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पररच्छेद १: पररचर् 

 

१.१ पृष् ठभूलम 

 

नपेालको राज्र् सञ् चालन संरचना सङ्घ, प्रदशे र स्थानीर् तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्र्शलिको प्रर्ोग तीन 

वटै तहले गने व्र्वस्था लवद्यमान संलवधानले गरेको छ । संवैधालनक अलधकारलभत्र रही स्थानीर् सरकार सञ् चालन 

ऐन, २०७४ ले स्थानीर् सरकारहरुलाई कार्य लजम्मेवारी तथा स्रोत पररचालन गनय सक् ने उले्र् अलधकार प्रदान 

गरेको छ । स्थानीर् सरकारले आ-आफ्नो के्षत्रमा पने सेवा प्रवाह तथा लवकास लनमायणको क्षमतालाई वलृि गनय, आर् 

पररचालन क्षमतालाई वलृि गनय तथा आर् पररचालन क्षमतामा पलन सधुार गनय आवश्र्क हुन्छ । र्सका अलतररि 

प्राकृलतक तथा अन्र् मानवीर् कारणले अकस्मात लसजयना हुने प्रलतकूल पररलस्थलतलाई सामना गनयसक् ने गरी 

उत्थानशील हुन पलन आर् पररचालन क्षमता सदुृढ हुन ुपदयछ । 

 

स्थानीर् सरकारलाई संलवधानद्वारा प्रदि कार्यलजम्मेवारी परुा गनय आवश्र्क पने साधनको पररपलूतयका लालग सङ्घ 

तथा प्रदशे सरकारबाट लविीर् समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, समपरुक अनदुान र लवशेष अनदुान लदन सक् ने 

व्र्वस्था गरेको छ । सङ्घ तथा प्रदशे सरकारबाट प्रदान गररने र्स्तो अनदुानले मात्र स्थानीर् तहको सबै आवश्र्कता 

परुा गनय सम्भव नहुन ेर राज्र् शलिको बाँडफाँड गदाय राज्र्को राजस्व अलधकारको समेत तहगत सरकारबीच शलिको 

बाँडफाँड गररने हुदँा सङ्घीर् लवि व्र्वस्थापनका मान्र्ता अनसुार स्थानीर् तहलाई लवलभन् न कर तथा गैर कर 

लगाउने र उठाउने गरी राजस्व अलधकार समेत संवैधालनक रुपमै प्रदान गररएको छ । अनदुान र राजस्व अलधकार 

बाहके स्थानीर् तहले संलवधान र सङ्घीर् काननू बमोलजम राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप् त गनयसक् ने र नेपाल सरकारको 

पवूय स्वीकृलतमा ऋण ललन सक् ने काननुी व्र्वस्था समेत गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लचत्र 1:  लविीर् हस्तान्तण सम्बन्धी व्र्वस्था 

 

साथै, नेपालको संलवधान र प्रचललत काननुहरूले आलथयक तथा प्रशासलनक सक्षमताका आधारमा मालपोत वा 

भलूमकर, सम्पलि कर, घर जग्गा रलजष्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, लवज्ञापन कर, घर बहाल कर 
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र व्र्वसार् करलाई स्थानीर् तहको अलधकार के्षत्रलभत्र रालखएको छ । र्सैगरी गैर करहरूमा राहादानी शलु्क, लभसा 

शलु्क, पर्यटन दस्तरु, सेवा शलु्क र दण्ड जररबाना लगाउने अलधकार सङ्घीर्सरकारलाई, पर्यटन शलु्क, सेवा शलु्क 

तथा दण्ड जररबाना लगाउने अलधकार प्रदशे सरकारलाई र सेवा शुल्क, पर्यटन शलु्क तथा दण्ड जररबाना लगाउने 

अलधकार स्थानीर् सरकारलाई लदइएको छ ।  

 

स्थानीर् तहका सरकारले राजस्व असलुी तथा खचय सम्बन्धी लवषर्मा सम्बलन्धत सभा समक्ष लवधेर्कको रूपमा 

प्रस्ताव राखी सो प्रस्ताव बहुमतबाट पाररत गरी सो पाररत भएको लवधेर्कलाई प्रदशे काननु बमोलजम (धारा २२६) 

प्रमालणत गरी ऐनको रूप ललएपलछ मात्र आम्दानी तथा खचय गनय लमल्छ । स्थानीर् तहले कुनै कर लगाउँदा त्र्स्तो 

करको आधार, दर र सङ्कलन गने तौर तररका काननुमा व्र्वस्था गरेरमातै्र गनुय पछय । 

 

स्थानीर् सरकारको बढ्दो खचय धान् नका लालग र उनीहरुको सामथ्र्य वलृि गनयका लालग ती लनकार्हरुको आन्तररक 

राजस्व पररचालन क्षमतामा वलृि गनुयपने आवश्र्कता बन् न पगेुको छ । र्सका लालग स्थानीर् तहको राजस्व 

अलधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गने, सम्भाव्र् के्षत्रको राजस्व पररचालनका लालग अवलम्बन गनुयपने नीलतगत, 

काननूी र व्र्वस्थापकीर् सधुारका उपार्हरु पलहचान गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने र ती सबै प्रर्ासका आधारमा 

आगामी लदनमा पररचालन गनय सलकने वास्तलवक आन्तररक आर्को प्रके्षपण गने कार्यका लालग राजस्व सधुार 

कार्यर्ोजना खाँचो दलेखन्छ । 

 

र्सै पषृ्ठभलूममा मेलम्ची नगरपाललकाको राजस्व सम्बन्धी वतयमान लस्थलत अध्र्र्न र लवश् लषेण गरी राजस्व सधुारका 

लालग गनुयपने कार्यहरुको पलहचान गने, समग्र राजस्व प्रशासनलाई सदुृढ गने तथा सोका आधारमा आगामी तीन 

आलथयक वषयको राजस्व प्रक्षेपण कार्यमा सहजीकरण गनयको लालग राजस्व सधुार कार्यर्ोजना (Revenue 

Improvement Action Plan) तर्ार गरी अवलम्बन गनुयपने आवश्र्क छ । सोही कार्यका लालग प्रदशे तथा 

स्थानीर् शासन सहर्ोग कार्यिम अन्तगयत वागमती प्रदशे शसुासन केन्रले मेलम्ची नगरपाललकाको राजस्व सधुार 

कार्यर्ोजना तर्ार गनयका लालग आवश्र्क प्रालवलधक सहर्ोग गने कार्यिम अन्तगयत र्ो राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 

तर्ार पररएको हो । 

र्ो कार्यर्ोजना तर्ार गने िममा नगरपाललकाका प्रलतलनलध, कमयचारी तथा अन्र् सरोकारवाला पक्षहरुलाई राजस्व 

पररचालनको के्षत्रमा आधारभतू अलभमखुीकरण गन,े नगरपाललकाको आन्तररक आर् सधुारका लालग 

सहभालगतात्मक लवलधबाट समस्र्ा तथा अवसरहरुको पलहचान गरी मु् र् उपललधधका रुपमा नगरपाललकाको 

कार्यर्ोजना तर्ारी र आर् सम्भाव्र्ताको लवश् लषेण गरी नगरपाललकाको आर् प्रक्षेपणलाई मागयदशयन जस्ता कार्यहरु 

सम्पन् न गररएको छ । 

 

१.२ राजस्व सुधार र्ोजनाको औलचत्र् 

 

सङ्घीर्तामा तहगत सरकारलाई संलवधानले नै कार्यलजम्मेवारी लनलश् चत गरी ती लजम्मेवारीहरु परुा गनय आवश्र्क 

स्रोतको व्र्वस्था गदाय अन्तर सरकारी लविीर् हस्तान्तरणको अलावा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तोलकएका स्रोतबाट 

संलवधानले प्रदान गरेको अलधकार अनरुुप स्थानीर् तहले राजस्व पररचालन गरी साधन स्रोतको जोहो गदयछन ् । 

जनताको बढ्दो माग बमोलजमको खचय धान् नका लालग आवश्र्क सामथ्र्य अलभवलृि गनय पलन ती स्थानीर् 

सरकारहरुको आन्तररक राजस्व पररचालन क्षमतामा वलृि हुन ुअपररहार्य हुन्छ । र्सका लालग स्थानीर् तहको राजस्व 
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अलधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गनय, सम्भाव्र् क्षेत्रको राजस्व पररचालनका लालग अवलम्बन गनुयपने नीलतगत, 

काननूी र व्र्वस्थापकीर् सधुारका उपार्हरु पलहचान गरी लतनको र्थोलचत कार्ायन्वर्न गनय र ती सबै प्रर्ासका 

आधारमा आगामी लदनमा पररचालन गनय सलकने वास्तलवक आन्तररक आर्को प्रक्षेपण गने कार्यका लालग राजस्व 

सधुार कार्यर्ोजना महत्वपूणय औजार हुने लवश् वास गररन्छ ।  

स्थानीर् तहलाई कर वा गैर कर वापत रकम लतने स्थानीर् लनवासीहरुले आफूले लतरेको करको सदपुर्ोग भए नभएको 

लनगरानी गने र र्स लवषर्मा लनर्लमत रुपमा आफ्नो नगरपाललका तथा नगरपाललकासँग प्रश् न सोध् ने हुनाले ती 

लनकार्हरु पलन जनताप्रलत सोझै उिरदार्ी हुने वातावरण लसजयना हुन्छ । सेवा प्रवाहमा पलन सधुार हुन्छ र स्थानीर् 

जनताको सन्तलुष् टको मात्रा पलन बढ्द ैजान्छ । आन्तररक स्रोतबाट पररचाललत राजस्व खचय गदाय स्थानीर् तहल े

कुनैपलन बाह् र् शतयहरु पालना गनुय नपने भएकोले र्सको मात्रा जलत बढी भर्ो त्र्लत बढी मात्रामा स्वार्िताको 

अनभुलूत गदयछन ्। र्सरी स्थानीर् तहहरुले जलत बढी स्वार्तता पवूयक काम गनय पाउँछन ्त्र्लत नै सङ्घीर्ता सफल 

र सदुृढ हुदँ ैजान्छ । 

वैधालनक रुपमा नै स्रोत साधनमालथ उल् ले्र् अलधकार प्राप् त भएको लामो समर्सम्म पलन आन्तररक स्रोत तथा 

राजस्व कमजोर रहने र लनरन्तर सङ्घ तथा प्रदशेबाट प्राप् त हुने अनदुानमा नै भर पनुयपने अवस्था भएमा स्थानीर् 

सरकारको स्वार्िता तथा दीगोपनमा प्रश् नलचन्ह लाग् ने सम्भावना रहन्छ । र्स पररपेक्ष्र्मा स्थानीर् सरकारहरुल े

समर्मै काननुले अल्तर्ारी लदएका के्षत्रमा आन्तररक राजस्वको सम्भावना अध्र्र्न गरी काननुसम्मत रुपमा 

राजस्वको क्षमता लवस्तार गदै जान ुआवश्र्क हुन्छ । र्सका लालग जन लनवायलचत पदालधकारीहरु र राष् रसेवक 

कमयचारीहरुलाई संलवधानले प्रदि गरेका काम कतयव्र् र अलधकारहरु कुशलता साथ सम्पादन गरी नागररकहरुलाई 

लछटो छररतो गणुस्तरीर् सेवा प्रवाह सलुनलश् चत गनय सहर्ोग परु् र्ाउन ुपलहलो र महत्वपणूय कार्य हो भन ेभखयरै सम्पन् न 

भएका स्थानीर् तहको संस्थागत अवस्था स्व-मूल्र्ाङ्कन गरी सधुारका के्षत्रहरुको पलहचान गरी तदनरुुप 

आवश्र्कता र मागमा आधाररत  क्षमता लवकासका कार्यिमहरु सञ् चालन गद ैलैजान ुअको आवश्र्कता हो । 

र्सका साथै स्थानीर् तहलाई संलवधान र ऐनले लदएको अलधकार प्रर्ोग गरी लविीर् रुपमा सवल र सक्षम बनाउन 

राजस्व पररचालन सम्बन्धी ज्ञान, लशप र क्षमता अलभवलृि गद ैसावयजलनक लवकास लनमायण र सेवा प्रवाहमा सक्षम 

बनाउन आवश्र्क छ । 

नगरपाललकामा थप आन्तररक राजस्व पररचालन गनय र्सको अलधकार क्षेत्रलभत्र उपलधध सबै आन्तररक आर्का 

स्रोतहरुबाट सम्भाव्र् राजस्व पररचालन गनुय अलनवार्य हुन्छ । र्समा सधुार ल्र्ाउन नगरपाललकाको बाह् र् वातावरण 

तथा राजस्व प्रशासनको समेत लवश् लेषण गनुयपने हुन्छ । र्सैले राजस्व पररचालनमा सधुारका कृर्ाकलापहरु पलहचान 

गरी सोको कार्ायन्वर्नबाट स्थानीर् तहको आन्तररक आर्मा पनय सक् ने प्रभाव समेतका आधारमा आगामी लदनमा 

प्राप् त हुन सक् न ेराजस्वको प्रक्षेपण गनय स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन २०७४ को प्रावधान तथा प्रदशे शसुासन 

केन्रको कार्यशतय बमोलजम तोलकएको स्थानीर् तहको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएकोछ । र्स राजस्व 

सधुार कार्यर्ोजनाबाट पाललकालाई आफ्नो आन्तररक आर् पररचालन सधुारका साथै राजस्व प्रके्षपणलाई 

र्थाथयपरक, समन्र्ालर्क, सहभालगतामलूक र वैज्ञालनक बनाई बजेट तजुयमा प्रकृर्ालाई थप व्र्वलस्थत गनय मद्दत पगु् ने 

अपेक्षा गररएको छ ।  

र्सै सन्दभयमा तर्ार पाररएको र्स राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाले मेलम्ची नगरपाललकाको आन्तररक आर् 

पररचालनमा सधुार ल्र्ाउनको लालग राजस्व सधुारका कृर्ाकलापहरु पलहचान गनय र पलहचान गररएका 

कृर्ाकलापहरुको कार्ायन्वर्नबाट नगरपाललकाको आन्तररक आर्मा पनय सक् ने प्रभाव समेतका आधारमा आगामी 
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लदनमा प्राप् त हुन सक् ने राजस्वको प्रक्षेपण समेत गनय सहर्ोग परु् र्ाउने छ । राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाको 

औलचत्र्को सारांशलाई लनम् न लचत्रमा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

लचत्र 2:  राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको औलचत्र् 

१.३ राजस्व सुधार र्ोजनाले राखेका उदे्दश्र्हरु 

 

नगरपाललकाको आन्तररक आर्का सम्भावनाहरुको पलहचान तथा अलधकतम पररचालनका लालग दलेखएका 

समस्र्ाहरु न्र्नूीकरण गनय कार्यर्ोजना तर्ार गरी सोको आधारमा आगामी ३ वषयको आर् प्रके्षपण गनय 

नगरपाललकालाई सहर्ोग परु् र्ाउन ु नै र्स र्ोजनाको मलूभतू उद्दशे्र् हो । र्स र्ोजनाका खास उद्दशे्र्हरु दहेार् 

अनसुार रहकेा छन ्: 

▪ नगरपाललकाका जनप्रलतलनलधहरु र कमयचारीहरुलाई राजस्व सुधार कार्यर्ोजना सम्बन्धी अलभमुखीकरण गने । 

▪ शीषयकगत रुपमा सम्भालवत करका आधार तथा लवगत तीन आलतयक वषयहरुको आन्तररक आर्को अवस्थाको 
लवश् लेषण गने । 

▪ नगरको राजस्व वलृिको लालग आर्का प्रमखु स्रोतहरुको सम्भावना र र्थाथय असुलीको वस्तलुस्थलत लवश् लेषण  
गने । 

▪ नगरपाललकाको राजस्व प्रशासनको सँगठनात्मक ढाँचा तथा आन्तररक लेखा प्रणाली सलहत नगरपाललकाको 
राजस्व प्रशासनको लवद्यमान अवस्थाको लवश् लेषण गने । 

१. नगरपाललकाको राजस्वका सम्भावना, लतनय सक् ने क्षमता र राजस्व प्रशासनको

लवश् लेषण गरी आवश्र्क सधुारका उपार्हरु पलहचान गनय ।

२. नगरपाललकाको आन्तररक आर्का आधारहरु, करको दार्रा र दरको सम्भाव्र्ता

लवश् लेषण गरी राजस्व प्रक्षेपण गनय ।

३. व्र्वसार्मतै्री कर प्रशासनबाट स्थानीर् उद्यम, व्र्वसार् लगार्तका आलथयक लवकास

लिर्ाकलापहरुलाई करको आधार अन्तगयत समेट् न आवश्र्क मागयदशयन प्रदान गनय ।

४. नगरपाललकाले अपनाउनु पने आर् सधुारका कार्यर्ोजना तर्ार गरी सो तहको राजस्व

सधुार गनय ।

५. नगरको आवलधक र्ोजना अन्तगयतका र्ोजनाहरुको कार्ायन्वर्न गनयको लनलमि स्रोत

सलुनलश् चत गनय ।

६. वालषयक बजेटलाई बढी र्थाथयपरक, प्रभावकारी र उद्दशे्र्मलूक बनाउन ।

७. नगरपाललकाको काम कारवाहीलाई अझै पारदशी बनाई नागररकहरु प्रलत लजम्मेवार

बनाउन ।
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▪ नगरपाललकाको आन्तररक आर् वलृिका सम्भावनाहरु पलहचान गरी आन्तररक आर् सधुार कार्यर्ोजना र 
प्रके्षपण सलहतको आन्तररक आर् सदुृढीकरण कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

▪ नगरपाललकाको आगमी तीन वषयको संभालवत आर् प्रके्षपण गने । 

▪ नर्ाँ सम्भावनाहरुको पलहचान गद ै स्थानीर् तहले अपनाउनपुने सधुार रणनीलत सलहतको राजस्व सधुार 
कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

 

१.४ राजस्व सुधार र्ोजना िजुयमा लवलध र प्रलिर्ा 

 

१.४.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका चरणहरु 

 

नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाको चरणहरुमा कार्यर्ोजनानको थालनी दलेख राजस्व सधुार 

कार्यर्ोजनाको अलन्तम स्वीकृलत सम्म पदयछ ।  राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको लनमायण गदाय नगरपाललकाका 

जनप्रलतलनलध,  कमयचारी, 

राजस्व परामशय सलमलत 

लगर्ात 

सरोकारवालाहरुको 

अपनत्व र क्षमता 

अलभवलृि गने उद्दशे्र्ले 

सहभालगतामलूक लवलध 

अवलम्बन गररएको 

लथर्ो । र्सको 

मागयदशयकका रुपमा 

सङ्घीर् मालमला तथा 

सामान्र् प्रशासन 

मन्त्रालर्द्वारा जारी 

गररएको स्थानीर् तहको 

राजस्व सधुार 

कार्यर्ोजना तजुयमा 

सम्बन्धी लदग्दशयन, 

२०७६ लाई अबलम्बन 

गररएको छ । साथै 

स्थानीर् आवश्र्कता 

अनसुार सम्भाव्र् स्थानीर् राजस्वका स्रोतहरुलाई समेट्ने उद्दशे्र्ले तथ्र्ाङ्क तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्द्वारा 

जारी लनदलेशका बमोलजम राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाका लालग मलुत: Coaching & Mentoring (स्थलगत 

रुपमा सँगसँगै काम गद ैलसकाउँद ैजाने) लवलधमा आधाररत भई मालथ उल्लेखलत चरणहरुमा लनम्न प्रकारका प्रकृर्ामा 

आधाररत रही र्ो र्ोजना तर्ार गररएको छ; 

१
• राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बन्धी लनणयर् र समर् लनधायरण

२
• र्ोजना तजुयमा कार्यदल गठन

३
• र्ोजना तजुयमाका लालग आवश्र्क सन्दभय सामग्रीहरु सङ्कलन तथा अध्र्र्न

४
• प्रारलम्भक कार्यशालाको आर्ोजना 

५
• सचूना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्कलन एवम ्लवश् लेषण

६
• राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ारी (प्रारलम्भक)

७
• राजस्व सम्भावना लवश् लेषण तथा राजस्व प्रक्षेपण

८
• र्ोजनाको मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ारी

९
• मस्र्ौदा प्रलतवेदन नगरपाललकामा प्रस्तुलत र सझुाव सङ्कलन

१०
• मस्र्ौदा पनुरावलोकन र अलन्तम मस्र्ौदा तर्ारी

११
• कार्यपाललकाद्वारा स्वीकृलत

लचत्र 3:   राजस्व सधुार कार्यर्ोजना प्रलिर्ा तथा चरणहरु 
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▪ मेलम्ची नगरपाललकामा कार्य प्रारम्भ गनुयभन्दा पलहला परामशयदाताले प्रदशे शसुासन केन्रको सम्बलन्धत लवज्ञ 
वा तोलकएको कमयचारीहरुसँग मेलम्ची नगरपाललकामा गनुयपने कार्यको र्ोजना बनाई छलफलबाट अलन्तम रुप 

लदई अगालड बढाईएको लथर्ो । 

▪ मेलम्ची नगरपाललकाबाट राजस्व कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यको गणुस्तर सलुनलश् चतताका लालग परामशयदाताले 
लनर्लमत रुपमा मेलम्ची नगरपाललका तथा प्रदशे शसुासन केन्रसँग समन्वर् र अनतलिय र्ा गद ैर्ो प्रलतवेदन 

तर्ार गरेको छ । सो कार्यका लालग सेवा प्रदार्क संस्थाले र्ो कार्य गनयका लालग लवस्ततृ कार्यर्ोजना समेत 

पेश गरेको छ । परामशयदाताले प्रदशे सशुासन केन्रको सम्बलन्धत लवज्ञ वा तोलकएको कमायचारीहरुसँग लनरन्तर 

समन्वर्मा कार्य गरेको छ । 

▪ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना लनमायण प्रकृर्ालाई सहभालगतामलूक लवलधबाट सञ् चालन गररएको छ । र्सले गदाय 
मेलम्ची नगरपाललकाका कमयचारीहरुको पलन क्षमता अलभवलृि हुने लवश् वास ललइएको लथर्ो । र्स सन्दभयमा 

मेलम्ची नगरपाललकाका नगर प्रमखु, उप-प्रमखु तथा अन्र् जनप्रलतलनलध, कमायचारी एवम ्सरोकारवालाहरुको 

सहभालगता र समहूगत छलफलबाट राजस्व सधुार सम्बन्धी आवश्र्कताहरु पलहचान गररएको लथर्ो । 

▪ सङ्घीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्ले तर्ार पारेको नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
तजुयमा लदग् दशयन, २०७६ मा उल्लेलखत सम्बलन्धत फारामहरु लवलध तथा प्रकृर्ाहरु प्रर्ोग गरी (छलफल तथा 

कार्यशाला) माफय त राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण गररएको छ (फारामहरु अनसुचूी १-४) । 

▪ र्स प्रकृर्ाबाट पलहचान गररएका आवश्र्कताहरुलाई एलककृत गरी मेलम्ची नगरपाललकाको ३ वषे राजस्व 
सधुार कार्यर्ोजना तर्ार पारी सो मस्र्ौदा दस्तावेज मेलम्ची नगरपाललकामा प्रस्तलुतकरण गरी आवश्र्क 

सझुावहरुलाई सङ्कलन गरी प्राप्त सझुावहरु समेत समावेश गरी अलन्तम प्रलतवेदन तर्ार गररएको छ । 

▪ राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको अलन्तम दस्तावेज (लवद्युतीर् तथा भौलतक प्रलत) मेलम्ची नगरपाललका र प्रदशे 
शसुासन केन्र, जावलाखेललाई बझुाइएको छ । 

▪ प्रदशे शसुासन केन्रबाट कार्यिमको अलन्तम भिुानी ललनका लालग प्रदशेमा गठन मूल्र्ाङ्कन सलमलतको 
अलन्तम मलू्र्ाङ्कन पश् चात खचयसँग सम्बलन्धत आवश्र्क लवल, भरपाई सलहत कार्यिमको अलन्तम प्रलतवेदन 

बझुाइएको छ । 

 

१.४.२ सतदभय सामग्री सङ्कलन िथा अध्र्र्न 

 

