

राजस्व असलुी राजस्व शाखा प्रमुख दैलनक, मालसक, 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 स्थलगत अनगुमन गन े। 

 नलतजामूलक अनगुमन खाका अनुसार 

लक्ष्र् तथा प्रगलत अनुगमन गन े। 

लचत्र ५ : राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 



 महालक्ष्मी नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतबेदन) 

         पेज | 47  

 

राजस्व प्रशासन प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत मालसक, 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 स्थलगत अनगुमन गन े। 

 नलतजामूलक अनगुमन खाका अनुसार 

लक्ष्र् तथा प्रगलतको तुलना गन े। 

राजस्व सुधार 

र्ोजना 

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत, 

राजस्व परामशय सलमलत, 

कार्यपाललका 

मालसक, 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 स्थलगत अनगुमन गन े। 

 नलतजामूलक अनगुमन खाका अनुसार 

लक्ष्र् र प्रगलतको तुलना गने । 

समतवर् तथा 

सहकार्य 

राजस्व शाखा, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृत, राजस्व 

परामशय सलमलत, कार्यपाललका 

मालसक, 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 स्थलगत अनगुमन गन े। 

 समतवर् र सहलजकरण गन े। 

 मागयदशयन तथा लनदेशन क्रदन े। 

राजस्व नीलत राजस्व शाखा, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृत, राजस्व 

परामशय सलमलत, नगर 

कार्यपाललका, नगर सभा 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 चौमालसक तथा वार्षयक कार्यर्ोजनाको 

लक्ष्र् र प्रगलत सम्बतधी तलुनात्मक 

लवश् लेषण गरर आवश्र्क रणनीलत 

लसफाररस, सुझाब तथा लनदेशन र 

पृष् ठपोषण प्रदान गन े। 

राजस्व प्रलतबेदन राजस्व शाखा, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृत, राजस्व 

परामशय सलमलत, 

कार्यपाललका, नगर सभा, 

लेखापरीिक 

मालसक, 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 मालसक, चौमालसक तथा वार्षयक 

कार्यर्ोजनाको लक्ष्र् र प्रगलत सम्बतधी 

तुलनात्मक लवश् लेषण गरर आवश्र्क 

रणनीलत लसफाररस, सुझाब तथा 

लनदेशन र पृष् ठपोषण प्रदान गन े। 

समीिा उपाध्र्ि चौमालसक र 

वार्षयक 

 लक्ष्र् र उपलधिधी सलहत लसकाइको 

प्रस्तुलत र सुधारको पृष् ठपोषण प्राप् त 

गरर आगामी मागयलचत्र तर्ार गने । 
 

राजस्वका स्रोत अनसुार अनगुमन गदाय हनेुयपने कुराहरुको सूची तर्ार गरर अनुगमन गदाय प्रभावकारी हुतछ । 

साथै अनुगमनको प्रलतबेदन तर्ार गने कार्यलाई अलनवार्य गररनु पदयछ । नगरपाललकाले संस्थागत 

स्वमूल्र्ाङ्कन गदाय र्स कार्यर्ोजनाका सम्बलतधत लवषर्मा आधार ललन सक्रकतछ । 
 

(क) कार्ायलर् स्तरको अनगुमनः र्ो स्तरको अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कनको लालग प्रमुख प्रशासक्रकर् अलधकृत, 

राजस्व शाखा तथा अतर् सम्वलतधत शाखाका प्रलतलनलधहरुलाई लजम्मेवार बनाउनु पदयछ । स्थानीर् तहल े

कलम्तमा मलहनामा एक पटक बैठक बसी र्ोजनाको कार्ायतवर्नको अवस्था तथा असुली अवस्थाको 

अनुगमन गरी लि हालसल गनेतफय  आवश्र्क कार्यगत लनणयर्हरु गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 
 

(ख) राजस्व परामशय सलमलतबाट अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन: राजस्व परामशय सलमलतले चौमालसक रुपमा 

राजस्व सुधार र्ोजनाको कार्ायतवर्नको अवस्था, आर् सङ्कलनको अवस्थाको लनर्लमत अनुगमन गरी 

कार्यपाललकालाई आवश्र्क परामशय प्रदान गने कार्य र्स अततगयत पदयछ । त्र्सैगरी आगामी आर्थयक वषयको 

लालग आर्को अनुमान गने कार्य पूवय भएका कार्यको मूल्र्ाङ्कन गरी स्रोत, दर तथा दार्रामा सुधारको 

लालग कृर्ाकलाप लसफाररश गने र त्र्सको आधारमा आर्को अनुमान गनुय पदयछ । र्सका अलतररक्त आर्थयक 

वषयको समालप् त पश् चात राजस्व सुधार र्ोजनाको समीिा गनुय पदयछ । 
 

(ग) कार्यपाललकाबाट अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन: कार्यपाललकाको बैठकले राजस्व परामशय सलमलतबाट 