अध्र्र्न कार्यको प्रारम्भमा लवज्ञ समहूबाट लवलभन् न स्रोतहरुबाट सन्दभय सामग्रीहरुको सङ्कलन तथा पनुरावलोकन 

गररएको छ । र्स िममा अध्र्र्न तथा पनुरावलोकन गररएका मु् र् सामाग्रीहरु दहेार् अनसुार रहकेा छन ्: 

 

▪ मेलम्ची नगरपाललकाको आ.व. २०७७।७८-२०७८।७९ को राजस्व पररचालन कार्य र्ोजना, २०७७ 

▪ मेलम्ची नगरपाललकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ 

▪ नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बन्धी लदग्दशयन, २०७६ 

▪ नेपालको संलवधान, २०७२ 

▪ स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ 

▪ अन्तर सरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 
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▪ मेलम्ची नगरपाललकाको आर्/व्र्र् लववरण (आ.व. २०७५/७६-२०७८/७९) 

▪ मेलम्ची नगरपाललकाको नगरसभाबाट स्वीकृत भएको आ.व. २०७८/७९ का लालग लनधायरण गररएको 
लवलभन् न करहरुको दर रेट (आलथयक ऐन २०७८) 

▪ आन्तररक राजस्व व्र्वस्थापनको तेस्रो सधुार कार्यर्ोजना (२०७५/७६-२०७७/७८) 

▪ बागमती प्रदशेको आलथयक ऐन, २०७६ 

▪ रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोग ऐन, २०७४ 

▪ आलथयक कार्यलवलध तथा लविीर् उिरदालर्त्व सम्बन्धी ऐन, २०७६ 

▪ सावयजलनक लनजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ 

 

१.४.३ प्रारलम्भक अलभमुखीकण िथा राजस्व कार्यर्ोजना सम्ितधी छलफल 
 

मेलम्ची नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाले तर्ारीको लालग लनधायररत उद्दशे्र्हरु प्राप्त गनय परामशयदाताका 

प्रालवलधक तथा लवज्ञहरुलाई पररचालन गनुय पवूय वागमती प्रदशे सशुासन केन्रको तफय बाट र्ोजना तजुयमा सम्बन्धी 

अलभमुलखकरण कार्यिमहरु संचालन गररएको लथर्ो । अलभमुखीकरण कार्यिममा वागमती प्रदशे सशुासन केन्रमा 

कार्यकारी लनदशेक लगार्त अन्र् सम्बलन्धत कमयचारी, राजश् व सधुर र्ोजना तजुयमा टोललका टोली प्रमखु, लवषर् 

लवज्ञ आलदको सलिर् सहभालगता रहकेो लथर्ो । तत पश् चात परामशयदाताको तफय बाट नगरपाललकामा छलफल तथा 

आवश्र्क सचूना संकलन गनयको लालग प्रालवलधकहरु पररचाललत गररएको लथर्ो ।  

 

१.४.४ नगरपाललकासाँग छलफल र सूचना सङ्कलन  

 

र्स नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ारीको लालग परामशायदाताको टोलीले प्रारलम्भक चरणमा 

नगरपाललकाबाट सचूना संकलन गने उद्दशे्र्ले टोली पररचालन गरेक लथर्ो । र्स टोलीले नगरपाललका प्रमखु तथा 

उप-प्रमखु, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, केही वडाका वडा अध्र्क्ष,  कार्यपाललका सदस्र्, उद्योग वालणज्र् सदस्र्, 

लेखा अलधकृत, ईलन्जलनर्र, लगार्तहरुसँग छलफल गरी राजस्व पररचालनको लालग हालसम्म पररचालन गरर 

आएका करका आधारहरु, राजस्व पररचालनको लवद्यमान अवस्था, सधुार गनय सलकने के्षत्र, राजस्व प्रशासनको 

वतयमान संरचना, र्समा सधुार गनय सलकने के्षत्र, पदालधकारी तथा कमयचारीको क्षमता लवकासका सवालहरु र हाल 

तर्ार गनय लागेको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा र र्सको प्रलिर्ाबारे जानकारी गराई नगरपाललकाको भलूमका 

सम्बन्धमा स्पष् ट पारेको लथर्ो । र्स सम्बन्धी छलफलको लमलटङ माइन्र्टू समेत अनसुचूी ५ मा रालखएको छ ।  

  

र्सै छलफलमा नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाका लालग कार्यताललका लनधायरण तथा कार्यलजम्मेवारी 

लनधायरण गरी आवश्र्क सचूना सङ्कलन फाराम अनसुार सम्बलन्धत सचूना, सामग्रीहरु आलदका आधारमा मेलम्ची 

नगरपाललकाको राजस्वको अवस्था बारे जानकारी हालसल हुनकुा साथै मु् र् सवालहरु पलहचान गनय मद्दत पगेुको 

लथर्ो । आवश्र्क सन्दभय सामग्रीहरुको अध्र्र्न तथा लवश् लेषण पश् चात लवज्ञहरुको टोलीबाट तथ्र्ाङ्क तथा सचूना 

सङ्कलनका लालग आवश्र्क फारामहरुको तर्ार गरी सो फारामलाई अलन्तम रुप लदन र्स कार्यर्ोजना तर्ारीमा 

सङ्लग् न लवज्ञहरुबीच आवश्र्क छलफल र अन्तरलिर्ा समेत गररएको लथर्ो (माइन्र्टू-अनसुचूी ५) । सचूना 

सङ्कलनका लालग तर्ार गररएको  फारमहरु लनम् नानसुार रहकेा छन ् (अनसुचूी १-३)। 
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▪ नगरपाललकाको पररचर्को लालग आवश्र्क आधारभतू र संस्थागत सचूना तथा मु्र् 
पदालधकारीहरुसँगको परामशयका लालग तर्ार गररएको सचूना सङ्कलन चेकललष् ट अनसुचुी १ मा रहकेो 

छ । र्स सचूीमा मु् र्त: नगरपाललकाको संलक्षप् त पररचर्, र्सको गठन, राजस्व प्रशासनको अवस्था र 

लवगत तीन आलथयक वषयको राजस्व पररचालनको लस्थलत बारे जानकारी ललने उद्दशे्र्ले र्ो फारमको प्रर्ोग 

गररएको छ । 

▪ राजस्वका शीषयकगत समहू छलफलका लालग आवश्र्क सूचनासँग सम्बलन्धत फारम अनुसचूी २ मा रहकेो 
छ । स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ मा व्र्वस्था भए अनसुार कर र गैरकरहरुको शीषयकगत रुपमा 

वतयमान समस्र्ाहरु, सम्भावना, समाधानका लालग गनुयपने उपार्हरु र लजम्मेवार लनकार्को पलहचान र 

कार्ायन्वर्नको समर्ावधीका बारेमा समहूगत रुपमा छलफल गनयका लालग र्ो फारम प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको 

हो ।  

 

१.४.५ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िर्ारी िथा राजस्व प्रके्षपण  

 

सन्दभय सामग्री सङ्कलन तथा अध्र्र्न, नगरपाललकासँगको प्रारलम्भक छलफल तथा अन्तरयलिर्ा र 

नगरपाललकाबाट सचूना सङ्कलन गररसकेपलछ संकललत तथ्र्ांकलाई लवश् लेषण गने कार्य सम्पन् न भएको लथर्ो । 

संकललत तथ्र्ाङ्कको लवश् लषेणका आधारमा पलहचान भएको वालषयक कूल सम्भाव्र्ता र स्रोतबाट प्राप् त हुन सक् न े

राजस्वलाई आगामी तीन आलथयक वषयका लालग प्रक्षेपण गररएको लथर्ो ।  राजस्व प्रक्षेपण गदाय लवगतका आ.व.हरुको 

र्थाथय आर्को आधारमा तथ्र्ांकशास्त्रीर् उपकरणहरु (Statistical tool) को प्रर्ोग गरी तथ्र्परक रुपमा आगामी 

वषयहरुको आर् प्रक्षेपण गररएको लथर्ो ।  

 

१.४.६ मस्र्ौदा प्रलिवेदन िर्ारी िथा नगरपाललकामा प्रस्िुिीकरण र सुझाव संकलन 

 

स्थलगत अध्र्र्न तथा छलफलबाट संकललत तथ्र्ांकलाई लवश् लेषण गरी उपलधध सचूनाका आधारमा राजस्व 

सधुार कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ार गररएको लथतो । उि मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रदशे शसुाशन केन्र तथा 

नगरपाललकामा समेत पेश गररएको लथर्ो । नगरपाललकामा पेश गररएको उि मस्र्ौदा प्रलतवेदन बारे प्रस्ततुीकरण, 

छलफलको लालग लमलत २०७९।०३।१३ गते एक लदने कार्यशाला गोष् ठीको आर्ोजना गररएको लथर्ो (माइन्र्टू 

अनसुचूी- ५) । उि कार्यशाला गोष् ठीमा नगरपाललकाका प्रमखु, उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासलकर् अलधकृत, सम्बलन्धत 

शाखाका कमयचारीहरु, परामशयदाताका लवज्ञहरु लगार्त अन्र् सरोकारवाला व्र्लिहरुको सहभालगता रहकेो लथर्ो । 

र्स कार्यशाला गोष्ठीमा परामशयदाताको तफय बाट अध्र्र्न टोलीले राजस्व कार्यर्ोजनाको बारेमा लवस्ततृ 

प्रस्तलुतकरण गरेको लथर्ो । प्रस्ततुीकरणमा नगरको राजस्वको लवद्यमान अवस्था, भलवष्र्को संभावना, राजस्वका 

लवलवध आर्ामहरु लगार्तका लवषर्हरुलाई प्रकाश पररएको लथर्ो । कार्यशाला गोष्ठीमा उपलस्थत सदस्र्हरुले 

राजस्वका लवलवध लवषर्मा सुझाव प्रदान गनुय भएको लथर्ो । सो कार्यशाला गोष्ठीबाट प्राप्त सझुावहरुका साथ साथै 

नगरपाललकाको राजस्व परामशय सलमलतबाट उपलधध गराइएको सझुावहरु समेत समावेश गरी अलन्तम प्रलतवेदन 

तर्ार गररएको छ । साथै, प्रदशे शसुासन केन्र, जावलाखेल माफय त वागमती प्रदशे सरकार आलथयक मालमला तथा 

र्ोजना मन्त्रालर्बाट लमलत २०७९।०३।२३ गते प्राप्त १० बुँद ेसझुावहरुलाई समेत समेटी र्ो अलन्तमर प्रलतवेदन तर्ार 

गररएको (अनसुचूी-६) ।  
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फोटोः मेलम्ची नगरपाललकामा मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्ततुीकरण, छलफल तथा सझुाव संकलन 

 

१.४.७ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न िथा अनुशरण 

 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजनालाई नगरपाललकाले आवश्र्क छलफल तथा स्वीकृलत गरी कार्ायन्वर्न गने र कार्यर्ोजना 

बमोलजम कार्य भए नभएको भन् ने बारेमा समर् समर्मा समीक्षा र आवश्र्कता अनसुार सधुारका लालग छलफल 

गनय लनर्लमत रुपमा गनुयपने अनगुमन सम्बन्धी सझुाव समेत प्रस्ताव गररएको छ (पररच्छेद ७) । नगरपाललकामा 

मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्ततुीकरणजा िममा राजस्व सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न गदाय चाल्नपुने रणनीलत र 

लिर्ाकलाप तथा राजस्व पररचालनका सम्बन्धमा समेत मेलम्ची नगरपाललकाको पदालधकारी तथा कमयचारीहरुलाई 

प्रलशक्षण गने गररएको लथर्ो ।  

 

१.५ राजस्व सुधार र्ोजनाका सीमाहरु 

 

मेलम्ची नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना लनम् नानसुारका सीमामा रही तर्ार गररएको छ । 

▪ नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्य र्ोजना तर्ारी गदाय राजस्व सम्बन्धी लवश् लषेण कार्य मलू रुपमा 
नगरपाललका कार्ायलर्ले उपलधध गराएको आलथयक तथ्र्ांक, अलभलेख, दस्तावेज, प्रलतवेदन तथा लद्वतीर् 

स्रोतहरूबाट प्राप् त नगरको लवलवध तथ्र्ाङ्क तथा सचूनाहरूमा आधाररत रहकेो छ ।  

▪ नगरपाललकाको जनसं्र्ा तथा आलथयक गलतलवलधमा हुने वलृि, नगरपाललकाले प्रवाह गने सेवामा हुने वलृि 
र नागररक सन्तषु् टीमा हुन े वलृि, नगरपाललकाको मलू्र्ांङकन दरमा हुने वलृि तथा राजश् वका दरको 

पनुरावलोकन आलद कृर्ाकलापहरूले भलवश्र्को राजस्व संकलनमा असर पनय सक्दछ । र्स्ता 

लवषर्हरुलाई आर् प्रक्षेपणमा पवूय अनमुान गनय कठीन हुने हुदँा र्ी लवषर् र्स अध्र्र्नको के्षत्रलभत्र समेट्न 

सलकएको छैन ।  

▪ कलतपर् तथ्र्ांकहरुलाई ऐलतहालसक प्रवलिको आधारमा लवश् लेषण गररनपुने र त्र्स्ता तथ्र्ांकहरु लवगत ३ 
वषयको समेत प्राप्त नभएको तथा प्राप्त भएका केही तथ्र्ांकहरु समेतमा एकरुपता नभएको।नदलेखएकोले 

तथ्र्ांशास्त्रीर् उपकरणहरुको प्रर्ोग गरी लवश् लेषण तथा प्रक्षेपण गनय सलकएको छैन । र्स्ता तथ्र्ांकहरुलाई 

अनमुालनत आधारमा लवश् लेषण र प्रक्षेपण गररएको छ । 
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पररच्छेद २. नगरपाललकाको लवद्यमान अवस्था   

 

२.१ नगरपाललकाको संलक्षप् ि पररचर् 

 

मेलम्ची नगरपाललकाको राजस्व सम्भाव्र्ता पलहचान, पररचालन र व्र्वस्थापनका लालग नगरपाललकाको 

वस्तलुस्थलत, आलथयक गलतलवलध, लवद्यमान मानवीर् संसाधान तथा भौलतक स्रोत साधन लगार्तको महत्वपणूय भलूमका 

रहन्छ । र्स पररच्छेदमा नगरपाललकाको संलक्षप् त पररचर्, मानव संसाधनको अवस्था र नगरपाललकाको भौलतक 

सम्पलिको अवस्था प्रस्ततु गररएको छ । 

 

२.१.१ अवलस्थलि िथा प्रशासलनक लवभाजन 

मेलम्ची नगरपाललका वागमती प्रदशेको लसन्धपुाल्चोक लजल्लामा अवलस्थत छ । राजधानी काठमाडौंबाट अरलनको 

राजमागय हुदँ ैकाभेर्पलाञ्चोक लजल्लाको लजरोलकलो बाट उिर पलिम हुद ै मेलम्ची नगरपाललका पगु्न सलकन्छ । 

नेपाल सरकार मलन्त्रपररषदकोलमलत २०७१ मंसीर १६ गतेकोलनणयर् अनसुार सालवकका गा. लव. स. हरु लसन्धकुोट, 

तालामराङ, ज्र्ालमरे, लशखरपरु, मेलम्ची, बाँसबारी र फटकलशला गाभेर मेलम्ची नगरपाललकाको लनमाणय भएको 

लथर्ो र पनुः राज्र्को पनुसयम्रचना पश् चात लमलत २०७३ फाल्गुन २७ गते भोटेचौर, हवैङु, थकनी र दवुाचौर गा.लव.स. 

हरु पलन मेलम्चीनगरपाललकामा गालभर्ो । लवश्व मानलचत्रमा र्ो नगरपाललका ८५º ४४८’ दलेख ८५º ६४९’ पवूी 

दशेान्तर, २७º ७४४’ दलेख २७º ८९८’ उिरी अक्षांशसम्म फैललएको छ । र्ोनगरपाललकाको सबैभन्दा होचो स्थान 

७०२.५३ लम.  

(वडा नं. 

१३कोलतनघरे) 

होभनेसबैभन्दा 

उच्च स्थान 

२४५०.४५ लम. 

(वडा नं. ९ 

कोमलूखकय मा) हो 

। १३ वटा वडामा 

लवभाजन गररएको 

र्स 

नगरपाललकाको 

कुल के्षत्रफल 

१६०.६३ वगय 

लक.लम रहकेो छ । 

नेपालको कुल भ–ु 

भागको ०.११५ र 

लसन्धपुाल्चोक 

लजल्लाको ६.३१५ 

र्स नगरपाललकाले लचत्र 4:   मेलम्ची नगरपाललकाको अवलस्थलत नक्शा 
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ओगटेको छ । र्स नगरपाललकाको पवूयमा ईन्रावती गाँउपाललका, पलिममा काठमाण्डौं लजल्लाको शंखरापरु 

नगरपाललका र नवुाकोट लजल्लाको लशवपरुी गाँउपाललका, उिरमा हलेक्बु र पाँचपोखरी थाङपाल गाँउपाललका तथा 

दलक्षणमा काभे्रपलाञ्चोक लजल्लाको मण्डनदउेपरु नगरपाललका रहकेा छ । 

 

२.१.२ भू-के्षत्र, भू-िनोट िथा हावापानी  

जलमनको लभरालोपनामा आउने वलृिसँगै जलमनको उवयराशलि, भ–ूक्षर्को सम्भावना, उत्पादन लवलभन्नता र अवसर 

तथा सम्भावनाहरुको अवस्थामा प्रलतकूल पररवतयन आउने गदयछ । अलधकांश मलुकुले १८ लडग्री भन्दा कम लभरालो 

जलमनलाई बस्ती तथा खेतीको लालग उपभोग गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दभयमा ३० लडग्री भन्दा लभरालो जलमनलाई 

खतरार्िु जलमन मान्दा मेलम्ची नगरपाललकामा १६% जलमन र्स प्रकृलतको रहकेो छ । 

 

१) ५ लडग्री भतदा कम लभरालो जलमन 

र्स्तो जलमन पहाडको वेशी तथा नदी खोला लकनारहरुमा पाइन्छ । र्समा सामान्र्तर्ा गरा प्रणाली अपनाएर खेती 

गनय सलकन्छ । भ–ूक्षर्लाई सलजलै लनर्न्त्रण गनय सलकने हुदँा र्ो बसोबास र खेतीको लालग उिम जलमन हो । मेलम्ची 

नगरपाललकामा २.३२% जलमन र्स प्रकृलतको रहकेो छ । 

 

२) ५ लडग्री देलख १५ लडग्री लभरालो जलमन 

र्स्तो जलमनलाई मध्र्म श्रेणी लभरालो जलमनको रुपमा ललइन्छ । साधारणतर् गरा प्रणाली अपनाएर र्सको उपर्ोग 

गनय सलकन्छ । मेलम्ची नगरपाललकामा १४.६६% जलमन र्स प्रकृलतको रहकेो छ । 

 

३) १५ लडग्री देलख ३० लडग्री लभरालो जलमन 

र्स्तो जलमनलाई लभरालो श्रेणीको जलमनको रुपमा ललइन्छ । सावधानी पवूयक गरा प्रणाली अपनाएर र्सको उपर्ोग 

गरी भ–ूसंरक्षण र मैत्रीपूणय वातावरण सजृना गनय सलकन्छ । तर सामान्र्त र्समा भू–क्षर्को सम्भावना बढी रहन्छ । 

मेलम्ची नगरपाललकाको अलधकांश भू–भाग (६७.०२%) र्स प्रकृलतको रहकेोछ । 

 

४) ३० लडग्री भतदा िढी लभरालो जलमन 

र्ो जलमन अत्र्न्त लभरालो श्रेणीमा पने भएकाले र्हाँ भू–क्षर् हुन सक्ने सम्भावना उच्च रहन्छ साथै र्स्ता जलमनमा 

बस्ती बसाल्न तथा खेती गनय उपर्िु रहदँनै । र्स्तो जलमनमा भ–ूसंरक्षण र चरण लनर्न्त्रण गरी वन के्षत्रमा पररणत 

गदाय उपर्िु हुन्छ । मेलम्ची नगरपाललकामा १६५ र्स प्रकृलतको जलमन रहकेो छ । 

 

नगरपाललकाको भ-ूभाग दलक्षणतफय  फकेको भ–ूढलानमा धेरै वषाय हुने र धेरै घामलाग्ने भएकाले र्हाँको माटोको 

उवयरा शलि उिरी मोहोडाको जलमनको माटो भन्दा बढी हुन्छ । मेलम्ची नगरपाललकाको कूल १६०.६३ वगय लक. 

मी. भ–ूभाग मध्र्े जम्मा ११.३७% जमीन मात्र सोझै दलक्षण फकेको छ भने दलक्षण पलिम तथा दलक्षण पवूय फकेको 

भ–ूढलान कूल जमीनको िमशः ११.०९% र ११.६२% रहेको छ । र्सैगरी सोझै उिर तफय  फकेको भ–ूढलान कूल 

भ–ूभागको १३.९७% छ, उिर पलिम १०.२४% र उिर पवूय लतर फकेको भू–ढलान १६.४०% रहकेो छ । र्सरी 

कूल दलक्षण तफय  फकेको भ–ूढलान कूल भ–ूभागको मात्र ३४.०८% र कूल उिर तफय  फकेको भू–ढलान 

नगरपाललकाको कूल भ–ूभागको ४०.६१% छ । कूल उिरलतर फकेको भू–भाग र कूल दलक्षण तफय  फकेको भू–
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भागमा धेरै अन्तर नभएकोले मेलम्ची नगरपाललकाको माटोको उवयरा शलि सामान्र् मात्र हुन सक्ने अनमुान गनय 

सलकन्छ । 

 

मेलम्ची नगरपाललकाको तल्लो भ–ूभागमा (२००० लमटर भन्दा तल) अधय उष्ण हावापानी पाइन्छ भने मालथल्लो 

भ–ू भागमा (२००० लमटर भन्दा मालथ) लशतल समशीतोष्ण हावापानी पाइन्छ । र्स नगरपाललकामा आषाढ, श्रावण, 

भारमा भारी वषाय हुन्छ भने र्स के्षत्रमा वालषयक औषत १७२८ लमललललटर वषाय हुन्छ । र्सैगरी र्स के्षत्रको वालषयक 

औषत तापिम २०.८ लडग्री सेलल्सर्स रहकेो छ । र्हाँको गमीर्ामको औसत तापिम २५.८ लडग्री सेलल्सर्स हो 

भने जाडोर्ामको औसत तापिम १३.३ लडग्री सेलल्सर्स हो९स्रोतः अष्mल बतभ(मबतब।र्चन० । र्स प्रकृलतको 

हावापानी खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल बाली उत्पादनको लालग ज्र्ाद ैउपर्िु मालनन्छ । 

 

२.१.३ जनसङ््र्ा, जािजालि िथा भाषाभाषी 

नगरपाललकाको प्रोफाईल २०७६ अनसुार मेलम्ची नगरपाललकामा ११,८३२ घरधरुी छन ् जसमा ५८,८१४ 

जनसं्र्ा वसोवास गदयछन ् । तर जनगणना २०७८को प्रारलम्भक आँकडा अनसुार र्हाँको जनसं्र्ा ४१,१७० 

पगेुको दखेाएको छ, जसमा परुुषको सं्र्ा २०,०७३ र मलहलाको सं्र्ा २१,०९७ रहकेो दखेाएको छ ।  २०७६ 

को नगर प्रोफाइल अनसुार र्स नगरपाललकामा मलहला परुुष अनपुात ०.९८:१ रहकेो छ भने जनघनत्व ३६६ व्र्लि 

प्रलत वगय लक. लम. र औसत पररवार सं्र्ा ४.९७ रहकेो छ ।  

 

मेलम्ची नगरपाललकाको वडा नं. ११ मा बढी घरधरुी सं्र्ा रहकेो छ भने सबैभन्दा कम घरधरुी वडा नं. २ मा रहकेो 

छ । वडा नं. ११ मा सबैभन्दा बढी जनसं्र्ा छ त्र्स्तैवडा नं. २ मा सबैभन्दा कम जनसं्र्ा रहकेो छ । वडा नं. ४ 

ले नगरपाललकाको सबैभन्दा बढी भभूाग ओगटेको छ र वडा नं. २ ले सबैभन्दा कम भूभाग ओगटेको छ । २०७४ 

सालको मेलम्ची नगरपाललकाको पाश्र्वलचत्रले जम्मा ११८३२ घरधरुी सं्र्ा दखेाएकोमा मेलम्ची नगरपाललकाको 

वालषयक प्रलतवेदन २०७५ले १३४३२ भकूम्पपीलडत लाभग्राही सं्र्ा मध्र्े ७२७६ लाभग्राहीले स्थार्ी आवास 

लनमायण सम्पन्न गरेको, ४७१३ लाभग्राही आवास लनमायणको चरणमा रहकेो र बाँलक १४४३ लाभग्राही स्थार्ी 

आवास लनमायण गनय बाँलक रहकेो तथ्र्ाङ्क छ ।  घनत्वको लस्थलत लवशे्लषण गदाय वडा नं. १, १०, ११, १२, १३ मा 

प्रलत वगय लक.लम. मा ४०० भन्दा मालथ जनघनत्व रहकेो छ । वडा नं. ११ मा नगरपाललकाको कार्ायलर् भएकाले 

सबैभन्दा बढी ५०३ जनघनत्व रहकेोछ । घनत्वको आधार हदेाय उल्लेलखत वडाहरुमा सहरीकरण तीब्र 

बढ््रनेसम्भावना रहकेाले उि वडाहरुमा सहरी पवूायधार लवकासको पलहलो प्राथलमकता र व्र्वस्थीत सहर लनमायण तफय  

ध्र्ान केन्रीत हुन जरुरी छ । हलेम्ब ुराजमागय र इन्रावती नदी लकनार समेत अवलस्थत र्ो के्षत्रमा बढी जनघनत्व 

रहकेो र अझ बढ्ने अनमुान गनय सलकन्छ ।नगरपाललकाको जनसांल्र्क वस्तलुस्थलतलाई तलको ताललकामा 

दखेाइएको छ; 

 

ताललका 1: मलेम्ची नगरपाललकाको वडागत घरधरुी र जनसङ््र्ा लववरण 

वडा नं. घरधुरी जनसङ््र्ा जनघनत्व (प्रलि 

वलकमी पुरुष  मलहला  जम्मा  

१ ९३९ २२६९ २२१२ ४४८१ ४२३.३६ 

२ ३२३ ९२० ८७१ १७९१ ३२१.२८ 

३ ६९६ १९६६ १९२० ३८८६ २६७.४४ 

४ ९०४ २४३१ २४२७ ४८५८ २५३.८९ 
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५ ६४५ १५६६ १४६० ३०२६ ३१४.५५ 

६ ७९९ २१४४ २०१९ ४१६३ ३२७.६२ 

७ ११२१ २४५१ २४४६ ४८९७ ३७८.९३ 

८ ७०४ १४२७ १४७१ २८९८ ३८८.८३ 

९ ११६० ३०५१ ३१३१ ६१८२ ३२७.०९ 

१० १०२३ २४९९ २३४९ ४८४८ ४९९.७३ 

११ १२७८ ३२१२ ३२०५ ६४१७ ५०३.१४ 

१२ १२०५ ३१४१ ३०६२ ६२०३ ४१७.०५ 

१३ १०३५ २६१९ २५४५ ५१६४ ४३५.०४ 

जम्मा ११८३२ २९६९६ २९११८ ५८८१४ ३६६.१५ 

स्रोत:  मेलम्ची नगरपाललकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ 

 

जनसं्र्ाको प्रवलृि हदेाय लवगतका जनगणना वषयहरु जस्तैः जनगणना २०५८ र जनगणना २०६८ को जनसं्र्ालाई 

२०७४ को जनसं्र्ा, घरधरुी सं्र्ा, जनघनत्व, पररवार सं्र्ा तथा ललङ्ग अनपुातको तथ्र्ाङ्क तलुना गदाय 

घरधरुी सं्र्ा र्ी तीनै वषय बढेको दलेखर्ो । जनसं्र्ा भने २०५८ मा भन्दा २०६८ मा घटेको दलेखर्ो र २०७४ मा 

पनु: बढेको दलेखर्ो । जनसं्र्ासँग प्रत्र्क्ष सम्बलन्धत भएकोले नै जनघनत्व, पररवार सं्र्ा तथा ललंग अनपुात 

पलनजनसं्र्ाकै प्रवलृतमा घट्ने तथा बढ्ने दलेखर्ो । 

 

नगरपाललकामा जातजालतका आधारमा जनसं्र्ाको लववरणलाई हदेाय सबैभन्दा बढी (३२.३%) तामाङ्ग जालतका 

मालनसहरु छन ्। त्र्सैगरी के्षत्रीको जनसं्र्ा २५.४%, दललतको जनसं्र्ा ९.१%, नेवारको जनसं्र्ा ४.१%, 

दनवुारको जनसं्र्ा ३.०%, माझीको जनसं्र्ा २.१%, जनजालतको सं्र्ा १.७%, गरुङको सं्र्ा १.२%, 

मगरको सं्र्ा ०.६% र अन्र् ०.१% रहकेा छन ्।  

 

र्स नगरपाललकाको कूल पररवार सं्र्ाको आधारमा ५७.७% ले नेपाली भाषा, ३५.६% ले तामाङ्ग भाषा, 

२.६% ले नेवारी भाषा, २.४३% ले माझी भाषा, १.३% ले दनवुार भाषा, ०.३४% ले मगर शेपाय भाषा र ०.०३% 

अन्र् भाषाहरु मातभृाषाको रुपमा बोल्छन ् । र्स नगरपाललकामा तामाङ मातभृाषा हुनेको सं्र्ा उल्लेखनीर् 

(३५.६%) रहकेो दलेखन्छ । 

 

२.१.४ भ-ूउपर्ोग  

र्स नगरपाललकाका सबैभन्दा बढी भभूाग ६५.४४% (अथायत १०५.११ वगय लकलम) खेतीर्ोग्र् जलमनले ढाकेको 

हुनाले र्ो के्षत्र कृलषको लालग उपर्िु छ । घडेरीले जम्मा २.५८% अथायत ४.१५ वगय लकलम तथा झाडीजन्र् क्षेत्रले 

१६.८३% ढाकेको छ ।  र्हाँको भ–ूउपर्ोगको लवस्ततृ लववरण ताललकामा उल्लेख गररएको छ;  

 

ताललका 2:  मलेम्ची नगरपाललकाको भ-ूउपर्ोगको प्रकार 
ि.सं. जलमनको प्रकार के्षत्रफल (वगय लक.मी.) प्रलिशि 

१ आवास तथा घडेरी क्षते्र ४.१५ २.५८ 

२ झाडी क्षेत्र २७.०३ १६.८३ 

३ खेलतर्ोग्र् जमीन १०५.११ ६५.४४ 

३ बगर क्षेत्र २.७४ १.७१ 
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४ वन तथा जंगल क्षेत्र १७.४५ १०.८६ 

५ चरण क्षेत्र ३.१० १.९३ 

६ नदी नाला क्षेत्र ०.८८ ०.५५ 

७ अन्र्  ०.१७ ०.१० 

जम्मा १६५.२५ १००.०० 

स्रोत:  मेलम्ची नगरपाललकाको वस्तुगत लववरणको प्रलतवेदन, २०७४ 

 

२.१.५ धालमयक, सााँस्कृलिक िथा प्राकृलिक सम्पदाहरु 

र्स नगरपाललकामा धालमयक स्थलहरु प्रशस्तमात्रामा छन ्। वडा नं ५ को कोतदवेी मलन्दर, पथृ्वी नारार्ण शाहले 

नेपाल एकीकरण गरेको समर्मा स्थालपत स्थल हो । त्र्स्तै वडा नं १ मा रहकेो लत्रवेणी लसिेश्वर मलन्दर ११ औ ं

शताधदीमा र छेत्रपाल भमेूस्थान १० औ ंशताधदीमा लनमायण भएका मलन्दरहरु हुन ् । र्स्ता महत्वपणूय स्थलहरुको 

पलहचान तथा प्रचारप्रसार अपेलक्षत मात्रामा भएको दलेखदनै । 

 

र्स नगरपाललकामा लवलभन्न जाती, धमय सम्प्रदार् र भेषभषुाका मालनसहरू बसोबास गदयछन ्। र्हाँ अलधकांश लहन्द ू

धमय मान्ने मालनसहरू रहकेा छन ्भने त्र्स्तै लिलस्चर्न र इस्लाम धमय मान्ने मालनसहरू पलन छन ्। सबै जातजालत र 

सम्प्रदार्का आ–आफ्नै खाले धमय संस्कृलत र चालचलनहरू छन ्। जसमा बडादशैं, लतहार, रामनवमी, महालशवरात्री, 

हररताललका, श्रीपञ्चमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, लववाह पञ्चमी, छठ, होली, चैते दशैं, साउन–ेमाघे सि्रान्ती, 

मातातीथय औसंी, अक्षर् ततृीर्ा, हररशर्नी–हररबोधनी एकादशी, नागपञ्चमी, रक्षाबन्धन (जनैपलूणयमा), कुशे औसंी,  

बालाचतदुयशी, कोजाग्रत पणूीमा, श्री स्वस्थानी पलूणयमा, नर्ाँ वषर,् सोह्रश्राि, छोनाम (न्वागी), कूल–थानी पूजा, 

संकट पजूा, बिुजर्न्ती, लवलभन्न ल्होसार पवयहरू, लिशमस डे, अंग्रेजी नर्ाँ वषय, प्रणर् लदवस आलद चाडपवयहरू 

रहकेा छन ्।  

 

हाल धेरैजसो के्षत्रहरुले बढ्दो प्रलतस्पधी पर्यटन बजारमा तलुनात्मक लाभ लवकलसत गनय एवं लवश्वमा स्थानीर् 

लवलशष्टता बनाउन आफ्नो मौललक मतूय र अमतूय सांस्कृलतक सम्पदाहरुको लवकास गरी रहकेा छन ् । संस्कृलत र 

पर्यटनलेपारस्पररक रुपमा लाभदार्ी सम्बन्ध रा्दछन ्। पर्यटन लवकासमा संस्कृलतले आफ्नो छुटै्टआकषयक पलहचान 

बनाई बढ्दो पर्यटकीर् बजारमा महत्वपणूय भलूमका लनवायह गदयछ । साथ ैपर्यटनले पलन संस्कृलतलाई लोप हुन नलदन 

आर् श्रोत प्रदान गरी सांस्कृलतक धरोहर, सांस्कृलतक सम्पदा र मौललकताको समथयन गदयछ ।  

 

र्स नगरपाललकामा मानेहरु प्रसस्त मात्रामा रहकेा छन ्। र्हाँ वडा नं. ३मा डाँडाथोक माने, वडा नं. ७ मा सल्ले 

मान,े धनाय माने, बालवुा मान,े छाप माने, तेरे माने, पोखरे माने, पाइर्ो लबसाउने माने, वडा नं. ५ अन्तगयत सलुलकोट 

तल्लो मान,े सलुलकोट मालथल्लो माने तथा वडा नं. ११ मा कालतयक माने र अम्फे मानेरहकेा छन ्। र्सैगरी वडा नं ३ 

मा सलम्तनासाङ्गमु्बा, अको एक लनमायणाधीन गमु्बा, वडा नं. ६ मा धउले गमु्बा, वडा नं. ८ मा भैंसे गमु्बा, वडा नं. 

९ मा तासी प्र्ामा छोललङ गमु्बा तथा वडा नं १२ मा स्र्ाङ्र् गमु्बा र नाम्डोललन गमु्बा छन ्।  

 

र्हाँको जलस्रोतमा मलम्ची नदी, इन्रावती नदी, तालामाराङ खोला, लसन्ध ुखोला, सहरे बाघमारा खोला, जके 

खोला, काफ्ले खोला, घाटे खोला र पङ्सीङ खोला मेलम्ची नगरपाललकामा बग्ने प्रमुख नदी तथा खोलाहरु हुन ् । 
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२.१.६ आलथयक अवस्था  

मेलम्ची नगरपाललकामा मालनसहरु मु् र्तर् धान, गहु,ँ मकै, कोदो जस्ता अन्न उत्पादन गरी लजलवकोपाजयन गने 

गदयछन ्। अन्न उत्पादनले मात्र बषय भरीलाई खान नपगु्ने भएकाले र्हाँका मालनसहरुको लजलवकोपाजयनको लालग अन्र् 

लवकल्पहरु जस्तै पशपुालन, तरकारी खेती, नगदबेाली (अलैंची, लकवी, कफी, लचर्ा, आलद), बैदलेशक रोजगारी, 

ज्र्ालादारी, वनपैदावर गैह् काष्ठ उत्पादन तथा काठ लविी गने पेशामा आकलषयत भएका छन ् । नगरपाललकाको 

दीघयकालीन सोच "मेलम्ची नगर समृलिको आधार - कृलष, पर्यटन, उद्योग र जलाधार" रहकेो छ । र्सले 

नगरलाई कृलष, उद्योग, पर्यटन र जलाधार के्षत्रको लवकास गरी नगरको समलृि हालसल गने लक्ष राखेको दलेखन्छ । 

 

नेपालकै कुरा गदाय स्वदशेमा रोजगारीको अभावले गदाय वषेनी नेपालभरीका ४% जनसं्र्ा लवदशे पलार्न हुन ुपने 

बाध्र्ता रहकेो छ । र्ही समस्र्ा लसन्धपुाल्चोक लजल्लामा पलन लवद्यमान छ । लजल्ला वस्तगुत लववरण 

लसन्धपुाल्चोक, २०७१ को तथ्र्ांक अनसुार र्स लजल्लाका ६.८५% जनसं्र्ा लवदलेशएका छन।् नगर पाश्र्वलचत्र 

मेलम्चीका अनसुार र्स नगरपाललकामा २% भन्दा पलन बढी जनसं्र्ा अथायत १,३६० र्वुा लवदेशमा श्रम गनय 

गएको भनी उल्लेख गररएको छ । 

 

खेती र्ोग्र् जलमन र वास्तलवकमा खेती गररएको क्षेत्रफलको तथ्र्ांक लवशे्लषण गदाय नगरपाललकाको कूल के्षत्रफलको 

४२% जलमनमा मात्र खेती गररएको छ जसमा अझै २०% खेती र्ोग्र् जलमन बाँझैरहकेोअवस्था छ । र्ो समस्र्ालाई 

न्र्नूीकरण गनय, खेतीर्ोग्र् जलमनको अलधकतम लाभ ललन, उलचत र्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क 

दलेखन्छ । मेलम्ची नगरपाललकाको कूल भ–ूभागको १८% र कूल खेती गररएको जलमनको जम्मा ४३% मात्र जलमन 

लसंलचत छ । र्सरी खेती गररएको जलमनको पलन ५७% जलमन लसंचाईबाट वलञ्चत रहकेो जस्तो गम्भीर लवषर्लाई 

भावी र्ोजनामा संवोधन गररन ुपने आवश्कता दलेखन्छ । 

 

मेलम्ची नगरपाललकामा चैते धान, वषे धान, बसन्ते मकै, वषे मकै, कोदो, गहु,ँ फापर जस्ता खाद्यान्न बाली १.७ 

टन प्रलत हके्टर उत्पादन हुन्छ भने मास, मस्र्ाङ, भटमास, बोडी, केराउ जस्ता दलहन बाली ०.९१ टन प्रलत हके्टर 

उत्पादन हुन्छ । र्सै गरी तोरी, तील र बदाम तेलहन बाली ०.६८ टन प्रलत हके्टर, आल ु१२.६ टन प्रलत हके्टर, 

गोलभेडा, कािो, फसी, लौका, लचलचण्डो, लघरौला, करेला, स्कूस, लसलम र भण्टा जस्ता बषे तरकारी ८.७५ टन प्रलत 

हके्टर, नास्पाती, हलवुावेद, आलबुखडा, खपुायनी र लप्सी जस्ता लहउँद ेफलफुल ८.२७ टन प्रलत हके्टर, अम्बा, 

कफी, आँप, ललची, रुखकटहर, केरा र भइकँटहर जस्ता वषे फलफुल २.६२ टन प्रलत हके्टर, सनु्तला, जनुार, ज्र्ामीर, 

भोगटे र कागती जस्ता फलफुल ४.६३ टन प्रलत हके्टर, खुसायनी, लसनु, अदवुा, बेसार, धलनर्ा र अलैंची जस्ता 

मसला बाली ४.१६ टन प्रलत हके्टर तथा प्र्ाज, काउली, बन्दा, ब्रोकाउली, पालङुो, चंसरु, रार्ो, मलुा र गाजर 

जस्ता लहउँद ेतरकारी ८.१९ टन प्रलत हके्टर उत्पादन हुन्छ । साथै मेलम्ची, लशखरपरु, हबैङुका केही ठाउँहरुमा रेन्बो 

राउट तथा कापय जातका माछा पालन हुन्छ भने मेलम्ची र तालामाराङका १ हके्टर जलमनमा च्र्ाउ खेती भइरहकेो 

छ । भोटेचौरको ३० हके्टर जलमनमा लचर्ा खेलत भैरहकेो छ । मेलम्ची नगरपाललकामा व्र्वसार्क रुपमा केही ठाउँमा 

मौरीपालन हुने गरेको भएतापलन लजल्ला कृलष लवकास कार्ायलर्, लसन्धपुाल्चोकमा घार सं्र्ा १५ र १२ भएका दईु 

जना मात्र कृषकहरुले व्र्वसार् शरु गरेको पाइन्छ । 

 

मेलम्ची नगरपाललकामा अत्र्ालधक सं्र्ामा हाँस तथा कुखरुा पालन हुन्छ भने सुंगरु तथा बंगरु पालन न्र्नू हुनेगरेको 

https://melamchimun.gov.np/ne
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छ । र्स नगरपाललकाबाट दलैनक १५ दलेख २० वटा खसी काठमाडौंमा लविी गररन्छ । अन्र् वडाहरु भन्दा वडा नं. 

१२ मा बढी सं्र्ामा सुंगरु/बंगरु पालन हुन्छ । लसन्धपुाल्चोक लजल्लामा पालन हुने कूल गाई/गोरु/भैंसी/राँगा को 

सं्र्ाको १३%, बाख्रा तथा खसीको १३% र सुंगरु/बंगरुको २८% र्स नगरपाललकामा पालन हुने गदयछ । 

 

र्स नगरपाललकामा उद्योगको उल्लेखनीर् रुपमा लवकास भएको छैन । पर्ायप्त मात्रामा कच्चा पदाथयकोउपलधधता 

हुदँा हुदपैलन त्र्सको सदपुर्ोग गनय उद्योगहरु समथय छैनन ्। पर्ायप्त सीपको अभाव, उत्पालदत वस्तकुो बजार अभाव, 

सीलमत उत्पादनको कारणले गदाय र्स के्षत्रको लवकास हुन सकेको दलेखदनै । र्हाँ रहकेा उद्योगहरुमा उत्पादनमलुक 

उद्योगहरु, खरुा पसल तथा व्र्सालर्क पसलहरु, िसर उद्योगहरु, ढुंगा खानीहरु रहकेा छन ्। त्र्सैगरी नगरलपकाको 

वडा नं. १२ को बाहुनेपाटीमा तरकारी खेती, मत्स्र्पालन, लमल, फलनयचर र बाँस लनगालोका सामान बनाउने उद्यम 

लवकासको प्रचरु सम्भावना दलेखन्छ । र्हाँ लप्सी, दधु, छाला, लसस्न ुपाउडर, धातकुो सामान, िशर ढुंगा, फलनयचर, 

आल,ु अलैंची, कफी, ताजा तरकारी, मास ुजस्ता लनकासी जन्र् तथा उद्योग जन्र् कच्चा पदाथयहरु पलन मेलम्ची 

नगरपाललकाका लवलभन्न स्थानमा उत्पादन हुन्छन ्। 

 

२.१.७ सामालजक अवस्था 

लशक्षा: र्स नगरपाललकामा ५ वषय वा सो भन्दा मालथका ८३% जनसं्र्ा साक्षर छन ्भने १७% जनसं्र्ा हाल 

सम्म पलन लनरक्षर नै छन ् । र्द्यलप बाँकी लनरक्षर जनसं्र्ालाई थप प्राथालमकतामा राखी साक्षर बनाउन ु पने 

आवश्र्कता दलेखन्छ । र्स नगरपाललकामा जम्मा ६२ वटा सामदुालर्क लवद्यालर्हरुमा ४३८ लशक्षकहरुले ९४८१ 

लवद्याथीहरुलाई अध्र्ापन गराइरहकेा छन ्। 

 

र्स नगरपाललकाका लवद्याथी लशक्षक अनपुात २० रहकेो छ । उपर्िु लवद्याथी लशक्षक अनपुात तह अनसुार 

पलनफरक पनय सक्छ । जस्तै तल्लो तहको लवद्याथी लशक्षक अनपुात मालथल्लो तहको भन्दा साधारणतर् बढी हुने 

गदयछ । लवद्याथी लशक्षक अनपुातले प्रलत छात्र गररएको लगानीलाई सोझै असर गदयछ । उदाहरणको लालग लशक्षक 

तथा लनदशेक कमयचारीहरुलाई लदइएको तलब तथा भिा प्रलत छात्र व्र्र्को ७५% सम्मको र्ोगदान गनय सलकन्छ । 

र्स कारण उच्च लवद्याथी लशक्षक अनपुात साधारणतर् कम प्रलत व्र्लि व्र्र्को पररणाम बन्न सक्दछ । 

 

स्वास््र्: मेलम्ची नगरपाललकाभरी १ मेलम्ची नगर अस्पताल, ६ वटा स्वास्थ्र् केन्रहरु, एउटा पोली लक्ललनक, 

१० वटा स्वास्थ्र् चौकीहरु, २ वटा आर्वेुद औषधालर् र ६ वटा अन्र् स्वास्थ्र् संस्थाहरु रहकेा छन ्। वडा नं. २ 

मा भने कुनै स्वास्थ्र् संस्थाहरु छैन र वडा नं. ८ मा केराउनी स्वास्थ्र् इकाई लनमाणय भइरहेकोअवस्थामा छ । र्सै 

गरी भोटेचौर, लसन्धकुोट, तालामाराङ, दवुाचौर र मेलम्चीमा एक–एक बलथयङ सेन्टर गरी जम्मा ५ वटा बलथयङ 

सेन्टरहरु रहकेा छन ्। र्स नगरपाललकाको अन्र् वडाहरुमा भन्दा वडा नं. ११ मा बढी स्वस्थ्र् संस्थाहरु भएकाले 

सबै वडाहरुमा स्वास्थ्र् संस्थाहरु समान रुपमा संचालन भएको दलेखदनै ।  

 

नगरपाललकाका प्रत्र्ेक स्वास्थ्र् चौकीहरुमा १ जना एच.्ए., २ जना अहवे, २ जना अनमी र १ जना कार्ायलर् 

सहर्ोगी गरी जम्मा ६ जना स्वास्थ्र्कमीहरुको दरबन्दी रहकेो छ । आर्वेुद औषधालर्मा १ जना कलवराज, १ जना 

बैद्य, १ जना औषधी कुटुवा र १ जना कार्ायलर् सहर्ोगी गरी जम्मा ४ जना कमयचारीहरुको दरबन्दी रहकेो छ । 

मेलम्ची प्राथलमक स्वास्थ्र् केन्रमा १ जना डाक्टर, १ जना स्टाफ नसय, १ जना ल्र्ाब एलसस्टेन्ट, ३ जना अनमी, ३ 

जना अहवे, १ जना एच.् ए. र २ जना कार्ायलर् सहर्ोगी गरी जम्मा ११ जना स्वास्थ्र्कमीहरुको दरबन्दी रहकेो छ 
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। दबैु आर्वेुद औषधालर्हरु र प्राथलमक स्वास्थ्र् केन्रमा सबै दरबन्दी पलूतय भएको अवस्था छ । र्सै गरी 

नगरपाललकाका सालवकका प्रत्र्ेक गा.लव.स.हरुमा ९ जना मलहला स्वर्म्सेलवकाहरु गरी जम्मा ९९ जना स्वर्म 

सेलवकाहरु कर्यरत रहकेा छन ् । र्स नगरपाललकामा हाल काउले दोभानमा एउटा र मेलम्ची बजारमा एउटा गरी 

जम्मा २ वटा एम्बुलेन्सहरुले मेलम्ची नगरपाललका भरीका के्षत्रहरुमा एम्बलेुन्स सेवा उपलधध गराइरहकेा छन ्। र्स 