प्रस्तुत गरेका सुझाबहरुलाई छलफलमा ल्र्ाई आवश्र्क लनणयर् गने कार्य र्स अततगयत पदयछ । छलफलको 

िममा राजस्व सुधार र्ोजना तथा आर् असुली अवस्थाको समीिा गरी आवश्र्क नीलतगत तथा कार्यगत 

लनणयर् गनुय आवश्र्क भएमा लनणयर् गने । 
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(घ) वाह् र् अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन: राजस्व सुधार कार्यर्ोजना कार्ायतवर्नमा सहजीकरण गनय सङ्घीर् 

मालमला तथा सामातर् प्रशासन मतत्रालर्, रालष् िर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोग, प्रदशे मतत्रालर्, दातृ 

लनकार्हरु आक्रदले अनुगमनको लालग सहर्ोग प्रदान गनय सक् नेछन् । र्स्तो अनुगमन प्रणालीको स्थापनाले 

स्थानीर् तहको अनुगमन तथा प्रलतबेदन गने िमतामा लवकास हुनेछ । राजस्व प्रशासनसंग सम्वलतधत 

तथ्र्ांङक वाहके र्ोजना कार्ायतवर्न प्रकृर्ाको अनुगमन तथा करदाताहरुको अनभुूलत सङ्कलन पलन 

अनुगमनको मूख्र् लवलध हुनसक् नेछ । 
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अनसुचूी 
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अनसुचूी १ तथ्र्ाङ्क सङ्कलन सचूी 

१. नगरपाललकाको सलंिप् त पररचर् तथा हालको अवस्था 

सलंिप् त पररचर् 

- नामाकरण 

- घरधुरी तथा जनसङ्ख्र्ा 

- िेत्रफल तथा वडा लवभाजन 

- प्रलसि स्थलहरु 

मखु्र् पवूायधारको अवस्था 

- सडक, बाटो, पुल 

- लबजुली 

- खानेपानी तथा ससंचाई 

- सावयजलनक भवन तथा पूवायधारहरु 

- फोहरमैला व्यवस्थापन (फोहरको पररमाण र व्यवस्थापनको अवस्था) 

आर्थयक अवस्था 

- उद्योग, व्यवसार् तथा कलकारखाना 

- मुख्र् व्यापाररक केतरहरु 

- प्राकृलतक तथा पर्यटकीर् सम्पदा 
 

२. नगरपाललकाको सगंठन तथा राजस्व प्रशासन 

हालको सगंठन सरंचना 

- कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स.ं पद स्वीकृत दरबतदी पदपरु्तय 

स्थार्ी करार 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

भौलतक सलुवधाहरु 

- कार्ायलर्का भवनहरु 

- सवारी साधन 

- फर्नयचर, कम्प्र्ुटर, लप्रतटर 
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राजस्व शाखा तथा राजस्व प्रशासन 

- राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 
 

ि.स.ं नाम पद लजम्मवेारी 

१    

२    

३    

४    

५    

 

- कार्यकि तथा कार्य स्थलको पर्ायप् तता 

- फर्नयचर, कम्प्र्ुटर, लप्रतटर तथा अतर् भौलतक सलुवधाहरु 

- राजस्व सम्बतधी डाटा बेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

- कम्प्र्ूटर लवललङ्ग प्रणालीको प्रर्ोग 
 

३. नगरपाललका/नगरपाललकाको आर् (आततरीक तथा वाह् र्) सम्बतधी लववरण 
 

- लवगत तीन आर्थयक वषयहरु (२०७५⁄७६, २०७६⁄७७ र २०७७⁄७८) को र्थाथय आर् लववरण 

- चालु आर्थयक वषयको (२०७८⁄७९) को अनुमालनत⁄बजेट लववरण र गत मलहनाको मसाततसम्मको 

र्थाथय लववरण 

- चालु आर्थयक वषयका लालग नगर सभाले पाररत गरेको कर, शुल्क तथा दस्तरुका दरहरु 

अतर् दस्तावजे तथा सचूनाहरु 

- लनवायलचत पदालधकारीहरुको लववरण 

- नगर सभाल ेपाररत गरेको आर्थयक  न 

- राजस्वसँग सम्बलतधत अतर् नीलत तथा कार्यिमहरु 

- नगरपाललकाको बस्तुलस्थलत लववरण (Profile) 

- राजस्व पररचालनका लालग भएका प्रभावकारी प्रर्ासहरु 
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तथ्र्ाङ्क सङ्कलन फाराम 

नगरपाललकाका आर् स्रोतहरु तथा हालको अवस्था 

ि. 