नगरपाललकामा ३५ वषय पलछका २५% मलहलाको पाठेघर खस्ने समस्र्ा र्स नगरपाललकामा लवद्यमान छ । 

 

खानेपानी िथा सरसफाई: मेलम्ची नगरपाललकामा प्रशस्त नदीनाला भएता पलन केही स्थानमा खानेपानीको 

समस्र्ा अझैलवद्यमान छ । वडा नं. २ बाहके सबै वडाहरुका अलधकांश घरधरुीमा खानेपानीको समस्र्ा छ, लवशेष 

गरी वडा १३ मा खानेपानीको समस्र्ा उच्च रहकेो छ । हाल ७२% घरधरुीमा खानेपानीको समस्र्ा दलेखन ुनै जलटल 

समस्र्ाको रुपमा ललन सलकन्छ । धरैजसो घरधरुीले आफै पानीमहुानबाट पाइप जडान गरी आ–आफ्नो घरमा धारा 

रा्ने प्रवलृत रहकेोले पाइप जलडत घरधरुी सं्र्ाको वास्तलवक तथ्र्ांक उपलधध हुन नसक्नेअवस्था छ । 

 

मेलम्ची नगरपाललकाको सबै वडा २०७१ सालमा खुला लदशामिु के्षत्र घोषणा भएतापलन २०७२ सालको भकूम्पले 

सम्पणूय शौचालर्हरु क्षलत भए । अब फेरर खलुा लदशामिु के्षत्रको अवधारणालाई साथयक बनाउन नर्ाँ लनमाणय हुने 

सबै घरहरुमा शौचालर् लनमाणय अलनवार्य गररएको छ । मेलम्चीको नगर पाश्र्वलचत्र, २०७४ अनसुार हाल ९२% 

अथायत १०,८८५ घरधरुीमा सामान्र् लकलसमको चपी रहकेो छ भने हाल सम्म पलन १५९ घरधरुी (अथायत १.३४%) 

चपी लवलहन अवस्थामा रहकेा छन ्। रालष्रर् स्तरमा ३८% (एक लतहाई भन्दा वढी) घरधरुीमा हालसम्म पलन चपी 

बलननसकेको अवस्था छ । र्स सन्दभयमा मेलम्ची नगरपाललका रालष्रर् स्तर भन्दा अलघ रहकेो दलेखन्छ । र्द्यलप चपी 

लनमायण गनय बाँकी रहकेा १.३४% घरधरुीमा पलन चपी लनमायण गरी तथा खाल्डे शौचालर्लाई पलन प्र्ान सलहतको 

चपीमा पररणत गरी खलुा लदशा मिु के्षत्र घोषणाको साथयकतामा सचेत रहन जरुरी दलेखन्छ ।  

 

२.१.८ भौलिक अवस्था 

सडक िथा र्ािार्ाि: राजनलैतक लहसाबले महत्वपूणय सडक लजरो लकलो–मेलम्ची–हेलम्ब ुसडकको कूल लम्बाई 

३६.५० लक.लम. मा १३ लक.मी सम्म कालो पत्रे गररएको छ भने ग्राभल बाटो १८ लक. लम. छ र धलेु बाटो ५.५० 

लक.लम. रहकेो छ । हाल लतब्र रुपमा सडक लनमायण कार्य भइरहकेाले सबै सडक लछटै्टलपच हुने सम्भावना प्रवल छ । 

मेलम्ची नगरपाललकामा पने केही मु् र् सडकहरुको लववरण अनसुचूीमा लदइएको छ । र्सैगरी साँख–ुनाङ्ले–जके–

बाहुनेपाटी–मेलम्ची सडक र साँख–ुभोटेचौर–काउले दभेान–बाहुनेपाटी–मेलम्ची कालो पत्रे सडक पलन समर्मा 

ममयत हुन नसकेर जलटल अवस्थामा पलुगसकेको छ । 

 

नगरपाललकामा दलैनक ३० दलेख ३५ सावयजलनक बसहरु चल्छन ् । र्स नगरपाललकालभत्र चल्ने ५६ सावयजलनक 

बसहरु नारार्णटार अन्तगयतको रुटमा दताय गररएको छ त्र्स्तै१२५ बसहरु लजरोलकलो हुदँ ैमेलम्ची आउने रुटमा दताय 

गररएका छन ्। र्ी गाडीहरुले दलैनक नगरपाललकालभत्र तथा बालहरका २००० दलेख २५०० सम्म र्ात्रहुरुलाई ओहर 

दोहर गनय मद्दत गरररहकेा छन ्। नेपाल सरकार सहरी लवकास मन्त्रालर् अन्तगयत सहरी लवकास तथा भवन लनमायण 

लवभागल ेतर्ार पारेको व्र्ावसालर्क र्ोजना २०७१ ले नगर क्षेत्रमा ९०% भन्दा बढी घरहरु मोटर बाटो दलेख १ लक. 

लम. लभत्रको दरुीका हुनपुने प्रस्ताव गरेकाले सोही स्तरको सुलवधा प्राप्त गने लक्ष्र् ललई मेलम्ची नगरपाललकाले 

एकीकृत नगर लवकास र्ोजनामा सडक सम्बन्धी उलचत र्ोजनाहरु समावेश गरेको छ । साथै र्स नगरपाललकामा 

आन्तररक र अन्तर सहर बस टलमयनलको समेतको सलुवधा उपलधध गराउन नगरपाललकाले पहल गनुय पने दलेखन्छ । 
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मेलम्ची नगरपाललकामा ४६४ लक.मी. कच्ची सडक, ६० लक.मी. ग्राभेल सडक, १३ लक. मी. कालो पत्रे सडक र 

०.६ लक.मी. आरलससी सडक रहकेा छन ्। हाल ५ लक.मी. सडक खलनंद ैगरेको अवस्था छ । नगरपाललकामा सबैभन्दा 

कम सडकको घनत्व वडा नं. ७ मा र सबैभन्दा बढी सडकको घनत्व वडा नं. २ मा रहकेो छ । समग्र नगरपाललकामा 

सडकको घनत्व ३ लक.मी. प्रलत वगय लक.मी. रहकेो छ भने नेपालको सडकको घनत्व जम्मा ०.३४ लक.मी. प्रलतवगय 

लक.मी. रहकेो छ । मेलम्ची नगरपाललकाको सडककोघनत्व रालष्रर् स्तरको भन्दा बढी रहेको भएतापलन सडकको 

चौडाई र गणुस्तर नगर स्तरका लालग पर्ायप्त दलेखदनै । 

 

र्स नगरपाललकामा ३ दलेख १० लमटर चौडा सडक ५४४ लक .मी. छ । ४ लमटर चौडा सडकको पररमाण बढी छ । 

त्र्स्तै ५ लमटर वा सो भन्दा बढी चौडा सडकको पररमाण लनकै न्र्नू छ । ०.५ लमटर भन्दा कम स–साना गोरेटो 

बाटाहरु २५३ लक.मी. छ । भलवष्र्मा सडक सलुवधाको मागलाई ध्र्ानमा रा्ने हो भने र्स नगरपाललकामा सडक 

लवस्तार गनुयपने दलेखन्छ । 

 

लवदु्यि िथा संचार: मेलम्ची नगरपाललकाका ९०% घरधरुीमा लवद्यतु सेवा पलुगसकेकोछ । ज्र्ालमरे लस्थत इन्रावती 

नदीमा नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीद्वारा स्थालपत ७.५ मेगावाट क्षमता भएको इन्रावती तेस्रो जललवद्यतु पररर्ोजना 

हाल संचालनमा छ  । र्स नगरपाललकामा जललवद्युतको सम्भावना उच्च छ । वडा नं ११ मा इन्रावती चौथोको 

सरुुङ खन्दा खन्द ैगदाय काम रोलकएको छ । नर्ा ँमाइिो हाइड्रोको सम्भावना नवुार खोलाको टार लधतालवेशीदलेख 

डुडेवेशीसम्म र वडा नं ३ को दईुवटा स्थानमा पलन रहकेो छ । इन्रावतीमा एउटा सब–स्टेशन र बाहुनेपाटी र 

मेलम्चीको बीचमा एउटा सब–स्टेशन गरर जम्मा २ वटा सब–स्टेशनहरुले ६६ के. लभ. को पावर गरर रहकेा छन ्। 

र्स नगरपाललकामा लगभग २०० वटा रान्सफमयरहरु छन ्जहाँ Single Circuit Feeder द्वारा लबजुली लवतरण 

भैरहकेो छ । र्सले गदाय अगाडीका लाइनमा समस्र्ा आएमा पछाडीका सबै लाइनहरुमा लवजलुी नआउने समस्र्ा 

हुने गदयछ । र्हाँ ३००० जलत लबजलुीका पोलहरु मध्र्े ३०% जलत काठका पोलहरु छन् । २०७२ को लवनाशकारी 

भकूम्प पिात र्स के्षत्रम ३० देलख ३५% लवजुली चहुावट हुने समस्र्ा रहकेो छ । 

 

र्हाँ नेपाल टेललकम तथा एनसेल प्रा. लल. का दरुसंचारका सेवाहरु उपलधध छ तर PSTN Line सेवा भने मेलम्ची 

बजारमा मात्र सीलमत रहकेोछ । अन्र् सेवाहरु जस्तै लनजी कुररर्र, फ्र्ाक्स तथा इन्टरनेट पलन र्स नगरपाललकामा 

प्रशस्त रहकेा छन ्। र्स नगरपाललकामा कुनै पलन स्थानीर् पलत्रका प्रकाशन नभएता पलन धरैे जसो रालष्रर् पत्रपलत्रका 

भने पगु्ने गरेका छन ्।  

 

२.२ मानव संसाधनको अवस्था 

 

मेलम्ची नगरपाललकाको पलहलो लनवायचनबाट लनवायलचत जनप्रलतलनलधहरू माफय त नगरपाललकाको कार्य सञ् चालन 

भईरहकेो छ । र्स नगरपाललकामा रहकेा १३ वटा वडामा लनवायलचत तथा मनोलनत सदस्र्हरु सलहत जम्मा ६७ जना 

नगरसभा सदस्र् रहकेा छन ्।  

 

नगर कार्यपाललकाको दलैनक कार्यसम्पादनका लालग नगरपाललकाले तर् गरेको नगर सभा, नगरकार्यपाललका, 

लवषर्गत सलमलत र शाखा, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, सचूना अलधकृत, लेखा अलधकृत, ईलन्जलनर्र, सब-



मेलम्ची नगरपाललका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  19 | पा ना  

 

ईलन्जलनर्र, सब ओभरलसर्र, कम्प्र्टुर तथा कार्ायलर् सहर्ोगी र वडा कार्ायलर्हरुमा वडा सलचव तथा सामालजक 

पररचालक रहने व्र्वस्था गररएको दलेखन्छ । मेलम्ची नगरपाललकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ अनसुार लवलभन् न लवषर्गत 

क्षमता सलहत अलधकृत तथा सहार्क कमयचारी कार्यरत रहेको र्स नगरपाललकामा कार्यरत कमयचारी सम्बन्धी 

लववरण तलको ताललकामा दखेाइएको छ ।   

 

ताललका 3: नगरपाललकामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

ि.सं. पद सङ््र्ा कैलफर्ि 

१ प्रमखु प्रशासलकर् अलधकृत १ प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 

२ उपसलचव १ लशक्षा, र्वुा तथा खलेकुद शाखा 

३ लेखा अलधकृत  १ लेखा शाखा 

४ अलधकृत स्तर सातौं १ प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 

५ अलधकृत स्तर सातौ १ लशक्षा, र्वुा तथा खलेकुद शाखा 

६ अलधकृत छैठौ १ र्ोजना शाखा 

७ लसलनर्र अहबे १ स्वास्थ्र् शाखा 

८ लसलनर्र अनमी १ स्वास्थ्र् शाखा 

९ ईलन्जलनर्र १ भवन तथा लवपद व्र्बस्थापन शाखा 

१० पश ुसेवा प्रालबलधक १ पश ुसेवा 

११ सचूना प्रलबधी अलधकृत १ सचुना प्रलबलध शाखा 

१२ वातावरण अलधकृत १ वातावरण सरसफाई तथा लवपद व्र्बस्थापन 

१३ रोजगार संर्ोजक १ रोजगार सेवा केन्र 

१४ ईलन्जलनर्र २ पवूायधार लबकास शाखा 

१५ कृलष जे.लट.ए ३ कृलष शाखा 

१६ प्रालबलधक सहार्क कृलष १ कृलष शाखा 

१७ मलहला लवकास लनररक्षक १ मलहला बालबाललका तथा जेष्ठ नागररक शाखा 

१८ सहार्क स्तर पाचौं १ लेखा तथा प्रशासन शाखा 

१९ कम्प्र्टुर अपरेटर १ स्टोर शाखा 

२० कम्प्र्टुर अपरेटर  १ प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 

२१ सहार्क स्तर पाचौं १ नगर प्रमखु सलचवालर् 

२२ सहार्क स्तर पाचौं १ र्ोजना शाखा 

२३ सहार्क पाचौं १ प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 

२४ एम.आई.एस.अपरेटर २ सामालजक लवकास शाखा 

२५ ना.प.स्वा.प्रा. १ पश ुसेवा 

२६ ना.प.से.प्रा. १ पश ुसेवा 

२७ प्रालबलधक सहार्क १ शोक्षा, र्वुा तथा खलेकुद शाखा 

२८ सव.ईलन्जलनर्र १ प्रालवलधक शाखा 

२९ सहार्क स्तर चौथो १ दताय चलानी शाखा 

३० सहार्क स्तर चौथों १ भवन शाखा 

३१ सहार्क लेखापाल १ लेखा शाखा 

३२ खररदार १ मलहला बालबाललका तथा जेष्ठ नागररक शाखा 

३३ खररदार १ प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 

३४ अलमन २ भवन शाखा 

३५ सहार्क स्तर चौथों १ नगर उप-प्रमखु सलचबालर् 
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३६ अलसस्टेन्ट सव.ईलन्जलनर्र १ पवृायधार लबकास शाखा 

३७ उघम लवकास सहजकताय २ प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 

३८ खा.पा.स.टे १ पवूायधार लबकास शाखा 

३९ अलसस्टेन्ट सव.ईलन्जलनर्र २ पवूायधार लबकास शाखा 

४० अलसस्टेन्ट सव.ईलन्जलनर्र ३ प्रालवलधक शाखा 

४१ लफल्ड सहार्क १ प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 

४२ पोषण स्वर्सेवक) १ प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 

४३ भारी सवारी चालक १ प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 

४४ हलकुा सवारी चालक २ प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 

४५ कार्ायलर् सहर्ोगी ७ प्रशासन/सामान्र् प्रशासन 

स्रोतः मलेम्ची नगरपाललका, मलेम्ची, २०७८ 

 

मेलम्ची नगरपाललकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ अनसुार नगर कार्यपाललका, १३ वटा वडा कार्ायलर्हरु, लवषर्गत 

कार्ायलर्हरु (लशक्षा, स्वास्थ्र्), आलदमा स्थार्ी तथा करार गरी ६१ जना कमायचारीहरु कार्यरत छन ् । मेलम्ची 

नगरपाललकाको सँगठनात्मक तथा मानव संशाधन लस्थलतलाई तलको लचत्रमा समेत दखेाइएको छ: 

लचत्र 5: नगरपाललकाको सँगठनात्मक चाटय 

२.३ भौलिक सम्पलत्तको अवस्था 

 

स्थानीर् लनकार् स्थानीर् तह भए लगतै नगरपाललका कार्ायलर् अन्तगयत प्रशासन शाखा, राजश्व शाखा, सामालजक 

लवकास शाखा, मलहला तथा बालबाललका शाखा, पवूायधार लवकास शाखा, जनस्वास्थ्र् शाखा, काननू शाखा, लशक्षा 

र्वूा तथा खेलकूद शाखा, कृलष तथा पश ुलवकास शाखा लगार्त आलथयक प्रशासन शाखा रहकेा छन ्र र्ी सबै 

शाखाहरुलाई प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतद्वारा लनर्न्त्रण तथा लनदशेन गररन्छ । 

 

र्स नगरपाललकाका वडा नं. २ बाहके अन्र् वडा कार्ायलर्हरुका आफ्नै भवन छन ्। वडा नं. ११को कार्ायलर्को 

स्थार्ी भवन छ तर बाँकी आफ्नै भवन भएका वडा कार्ायलर्हरुको भवनहरु अस्थार्ी (लप्रफ्र्ाव) भवनहरु रहकेा 
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छन ् । कार्ायलर्को सहज तथा लनलवयघ्न संचालनका लालग नगरपाललकाका उपर्ुि जनप्रलतलनलधहरु तथा 

कमयचारीहरुलाई संर्ोजक तथा सदस्र् पदमा चर्न गरी पवूायधार लवकास सलमलत, आलथयक लवकास सलमलत, 

सामालजक लवकास सलमलत, संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह सलमलत, वतावरण तथा लवपद ्व्र्वस्थापन सलमलत, 

लवधार्न सलमलत, राजश्व परामशय सलमलत, फोहरमैला व्र्वस्थापन उप सलमलत, सावयजालनक जग्गा संरक्षण सलमलत, 

ल्नइ् म्कक्प ्सलमलत, पनूलनमायण उप सलमलत, श्रोत अनगुमन तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलत, न्र्ालर्क सलमलत, 

सशुासन सलमलत र बजेट तथा कार्यिम तजुयमा सलमलत गठन भै सकेका छन ्। लवषर्गत सलमलत बारे लवस्ततृ लववरण 

अनसुचूीमा लदइएको छ । र्स नगरपाललका अन्तगयत इलाका वन कार्ायलार्, कृलष सेवा कार्ायलर्, पशु सेवा 

कार्ायलर्, आर्वेुद स्वास्थ्र् उपचार केन्र र प्राथलमक स्वस्थ्र् केन्र संचाललत छन ्। 

 

र्स नगरपाललकामा “क” वगयका ५ वटा (नेपाल बैंक लल., लसलभल बैंक लल., कृलष लवकास बैंक लल. लक्ष्मी बैंक, 

कुमारी बैंक), “ख” वगयको १ लसन्ध ुलवकास बैंक गरी जम्मा ६ बैंकहरुमा २०७५ आलश्वन सम्म ३८९८८ ग्राहकहरुका 

खाता संचालनमा रहकेा छन ्जसमध्र्े २५४७ ग्राहकहरुले ऋण ललएका छन ्।  

 

सहुारा कार्यिम, मलहला आत्म लनभयरता केन्र मेलम्ची, टुकीसंघ सनुकोशी, मलहला शलि लवकास केन्र नेपाल, 

Child Nepal, Csrc, Action Autonomy Nepal, TPO Nepal, CARE Nepal, Helvetas Nepal, 

One Heart, Rest Nepal, CDECF, Transparency International Nepal, CNepal सामालजक उत्थान 

कार्यिम संचालन सलमलत, लवकासका लालग एकता, प्राकृलतक स्रोत िन्ि रुपान्तरण केन्र नेपाल, काररतास नेपाल, 

शलि समहू, रालष्रर् लनमायण मञ्च नेपाल, वीवीपी पररवार जस्ता गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्र 

अन्तगयत आ. व. २०७५।०७६ मा कूल बजेट रु. ७१७,३२५,६४० का कार्यिमहरु संचालन गरररहकेा छन ्। 

 

र्स नगरपाललकामा १८ वटा गठुीहरु संचालनमा छन ्। आफ्नो के्षत्रमा रहकेा गठुीहरुको व्र्वस्थापनगरी सम्बलन्धत 

धालमयक स्थलको लनर्लमत संरक्षण तथा संस्कुलत रीलतररवाजलाई लनरन्तरता लदई पर्यटक आकषयण गनय सलकन्छ । 

 

मेलम्ची नगरपाललकाले हाल ४२ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ४३ वटा कृलष सहकारी संस्था, ४४ वटा 

दगु्ध सहकारी संस्था, ५ वटा बहुउद्दशे्र् सहकारी संस्था, ६ वटा उपभोिा सहकारी संस्था र २ वटा कफी सहकारी 

संस्था गरी जम्मा १४२ वटा लवषर्गत सहकारी संस्थाहरुको लनर्मन गने गरेको छ । 
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पररच्छेद ३. नगरपाललकाको राजस्व अलधकार िथा आर् सम्भाव्र्िा 

 

स्थानीर् तहलाई प्राप् त राजस्व सम्बन्धी अलधकार र सो अलधकार कार्ायन्वर्नका लालग नगरपाललकाको तफय बाट 

गररएका काननूी व्र्वस्था र नगरपाललकाको राजस्व सङ्कलन अवस्था, सम्भावना, समस्र्ा तथा चनुौतीहरु 

शीषयकगत रुपमा र्स पररच्छेदमा लवश् लेषण गररएको छ । 

 

३.१ राजस्व अलधकार सम्ितधी संवैधालनक िथा कानुनी व्र्वस्था 

 

३.१.१ संवैधालनक व्र्वस्था  

 

नेपालको संलवधान २०७२ को अनसुचूी ८ अनसुार संघ, प्रदशे, स्थानीर् तह तथा साझा अलधकारलाई  दहेार्को 

ताललका बमोलजम हुनेगरी राजस्व अलधकार के्षत्र तोकेको छ; 

 

ताललका 4: तहगत राजस्व अलधकार 
सङ्घ प्रदेश स्थानीर् साझा 

▪ भन्सार 

▪ अन्त:शलु्क 

▪ मलू्र् अलभवलृि कर 

▪ संस्थागत आर्कर 

▪ व्र्लिगत आर्कर 

▪ पाररश्रलमक कर 

▪ राहधानी कर 

▪ लभसा शलु्क 

▪ पर्यटन दस्तुर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ दण्ड जररवाना 

▪ घरजग्गा रलजष् रेशन 

शलु्क 

▪ सवारी साधन कर 

▪ मनोरञ् जन कर 

▪ लवज्ञापन कर 

▪ पर्यटन शलु्क 

▪ कृलष आर्मा कर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ दण्डजररवाना 

▪ सम्पलि कर 

▪ घर बहाल कर 

▪ घर जग्गा रलजष् रेशन शलु्क 

▪ सवारी साधन कर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ पर्यटन शलु्क 

▪ लवज्ञापन कर 

▪ व्र्वसार् कर 

▪ भलूमकर (मालपोत) 

▪ मनोरञ् जन कर 

▪ मालपोत सङ्कलन 

▪ दण्ड जररवाना 

▪ सेवा शलु्क 

▪ दस्तुर 

▪ दण्ड जररवाना 

▪ प्राकृलतक स्रोतबाट 
प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ पर्यटन शलु्क 

स्रोत: नपेालको संलवधान, २०७२ 

 

३.१.२ कानुनी व्र्वस्था  

 

नेपालको संलवधानले स्थानीर् तहलाई लनम् नानसुारको राजश् व अलधकारको काननुी व्र्वस्था प्रत्र्ार्ोजन गरेको छः 

▪ सम्पलत कर 

▪ भलूमकर (मालपोत) 

▪ घर बहाल कर 

▪ सवारी साधन कर 

▪ व्र्वसार् कर 
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▪ मनोरन्जन कर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ घर जग्गा रलजष् रेशन शुल्क 

▪ पर्यटन शलु्क 

▪ लवज्ञापन कर 

▪ दण्ड जररवाना 
 

संघीर् काननु (स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीर् तहलाई लनम् नानसुार आर् संकलन गने 

अलधकार प्रदान गरेको छ । 

 

क) गाउाँपाललका वा नगरपाललकाको एकल अलधकार 

 

अ) कर 

▪ सम्पलि करः आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरले चचेको जग्गामा सम्पलि कर लगाई बाँकी 

जग्गा र घर नभएका अन्र् जग्गामा भूमीकर (मालपोत) लगाउन ुपने । “घरले चचेको जग्गा” भन्नाले घरले 

ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल र अलधकतम सो क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गासम्म पने । (आलथयक ऐन, २०७५ 

र केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गनय बनेको ऐन, २०७५ वाट संशोलधत व्र्वस्था) 

▪ भलूम कर (मालपोत): आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका आधारमा लगाउने । तर, 

सम्पलि कर लगाएको अवस्थामा भलूमकर (मालपोत) लगाउन नपाइने । (आलथयक लवधेर्क २०७५ बाट 

संशोलधत व्र्वस्था) 

▪ घर जग्गा बहाल करः कुनै व्र्लि वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, 

जग्गा वा पोखरी परैू वा आंलशक तवरले बहालमा लदएकोमा । 

▪ व्र्वसार् करः पूँजीगत लगानी र आलथयक कारोबारको आधारमा । 

▪ सवारी करः टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, लवद्यतुीर् ररक्सामा । 

▪ जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरः आफ्नो क्षेत्रलभत्र उन, खोटो, जडीबटुी, बनकस (खर), कवाडी माल, 

जीवजन्तकुो हाड, सीङ, प्वाँख, छालाको व्र्वसालर्क उपर्ोग गरे बापत । 

 

आ) शुल्क 

▪ बहाल लबटौरी शुल्कः आफुले लनमायण, रेखदखे वा संचालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी 

जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग बापत । 

▪ पालकय ङ् शलु्कः आफ्नो के्षत्रलभत्र कुनै सवारीलाई पालकय ङ् सेवा उपलधध गराए बापत । 

 

इ) सेवा शुल्क 

▪ आफ्नो के्षत्रलभत्र संचालनमा रहकेा केवलकार, रेलकङ्ग, कार्लकङ्ग, बंजी जम्प, लजपफ्लार्र, 

प्र्ाराग्लाइलडङ्ग आलद मनोरंजन तथा साहसी खेलकुदसम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा । 



मेलम्ची नगरपाललका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  24 | पा ना  

 

▪ आफुले लनमायण, संचालन वा धर्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवूायधार वा उपलधध गराएको दहेार्को सेवामा 

(खानेपानी, लबजुली, धारा, अलतलथ गहृ, धमयशाला, पुस्तकालर्, सभागहृ, फोहरमैला व्र्वस्थापन, 

सरसफाई, ढल लनकास, सडक बलि, शौचालर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्र्ार्ामशाला, पर्यटकीर् स्थल, 

हाटबजार, पशु वधशाला, शवदाह गहृ, धोलवघाट, सडक, वसपाकय , पुल आलद) 

▪ अचल सम्पलि वा अन्र् कुनै लवषर्को मूल्र्ांकन सेवा शलु्क । 

▪ लसफाररश सम्बन्धी कुनै सेवा शलु्क । 

 

ई) दस्िुर 

▪ दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरुः 

• एफएम रेलडर्ो संचालन, “घ” वगयको लनमायण इजाजत पत्र, लवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका 

व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशक्षा तथा व्र्वसालर्क ताललम, ट्र्सुन, कोलचङ, औषलध 

पसल, प्ललटङ्ग 

• ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेटजस्ता वस्तकुो सभेक्षण, उत्खनन ्तथा उपर्ोग 

▪ नक्सा पास दस्तरु 

▪ पंजीकरण व्र्वस्थापन दस्तरु 

▪ वडामाफय त ्गररने लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरु 

 

उ) लििी गनय सक् ने (केलह नेपाल ऐनलाई संसोधन गनय िनेको ऐन २०७५ िाट संसोलधि व्र्वस्था) 

▪ गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन तथा प्रारलम्भक 

वातावरणीर् परीक्षणबाट तोलकएको पररमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा एवम ्माटोजन्र् वस्तकुो लबिी 

गनय सक् ने । 

▪ गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सावयजलनक तथा ऐलानी जग्गामा रहकेो काठ दाउरा, 

जराजरुी, दहिर बहिर आलदको लबिी गनय सक् ने । 

▪ र्स्तो लबिीबाट प्राप् त रकम गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको संलचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 

 

ऊ) सामुदालर्क वनिाट आर् प्राप् ि गने 

▪ सामदुालर्क वन उपभोिा 

सलमलतले वन पैदावार 

लबिी तथा उपर्ोग 

सम्बन्धी आफ्नो वालषयक 

कार्यर्ोजना बनाई 

गाउँपाललका तथा 

नगरपाललकाबाट स्वीकृत 

गराउन ुपने । 

▪ वन पैदावारको लबिी 

वापत प्राप्त हुने रकमको 

१०% रकम सम्बलन्धत गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको संलचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 
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ख) प्रदेश िथा संघीर् कानून अनुसार प्राप् ि हुने दफा (दफा ११-४) 

 

▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क रोर्ल्टी 

▪ खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 

▪ सामदुालर्क वनको संचालन व्र्वस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप्त रोर्ल्टी 

▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क रोर्ल्टी 

▪ खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 

▪ सामदुालर्क वनको संचालन धर्वस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ खानेपानी महसलु 

▪ स्थानीर् साना सतह तथा भलूमगत लसंचाई सेवा शुल्क 

▪ स्थानीर् स्तरमा जडीबटुी तथा गैरकाष् ठ वन पैदावार उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजार धर्वस्थापन 

▪ जनरल अस्पताल, नलसयङ्ग होम, लनदान केन्र र स्वास्थ्र् संस्थाको दताय, संचालन अनमुलत 

▪ स्थानीर् सावयजलनक र्ातार्ातको रुट अनमुलत, नवीकरण 

▪ इन्टरनेट सेवा, टेलीसेन्टर, केवल, तारलवलहन टेलललभजन प्रसारण अनमुलत, नवीकरण 

▪ स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताय 

 

संघीर् काननु (अन्तर सरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐन २०७४) ले स्थानीर् तहलाई लनम्न अनसुार लवलिर् अलधकार 

प्रदान गरेको छः 

 

१) एकल कर प्रशासन सम्ितधी व्र्वस्था (आलथयक ऐन २०७५ बाट संशोलधत व्र्वस्था) 

 

क) सवारी साधन करको दर प्रदशेले लगाउने र उठाउने । तर टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र लवद्यतुीर् ररक्सामा 

सवारी साधन करको दर गाउँपाललका वा नगरपाललकाले लगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रलजष् रेशन शलु्कको दर प्रदशेले लगाउने र गाउँपाललका वा नगरपाललकाले उठाउने । 

ग) मनोरन्जन करको दर प्रदशेले लगाउने र गाउँपाललका वा नगरपाललकाले उठाउने । 

घ) लवज्ञापन करको दर गाउँपाललका वा नगरपाललकाले लगाउने र उठाउने । 

(ख), (ग) र (घ) बमोलजमको करबाट उठेको रकममध्र्े ६० प्रलतशत रकम गाउँपाललका वा 

नगरपाललकाको संलचत कोषमा जम्मा गरी ४० प्रलतशत रकम मालसक रुपमा प्रदशे संलचत कोषमा 

जम्मा गनुय पने । 

ङ) प्रदशेले सवारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदशे लवभाज्र् कोषमा जम्मा गनुयपने । 

• प्रदशे लवभाज्र् कोषमा जम्मा भएको ६० प्रलतशत रकम प्रदशे सरकारलाई र ४० प्रलतशत 

स्थानीर् तहलाई बाँडफाँट गररने । 

• आर्ोगले लनधायरण गरेको आधार र ढाँचा बमोलजम प्रदशे सरकारले स्थानीर् तहलाई वाँडफाँट 

गने । 

• प्रदशेले मालसक रुपमा सम्बलन्धत स्थानीर् संलचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 
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२) राजश् व िााँडफााँट 

▪ नेपाल सरकारले संकलन गरको मलू्र् अलभवलृि कर र अन्तशलु्कबाट संकलन भएको रकमको १५% 

स्थानीर् लवभाज्र् कोषमा जम्मा हुने । 

• आर्ोगले लनधायरण गरेको आधार र ढाँचा बमोलजम बाँडफाँट हुने । 

• स्थानीर् संलचत कोषमा मालसक रुपमा प्राप्त हुने । 

▪ प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त हुन ेरोर्लल्टको बाँडफाँड आर्ोगको लसफाररसमा प्राकृलतक श्रोतको उपर्ोगबाट 

प्रभालवत हुने स्थानीर् तहलाई २५% 

• प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी वालषयक रुपमा प्राप् त हुने 

३) अनुदान 

▪ लविीर् समानीकरण अनदुानः खचयको आवश्र्कता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आर्ोगको 

लसफाररशमा संघ र प्रदशेबाट प्राप्त हुने । 

▪ सशतय अनदुानः कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय आर्ोगले तोकेको आधारमा संघ र प्रदशेबाट प्राप् त हुने  । 

▪ समपरूक अनदुानः पवूायधार लवकास सम्बन्धी कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय र्ोजनाको कुल लागतको 

अनपुातका आधारमा संघ र प्रदशेबाट प्राप् त हुने । 

▪ लवशेष अनदुानः कुनै खास उद्देश्र् र र्ोजनाको लालग संघ र प्रदशेबाट प्राप् त हुने  

 

 

४) वैदेलशक सहार्िा िथा आतिररक ऋण 

 

▪ नेपाल सरकारको पवूय स्वीकृलत ललएर मात्र वैदलेशक अनदुान वा सहर्ोग ललन वा बैदलेशक अनदुान वा 

सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यिम कार्ायन्वर्न गनय गराउन सक् ने । 

▪ नेपाल सरकारको सहमलत ललएर मात्र लवि आर्ोगले लसफाररस गरेको लसमालभत्र आन्तररक ऋण ललन 

सक् ने । 

▪ नेपाल सरकारसँग मनालसव कार्यका लालग ऋण ललन सक् ने । 

 

उपरोि व्र्वस्थाहरूले स्थानीर् तहलाई प्राप् त हुन सक् ने आर्का स्रोतहरूलाई व्र्ा्र्ा गरेको छ । स्थानीर् तहल े

काननू बमोलजम बाहके आफ्नो अलधकार के्षत्रमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण ललन नपाउने व्र्वस्था हुनकुा साथ ै

लनम् न अनसुारका थप व्र्वस्थाहरू रहकेा छन ्। 

 

▪ कर लगाउँदा रालष् रर् आलथयक नीलत, वस्त ुतथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, लछमकेी प्रदशे 
तथा स्थानीर् तहलाई प्रलतकुल असर नहुने गरी लगाउन ुपने (संवैधालनक धर्वस्था) । 

▪ कर नलाग् नेः कूटनीलतक लनर्ोग, कूटनीलतज्ञ, वैदलेशक ऋण वा सहार्ताबाट संचाललत पररर्ोजनाबाट हुने 
पैठारी, सामलुहक वा संर्िु आवासको लबिी नभएको स्टक, सामलुहक आवासको सावयजलनक उपर्ोगको 

क्षेत्र । 

▪ सेवा शलु्क असलुी कार्य आफै वा व्र्वस्थापन करार वा सावयजलनक लनजी साझेदारीबाट गनय सक् ने । 
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३.१.३ नगरपाललकाको आतिररक राजस्वका स्रोिहरु 

 

क) सम्पलत्त कर सम्ितधी व्र्वस्था : नगरपाललकाको आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा सम्पलि कर लगाउन 

सलकने छ । र्स बमोलजम सम्पलि कर लगाउँदा घर र सो घरले चचेको जग्गा सम्पलि कर लगाएर बाँकी जग्गा नभएका 

अन्र् जग्गामा भलूमकर (मालपोत) लगाउन ुपने छ । स्पलष् टकरण घरले चचेको जग्गा भन्नाले घरले ओगटेको क्षेत्रफल 

बराबरको जग्गा र अलधकतम सो बराबरको थप जग्गा सम्झन ुपदयछ । र्सरी सम्पलि कर लगाउँदा दहेार्बमोलजमका 

लवषर्लाई आधार ललनपुने व्र्वस्था रहकेो छ । 

१. घर र जग्गाको आकार प्रकार र बनौट 
२. घर र जग्गाको प्रचललत बजार मलू्र् तथा घरको हकमा ह्रास मलू्र्  
३. घर र जग्गाको व्र्ापाररक वा आवासीर् उपर्ोगको अवस्था 

 

ख) भूलमकर (मालपोि) सम्ितधी व्र्वस्था : नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको 

उपर्ोगको आधारमा भलूमकर (मालपोत) लगाउने छ । आलथयक ऐन, २०७५ ले घर र त्र्सले चचेको लनलश् चत जग्गामा 

सम्पलि कर लगाएपलछ सोभन्दा बढी जग्गामा भलूमकर (मालपोत) लगाउनपुने व्र्वस्था छ । तर सम्पलि कर लगाएको 

अवस्थामा भलूमकर (मालपोत) लगाइने छैन । 

 

ग) व्र्वसार् कर: नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आलथयक 

कारोबारको आधारमा व्र्वसार् कर लगाउन सक् ने छ ।  

 

घ) घर जग्गा िहाल कर: नगरपाललकाको के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि, वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा, पोखरी परैु वा आंलशक तवरले बहालमा लदएको नगरपाललकाले त्र्स्तो बजाल 

रकममा बहाल कर लगाउन सक् ने छ । 

 

ङ) सवारी कर: नगरपाललकाले लसलमत सवारी साधन (अटोररक्सा तथा इ-ररक्सा, ठेला गाडा, टाँगा र ररक्साहरुको 

मात्र दताय, नवीकरण तथा वालषयक सवारी कर सङ्कलन गनय सक् ने अलधकार पाएको छ । तर र्स नगरपाललकाल े

चाल ुआ.व.मा सवारी कर लनधायरण गररएकोले ढुवानी र र्ातार्ात एवम ्अन्र् सवारी साधनहरुको कर सङ्कलन 

गररने छ ।  

 

च) लवज्ञापन कर: नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सावयजलनक स्थलमा लवज्ञापन, प्रचारप्रसार आलदका 

लालग रा् न लदने साइन वोडय, ग्लो वोडय, स्टल, आलदमा लवज्ञापन कर लगाउन सक् ने व्र्वस्था छ । 

 

छ) गैर करहरु: स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐनमा नगरपाललकाले पर्यटन शलु्क अन्तगयत आफ्नो के्षत्रलभत्र 

सञ् चालनमा रहकेा केवलकार, रेलकङ्ग, कार्ालकङ्ग, बञ् जी जम्प, लजपफ्लार्र, र् र्ालफ् टङ्ग, प्र्ाराग्लाइलडङ्ग 

लगार्तका स्थानीर् पर्यटन, मनोरञ् जन तथा साहलसक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा सेवा शुल्क लगाउने 

व्र्वस्था रहकेो छ । र्सैगरी नगरपाललकाबाट लवलभन् न लसफाररसहरु, इजाजत पत्र तथा नलवकरण जस्तै एफएम रेलडर्ो 

सञ् चालन, ‘घ’ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, लनजी लवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, सहकारी, 

प्रालवलधक लशक्षा तथा ताललम, ट् र्शुन तथा कोलचङ सेन्टर, औषधी पसल, प्ललटङ जस्ता व्र्वसालर्क संस्थाहरुको 

दताय, नलवकरण आलदमा लवलभन् न दस्तरु सङ्कलन गने व्र्वस्था रहकेो छ । 
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ज) प्राकृलिक स्रोिको रोर्ल्टी िााँडफााँट सम्ितधी व्र्वस्थााः अन्तरसरकारी लवि व्र्वस्था ऐन, २०७४ अनसुार 

प्राकृलतक स्रोतको रोर्ल्टी बाँडफाँट अन्तरगत पवयतारोहण, लवद्यतु, वन, खानी तथा खलनज, पानी तथा अन्र् 

प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त रोर्ल्टी बाँडफाँट सम्बन्धमा लनम् न ताललकामा व्र्वस्था गरेको छ । 

ताललका 5: प्राकृलतक स्रोतको रोर्ल्टी बाँडफाँट (प्रलतशतमा) 

स्रोिहरु सङ्घ प्रदेश स्थानीर् िह 

पवयतारोहण ५० २५ २५ 

लवद्यतु ५० २५ २५ 

वन ५० २५ २५ 

खानी तथा खलनज ५० २५ २५ 

पानी तथा अन्र् स्रोत ५० २५ २५ 

स्रोत : अन्तरसरकारी लवि व्र्वस्था ऐन, २०७४ (अनुसुची ४) 

 

रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोगले स्थानीर् तहले प्राप् त गने २५ प्रलतशतको लहस्साको लालग प्रत्र्ेक स्थानीर् 

तहको प्राकृलतक स्रोतको अवलस्थलत तथा प्राकृलतक स्रोतमा आधाररत पररर्ोजना वा उपर्ोगबाट प्रभालवत के्षत्र र 

जनसङ््र्ाको पलहचान गरर स्थानीर् तहलाई रकम बाँडफाँट गनय लसफाररस गरेको छ ।  

 

झ) कर राजस्व िााँडफााँट सम्ितधी व्र्वस्थााः अन्तर सरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार मलू्र् 

अलभवलृि कर र आन्तररक उत्पादनबाट उठेको अन्त शलु्क रकममध्र्ेबाट उठेको रकमलाई सङ्घीर् लवभाज्र् 

कोषमा राखी सोबाट रकममध्र्े सङ्घीर् सरकारले ७० प्रलतशत, प्रदशेले १५ प्रलतशत र स्थानीर् सरकारले १५ 

प्रलतशत बाँडफाँट गने व्र्वस्था रहकेो छ ।  

ताललका 6: कर राजस्वको बाँडफाटँ सम्बन्धी व्र्वस्था 

स्रोिहरु सङ्घ प्रदेश स्थानीर् िह 

मलू्र् अलभवलृि कर (कर्ाट) ७० १५ १५ 

अन्तशलु्क ७० १५ १५ 

स्रोत : अन्तरसरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ पररच्छेद ३ (६) 

 

रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोग ऐन, २०७४ अनुसार लवलभन् न तहका सरकारहरुका बीचमा अनदुान 

लसफाररस गदाय ललइने आधारहरु, राजस्वको बाँडफाँट गदाय ललइने आधारहरु र प्राकृलतक स्रोतको पररचालन गदाय 

ललइने आधार र मापदण्डहरु तर्ार गरर कार्ायन्वर्नका लालग सहलजकरण गनुयपने व्र्वस्था रहकेो छ । प्राकृलतक 

स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धी लवषर्मा सङ्घ र प्रदशे, प्रदशे र प्रदशे, प्रदशे र स्थानीर् तह तथा स्थानीर् तहहरु बीच 

उठ्न सक् न ेसम्भालवत लववादको लवषर्मा अध्र्र्न अनसुन्धान गरर त्र्सको लनवारण गनय समन्वर्ात्मक रुपमा काम 

गनय रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोगले सम्बलन्धत तहहरुलाई सझुाव लदने संवैधालनक व्र्वस्था गरेको छ । 

रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोगले प्राकृलतक स्रोतको बाँडफाँट गदाय सो सँग सम्बलन्धत वातावरणीर् प्रभाव 

मलू्र्ाङ्कन सम्बन्धमा अध्र्र्न र अनसुन्धान गरर नेपाल सरकारलाई लसफाररस समेत गनुयपने काननुी व्र्वस्था रहकेो 

छ । 
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हाल रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोगले जनसङ््र्ा (कूल जनसङ््र्ा र आलश्रत जनसङ््र्ा), के्षत्रफल, 

मानव लवकास सचूकाङ्क, न्र्नू लवकास सचूकाङ्कको आधारमा प्रदशे तथा स्थानीर् तहहरुलाई राजस्व बाँडफाँट 

गने गरर लसफाररस गरेको छ । 

ताललका 7: राजस्व बाँडफाँटका लालग भएको लसफाररसको आधारहरु (प्रलतशतमा) 
लस.नं. आधारहरु प्रदेश स्थानीर् िह 

१ जनसङ््र्ा (कूल जनसङ््र्ा अनुपात ८०, आलश्रत जनसङ््र्ा 

अनुपात २०) 

७० ७० 

२ क्षेत्रफल १५ १५ 

३ मानव लबकास सचूकाङ्क ५ ५ 

४ न्र्नू लवकास सचूकाङ्क 

पवूायधार सचूकाङ्क (७० प्रलतशत खचयको आवश्र्कता सचूकाङ्क 

२० प्रलतशत र सामालजक तथा आलथयक असमानता सचूकाङ्क १० 

प्रलतशत) 

१० १० 

जम्मा १०० १०० 

नोट: र्स सूत्रबाट आएको रकममा ठूलो फरक दलेखन ेर अन्तरसरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐनको दफा २१ ल ेप्रदशे तथा स्थानीर् 

तहल ेआफ्नो प्रशासलनक खचय आन्तररक राजस्व तथा राजस्व बाँडफाँटबाट पुर् र्ाउनु पन े हुनाले लवि आर्ोगले प्रत्रे्क स्थानीर् 

तहलाई न्रू्नतम रकम र त्र्समा सुत्र अनुसार रकम बाँडफाँट गन ेगरेको छ ।  

 

३.२ नगरपाललकाको आतिररक आर् पररचालनको वियमान अवस्था 

 

३.२.१ लवद्यमान राजस्व कार्यर्ोजनाको समीक्षा (राजस्व कार्य र्ोजना २०७७।२०७७-२०७९।८०) 

 

मेलम्ची नगरपाललकाको पलहलो राजस्व सधुार कार्यर्ोजना (आ.व. २०७७।७८-२०७९।८०) २०७७ सालमा तर्ार 

गररएको लथर्ो । नगरपाललकाको तत्कालीन वस्तलुस्थलतको अध्र्र्न तथा लवश् लेषण गरी तर्ार गररएको उि राजस्व 

कार्यर्ोजना २०७७ ले दहेार् बमोलजमको राजस्व प्रक्षेपण गरेको दलेखन्छ; 

 

राजस्व लशषयक प्रके्षलपि आर् (रु हजारमा) 
२०७७।७८ २०७८।७९ २०७९।८० 

आन्तररक राजस्व २२२,४०२ २४७,०९३ २७२,९४० 

राजस्व वाँडफाँड (संघीर् सरकार) १०४,५७९ १०९,८०८ ११५,२९८ 

राजस्व वाँडफाँड (प्रदशे सरकार) ४४,३०६ ४४,७४१ ४५,२६३ 

लविीर् हस्तान्तरण (संघीर् सरकार) ६९०,९८१ ७३२,२५० ७७६,४०५ 

लविीर् हस्तान्तरण (प्रदशे सरकार) ६७,३५९ ६९,७२७ ७२,२१४ 

अन्र् आन्तररक अनुदान ७,००० ७,७०० ८,४७० 

जम्मा १,१३६,६७२ १,२११,३१९ १,२९०,५८९ 

आतिररक आर्को र्ोगदान १९.५७ २०.४० २१.१५ 

 

नगरपाललकाको पलहलो राजस्व सधुार कार्यर्ोजना (आ.व. २०७७।७८-२०७९।८०) २०७७ ले आ.व. २०७७।७८, 

२०७८।७९ तथा २०७९।८० को आन्तररक आर्, राजस्व बाँडफाँड, लविीर् हस्तान्तरण तथा आन्तररक अनदुान 

समेतको प्रक्षेपण गरेको लथर्ो । सो प्रक्षेपणमा नगरपाललकाको आन्तररक आर् आ.व. २०७७।७८ मा  
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२२२,४०२,००० हुने अनुमान गररएको मा सो आर् रु २२५,०४६,१७५ प्राप्त गनय सफल भएको दलेखन्छ जनु प्रके्षलपत 

आम्दानी भन्दा रु २,६४२,१७५ ले बढी हो ।  र्सैगरी आ.व. २०७८।७९को चैत्र मलहना सम्ममा नगरपाललकाले रु 

१९६,२७०,१५७ आम्दानी प्राप्त गनय सफल भएको दलेखन्छ । र्ो आ.व. मा अनुमालनत आन्तररक आर् रु 

३६९,९१८,९३७ हुने नगरपाललकाको राजस्व शाखाले लववरण उपलधध गराएको छ जबलक पलहलो राजस्व कार्य 

र्ोजनाले रु २४७,०९३,००० हुने प्रक्षेपण गरेको लथर्ो, जनु प्रके्षलपत भन्दा १२ करोड भन्दा पलन बढी हो । र्सरी 

नगरपाललकाको पलहलो राजस्व सधुार कार्य र्ोजनाको कार्ायन्वर्मा नगरपाललकाले प्रक्षेलपत भन्दा पलन बढी राजस्व 

उठाउन सफल रहकेो दलेखन्छ ।  

 

३.२.२ राजस्व पररचालनको वियमान अवस्था 

 

नगरपाललकालाई प्राप् त काननुी अलधकारको आधारमा सम्भाव्र् आर् लशषयकहरुको पररचालन अवस्थाको लवश् लेषण 

गररएको छ । र्सले मेलम्ची नगरपाललकामा सम्भावना भएका आर् लशषयकहरुको सम्भाव्र्ता, सङ्कलनको 