स.ं 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 

लववरण 

सङ्कलन भएको⁄ 

नभएको 

दर लनधायरणको 

अवस्था 

क कर तफय     

१ भूलम कर (मालपोत)    

२ सम्पलि कर    

३ सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा)    

४ घर जग्गा बहाल कर    

५ व्यवसार् कर    

६ जडीवुटी, कवाडी र जीवजततु कर    

७ लवज्ञापन कर    

८ मनोरञ जन कर    

ख अतर् राजस्व    

१ स्लेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा एवम् माटोजतर् 

वस्तुको लविी  

   

२ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर, बहिर लविी    

३ वन पैदावर (सामुदालर्क वनको) लविीबाट प्राप् त 

आर् 

   

४ नक्सापास दस्तुर    

५ व्यलक्तगत घटना दताय लवलम्ब शुल्क    

६ बहाल लवटौरी शुल्क    

७ पार्क्कय ङ्ग शुल्क    

८ अस्पताल सञ चालन शुल्क    

९ फोहरमैला व्यवस्थपन शुल्क    

१० स्थानीर् खानेपानी शुल्क    

११ स्थानीर् लवद्यतु महशुल    

१२ केवलकार, िेककंग, कार्ाक्रकङ्ग, बतजीजम्प, 

जीपफ्लार्र, पाराग्लाईलडङ्ग, आक्रद मनोरञ जन 

तथा साहसी खेलकुद सम्बतधी सेवा तथा 

व्यवसार्मा सेवाशुल्क 

   

१३ लनमायण, सञ चालन र व्यवस्थापन गरेका स्थानीर् 

पूवायधार तथा सेवामा सवेाशुल्क (खानेपानी, 

लवजुली, धारा, अलतलथ गृह, धमयशाला, 

पुस्तकालर्, सभागहृ, ढल लनकास, सडक बलि, 

शौचालर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्यार्ामशाला, 

पर्यटक्रकर् स्थल, हाटबजार, पशु वधशाला, 

शवदाह गृह, धोलवघाट, सडक, बसपाकय , पुल, 

आक्रद) 

   

१४ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क    

१५ दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर (एफ.एम.    
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रेलडर्ो सञ चालन, ‘घ’ वगयको लनमायण 

इजाजतपत्र, लवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् 

स्तरका व्यापाररक फमय, आक्रद) 

१६ ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, 

स्लेट जस्ता वस्तुको सविेण, उत्खनन तथा 

उपर्ोग शुल्क 

   

१७ वडा कार्ायलर् माफय त गररने लसफाररस तथा 

प्रमालणत दस्तुर 

   

१८ दण्ड जररवाना    

 

नगरपाललकाको स्वालमत्व वा भोगचलनमा रहकेा जग्गा र भवन 

ि.स.ं जग्गा रहकेो स्थान क्रक.न.ं िते्रफल हालको उपर्ोग भाडा वा बहाल 

रकम (र्क्रद भएमा) 

क स्वालमत्व रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      

ख भोगचलनमा रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      

नगरपाललकाको स्वालमत्वमा रहकेा भवन तथा औजारहरु 

ि.स.ं भवन रहकेो स्थान भवनको लववरण हालको उपर्ोग भाडा वा बहाल 

रकम (र्क्रद भएमा) 

१ भवन    

     

     

२ मलेसन औजार    

     

     

१. करमा आधाररत सचूनाहरु 

क) सम्पलि कर सम्बतधी लववरण 

नगरपाललकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ्ख्र्ा 
गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ्ख्र्ा 
सङ्कललत रकम 
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ख) भवन सम्बतधी लववरण 

ि.स.ं घरको वगीकरण अनमुालनत 

सङ्ख्र्ा 

बहालमा 

भएको सङ्ख्र्ा 

औषत 

बहाल दर 

१ व्यापररक प्रर्ोजनका लालग लनर्मयत भवन⁄घरहरु 

(नोट: व्यापाररक कम्प्लेक्स, पाटी प्र्ालेस, अस्पताल, 

कोल्ड स्टोर, नीलज लवद्यालर् तथा क्र्ाम्पस, आक्रद) 

   

२ औद्योलगक प्रर्ोजनका भवन⁄घरहरु    

३ आवालसर् भवन⁄घरहरु    

३.१ कच् ची घरहरु (कच् ची जोडाई तथा छाना)    

३.२ अधय कच् ची घरहरु (माटोको जोडाई र कंक्रिट वा 

लस्टलको छाना भएको) 

   

३.३ लपलर लसस्टम नभएको पक् की घर (Without RCC 

Frame Structure) 

   

३.४ लपलर लसस्टम भएको पक् की घर (With RCC Frame 

Structure) 

   

जम्मा    

ग) मालपोत (भमूी कर) सम्बतधी लववरण  

नगरपाललकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ्ख्र्ा 
गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ्ख्र्ा 
सङ्कललत रकम 

जग्गा सम्बतधी लववरण 

ि.स.ं  जग्गाको क्रकलसम अनमुालनत 

िते्रफल 

औषत मलू्र्ाङ्कन दर 

(मालपोत कार्ायलर्को 

आधारमा) 

कैक्रफर्त 

१  शहरी िेत्र    

२  आवासीर् िेत्र    

३  कृलष िेत्र    

४  वन तथा अतर् 

िेत्र 

   