अवस्था तथा दरको लनधायरणको अवस्थालाई दखेाउँछ । 

 

ताललका 8: नगरपाललकाको आन्तररक आर् पररचालनको वतयमान अवस्था 
ि.सं. आर्का लशषयक सम्भावना दर लनधायरण सङ्कलन 

क. कर िफय  

१ सम्पलि कर छ भएको भएको 

२ भलूम कर (मालपोत) छ भएको भएको 

३ घर जग्गा बहाल कर  छ भएको भएको 

४ व्र्वसार् कर छ भएको भएको 

५ जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्त ुकर छ भएको भएको 

६ सवारी साधन कर  छ भएको भएको 

७ लवज्ञापन कर छ भएको भएको 

८ मनोरञ् जन कर छ भएको नभएको 

ख. शुल्क िफय     

१ वहाल लवटौरी शलु्क छ भएको भएको 

२ पालकय ङ शलु्क छ भएको नभएको 

३ सेवा शलु्क दस्तरु छ भएको भएको 

४ लविीबाट प्राप् त आर् छ भएको भएको 

५ पर्यटन शलु्क छ भएको नभएको 

६ सामदुालर्क वनबाट आर् प्राप्त गनय सक्ने  छ भएको नभएको 

७ घरजग्गा रलजस्रेसन शलु्क छ भएको भएको 

८ भाडा छ भएको भएको 

९ दण्ड जररवाना छ भएको भएको 

१० व्र्लिगत घटना दताय शलु्क  छ भएको भएको 

११ अस्पताल सञ् चालन छ नभएको नभएको 

१२ फोहरमलैा व्र्वस्थापन शलु्क छ भएको भएको 

१३ स्थानीर् खानेपानी महशलु छ नभएको नभएको 

१४ स्थानीर् लवद्यतु महशलु छ नभएको नभएको 
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१५ रेलकंग, कार्ालकंग, वन्जीजम्प, जीपफ्लार्र, पाराग्लाईलडंग आलद मनोरञ् जन 

तथा साहसी खलेकुद सम्बन्धी सेवा तथा व्र्वसार्मा सेवा शलु्क 

छ भएको भएको 

१६ लनमायण, सञ् चालन र व्र्वस्थालपत गरेका स्थानीर् पवुायधार तथा सेवामा सेवा 

शलु्क (खानेपानी, लवजलुी, धारा, अलतलथ गहृ, धमयशाला, पसु्तकालर्, 

सभागहृ, ढल लनकास, सडक विी, शौचालर्, पाकय , पौडी पोखरी, 

व्र्ार्मशाला, पर्यटकीर् स्थल, हाटबजार, पश ु वधशाला, शवदाह गहृ, 

धोलवघाट, सडक, बसपाकय , पलु, आलद) 

छ भएको नभएको 

१७ मलू्र्ाङ्कन सेवा शलु्क (अचल सम्पलि) छ भएको भएको 

१८ दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर (एफ.एम. रेलडर्ो सञ् चालन, ‘घ’ वगयको 

लनमायण इजाजतपत्र, लवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय) 

छ भएको भएको 

१९ ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा, माटो तथा स्लेट जस्ता वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन 

तथा उपर्ोग शलु्क 

छ भएको भएको 

२० वडा कार्ायलर्माफय त गररने लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरु छ भएको भएको 

२१ प्रभालवत क्षते्र लवकास र वातावरणीर् शलु्क छ नभएको नभएको 

२२ सडक ममयत संभार शलु्क छ नभएको नभएको 

२३ सवारी प्रवेश शलु्क छ नभएको नभएको 

 

मालथको ताललकाका आधारमा लवश् लेषण गदाय नगरपाललकाले कर तफय  ८ वटा वटा लवलभन् न लशषयकहरुमा आर् 

सङ्कलन गने सम्भावना भएको र ती अलधकांश लशषयकहरुमा राजस्व सङ्कलन भइरहकेो  छ । त्र्सैगरी शुल्क तफय  

२३ वटा लवलभन् न लशषयकहरुमा करका दरहरु लनधायरण गरी शलु्क ललइरहकेो छ । नगरपाललकाको मु् र् आम्दानीको 

स्रोतको रुपमा प्राकृलतक स्रोत साधनबाट हुने आर् प्रमखु रहकेो छ ।  

 

३.३ आतिररक आर् सङ्कलनको प्रमुख के्षत्र र सम्भावना लवश् लेषण 

 

मेलम्ची नगरपाललकाले नगरसभाबाट आ.व. २०७८/७९ का लालग लवलभन् न लशषयकहरुका लालग कर दर रेट लनधायरण 

तथा स्वीकृत गरी प्रकाशन गररसकेको छ । नगरपाललकाको आन्तररक आर् सङ्कलनको प्रमखु के्षत्र र सम्भावना 

लवश् लेषण छुट्टाछुटै्ट लनम् न उपलशषयकहरुमा गररएको छ ।  

 

३.३.१ स्थानीर् कर राजस्व 

 

क. सम्पलत्त कर 

 

हालको अवस्था: नगरपाललकाको आलथयक ऐन २०७८ को दफा ३ मा “नगरपाललकाको के्षत्रलभत्र अनसुचूी १ (ख) 

बमोलजम एकीकृत सम्पलि कर लाग ूगरी कार्ायन्वर्न गररने व्र्होरा उल्लेख गररएको छ । आलथयक ऐनको अनसुचूी 

१ (ख) मा ३६ वटा  क्र्ाटेगोरीमा सम्पलत करको दर लनधायरण गररएको छ । सम्पलत कर समर्मा नै दालखला नगरेमा 

बालषयक १०% जररवाना लाग् ने व्र्वस्था छ भने झठूा लववरण पेश गरी पनुःमूल्र्ाङ्कनमा लाग् ने जररवाना २५% 

रहकेो छ । त्र्सैगरी झठुा लववरण सम्पलत कर उजरुी सरुाकी परुस्का जररवारनाको २५% रहकेो छ । नगरपाललका 

क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थाको स्वालमत्वमा रहकेो जग्गामा बनेको भौलतक संरचना (घर) र सो घरले चचेको 

जग्गाको कर लनधायरण गररएको छ । गत आ.व. २०७७/७८ मा र्स सम्बन्धी र्स लशषयक अन्तगयत रु 
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२१,१५,३६७.३५ उठेको दलेखन्छ भने र्स आ.व. २०७८/७९ को बैशाख मसान्त सम्ममा रु. २१,०८,४०१।००  

सम्पलि कर उठेको दलेखन्छ । 

 

सम्भाव्र्िा: नगरपाललकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ अनुसार नगरपाललकामा ११,८७२ घरधरुी रहकेोमा आफ्नो 

स्वालमत्व भएको घरहरु ११३६८ दलेखन्छ । भकुम्प पलछको लनजी आवास पनुलनमायण पलछ अलधकांश अधयपक् की 

घरहरु बनेको तथा मेलम्ची आँफैमा शहरीकरण उन्मुख भएको हुनाले र्हाँ घरहरु लनमायणको िम तीव्रतर गलतमा 

बलढरहकेो छ । २०७६ बाट हालसम्मा र्हाँ कररव २००० जलत घरधरुी बढी सकेको अनुमानको आधारमा र्स 

नगरपाललकामा कररब १३५०० घरधरूी रहकेो अनमुानका आधरमा र्स अध्र्र्नको प्रर्ोजनका लालग कूल सम्पलि 

करदाता सं्र्ा कार्म गररएको छ । उल्लेलखत आधारमा लवशे्लषण गदाय दहेार् बमोलजक सम्पलि कर संकलन हुने 

सम्भावना दलेखन्छः 

ताललका 9: सम्पलिकरको संभावना 
करदािा सम्ितधी लववरण करदािा सं्र्ा (अनुमान) करको दर औसि) संभाव्र् संकलन 

३ करोड भन्दा बढी मलु्र्को 

सम्पलि भएका करदाता  

२०० ५००० १,०००,००० 

०१ दखेी ३ करोड मलु्र्को 

सम्पलि भएका करदाता  

१५०० २५०० ३,७५०,००० 

०१ करोड सम्म मलु्र्को 

सम्पलि भएका करदाता  

११५०० ५०० ५,७५०,००० 

जम्मा १३५००  १०,५००,००० 

 

सुधारका पक्षहरु: 

• नगरपाललकाको आलथयक ऐनमा उल्लेलखत करको दर पनुरावलोकन गने । 

• सम्पलि कर सम्बन्धी जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुका लालग सचेतना ताललम संचालन गने । 

• सम्पलि कर सम्बन्धी नगरवासीहरुलाई लवलभन् न माध्र्महरुबाट सलूचत गरी कर लतनय प्रोत्सालहत गने । 

• व्र्वसार्को करको लगत संकलन गरी व्र्वसार् करको अलभलेखलाई सम्पलि करको अलभलेखसँग 
आवि गने । 

• बजारोन्मखु के्षत्रहरुमा सम्पलिकरको दार्रा बढाउँद ै लाने तथा अन्र् क्षेत्रहरुमा स्थानीर् जनताको 
क्षमताका आधारमा सम्पलतकर लनधायरण गने । 

 

ख. मालपोि (भूलम कर) 

 

हालको अवस्था:  
 

नगरपाललकाले भौलतक संरचनामा मात्र सम्पलि कर लाग ुगरेका कारण सम्पणुय जग्गाहरुमा मालपोत कर संकलन 

गरररहकेो छ । वडा कार्ायलर्हरु माफय त ्संकलन भईरहकेो मालपोत करको अद्यावलधक लववरणहरु भने नगरपाललका 

तथा वडा कार्ायलर्हरुले राखेको दलेखदनै । अलघल्लो आ.व.मा लतरको रलसदका आधारमा मालपोत कर संकलन 

गने गररएको र लतरेको रलसद हराएमा वा नलतरेको भएमा वडा कार्ायलर् अनशुार लभन्न लभन्न तररकाले कर संकलन 

गरेको पाईन्छ । नगरपाललकाले सडक र उत्पादकत्वको आधारमा जग्गाको वलगयकरण गरर जग्गाधलनको स्वालमत्वमा 
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रहकेो जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा चार–चार समहूमा वगीकरण गरी करको दर लनधायरण गरेको छ ।  भलूमको 

अवस्था र सडकको पहुचँ अनुसार र्स नगरपाललकाले भलूमको न्र्नूतम मूल्र्ांकन गदाय प्रलत रोपनी ५० हजार दलेख 

४० लाख सम्म लनधायरण गरेको छ  । गत आ.व. २०७७/७८ मा र्स लशषयक अन्तगयत रु २४,६१,५०१।५३ सङ्कलन 

भएको छ ।  
 

सम्भाव्र्िा: मालपोत र्ोग्र् जग्गा र सोको करदाता सम्बन्धी र्कीन तथ्र्ांक उपलधध नभएको हुदँा नगरपाललकाको 

अनमुालनत घरधरूी सं्र्ा १३५०० लाई आधार मानी र्ो करको सम्भाव्र्ता र्कीन गररएको छ । एक घरधरूीमा 

एकभन्दा बढी व्र्लिसँग जग्गाको स्वालमत्व हुन सक्ने र केही जग्गाधनीले घर लनमायण नगरी घडेरी मात्र रा्ने तथा 

नगरपाललका बालहरका बालसन्दाहरुको समेत जग्गा भएको अवस्थालाई समेत ध्र्ानमा राखी कूल घरधरूी १३५०० 

मा १०० प्रलतशत थप गरी कररब २७००० जना मालपोतका करदाता सं्र्ा अनमुान गररएको छ । र्सबाट 

नगरपाललकाको भलूम कर दहेार् बमोलजम हुने अनमुान गररएको छ ।  

ताललका 10: मालपोत करको संभाव्र्ता 
जग्गाको लकलसम करर्ोग्र् भूलम 

(अनुमालनि) 

औषि मूल्र्ांकन दर 

प्रलि रोपनी 

(अनुमालनि) 

मालपोि दर 

(सरदर) 

संभाव्र् संकलन 

शहरी तथा आवासीर् क्षते्र ५,८९६ ५००,००० ०.०४% १,१७९,२०० 

कृलष तथा अन्र् क्षेत्र  १५७,२५१ १००,००० ०.०३% ४,७१७,५३० 

जम्मा १६३,१४७   ५,८९६,७३० 

 

सुधारका पक्षहरु: नगरपाललकामा भलूम तथा करदाता सम्बन्धी लवस्ततृ र र्कीन तथ्र्ांक उपलधध छैन । र्सकारण 

भलूम र करदातासम्बन्धी लवस्ततृ र र्कीन तथ्र्ांक संकलन र लनर्लमत अद्यावलधकरणको व्र्वस्था गनुय मालपोत 

सम्बन्धमा प्रमखु आवश्र्कताको रुपमा रहकेो दलेखन्छ । थप सधुारका पक्षहरु दहेार्अनसुार छनः् 

• नगरपाललका लभत्र रहकेो खेलतर्ोग्र् जमीनको र्लकन तथ्र्ाङ्क संकलन गने । 

• आलथयक ऐनमा मापलोतको दर उल्लेख गने । 

• सालवकको वगीकरणका आधारमा बढी मलू्र् पने जग्गाको र्थाथय लगत तर्ार पाने । 

• आगामी लदनमा जग्गाको मलू्र्को आधारमा भलूमकर संकलन गने गरी व्र्वस्था गद ैजाने । 
 

ग. घरजग्गा िहाल कर 

 

हालको अवस्था: नगरपाललकाले आलथयक ऐनमा उल्लेख गद ैकोठा भाडा लगाउने घरधनी वा सम्झौता बमोलजम 

बहालका साथै भवन तथा घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना, जग्गा वा पोखरी बापत पाउने वहाल 

रकमको २ दलेख १० प्रलतशत सम्मका दरले कर असलु गने व्र्वस्था गरेको छ । र्स्तो बहालकर संघ संस्था, 

कार्ायलर्, उद्योगको लालग १०%, अन्र् व्र्वसार्को लालग ७%, आवास प्रर्ोजनको लालग ३% र कृलष प्रर्ोजनको 

लालग २% कर तोलकएको छ । नगरपाललकाको प्रार् जसो धेरै क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रमा पने भएतापलन नगरपाललकाको 

बजार क्षेत्रमा सरकारी कार्ायलर्, बैङ्क तथा लविीर् संस्थाहर, व्र्वसालर्क भवनहरु, उद्योगहरु तथा अन्र् 

सङ्घसंस्थाहरु प्रसस्त मात्रामा भाडामा बस्द ैआएको हुनाले संस्थागत रुपमा बहालमा लदइएका घरहरुबाट मात्र र्ो 

कर सङ्कलन गनय सलकने दलेखन्छ ।  र्स लशषयक अन्तगयत गत आ.व. २०७७/७८ मा रु. १९,४५,६५२.९७ सङ्कलन 

भएको छ । 



मेलम्ची नगरपाललका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  34 | पा ना  

 

 

सम्भाव्र्िा: र्स नगरपाललकाको केन्र र्सम लगार्त अन्र् बजार क्षेत्रमा केही घर तथा जग्गाहरु बहालमा रहकेा 

छन ्। नगरपाललका लभत्र कररब ६ दलेख ७ हजार सम्म पक्की घरहरु रहकेो अनुमान छ । छलफलका िममा प्राप्त 

जानाकारी अनसुार नगरपाललका के्षत्रमा कररब १००० जनाले लवलभन्न प्रर्ोजनका लालग घरजग्गा वहालमा ललएको 

अनमुान छ । संस्थागत बाहकेका अन्र् भाडामा लदने प्रार्ः घरधनीले हालसम्म र्स्तोकर बझुाउने नगरेकाले 

उनीहरुका लालग र्ो कर नर्ाँ हुन्छ । र्स अवस्थामा नगरपाललकाले करको प्रगलतलशल (बहाल रकमको १० र ५ 

प्रलतशतका) दर लनधायरण गनुय उपर्िु हुन्छ । 

ताललका 11: घरजग्गा बहाल करको संभाव्र्ता 
ि.सं. प्रर्ोजनका आधारमा 

िहाल  

ललने करदािा 

िहालमा 

भएको घर 

सं्र्ा 

औसि 

मालसक भाडा 

रकम 

जम्मा वालषयक 

भाडा असुली 

प्रस्िालवि 

घरको दर 

िहाल कर 

क ख ग घ ङ 

१ अलडट गन ेतथा संस्थागत 

व्र्वसार्ीक फमय, लवलिर् 

तथा सावयजलनक संस्थाहरु 

(औसत मालसक रु. 

१५००० भाडा आजयन 

गने) 

१०० १५००० १,८०,००,००० १० १८,००,००० 

२ उल्लेलखत बाहके 

व्र्वसार्ीक तथा घरर्ासी 

प्रर्ोजनल े बहालमा 

लगाउने (औसत मालसक 

रु. २५०० भाडा आजयन 

गने) 

९०० २५०० २,७०,००,००० ५ १३,५०,००० 

 जम्मा १०००  ४,५०,००,०००  ३१,५०,००० 

 

सुधारका पक्षहराः 

• वहालमा भएका घरजग्गाको लगत संकलन गरी अद्यावलधक गने र सम्पलि करसँग आवि गने । 

• घर तथा जग्गा धलन र वहालवालाहरू लबचको वहाल सम्झौता अलनवार्य गने । 

• घरजग्गा वहाल रकम मलू्र्ांकन गनय संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रलत वगयलफटका दरले वहाल 
मलू्र् लनधायरण गने र सो वमोलजम वहाल रकम लनधायरण गरी कर संकलन गने । 

• घरजग्गा वहाल कर संकलन कार्यलवलध तजुयमा गने । 
 

घ. व्र्वसार् कर 

 

हालको अवस्था: नगरपाललकाले आलथयक ऐनमा व्र्वसार्हरूलाई वस्त ुतथा सेवाका आधारमा लवभाजन गरी 

वालषयक करको दर लनधायरण गरेको छ । करको दर न्र्नूतम रु ५०० दलेख अलधकतम रु ९५०,००० सम्म रहकेो छ । 

नगरपाललकाको आलथयक ऐनमा व्र्वसार् करको दर संगै लवलभन्न लकलसमका दस्तरु तथा सेवा शलु्क समेत समावेश 

गररएको छ । तर व्र्वसार् दताय गदाय लाग्ने शुल्क भने उल्लेख गरेको पाईदनै । नगरपाललकाले आलथयक ऐनमा र्स 
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के्षत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आलथयक कारोबारको आधारमा व्र्वसार् कर लगाउने 

व्र्वस्था गरेको छ । व्र्वसार्ीहरुलाई व्र्वसार्को लकलसम र आकारको आधारमा कुनै पलन लकलसमको व्र्ापार तथा 

व्र्वसार् गको लालग नगरपाललकाबाट व्र्वसार् इजाजत पत्र ललई वालषयक रुपमा नलवकरण गनुय पदयछ । व्र्वसार्को 

लकलसम, कारोवारको पररमाण, आलदको आधारमा नगरपाललकाले वालषयक रुपमा २,००० दलेख १५,००० सम्म 

नलवकरण शलु्क तोकेको छ  । र्स लशषयक अन्तगयत गत आ.व. २०७७/७८ मा रु ८७,२६,७४०.५० राजस्व 

सङ्कलन भएको छ । 

 

सम्भाव्र्िा: नगरपाललकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ अनसुार र्हाँ उत्पादनमलुक उद्योगहरु कररव कररव ८० वटा, 

५०० वटा पसल तथा व्र्वसालर्क इकाइहरु, ७ वटा िसर उद्योगहरु रहकेा उल्लेख गररएता पलन नगरपाललकामा 

हाल संचाललत व्र्वसार् सम्बन्धी अद्यावलधक तथ्र्ांक दलेखदनै । नगरपाललकाले प्रकाशन गरेको नगरको वस्तगुत 

लववरण, केन्रीर् तथ्र्ांक लवभागले प्रकाशन गरेको रालष्रर् आलथयक गणना २०१८ को नलतजा, नगरपाललकामा दताय 

भएका व्र्वसार्हरुको लववरण तथा कार्यशालका दौरान गररएको छलफलका आधारमा राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 

तजुयमा  मेलम्ची नगरपाललका व्र्वसार् को सं्र्ा अनमुान गररएको छ । र्स नगरपाललकामा कररब १६६५ वटा 

लवलभन्न लकलसमका व्र्वसार्हरु  संचालनमा रहकेो अनमुान छ । सोही आधारमा लवशे्लषण गरर व्र्वसार् करको 

दहेार्अनसुार सम्भाव्र्ता र्लकन गररएको छः 

ताललका 12: व्र्वसार् करको संभाव्र्ता 
ि.स. व्र्वसार्को लववरण सं्र्ा करको औषि दर संभालवि आर् 

१ िसर उद्योग ९ ९५०००० ८५,५०,००० 

२ मझौला उद्योग २३ ७५०० १,७२,५०० 

३ साना उद्योग (राईस लमल सलहत) २१६ २००० ४,३२,००० 

४ व्र्वसालर्क कृलष फमय १०७ २००० २,१४,००० 

५ वगयका लनमायण व्र्वसार्ी २५ ५००० १,२५,००० 

६ संस्थागत शैलक्षक संस्थाहरु ९ ४५०० ४०,५०० 

७ बस् ने व्र्वस्था सलहतका होटल २१ ४००० ८४,००० 

८ फामेसी तथा भटेेरेनरी ३२ ३००० ९६,००० 

९ लवलिर् संस्था तथा सहकारी १६० ५००० ८,००,००० 

१० लवलभन्न पशेाकमीहरु १०० १५०० १,५०,००० 

११ थोक, खरुा तथा अन्र् धर्ापार ९६३ २००० १९,२६,००० 

 जम्मा १६६५  १,२५,९०,००० 

 

सुधारका पक्षहरु: नगरपाललकाको व्र्वसार् कर सङ्कलन सधुार ल्र्ाउनका लालग लनम् न कार्यहरु गनय आवश्र्क 

दलेखन्छ । 

▪ नगरका सबै व्र्वसार्ीलाई व्र्वसार् दतायको आह्वान गने तथा धर्वसार् दतायका लालग घमु्ती लशलवरलाई 
हरेक वषय लनरन्तरता लदने । 

▪ एकै प्रकारको व्र्वसार्लाई व्र्वसार्मा भएको लगानी तथा कारोवारको आधारमा ठूला, मझौला र साना 
(क, ख, ग) वगयमा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन गने । 

▪ धर्वसार्ीहरुमा कर लतनय प्रोत्सालहत गने खालका कार्यिमहरु संचालन गने । 

▪ कर लशक्षा कार्यिम संचालन गने । 
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▪ बढी कर लतने व्र्वसार्ीहरुलाई परुस्कृत गरी प्रोत्साहन गने । 

▪ नगरपाललका के्षत्रमा व्र्वसार् गनयको लालग नगर कार्यपाललकावाट व्र्वसार् संचालन इजाजत ललनपुने 
व्र्वस्था अलनवार्य गने ।  

▪ व्र्वसार् कर संकलन टोली गठन गरी वषयमा १ पटक व्र्वसार् कर संकलन अलभर्ान संचालन गने ।  

▪ लवलभन्न पेशाकमीहरु (जस्तै काननू धर्वसार्ी, अलडटर, डक्टर, इलन्जलनर्र) लाई धर्वसार् करको दार्रामा 
ल्र्ाउन अलभर्ान संचालन गने । 

 

ङ. लवज्ञापन कर 

 

हालको अवस्था: लवद्यमान काननुी व्र्वस्था अनसुार नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सावयजलनक 

स्थलमा लवज्ञापन, प्रचार-प्रसार आलदका लालग रा् न लदने सामाग्रीमा लवज्ञापन कर लगाउन सक् नेछ । सङ्घीर् काननु 

अनसुार र्ो प्रदशे सरकारसँग बाँडफाँड हुने कर हो । र्स नगरपाललका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा कर लगाई असलू 

उपर गररने र र्सरी कर सङ्कलन गदाय अन्तर सरकारी लवि ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीर् तहको लवभाज्र् कोष 

माफय त नगरपाललका सलञ् चत कोषमा राजस्व बाडँफाड गनुयपने उल्लेख गररएको छ । नगरपाललकाको सावयजलनक 

स्थानमा लवज्ञापन वा साईन बोडय राखे बापत वालषयक कर तोकेको छ, जस अनसुार लवद्यतुीर् लडलजटल बोडयको प्रलत 

वगय लफट रु २००, होलडयङ बोडय प्रलत वगय लफट रु ७५, व्र्ानर पोस्टर प्रलत वगय लफट रु १०, लभिे लेखन प्रलत वगय लफट 

रु १०, व्र्ापाररक स्टल प्रलत गोटा १५० र व्र्ापार मेलामा इलेलक्रक लडस्प्ले दलैनक रु २०० तोकेको छ ।  र्स 

लशषयकमा नगरपाललकाले आ.व. २०७७/७८ मा रु १,४२,००० राजस्व सङ्कलन भएको छ । 

 

सम्भाव्र्िा: नगरपाललकाले बजार क्षेत्र तथा अन्र् स्थानमा लडलजटल बोडय, साईनवोडय वा टुल व्र्ानर राखी लवज्ञापन 

गन ेतथा नगरमा लवद्यमान होलडयङ बोडयहरुबाट वालषयक तोलकएको दरको आधारमा कर उठाएमा लवज्ञापन करबाट 

कुल करीब रु १० लाख सम्म राजस्व सङ्कलन हुन सक् ने दलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ लवज्ञापनका सामग्री तथा प्रर्ोग भएका स्थानका सन्दभयमा र्थाथय तथ्र्ाङ्क सङ्कलन गरी उनीहरुलाई 
करको दार्रामा ल्र्ाउने । 

▪ आफ्नो व्र्वसार्को पलहचानको लालग व्र्वसार् स्थलमा साईनबोडय, वाल पेन्ट लगार्तका लवज्ञापन दर 
लनधायरण गरी कार्ायन्वर्न गने ।  

▪ सङ्कललत लववरण अनसुार लवज्ञापन करको दर पनूरावलोकन गने । 

▪ न्र्नूतम सङ्कलन हुन सक् ने रकम र्लकन गरर ठेक् का अङ्क लनधायरण गने । 

▪ सम्भाव्र् स्थानहरुमा लवज्ञापन प्रवियनको वातावरण तर्ार गने । 
 

च. जलडवुटी, कवाडी कर 

 

हालको अवस्था: नगरपाललकाका बजार के्षत्रबाट कवाडी संकलन गरी बेचलवखन गने व्र्वसार्हरू संचालनमा 

रहकेा छन ्तर अन्र् मरेका जीवजन्त ुतथा जलडवटुी संकलन तथा लबिीका सन्दभयमा भने तथ्र्ांक तथा सचूनाको 

अभाव दलेखन्छ । नगरपाललकाले आलथयक ऐनमा र्ो कर संकलनको प्रावधान गरेको भएता पलन कर लनदलेशकाको 
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अनसुचूीमा भने काठको लबिी तथा केही जलडबटुीमा लगाउने करका दरहरू उल्लेख गरेको छ तर कवाडी सम्बन्धी 

दरहरु उल्लेख भएको छैन । हालसम्म र्ो लशषयकमा कुनै रकम संकलन भएको छैन । तर र्स नगरपाललकामा जलडबटुी 

तथा कवाडी कर अन्तरगत आ.व. २०७८/७९ दलेख जलडबटुी तथा कवाडी कर उठाउन थाललएको छ, जस अनसुार 

चैत्र मसान्त सम्ममा र्सबाट रु २५,५०० राजस्व सङ्कलन भएको छ । नगरपाललकाले आगामी लदनहरुमा र्स्ता 

व्र्वसार् संचालन गनेलाई इजाजत प्रदान गरी प्रलत लक्वन्टलका दरले र्स्ता कारोवार गनेसँग कर संकलन गनय उपर्िु 

दलेखन्छ । 

 

सम्भाव्र्िा: नगरपाललकाको जलडवटुी, कवाडी एकीन तथ्र्ाङ्क उपलधध नभएपलन भखयरैबाट शरुु गररएको र्स 

लकलसमको कर बापत समेत राजस्व सङ्कलन हुन सक् ने सम्भावना रहकेो छ । नगरपाललकामा जलडवटुीको लविीबाट 

जलडवटुी, कवाडी र जीवजन्तुबाट कुल कर करीब रु २ लाख सम्म राजस्व सङ्कलन हुने दलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु: नगरपाललकाको जलडवटुी, कवाडी, जीवजन्त ुकर सङ्कलन सधुार ल्र्ाउनका लालग लनम् न 

कार्यहरु गनय आवश्र्क दलेखन्छ । 

▪ जलडवटुी, कवाडी, जीवजन्त ुकरसँग सम्वलन्धत व्र्वसार्ीहरुको दताय र अलभलेखीकरण गने । 

▪ कवाडी वस्तहुरुको व्र्वसालर्क कारोवार गनेलाई इजाजत प्रदान गरी वालषयक ठेक् का वन्दोवस्त गरी कर 
संकलन गने । 

▪ जलडबटुी, कवाडी तथा जीवजन्तकुो व्र्ावसालर्क रुपमा कारोवार गनेलाई इजाजत प्रदान गरी कारोवारको 
आधारमा कर संकलन गने । 

▪ कवाडी माल र प्रचललत काननूले लनषेध गररएको जीवजन्त ुबाहकेका अन्र् मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो 
हाड, लसङ, प्वाँख, छाला, आलदको लविी वापत कर लनधायरण गरर नगरपाललकाको आर्मा वलृि गनय 

राजस्व सङ्कलन गने । 

 

३.३.२ गैर कर राजस्व   

 

क. िहाल लवटौरी शुल्क 

 

हालको अवस्था : नगरपाललकाले आफुले लनमायण, रेखदेख वा सञ् चालन गरेको हाटबजार, पसल लगार्त सरकारी 

जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग गरेबापत बहाल लवटौरी शलु्क लगाउन पाउने व्र्वस्था छ । नगरपाललकाले 

आपलेू रेखदखे वा सञ्चालन गरेको हाटवजार र सरकारी जग्गामो उपर्ोग गरेबापत बहाल लबटौरी शलु्क लगाउन 

पाउने काननूी धर्वस्था छ । मेलम्ची नगरपाललकालेआफ्नोके्षत्रालधकारलभत्र रहकेा ऐलानी तथा पलतय जग्गाहरू तथा 

ती जग्गामा बनेका संरचनाहरुमा बहाल लवटौरी शलु्क लगाउन सलकने प्रावधान सलहत शुल्कको दरहरु आलथयक 

ऐनमा व्र्वस्था गरेको छ । हाल र्स नगरपाललकाले नगरक्षेत्रको कररब ४०० रोपनी बहालमा लगाई आर् आजयन 

गरररहकेो छ । र्स लशषयक अन्तगयत गत आ.व.मा रु ६९,४२,८५० सङ्कलन भएको छ । 

 

सम्भाव्र्िा: र्स नगरपाललकाको क्षेत्रमा हाट बजारहरु पलहचान गरर सावयजलनक स्थानमा टहरा लनमायण लगार्तका 

आवश्र्क पवूायधार लनमायण गरर व्र्वलस्थत गनय सलकन्छ । बहाल लवटौरी शलु्क संकलन सम्बन्धी हालको अवस्था र 
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शलु्क संकलनमा नगरपाललकाको प्रर्ास हदेाय आगामी लदनमा र्ो शीषयक बापत बढ्दो दरमा आर् संकलन हुने 

सम्भावना दलेखन्छ । र्स नगरपाललकाको बहाल लवटौरी शुल्कको सम्भावना दहेार्बमोलजम रहकेो छ; 

ताललका 13: बहाल लबटौरीकरको संभाव्र्ता 
ि.स. संकलनको के्षत्र उपर्ोग के्षत्रफल औषि शल्कको दर 

(वालषयक) 

कूल संभावना 

१ वडा नं. १२ लस्थत 

ईन्रावती बगर क्षेत्र  

 

नदीजन्र् पदाथय  

संकलन तथा  

प्रशोधनका लालग  

बहालमा 

८३ रोपनी १०००० ८,३०,००० 

२ वडा नं. १३ लस्थत 

ईन्रावती बगर क्षेत्र  

 

नदीजन्र् पदाथय  

संकलन तथा  

प्रशोधनका लालग  

बहालमा 

३१७  

रोपनी 

१०००० ३१,७०,००० 

३ अन्र् संभालवत    ४०,००,००० 

 जम्मा    ८५,००,००० 

 

सुधारका पक्षहरु:  

नगरपाललकाको वहाल लवटौरी शलु्कमा सधुार ल्र्ाउनको लालग दहेार् बमोलजम सझुाबहरु प्रस्ताव गररएको छ; 

▪ नगरपाललकालभत्र भएका सावयजलनक वा सडक अलधकार क्षेत्र लभत्रका जलमनको लववरण संकलन गने । 

▪ संकललत लववरणका आधारमा पसल, टहरा र छाप्राहरूको वगीकरण गरी वहाल लवटौरी शलु्क संकलन 
गने । 

▪ ऐलानी वा पलतय जग्गामा वनेका संरचनाहरूको अलभलेख राखी वहाल लवटौरी शलु्कको अलभलेख रा्ने । 

▪ बहाल लबटौरी शलु्कको दर समर्ानकुुल पररमाजयन गद ैजाने 

 

ख. नक्सा पास दस्िुर 

 

हालको अवस्था: नगरपाललकाले नगर लभत्रका संरचना लनमायणको नक्सापास र अलभलेलखकरणको कार्य प्रालवलधक 

शाखा माफय त लदद ैआईरहकेो छ । भवनको प्रर्ोजन र लकलसमका आधारमा नक्सापास र अलभलेलखकरणको दस्तरुका 

दरहरु फरक फरक रहने गरी लनधायरण गरेको छ । आ.ब. २०७५।७६ मा जम्मा ३०७ वटा घर लनमायणका लालग 

घरधनीहरुले नक्सापास गाराई दोस्रो चरणको ईजाजत पत्र ललएका लथए । हाल नगरपाललकाबाट नक्सा पास ललई घर 

बनाउनेहरुको सं्र्ा लदनानलुदन बढद ैगएको छ । आ.ब. २०७८।७९ मा नगरपाललकाले रु १,४२,००० नक्शा पास 

दस्तरु संकलन गरेको लथर्ो ।   

 

सम्भाव्र्िा: र्स नगरपाललकाको मापदण्ड अनसुार सडकको समेत पहुचँ हुदँ ैजाँदा र्स के्षत्रमा घरहरु लनमायण हुने 

िम बढ्द ैजाने दलेखन्छ । र्स नगरपाललका क्षेत्रमा हालका लदनमा केही भवन लनमायणमा तीव्रता दलेखएता पलन र्ो 

दर लवस्तारै घट्द ैजाने अनमुान छ । हाल र्स के्षत्रमा प्रार्ः जसो न्र्नुतम १००० वगय लफटका घरहरू लनमायण भईरहकेा 

छन ्। आगामी आ.व.मा र्स नगरपाललकामा कररब १५० वटा नर्ाँ घर लनमायण हुने र परुाना ५० वटा नक्सा पासको 

दार्रामा (अलभलेखीकरण सलहत) आउन सक्ने अनुमान गनय सलकन्छ । र्सबाट औसत रु. १०,००० का दरले जम्मा 
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रु. २०,००,००० आम्दानी हुने सम्भावना दलेखन्छ नक्सापास दस्तरुको दर लनधायरण गररएता पलन र्द्यलप नक्सापास 

व्र्ापक रुपले अलघ बढेको दलेखंदनै । 

 

सुधारका पक्षहरु: नक्सापास प्रकृर्ाले आर्आजयन मात्र नभई भवन लनमायण प्रकृर्ालाई लनर्मन समेत गने भएकोले 

र्सलाई प्रभावकारी बनाउने तफय  पहल गनय जरुरी दलेखन्छ । 

▪ मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनसुार घरको नक्सापास प्रकृर्ालाई प्रभावकारी बनाई नक्शापासलाई 
कडाईका साथ कार्ायन्वर्न गने । 

▪ घरको बनोट तथा लकलसमका आधारमा दस्तरुको दर समर्ानकुुल पररमाजयन गने । 

▪ घर अलभलेखीकरणका लालग सावयजलनक सचूना जारी गरर बैङ्क तथा लवलिर् संस्थाहरुसँग समन्वर् गने । 

▪ नगरपाललका हुन ुभन्दा पलहले लनमायण भएका घरहरुको अलभलेखीकरण गरर नक्सापास गनय अलभप्रेररत गने। 

▪ घरको तल्ला, बनोट तथा लकलसमका आधारमा दस्तरुको दर समर्ानकुुल पररमाजयन गने । 

▪ घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन दस्तरु सम्बलन्ध दफा नगरपाललकाको आलथयक ऐनमा थप गने सो वमोलजम 
छुटै अनसुचूी तर्ार गरी नक्शा पासको दस्तरु आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

▪ नक्सापासको लालग मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनसुार भवन लनमायण भए वा नभएको लनरन्तर अनगुमन 
गने । 

 

ग. व्र्वसार् दिाय शुल्क  

 

हालको अवस्था : नगरपाललकाले एफ.एम. रेलडर्ो सञ् चालन, घ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, लवद्यालर् स्थापना, 

स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशक्षा तथा व्र्वसालर्क ताललम, ट् र्सुन, कोलचङ, औषधी 

पसल, प्ललटङ, ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा तथा स्लेट जस्ता वस्तकुो सवेक्षण, उत्खनन तथा उपर्ोग आलद कार्य गनयको 

अनमुलत लदनको लालग दताय शलु्क सङ्कलन गनय सक्छन ्। मेलम्ची नगरपाललकाले व्र्वसार्को प्रकृर्ा हरेी लवलभन् न 

वगयहरुमा लवभाजन गरी दताय तथा अनमुलत दस्तरु लनधायरण गररएको छ । आ.ब. २०७७।७८ मा नगरपाललकाले रु 

८७,२६,७४०.५० दस्तरु संकलन गरेको लथर्ो ।   

 

सम्भाव्र्िा: नगरपाललका क्षेत्रमा सञ् चालनमा रहकेा स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, ‘घ’ वगयको लनमायण इजाजत 

पत्र, सहकारी, लवद्यालर् आलद अनमुलत प्रमाणपत्र लदई लनर्लमत गनुयपने तथा सञ् चालनमा आउन चाहनेलाई इजाजत 

लदन सलकन्छ । नगरपाललका के्षत्रमा संचालनमा रहकेा स्थानीर् स्तरका धर्ापाररक फमय, घ वगयको लनमायण इजाजत 

पत्र, सहकारी, लवद्यालर् आलद अनमुलत प्रमाणपत्र लदई लनर्लमत गनुयपने तथा नर्ाँ संचालनमा आउन चाहनेलाई 

इजाजत लदन सलकन्छ । हाल कररव २५०० वटा उल्लेलखत व्र्वसालर्क फमयहरु सञ्चालनमा रहकेो अनमुान गररएको 

छ । त्र्स्ता संस्थाहरूलाई दताय, अनमुलत र नवीकरण गदाय औसत दस्तरु रु. ४,००० ललइएको खण्डमा प्रलत वषय रु. 

१००,००,००० आर् हुने सम्भावना दलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ व्र्वसार् दताय तथा अनमुलतका लालग लनदलेशका तर्ार गने । 
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▪ नगरपाललका क्षेत्रमा सञ् चालन भइरहकेा र नर्ाँ व्र्वसार् शरुु गनय चाहनेलाई अलनवार्य व्र्वसार् दताय, 
इजाजत तथा नलवकरण गनय जनचेतनामलूक कार्यिम सञ् चालन गने । 

▪ दताय तथा अनमुलत दस्तरुको दर आवश्र्कता अनसुार पररमाजयन गने । 
 

 

घ. मनोरञ् जन कर 

 

हालको अवस्था: लवद्यमान काननुी व्र्वस्था अनुसार नगरपाललकाले नगरपाललका के्षत्रलभत्र हुने मनोरञ् जन 

व्र्वसार् सेवामा मनोरञ् जन कर लगाउन र असलु गनय सक् नेछ । सङ्घीर् काननु अनसुार र्ो प्रदशे सरकारसँग 

बाँडफाँड हुने कर हो । र्स नगरपाललका के्षत्रलभत्र हुने मनोरञ् जन कर लगाई असलू उपर गररने र र्सरी कर सङ्कलन 

गदाय अन्तर सरकारी लवि ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीर् तहको लवभाज्र् कोष माफय त नगरपाललका सलञ् चत कोषमा 

राजस्व बाडँफाड गनुयपने उल्लेख गररएको छ । आलथयक ऐन अनसुार साँस्कृलतक प्रदशयन हल, नाच घर, दोहोरी 

सङ्गीत तथा अन्र् मनोरञ् जन सामाग्री प्रदशयनीमा प्रवेश शुल्कमा ५ प्रलतशत मनोरञ् जन कर लनधायरण गररएको छ । 

त्र्सै गरर ऐलतहालसक स्थल, परुातालत्वक स्थल एवम ्धालमयक महत्वका स्थलमा पर्यटकहरुबाट प्रवेश शलु्कमा ५ 

प्रलतशत तथा जाद,ु सकय स, चटक र मेला आर्ोजना स्थलमा मनोरञ् जन कर बापत अनमुलतका लालग गररने लसफाररस 

दस्तकुा अलतररि प्रत्र्ेक लदन रु ३०० कर लनधायरण गररएको भएतापलन हाल सम्मा नगरपाललकाले मनोरञ्जन दस्तरु 

उठाएको दलेखन्न ।    

 

सम्भाव्र्िा: नगरपाललकाले साँस्कृलतक प्रदशयन हल, नाच घर, दोहोरी सङ्गीत तथा अन्र् मनोरञ् जन सामग्री 

प्रदशयनीमा प्रवेश शुल्क ५ प्रलतशत, ऐलतहालसक स्थल, परुातालत्वक स्थल एवम ् धालमयक महत्वका स्थलमा 

पर्यटकहरुबाट प्रवेश शलु्क ५ प्रलतशत तथा जाद,ु सकय स, चटक र मेला आर्ोजना स्थलमा मनोरञ् जन कर बापत 

प्रलत लदन रु ३०० कर गरर मनोरञ् जन करबाट कुल कर करीब रु ७५,००० राजस्व सङ्कलन हुने दलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ साँस्कृलतक प्रदशयन हल, नाच घर, दोहोरी सङ्गीत तथा अन्र् मनोरञ् जन सामाग्री प्रदशयनी, ऐलतहालसक 
स्थल, परुातालत्वक स्थल एवम ्धालमयक महत्वका स्थल प्रवेश शलु्क ललएका स्थलहरु सन्दभयमा र्थाथय 

तथ्र्ाङ्क सङ्कलन गने । 

▪ सम्भाव्र् स्थानहरुमा शुल्क सङ्कलनको वातावरण तर्ार गने । 

▪ सङ्कललत लववरण अनसुार मनोरञ् जन करको दर पनूरावलोकन गने । 
 

ङ. लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िुर  

 

हालको अवस्था : नगरपाललकाले लवलभन् न लकलसमका लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरु दर आलथयक ऐन माफय त 

लनधायरण गरर सङ्कलन गद ैआएको छ । वडाबाट सङ्कललत लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरु वडाले नगरपाललकाको 

आलथयक प्रशासन शाखामा मालसक रुपमा जम्मा गने गररएको छ । आलथयक ऐनले लसफाररस तथा प्रमालणतको दर 

न्र्नूतम रु ५० दलेख १०,००० सम्म लनधायरण गरेको छ । नगरपाललकाले वडा कार्ायलर्हरू तथा नगरपाललकाबाट 

सेवाग्राहीलाई आवश्र्क लसफाररश तथा प्रमालणत सेवा उपलधध गराउद ैर्स्तो दस्तरु संकलन गदयछ । वडावाट 
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संकललत लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरुवाट संकललत रकम वडा सलचवहरूले नगरपाललकाको राजस्व शाखामा 

हरेक मलहना दालखला गने गरेका छन ्। आलथयक ऐनमा लनधायरण गररएका केही लसफाररश दस्तरुको दर संकलनमा 

व्र्वहाररक कलठनाई रहकेो वडा कार्ायलर्हरु सँगको छलफलमा जानाकारी प्राप्त भर्ो । जस्तै काठ कटानी को 

लसफाररश, आर् स्रोत प्रमालणत आलद । आ.ब. २०७७।७८ मा नगरपाललकाले रु ९,५५,६८६.७५ दस्तरु संकलन 

गरेको लथर्ो ।   

 

सम्भाव्र्िा: नगरपाललकाको कार्ायलर् तथा १३ वटै वडा कार्ायलर्हरूवाट वालषयक रुपमा कररव १२,५०० वटा 

लवलभन्न लकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत हुने अनुमान गररएको छ । वतयमान दर अनुसार प्रलत लसफाररश वा 

प्रमालणत औषत रु २५० भएमा वालषयक लसफाररश तथा प्रमालणत बापत रु ३१,२५,००० आर् संकलन हुने सम्भावना 

रहकेो दलेखन्छ ।   

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ लसफाररश वा प्रमालणत गनय पवूय दस्तरु लतरे नलतरेको एकीन गने । 

▪ दस्तरु नबझुाएसम्म सम्बलन्धत अलधकारीले लसफाररस वा प्रमालणत नगने । 

▪ वडाबाट सङ्कललत दस्तरुहरु लशषयक सलहतको लववरण तर्ार गने । 

▪ लवलभन् न लकलसमका लसफाररस तथा दस्तरुको वलगयकरण अनसुार दर पनुरावलोकन गरर आवश्कता अनसुार 
पररमाजयन गने । 

 

च. सेवा शुल्क 

 

हालको अवस्था : नगरपाललकाले लनमायण, सञ् चालन वा व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवूायधार र उपलधध गराइएका 

सेवामा सेवाग्राहीहरुबाट शुल्क लगाउन सक् ने व्र्वस्था गररएको छ । सरसफाई शुल्क, लवद्युत जडान लसफाररस, धारा 

जडान लसफाररस, घर जग्गा नामसारी लसफाररस, मोही लगत कट्टा लसफाररस, सजयलमन लसफाररस दस्तरु, नेपाल 

सरकारको नाममा बाटो कार्म लसफाररस, जग्गा मुल्र्ाङ्कन प्रमालणत, घर बाटो प्रमालणत, चार लकल्ला प्रमालणत, 

आलदको शलु्क लनधायरण भएको छ । र्स लशषयक अन्तगयत नगरपाललकाले .ब. २०७७।७८ मा रु ४५,५६,७८९.१५ 

आम्दानी गरेको दलेखन्छ ।  

 

सम्भाव्र्िा: आगामी आलथयक वषयमा उपरोि लशषयकबाट सहज ढङ्गले रकम प्राप् त गनय सलकन्छ । हाटबजार, 

पालकय ङ्ग, फोहोरमैला व्र्वस्थापन, सडक विी, शौचालर्, पाकय , पर्यटकीर् स्थल, बसपाकय , आलद लगार्तबाट 

सेवा शलु्क उठाउन सक् न ेछ । र्स नगरपाललकामा मालथ उल्लेलखत लवलभन् न उपलशषयकहरुको सेवा शलु्क बापत 

जम्मा रु ६० लाख सङ्कलन हुन सक् ने अनमुान गररएको छ । 
 

छ. सरकारी सम्पलत्तको िहालिाट प्राप् ि आर् 

 

हालको अवस्था : नगरपाललकाले आफ्नो स्वालमत्वमा रहेका भौलतक सम्पलिहरु शलु्क लगाउन सक् ने व्र्वस्था 

छ। लवद्यमान भौलतक स्रोतहरुको प्रर्ोगको दर रेट आलथयक ऐनमा लनधायरण गररएको छ ।नगरपाललकाले धर्ाकहो 

लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलवलध, २०७५ तजुयमा गरी संचालनमा ल्र्ाएको छ । आलथयक ऐनमा र्सको भाडा 
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दरका सम्बन्धमा कुनै व्र्वस्था नगरेको भएता पलन सोही कार्यलवलधमा उल्लेख गररएको दर प्रलत घण्टा इधंन बाहके 

रु. १००० तोलकएको छ । तर नगरपाललकाले हालसम्र् र्स्तो आम्दानी ललने गरेको दलेखन् न ।  
 

सम्भाव्र्िा: नगरपाललकाको स्वालमत्वमा भएका सम्पलिहरूका बहाल पररचालन सम्बन्धमा धर्ाक हो लोडर 

भाडा, नगरपाललका तथा वडा कार्ायलर्को हल भाडा, प्रोजेक्टर भाडा, राजपत्र, पसु्तक, नक्शा, टेण्डर फाराम, 

आलदको लविीबाट र्स लशषयक अन्तगयत प्राप् त आर् बापत समेत नगरपाललकाले कलम्तमा पलन रु २,५०,००० 

सङ्कलन हुन सक् न ेअनुमान गररएको छ ।  

 

सुधारका पक्षहरु:  

• नगरपाललकाको स्वालमत्वमा भएका र बहालमा लगाउन सलकने सम्पलिहरूको लववरण र्लकन गरर सबै 
सम्पलिको बहाल रकमको दर आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

• नगरपाललकाको सम्पलि बहालमा लगाउने सम्बन्धमा कार्यलवलध तजुयमा गरर कार्ायन्वर्मा ल्र्ाउने । 

• कार्यलवलधमा उल्लेलखत शतयहरू पालाना भए नभएको आवलधक रुपमा अनगुमन गने । 
 

छ. लविी िाट प्राप् ि रकम (ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा एवम ्माटोजतर् वस्िु लविी) 

 

हालको अवस्था : नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ ले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ६२ 

क थप गरी गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारलम्भक 

वातावरणीर् पररक्षणबाट तोलकएको पररमाणमा स्लेट, ढुंगा, लगट्टी, बालवुा एवम ्माटोजन्र् वस्त ुलबिी गनय सक्ने 

प्रावधान राखेको छ । स्थानीर् सरकार संचालन ऐनमा भएको र्स संशोधनसँगै र्स शीषयकको राजस्व 

नगरपाललकाको एकल अलधकार क्षेत्रलभत्र पदयछ । सालवकमा प्रारलम्भक वातावरणीर् पररक्षणको मात्र व्र्वस्था 

भएकोमा र्स संशोधनसँगै वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकनको समेत व्र्वस्था भएको छ र आवश्र्कता अनसुार र्ी 

अध्र्र्नहरुको लसफाररशका आधारमा लबिी दर लनधायरण गरी नगरपाललकाले ढुंगा, लगट्टी, बालवुा, माटो वा स्लेट 

लबिी गनय सक्ने काननूी व्र्वस्था रहकेो छ । नगरपाललकाले इन्रावती तथा मेलम्ची तदी क्षेत्रका सम्भाव्र् स्थानहरुको 

प्रारलम्भक वातावरलणर् पररक्षण गरी सो को प्रलतवेदन अनरुुप ठेक्का लनधायरण गरेको छ । नगरपाललकाले प्रारलम्भक 

वातावरणीर् परीक्षण गरेका स्थानहरु दहेार् बमोलजम रहकेा छन;्  

ताललका 14: नगरपाललकामा ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा एवम ्माटोजन्र् पदाथयको संभालवत उत्खनन ्
ि.स. खोलाको नाम र स्थान वालषयक उत्खननर्ोग्र् पररमाण 

(क्र्ू.लफ.) 