जम्मा    

घ) मालपोत (भमूी कर) सम्बतधी लववरण  

नगरपाललकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ्ख्र्ा 
गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ्ख्र्ा 
सङ्कललत रकम 
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ङ) व्यापार व्यवसार् सम्बतधी लववरण 

नगरपाललकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ्ख्र्ा 
गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ्ख्र्ा 
सङ्कललत रकम  
 

ि.स.ं व्यापार व्यवसार्को लववरण साना लगानी मझौला लगानी ठूला लगानी कैक्रफर्त 

१ उद्योग     

२ लविीर् संस्था (बैंक, लवकास बैंक, 

सहकारी लवमा, आक्रद) 

    

३ व्यापाररक भवन, मल, लनजी 

अस्पताल, संस्थागत कलेज लवद्यालर्  

    

४ लडलर तथा थोक लविेता     

५ अतर् व्यवसार्     

 

च) प्राकृलतक स्रोतजतर् बस्त ुलविी 

ि.स. 
उत्पादन/उत्खनन 

स्थल 
सम्पलतको क्रकलसम 

कुल उत्खनन र्ोग्र् 

पररमाण 
लविी मलू्र् 

सम्भाव्य लनकासी 

पररमाण 

१ 

 ढुङ्गा 

लगट्टी 

स्लेट 

वालुवा 

दहिर बहिर 

अतर् 

   

२ 

 ढुङ्गा 

लगट्टी 

स्लेट 

वालुवा 

दहिर बहिर 

अतर् 

   

 जम्मा    

 

छ) जलडबुटी, कवाडी र जीवजतत ुकर 

ि.स.ं वस्तहुरु ईकाई कुल सङ्कलन पररणाम अनमुालनत मलु्र् 

क जलडबुटी जतर् वस्तहुरु    

     

     

ख कवाडी जतर् वस्तहुरु    

     

     

ग जीवजततकुो हाड, ससङं, खरु, प्वाँख    
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ज) बहाल लवटौरी सम्बतधी लववरण 

ि.स.ं सम्पलिहरु ईकाई पररमाण दर 

क भवन तथा कोठाहरु    

     

ख मेलसनहरु    

     

ग सावयजलनक सम्पलि    

     

     

 

झ) नगरपाललकाल ेलनमायण, सञ चालन तथा व्यवस्थापन गरेका सवेा 
 

ि.स.ं सवेाहरु उपलधिध गराईएको 

स्थान वा िते्र 

ईकाई र 

पररमाण 

सवेा शलु्कको 

सम्भावना के छ ? 

हालको अवस्था 

(आर्) 

१ फोहरमैला व्यवस्थापन     

२ स्थानीर् खानेपानी     

३ लवजुली     

४ धारा     

५ अलतलथ गृह     

६ धमयशाला     

७ पुस्तकालर्     

८ सभागृह     

९ ढल लनकास     

१० सडक वलि     

११ सावयजलनक शौचालर्     

१२ पाकय      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्यार्मशाला     

१५ पर्यटकीर् स्थल     

१६ हाट बजार     

१७ पशु बधशाला     

१८ शवदाह गृह     

१९ बसपाकय      

२० अतर् पार्क्कय ङ्ग िेत्र     

२१ लसफाररश तथा प्रमालणत     

२२ दताय, अनुमलत, नलवकरण 

दस्तुर 

    

२३ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क     

२४ नक्सापास     

जम्मा     
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अनसुचूी २ लवषर्गत लवश् लषेणको नमनूा फाराम 

१. राजस्व पररचालन ससं्थागत तथा नीलत लवश् लषेण 

नीलत लनधायरणका िते्रहरु हालको अवस्था नीलतगत सधुारको 

लालग सझुाबहरु 

क)  सगंठनात्मक व्यवस्था   

राजस्व शाखाको व्यवस्था संगठन संरचना छ छैन?   

राजस्व शाखामा कुन तहका कलत दरबतदी छन ्? र हालको 

पदपरू्तयको अवस्था कस्तो छ ? 
  

राजस्व शाखाल ेगने कामका लालग कार्यलववरण छ क्रक छैन ?   

कमयचारीहरुलाई उनीहरुको लजम्मेवारी स्पष् ट र लललखत 

रुपमा क्रदईएको छ छैन? 
  

कमयचारीहरुलाई आवश्र्क पने स्थान, फर्नयचर, र्ातार्ात 

साधन, कम्प्र्ुटर, मसलतद आक्रदको व्यवस्था कस्तो छ? 
  

सूचना प्रलवलधको प्रर्ोगको अवस्था कस्तो छ? (सफ्टवेर्र, 

एस.एम.एस., ईमले, टेललफोन, आक्रद) 
  

कमयचारीको राजस्व पररचालन सम्बतधी िमता लवकासको 

लालग के गररएको छ ? 
  

राजस्व पररचालनका लालग वडालाई क्रदईएको लजम्मेवारी के 

छ ? 
  

ख) राजस्व प्रशासन सञ चालनको अवस्था   

करदाताहरुको नाम तथा कर लाग् न े आधारको अलभलेख 

व्यवस्था कस्तो छ? कर अलभलेख आवश्र्क पन े स्रोतहरु - 

सम्पलि, व्यवसार्, सवारी साधन, लवज्ञापन, बहाल, आक्रद 

  

नगरपाललकाको स्वालमत्वमा रहकेा स्थार्ी सम्पलिहरुको 

लववरण तथा सो को पररचालन कस्तो छ? 
  

कर लनधायरणको लालग सम्पलि वा आर् वा खचय वा 

कारोवारको मूल्र्ाङ्कन कलतको सलह रुपमा भएको छ ? 

मूल्र्ाङ्कन अनुसार कर लनधायरण भएको छ छैन? 

  

चुहावट हुन सक् ने सम्भावनाहरु के के छन् र लतनको 

लनर्तत्रणको लालग कस्तो नीलत ललईएको छ? 
  

व्यवस्थाको वर्खयलाप गरेमा दण्डको व्यवस्था कस्तो छ?   

समर्मा लतनेलाई छुट र क्रढलो बुझाएमा जररवाना लाग् न े

व्यवस्था सबै आर् स्रोतहरुमा कसरर लागु गररएको छ? 
  

करदाताहरुलाई उनीहरुले लतनुयपने कर रकम बारे अलग्रम 

जानकारी गराउन ेव्यवस्था के छ र कलतको प्रभावकारी छ? 
  

नगरपाललकाल े लनधायरण गरेको कर तथा शलु्कमा लचि 

नबुझेमा गुनासो वा उजुरी गनयसक् ने व्यवस्था के कस्तो छ ? 
  

राजस्व शाखाको कार्य प्रकृर्ा, चुहावत लनर्तत्रणको प्रर्ास, 

लक्ष्र् तथा असुली अवस्थाको अनुगमनको व्यवस्था के छ? 
  

सावयजलनक लनजी साझेदारी अवधारणाको कार्ायतवर्नको 

अवस्था कस्तो छ? 
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ग) सचूना तथा समतवर्को अवस्था   

करदाताहरुलाई कर तथा शुल्क सम्बतधी जानकारी क्रदन के 

कस्तो कार्य गररएको छ? 
(लशिामूलक कार्यिम, प्रचार प्रसार, होर्डयङ वोडय, वेभ साईट, 

आक्रद) 

  

करको दर लनधायरण तथा सलमिामा सरोकार पिहरुको 

सहभालगता कस्तो छ? 
  

राजस्व परामशय सलमलत तथा अतर् सलमलतहरुको 

प्रभावकाररता कस्तो छ ? (बैठक सङ्ख्र्ा, लनणयर्हरु आक्रद) 
  

राजस्व असुलीमा सरोकार पिहरुको सकारात्मक 

सहभालगताको अवस्था कस्तो छ? 
  

राजस्व शाखालाई अतर् शाखा तथा लनकार्बाट प्राप् त 

सहर्ोग कस्तो छ? 
  

आर्का स्रोतहरुको अलभलेख व्यवस्था कस्तो छ?   

नगरपाललकाको आर्को आर् लववरण सावयजलनक हुन ेगरेको 

छ छैन? 
  

आर्को आलेप तथा मलेप हुने गरेको छ छैन? छ भने आएका 

बेरुजुहरु कसरी सम्बोधन भएका छन्? 
  

 

लनश्कषय: नगरपाललकाको राजस्व पररचालनको अवस्थामा सुधार ल्र्ाउनको लालग ललन सक् न ेनीलतगत व्यवस्था 
क. 

ख. 

ग. 
 

२. स्थानीर् तहलाई प्राप् त आततरीक राजस्व अलधकार र पररचालनको अवस्था 

ि. 

स.ं 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 

लववरण 

सङ्कलन भएको⁄ 

नभएको 

दर लनधायरणको 

अवस्था 

क कर तफय     

१ भूलम कर (मालपोत)    

२ सम्पलि कर    

३ सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा)    

४ घर जग्गा बहाल कर    

५ व्यवसार् कर    

६ जडीवुटी, कवाडी र जीवजततु कर    

७ लवज्ञापन कर    

८ मनोरञ जन कर    

ख अतर् राजस्व    

१ स्लेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा एवम् माटोजतर् 

वस्तुको लविी  

   

२ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर, बहिर लविी    

३ वन पैदावर (सामुदालर्क वनको) लविीबाट प्राप् त 

आर् 
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४ नक्सापास दस्तुर    

५ व्यलक्तगत घटना दताय लवलम्ब शुल्क    

६ बहाल लवटौरी शुल्क    

७ पार्क्कय ङ्ग शुल्क    

८ अस्पताल सञ चालन शुल्क    

९ फोहरमैला व्यवस्थपन शुल्क    

१० स्थानीर् खानेपानी शुल्क    

११ स्थानीर् लवद्यतु महशुल    

१२ केवलकार, िेककंग, कार्ाक्रकङ्ग, बतजीजम्प, 

जीपफ्लार्र, पाराग्लाईलडङ्ग, आक्रद मनोरञ जन 

तथा साहसी खेलकुद सम्बतधी सेवा तथा 

व्यवसार्मा सेवाशुल्क 

   

१३ लनमायण, सञ चालन र व्यवस्थापन गरेका स्थानीर् 

पूवायधार तथा सेवामा सवेाशुल्क (खानेपानी, 

लवजुली, धारा, अलतलथ गृह, धमयशाला, 

पुस्तकालर्, सभागहृ, ढल लनकास, सडक बलि, 

शौचालर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्यार्ामशाला, 

पर्यटक्रकर् स्थल, हाटबजार, पशु वधशाला, 

शवदाह गृह, धोलवघाट, सडक, बसपाकय , पुल, 

आक्रद) 

   

१४ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क    

१५ दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर (एफएम 

रेलडर्ो सञ चालन, घ वगयको लनमायण इजाजतपत्र, 

लवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्यापाररक 

फमय, आक्रद) 

   

१६ ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, 

स्लेट जस्ता वस्तुको सविेण, उत्खनन तथा 

उपर्ोग शुल्क 

   

१७ वडा कार्ायलर् माफय त गररने लसफाररस तथा 

प्रमालणत दस्तुर 

   

१८ दण्ड जररवाना    

 

मालथ उल्ललेखत बाहके कुन ैथप आततरीक राजस्व उठाएको भएमा सो को लववरण: 

क. 

ख. 

ग. 
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आततरीक आर् उठाउन सक् न ेतर हालसम्म नउठाएका आर् लशषयकहरु तथा सो को पररचालन गन ेउपार्: 

सम्भाव्य भए पलन हालसम्म 

नउठाएका आर् लशषयकहरु 
लाग ुनहुनकुो कारण पररचालन गन ेउपार् 

   

   

   

   

 

कर तथा शलु्कको दरमा देलखएका कमी कमजोरी तथा सधुारको उपार् 

दर रेट लनधायरणमा कमी कमजोरी 

देलखएका आर् लशषयकहरु 
कारण सधुार गन ेउपार् 
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अनसुचूी ३ वस्तगुत लवश् लषेणको नमनूा फाराम 
 

आर् लशषयकहरु आवश्र्क सचूना सचूनाको सम्भाव्य स्रोतहरु 

भूलम कर (मालपोत) जग्गाको िेत्रफल तथा उपर्ोग मालपोत कार्ायलर् 

सम्पलि कर सम्पलि धनी तथा लनजको नाममा रहकेा 

जग्गा तथा संरचना 

स्थानीर् तह, मालपोत कार्ायलर्, 

सभेिणहरु 

व्यवसार् कर उद्योग व्यवसार्का सङ्ख्र्ा प्रकृलत सलहत स्थानीर् तह, घरेलु तथा साना उद्योग 

कार्ायलर्, व्यवसालर्क सङ्घ 

संगठनहरु 

सवारी कर नगर िेत्रमा रहकेा सवारी साधनहरु र्ातार्ात व्यवस्था कार्ायलर् 

बहाल लवटौरी शुल्क भाडामा क्रदएको जग्गाको िेत्रफल र भाडा 

दर 

स्थानीर् तह 

घर जग्गा बहाल कर भाडामा क्रदईएका घरहरु तथा प्रचललत दर कर कार्ायलर्, जनगणना तथा 

सवेिणहरु 

लवज्ञापन कर नगर िेत्रमा रहकेा लवज्ञापन पाटीहरु स्थानीर् तह 

मनोरञ जन कर नगर िेत्रमा रहकेा लसनेमा हलहरु स्थानीर् तह 

सवारी पार्क्कयङ शुल्क पार्क्कयङ िेत्रको िेत्रफल तथा सवारी प्रवेश 

सङ्ख्र्ा 

स्थानीर् तह तथा स्थलगत सवेिण 

खानेपानी महशुल धारा सङ्ख्र्ा तथा पानीको उपर्ोग लवतरण पररमाण, लमटर ररलडङ 

लवदु्यत महशुल लमटर सङ्ख्र्ा तथा लवजुलीको उपभोग लवतरण पररमाण, लमटर ररलडङ 

फोहरमैला व्यवस्थापन 

शुल्क 

सेवा ललनेको सङ्ख्र्ा नगरपाललका, सेवा प्रदार्क 

ढल लनकास सेवा शलु्क सेवा ललनेको सङ्ख्र्ा नगरपाललका, सेवा प्रदार्क 

हाटबजार सेवा शुल्क हाटबजार िेत्रको िेत्रफल स्थलगत सभेिण 

पशु वधशाला सेवा शलु्क औषत पश ुवध सङ्ख्र्ा स्थलगत सभेिण 

सावयजलनक संरचना 

ममयत सम्भार शलु्क 

प्रत्र्ि सेवा ललनेको सङ्ख्र्ा स्थानीर् तह 

भाडा तथा बहाल भाडा बहालमा क्रदएको पसल, घर तथा 

प्रचललत भाडा 

स्थानीर् तह 

मेलसन तथा औजार 

भाडा 

भाडामा क्रदएको मेलसन तथा औजार र 

प्रचललत भाडा 

स्थानीर् तह 

ताल, पोखरी तथा जग्गा 

भाडा 

ताल, पोखरी तथा जग्गाहरुको सङ्ख्र्ा तथा 

िेत्रफल तथा प्रचललत भाडा 

स्थानीर् तह 

प्राकृलतक स्रोत लनस्काशन पररणाम EIA प्रलतबेदन, स्थलगत सभेिण 

 

कुल आर् सम्भाव्यता पलहचान (लशषयकगत रुपमा लवश् लषेण गन)े 

लववरण सङ्ख्र्ा औषत कर वा शलु्कको दर सम्भाव्य रकम 
ठूला    

मझौला    

साना    

कुल आर् सम्भाव्यता    
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खदु आर् सम्भाव्यता पलहचान  

लववरण रकम 
कुल आर् सम्भाव्यता  

खुद आर् सम्भाव्यता: करको दार्रामा ल्र्ाउन सक्रकने (कुल सम्भाव्यताको ... 

प्रलतशतले हुन ेरकम) 
 

 

खदु आर् सम्भाव्यता पलहचान (आर् ठेक् का) 
लववरण रकम 
कुल आर् सम्भाव्यता  

करको दार्रामा ल्र्ाउन सक्रकने (कुल सम्भाव्यताको ... प्रलतशतल ेहुने रकम)  

घटाउने, ठेकेदारको ओभरहडे खचय (आर्को १५ प्रलतशतल ेहुने रकम)  

घटाउने, ठेकेदारको नाफा (आर्को १० प्रलतशत)  

खदु आर् सम्भाव्यता (प्रारलम्भक ठेक् का अङ्क)  

 

लनश्कषय: 

सम्भाव्यता पलहचान पलछ आर् 

सङ्कलनमा ठूलो खाडल (GAP) 

देलखएका आर् लशषयकहरु 

खाडल ठूलो हुनकुो कारण समाधानका उपार्हरु 
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अनसुचूी ४ तथ्र्ाङ्क सङ्कलनको िममा राजस्व शाखा  
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अनसुचूी ५ मस्र्ौदा प्रस्तलुतकरणको माईतर्टू  
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अनसुचूी ६ मस्र्ौदा प्रस्तलुतकरणको फोटाहरु 
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अनसुचूी ७ सझुाब तथा पषृ् ठपोषण ताललका 

 

ि. स.ं मस्र्ौदा प्रलतबदेन उपर प्राप् त सझुाबहरु समावेश गररएको सझुाबहरु 

१ सम्पलत करको लवगतको अवस्था र 

सम्भावनाहरुको लवश् लेषण गने । 

सम्पलत करको लवगतको सङ्कलन तथा 

सम्भावना र सुझाबलाई  पृष् ठ २२ र २३ मा 

उल्लेख गररएको छ । 

२ स्थानीर् तहले आफूले प्रदान गन े सेवालाई 

छररतो ढङ्गबाट लवद्युतीर् माध्र्म प्रर्ोग गरी 

प्रदान गने र सो सेवासँग आबि गरी सेवा 

दस्तुर सङ्कलन गनय सक् ने सम्भावनालाई 

उजागर गदाय सुधार र्ोजना बढी कार्ायतवर्न 

हुने दलेखतछ ।  

नगरपाललकाको राजस्व सम्बतधी नीलत तथा 

संर्तत्रको बारेमा पररच्छेद ४ मा लवश् लेषण 

गररएको छ । 

३ स्थानीर् तहमा पूवायधार उपर्ोग शुल्क 

पररचालन गन ेसम्भावना अलहले न ैव्यवहाररक 

छैन । राजस्व सुधार र्ोजना बनाउँदा कर 

पररचालन गनय सक्रकने सम्भावनाको लवश् लेषण 

कम भएको दलेखर्ो । काननु बमोलजम 

करारोपण गनय सक्रकने भए पलन व्यवहारतः 

लागू गनय नसक्रकने लवषर्लाई कार्यर्ोजनामा 

राख् नु आवश्र्क दलेखदनै ।  

र्स नगरपाललकाले हालसम्म पूवायधार उपर्ोग 

शुल्कबाट रकम सङ्कलन गनय सकेको छैन र 

र्स्को सम्भावना पलन नरहकेोल े पूवायधार 

लवकास शुल्कको प्रस्ताव गररएको छैन 

४ व्यवसार् कर र व्यवसार् रलजष् िेशन दस्तुरका 

नाममा ब्रोकर वा शुल्क लगाउने गरी सुधार 

र्ोजना बनाउनु हुदँनै । व्यवसार् दताय र 

नवीकरण बापत् मात्र व्यवसार् दताय कर वा 

शुल्क लगाउने लवषर्मा स्पष् ट हुनुपनेछ । 

व्यवसार् कर र व्यवसार् रलजष् िेशन दस्तुरका 

नाममा ब्रोकर वा शुल्क प्रस्ताव गररएको छैन । 

५ कुनै पाललकाहरूको स्थानीर् सम्भावनाका 

आधारमा राजस्व सुधार र्ोजना बत नु पनेमा 

एउटै ढाँचा र क्रिर्ाकलापमा सुधार र्ोजना 

बनाएको दलेखर्ो । उदाहरणको लालग कलतपर् 

पाललकामा ढुङ्गा लगटी र बालुवा जस्ता 

नदीजतर् पदाथय बाट ठुलो राजस्वको सम्भावना 

छ भने ठूला शहरी िेत्रमा लवज्ञापन कर बापत 

उल्लेखनीर् राजस्व प्राप् त गनय सक्रकतछ । र्सरी 

पाललकाको सम्भावनालाई उजागर गने गरी 

सुधार र्ोजना बत नु पने दलेखतछ । 

महालक्ष्मी नगरपाललकाको आततरीक आर्को 

मुख्र् स्रोतमा मालपोत/भूलमकर, घरबहाल 

कर, लसफारीस तथा प्रमालणत दस्तुर रहकेो र 

सोही बमोलजम राजस्व सुधारका 

सम्भावनाहरुको लवश् लषेण गररएको छ 

(पररच् छेद ३.३ - आततरीक आर् सङ्कलनको 

प्रमुख िेत्र र सम्भावना लवश् लषेण) 

६ सम्पलि करमा स्वर्म् घोषणा गने लवलधका 

लवषर्मा अध्र्र्न भएको पाइएन ।  

आर्थयक  नमा सम्पलत कर मूल्र्ाङ्कनको 

आधारमा ललने सोही बमोलजम 

सम्भावनाहरुको लवश् लेषण गररएको छ । 

७ करका दर र आधार तोक्दा लछमेकी स्थानीर् 

तहसँग समतवर् गने लवषर्लाई समेत सब ै

स्थानीर् तहको राजस्व सुधार र्ोजनामा 

महालक्ष्मी नगरपाललकाको लछमेकी स्थानीर् 

तहहरुसंग समतवर् गरी कर राजस्वका बारेमा 

दर लनधायरण गरेको दलेखतछ । राजस्व 
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समावेश गनुयपदयछ ।  सङ्कलनका रणनीलत र कार्यनीलत लगार्त 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना पररच्छेद पाँचमा 

समेरटएको छ । 

८ सुधार र्ोजनामा समावेश भएका 

क्रिर्ाकलापहरु व्यवहाररक भतदा बढी 

सैिालततक भएकाले स्थानीर् तहबाट 

कार्ायतवर्न हुने लबषर्मा आशंका छ ।  

स्थानीर् तहहरुले आफ्नो एक कार्यकाल मात्र 

पुरा गरेका छन् । र्सै कारणले पलन स्थानीर् 

तहहरु आततरीक राजस्व सङ्कलनका लहसाबल े

क्रदगो बत न सक्रकरहकेा छैनन । त्र्सैल े राजस्व 

सुधारका लालग सैिालततक र कानुनी 

पिहरुलाई समेट्द ै स्थानीर् तहको सेवा 

प्रवाहमा नागररकहरुको पहुचँ बढाउद ै र कर 

लशिामाफय त राजस्व सङ्कलनलाई िमश वृलि 

गद ैलैजानु पने हुतछ । 

९ प्रदशे सरकार र  सङ्घीर् सरकारल ेदर तोक् न े

र सङ्कलन गने तर स्थानीर् तहलाई समेत 

बाँडफाँड हुने करहरुमा स्थानीर् तहले गनुयपन े

भूलमकामा राजस्व सुधार र्ोजना मौन छ ।  

कलतपर् स्थानीर् करदाताहरुसँग बसेर 

छलफल गदाय बारम्बार उनीहरूको गुनासो 

करलाई एक द्वार प्रणाली माध्र्मबाट मात्र 

उठाउँदा राम्रो हुने तथा करको बारेमा कुन ैभ्रम 

नरहने कुराको जानकारी पाईएको छ । त्र्सैल े

कर उठाउने राजस्व कार्ायलर् एउटै हुने र 

त्र्लहबाट स्थानीर्, प्रदशे र सङ्घीर् गरेर कर 
बाँडफाँड गने हो भने उलचत हुतथ्र्ो होला भत न े

गुनासो पाइतछ । प्रदशे सरकार र सङ्घीर् 

सरकारले तोक् ने करको दर सरकारको नीलतगत 

व्यवस्था भएको र करको बाँडफाँड अततर 

सरकारी लवि व्यवस्थापन  न अनुसार हुन े

गरेकोले स्थानीर् तहको भूलमका समेत सोही 

 न अनुसार रहकेो छ । राजस्व सुधार 

सम्बतधी रणनीलत र कार्यनीलतहरु पररच्छेद 

पाँचमा प्रस्तुत गररएको छ । 

 