१ वडा नं. १३ को लसपाघाट लस्थत दनुवारगाँउ खोल्सा दलेख ए कोन 

एलग्रगेट िसर उद्योग सम्म 

८८६३८०४.३३ 

२ इन्रावती नदी तफय  ए कोन एलग्रगेट िसर उद्योग दखेी वडा न.ं १३ को 

ठुलो खोल्सीसम्म 

१७७९१९५.३४ 

३ ठुलोखोल्सी दलेख फट्केश्वरसम्म २०४३६२.९८ 

४ फट्केश्वर दलेख लसन्धखुोलासम्म ६७३१०६.०५ 

५ लसन्धखुोला दलेख बाहुनेपाटीसम्म ४९३८०५३.३६ 

६ बाहुनपेाटी दलेख ढकाल खहरेसम्म १४११०५३.२८ 

७ ढकाल खहरे दलेख डँुडेखोलासम्म १८६०९५३.२८ 
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८ वडा नं. १० को शहरे बगर क्षते्र १९६५८१५.०४ 

९ वडा नं. १२ को लसन्धखुोला दलेख वडा नं. १ र ५ को वररपरर क्षते्र ८६६५५९.२१ 

१० मेलम्ची नदी को वडा नं. ७ जोड्न ेमोटर पलु दलेख तालामाराङ सम्म १५०५५७४.६२ 

११ इन्रावती नदी तफय  मलेम्ची दोभान दलेख खाल्डेखोला सम्म २७३२२६९.४४ 

 जम्मा २६०२०८४७.१७ 

 

ढुंगा, लगट्टी, तथा बालवुा उत्खनन तथा घाटगद्दी गरी लबिी गररने र सो को आधारमा ठेकेदार सँग रकम संकलन 

गररने व्र्वस्था ठेक्का सम्झौतामा भएता पलन ठेकेदारले सो रकम थप प्रशोधन भएर लबिीमा लैजाने सवारी बाट 

संकलन गरेकोदलेखन्छ । आ.व. २०७७।७८ नलदजन्र् पदाथय उत्खनन तथा लबिीका लालग जम्मा रु. 

१८,८०,७१,९५८ मा ठेक्का कार्म भएको छ । उि रकम प्रदशे सरकार सँग बाँडफाँड भएको छ, हालको काननुी 

व्र्वस्था अनशुार बाँडफाँड गनुयनपने । 

 

सम्भाव्र्िा: उल्लेलखत हालको अवस्थाका आधारमा लवशे्लषण गदाय र्स नगरपाललकामा ढुंगा, लगट्टी, बालवुा 

जस्ता नदी जन्र् वस्तकुो उत्खनन पररमाण उच्च रहकेो छ । आगामी आ.व.का लालग नगरपाललकाले हालकै लबिी 

दर रु. ९ प्रलत क्र्.ु लफट लनधायरण गरेको खण्डमा दहेार् बमोलजमको रकम संकलन हुन सक्ने अनमुान गररएको छ ; 

ताललका 15: नगरपाललकामा ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा एवम ्माटोजन्र् पदाथयको संभाव्र् आर् 

ि.स. खोलाको नाम वालषयक उत्खनन ् र्ोग्र् 

पररमाण (क्र्ू फी) 

प्रलि क्र्ू फी 

दर 

सम्भाव्र् लविी रकम 

१ वडा नं. १३ को लसपाघाट लस्थत 

दनुवारगाँउ खोल्सा दलेख ए कोन 

एलग्रगेट िसर उद्योग सम्म 

८८६३८०४.३३ ९.० ७९७७४२३८.९७ 

२ इन्रावती नदी तफय  ए कोन एलग्रगेट िसर 

उद्योग दखेी वडा नं. १३ को ठुलो 

खोल्सीसम्म 

१७७९१९५.३४ ९.० १६०१२७५८.०६ 

३ ठुलोखोल्सी दलेख फट्केश्वरसम्म २०४३६२.९८ ९.० १८३९२६६.८२ 

४ फट्केश्वर दलेख लसन्धखुोलासम्म ६७३१०६.०५ ९.० ६०५७९५४.४५ 

५ लसन्धखुोला दलेख बाहुनेपाटीसम्म ४९३८०५३.३६ ९.० ४४४४२४८०.२४ 

६ बाहुनपेाटी दलेख ढकाल खहरेसम्म १४११०५३.२८ ९.० १२६९९४७९.५२ 

७ ढकाल खहरे दलेख डँुडेखोलासम्म १८६०९५३.२८ ९.० १६७४८५८.६८ 

८ वडा नं. १० को शहरे बगर क्षते्र १९६५८१५.०४ ९.० १७६९२३३५.३६ 

९ वडा न.ं १२ को लसन्धखुोला दलेख वडा 

नं. १ र ५ को वररपरर क्षेत्र 

८६६५५९.२१ ९.० ७७९९३२.८९ 

१० मेलम्ची नदी को वडा न.ं ७ जोड्न ेमोटर 

पलु दलेख तालामाराङ सम्म 

१५०५५७४.६२ ९.० १३५५०१७१.५८ 

११ इन्रावती नदी तफय  मलेम्ची दोभान दलेख 

खाल्डेखोला सम्म 

२७३२२६९.४४ ९.० २४५९०४२४.९६ 

 थप आईई पस्चात अनुमालनत   २००००००० 

 जम्मा २६०२०८४७.१७  २५४१८७६२४.५३ 

 

र्स लशषयकको कुल सम्भावना कररब २५ करोड ४२ लाख रुपैर्ा दलेखन्छ ।  
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सुधारका पक्षहरु:  

• ढुङ्गा, लगट्टी तथा बालुवा ठेक्का प्रलिर्ा अगालड बढाउन ुपूवय नगरसभाबाट संकलन लवलध लबिीको दर 
लनधायरण गरी आलथयक ऐनमा व्र्वस्था गनुयपने । 

• वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदनले लसफाररश गरेका मापदण्डलभत्र रहरे उत्खनन ्गने कार्य गराउन आवश्र्क 
कार्यलवलध तजुयमा गने । 

• संकलन कार्यको लनर्लमत रुपमा अनगुमन गरी अध्र्र्न प्रलतवेदनले लसफाररश गरेको मापदण्डलभत्र मात्र 
रहरे उत्खनन्हुने कार्य सलुनलित गने । 

• ठेक्का नलागेको अवस्था नगरपाललका स्वर्ंले अमानतबाट संकलन गनय सक्ने व्र्वस्थाका बारेमा 
आवश्र्क प्रावधान सलहत लनणयर् गने । 

• नगरपाललकाले अलथयक ऐनमा लनर्म लवपररत गने ठेकदारलाई कारबाही गने र ठूलो पररमाणमा दण्ड 

जररवाना गनय सलकने प्रावधान समावेश गने । 

 

ज. फोहोर मैला व्र्वस्थापन शुल्क  

 

हालको अवस्थााः हाल नगरपाललकाले वडा नं. ११ का बजार के्षत्रमा फोहरमैला संकलन तथा व्र्वस्थापनको म 

शरुु गरेको छ । र्स कार्यका लालग एउटा फोहरमैला व्र्वस्थापन सलमलत गठन गरर उि सलमलत अन्तगयत ्नै हप्तामा २ 

पटक फोहर संकलनगने कार्य भईरहकेो छ । चाल ुआ.व.को आलथयक ऐनमा र्ो शलु्क संकलन गने प्रावधान तथा 

शलु्कको दर सम्बन्धी व्र्वस्था गररएको छैन । तर राजस्व परामशय सलमलतले लनणयर् गरर शलु्कको दर मालसक प्रलतघर  

न्र्नूतम रु. २०० दखेी अलधकतम रु. ५०० सम्म लनधायरण गरेको छ । हाल मालथ उल्लेख गररएको सलमलतले नै उि 

रकम संकलन गरररहकेो छ र नगरपाललकाको संलचत कोषमा दालखला भएको छैन । फोहरमैला व्र्वस्थापनका लालग 

एउटा नीलज संस्थासँग सम्झौता भएको तर हालसम्म कुनै कार्यिम अगाडी बढेको छैन । मेलमचीको बाढी पश् चात 

हाल नगरपाललकाले अस्थार्ी रुपमा फोहोर मैला संकलन गरररहकेो छ ।  

 

सम्भावनााः कार्यशालाका दौरान गररएको छलफलका आधारमा लवशे्लषण गदाय मालथ उल्लेलखत वडा नं. ११ का 

मू् र् बजार के्षत्रमा कररब ५०० वटा फोहरमैला सेवा ललने सेवाग्राही (व्र्वसार् तथा घरहरु) रहकेा र मालसक औसत 

रु. २५० संकलन गरेको खण्डमा आगमी आ.व.मा र्स बापत कररब रु. १२ लाख ५० हजार संकलन हुन सक्ने 

दलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहराः  

• आगामी आ.व.को आलथयक ऐनमा फोहरमैला धर्वस्थापन शलु्कको दर उत्पादन हुने फोहरको प्रकार र 
पररमाणलाई मध्र्नजर गरर लनधायरण गने । 

• मू् र् बजार के्षत्रमा रहकेा व्र्वसार्ी, संघ संस्था तथा घरधरूीहरूको लगत तर्ार गने । 

• र्स्तो शलु्क बेग्लै फोहोर मैला व्र्वस्थापन शलु्क शीषयक अन्तगयत संकलन गरर नगरपाललकाको संलचत 
कोषमा दालखला गने । 

• फोहरमैला व्र्वस्थापनका सन्दभयमा नीलज संस्थासँग भएको सम्झौता अनरुुप कार्य अगाडी बढाउने । 
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३.४ नगरको आतिररक राजस्व पररचालनको अग्रणी स्रोि  

 

कुनैपलन नगरपाललकाको लविीर् व्र्वस्थापनमा आन्तररक राजस्व पररचालनको महत्चणूय भलूमका रहकेो हुन्छ । 

नगरको आन्तररक राजस्व पररचालनको लालग महत्वपूणय स्रोतहरु एक वा एक भन्दा बढी रहेका हुन सक्छन ्। मेलम्ची 

नगरपाललकाको वस्तगुत लस्थलत अध्र्र्न, उपलधध तथ्र्ांक लवश् लेषण तथा प्रत्र्क्ष रुपमा स्थलगत अवलोकन र 

स्थानीर् पदालधकारी, स्थानीर्बासीहरुसँग अन्तलिय र्ा गदाय र्स नगरपाललकामा लवगत तीन वषयदलेख संकललत 

राजस्वमा ढुंगा, लगट्टी, बालुवा (प्राकृलतक स्रोतको लनकासी) नै प्रमखु रहकेो दलेखएको छ । त्र्सपलछ र्स 

नगरपाललकाको दोस्रो प्रमखु आन्तररक आर् स्रोतमा व्र्वसार् कर रहकेो दलेखन्छ । र्सको अथय र्स नगरपाललकामा 

रहकेो प्राकृलतक स्रोतले र्हाँको आन्तररक राजस्वको र्ोगदानमा अग्रणी भूलमका रहकेो दखेाएको छ भने बढ्दो 

बजारीकरण र स्थानीर् उत्पादनको बजारीकरणको गलतलवलधबाट र्हाँको आन्तररक राजस्वमा व्र्वसार् करको 

र्ोगदान समेत उल्लेखनीर् रहेको छ । आगामी लदनमा समेत र्स नगरपाललकाले लगटी, ढुंगा, बालवुाको लनकासीलाई 

अनगुमन गद ैर्ससँग सम्बलन्धत व्र्वसार्ीहरुलाई सहजीकरण गने तथा स्थानीर् व्र्वसार्ीहरुलाई करको दार्रामा 

ल्र्ाई कर सहजीकरण गने हो भने र्ो दबैु के्षत्रबाट आन्तररक आर् अझै बढाउन सक् ने दलेखन्छ । तसथय र्स 

नगरपललकाको आन्तररक आर्को प्रमखु स्रोत लर्नै हुन सक् ने दलेखन्छ ।  
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पररच्छेद ४. नगरपाललकाको आर् सङ्कलनको संस्थागि क्षमिा िथा लवद्यमान अवस्था 

 

र्स पररच्छेदमा नगरपाललकाले राजस्व पररचालनमा गरेका प्रर्ासहरु तथा आर् सङ्कलननको अवस्थालाई 

छोटकररमा व्र्ा्र्ा गररएको छ । र्सले नगरपाललकाको आर् सङ्कलनको लालग संस्थागत क्षमतामा सधुार गनय 

गनुयपने कार्यहरु पलहचान गनय सहर्ोग पगु् ने छ ।  

 

४.१ राजस्व पररचालन सम्ितधी नीलि 

 

नगरपाललकाको प्रभावकारी राजस्व पररचालनका लालग कार्यपाललका बैठकले नेपालको संलवधान र प्रचललत 

काननुको अलधनमा रही आफ्नो कार्यके्षत्रलभत्र पररचालन गनय सलकने राजस्वका स्रोत, दार्रा र दर समेतको लवश् लेषण 

गरर आगामी आलथयक वषयमा प्राप् त हुन सक् ने राजस्वको अनमुान गने प्रर्ोजनाको लालग नगरपाललकाका उपाध्र्क्षको 

संर्ोजकत्वमा दहेार् बमोलजमको ७ सदस्र्ीर् राजस्व परामशय सलमलत गठन गरेको छ ।  

 

ताललका 16: राजस्व परामशय सलमलत पदालधकारी तथा लजम्मेवारी 

ि.सं. पद लजम्मेवारी 

१ नगरपाललका उप-प्रमखु, श्री उमा प्रधान संर्ोजक 

२ प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, श्री अमतृ कुमार लधताल सदस्र् 

३ वडा अध्र्क्ष, श्री लकरणदीप खड्का सदस्र् 

४ कार्यपाललका सदस्र्, श्री कुमार लब.क. सदस्र् 

५ उद्योग बालणज्र् संघ, श्री प्रकाश दाहाल सदस्र् 

६ श्री पसु्कर प्रसाद लधताल सदस्र् 

७ ना.स.ु (राजस्व व्र्वस्थापन शाखा), श्री राजेन्र दलुाल सदस्र् सलचब 

 

नगरपाललकाको बढ्दो खचय धान् नका लालग र स्थानीर् तहको सामथ्र्य वलृि गनयका लालग नगरपाललकाको राजस्व 

वलृि गनुयपने आवश्र्कता रहेको छ । वतयमान समर्मा नेपालको संलवधान तथा स्थानीर् सरकार सञ् चालन ऐन, 

२०७४ र नगरपाललकाको आलथयक ऐनद्वारा नगरपाललकालाई उपलधध लविीर् अलधकार तथा प्रचललत काननू 

अनकुुल आन्तररक आर् र राजस्व पररचालनमा सधुार ल्र्ाउनको लालग तत्काल थप तथा र्ोजनावि प्रर्ास 

थाल्नपुने दलेखन्छ । नगरपाललकाले प्राप् त स्वार्ि अलधकारको प्रर्ोग र स्थानीर् स्रोत साधनको पररचालन गनय 

नगरपाललकाको राजस्व प्रशासन क्षमता सधुार गनुयपने दलेखएको छ । नगरपाललकाले उपर्िु मानव स्रोतको व्र्वस्था, 

क्षमता लवकास ताललम, कम्प्र्तुरीकृत राजस्व अलभलेख तथा सचूना प्रणाली सलहत राजस्व पररचालनका लालग 

सदुृढ राजस्व शाखाको व्र्वस्था गनुयपने दलेखन्छ । र्सका साथै करको दर तथा दार्रा पलहचान एवम ्लवश् लेषण गरर 

उपर्िु नीलतगत व्र्वस्था समेत गनुयपने आवश्र्कता दलेखन्छ । नीलतगत सधुार, राजस्व शाखाको स्तरोन् नलत, 

अनगुमन तथा लनर्न्त्रण प्रणालीको स्थापना, उत् प्रेरणात्मक लवलधहरुको अवलम्बन, नागररक केलन्रत राजस्व प्रशासन 

करदाता लशक्षा जस्ता पक्षहरुलाई सम्वोधन गने गरर राजस्व के्षत्रमा सधुार गनुयपने दलेखन्छ । 

 

नगरपाललकाको प्रभावकारी राजस्व पररचालनका लालग कार्यपाललका बैठकले नेपालको संलवधान र प्रचललत 

काननुको अलधनमा रही आफ्नो कार्यके्षत्रलभत्र पररचालन गनय सलकने राजस्वका स्रोत, दार्रा र दर समेतको लवश् लेषण 

गरर आगामी आलथयक वषयमा प्राप् त हुन सक् ने राजस्वको अनमुान गने प्रर्ोजनाको लालग नगरपाललका उपाध्र्क्षको 
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संर्ोजकत्वमा राजस्व परामशय सलमलतले लवलभन् न छलफल तथा बैठकहरु सम्पन् न गरर राजस्वका दरहरु तथा राजस्व 

सम्बन्धी नीलतगत लनणयर्हरु नगरसभा समक्ष पेश गरर पनुसंरलचत नगरपाललकाको संवैधालनक व्र्वस्थाको आधारमा 

नगरपाललकाले चाल ुवषय २०७८/७९ को लालग आलथयक ऐन पाररत गरेको छ । राजस्व परामशय सलमलतको बैठक 

बसी आन्तररक आर्को दर प्रस्ताब गरर नगरसभाले आर्का लशषयकगत दार्रा तथा उि दार्राका दरहरु राखी 

नगरसभा माफय त आलथयक ऐन सवय सहमलतले पाररत गररएको छ । नगरपाललकाले राजस्व तथा कर सङ्कलन 

कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनका आगामी आ.व.बाट लाग ुहुने सबै लकलसमको राजस्व तथा कर सङ्कलनको 

शरुुवात गने नीलत ललएको छ । चाल ु आ.व. (चैत्र मसान्त सम्ममा) आन्तररक आर्तफय  जम्मा रु 

१८,५५,७३,७९७.०६ सङ्कलन गरेको छ । मेलम्ची नगरपाललकामा कर सङ्कलन कार्य अपेक्षा अनसुार कर 

उठाउन नसलकरहकेो अबस्था छ । र्सका अलतररि नगरपाललकाले राजस्व पररचालन तथा सधुार सम्बन्धी नीलत 

तजुयमा गनय आवश्र्क दलेखन्छ ।  

 

नगर सभाले लनम् न नीलत तथा कार्यिमहरु अवलम्बन गनय आवश्र्क दलेखन्छ । 

▪ आन्तररक आर् वलृि गने सम्भावनाका सम्भाव्र् सबै के्षत्रहरुको अध्र्र्न, पलहचान गरर व्र्वलस्थत ढङ्गले 
करको दार्रामा ल्र्ाउने । र्सका लालग आवश्र्क संर्न्त्र लनमायण गरर पररचालन गने । 

▪ नगरपाललकाको आन्तररक आर् अलभबलृि गनय करको दार्रालाई बढाउँद ै सहभालगतामलूक कर नीलत 
अवलम्बन गने ।  

▪ स्थानीर् सरकार सञ् चालनको मलू आधार आन्तररक आर् भएकाले नगरबासी, उद्योग वालणज्र् सङ्घ, 
टोलसधुार सलमलतहरु, स्थानीर् शैलक्षक संस्थाहरुसँग सहकार्य गरर कर सचेतना तथा अलभबलृि कार्यिम 

माफय त कर अलभर्ानलाई अलघ बढाउने ।  

▪ कर र राजस्व प्रशासनलाई चसु्त र दरुुस्त बनाउन सबै वडा कार्यलर्को कम्प्र्टुरहरुमा सफ्टवेर्र जडान र 
इ-कनेक्सनको माध्र्मद्वारा नगरपाललकामा जोड्ने । 

▪ सचूना र प्रलवलधको माध्र्मबाट नगरपाललकामा सेवाग्राहीको गनुासो सम्बोधन गररने पररपाटी लवकास गने।  

▪ लवगत दलेखका अलभलेखहरुलाई कम्प्र्रुकृत गरर सरुलक्षत रा् ने प्रर्त् न गने । 

▪ ललक्षत वगयलाई व्र्वसार् प्रलत आकलषयत गनय मलहला र अपाङ्गता भएका धर्लिहरुको नाममा दताय भएका 
व्र्वसार्हरुलाई तोलकएको व्र्वसार् करमा १० प्रलतशत छुट लदने । 

▪ घरवहाल कर लनधायरण प्रर्ोजनाथय लनलश् चत मापदण्ड वनाई घर वहाल दर लनधायरण गने । असोज मसान्त 
सम्म एकमषु् ट वालषयक वहाल कर वझुाउन आउने घरधनी/व्र्वसार्ीलाई वालषयक वहाल करको १० प्रलतशत 

छुट लदने । 

▪ करदाता लशक्षा प्रभावकारी बनाउने । 

▪ करका दर र दार्रा वैज्ञालनक आधारमा लवश् लेषण गरी लवस्तार गने तथा लछमेकी स्थानीर् लनकार्हरुसँग 
समेत समन्वर् गने  । 

▪ राजस्व प्रशासन सचूना प्रलवलधमा आधाररत बनाई सदुृलढकरण गने । 

▪ कमयचारी तथा जनप्रलतलनलधहरुको क्षमता लवकासका लालग आवश्र्क ताललम तथा भ्रमणको धर्वस्था गने। 

▪ व्र्वसार् कर, घरभाडा कर र जग्गा भाडा कर लगार्तका सम्पणूय आन्तररक आर्का स्रोतहरु सङ्कलनका 
लालग तर्ार पाररएको कर नीलतलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने । 
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▪ आन्तररक आर्को लदगो अलभवलृिका लालग नगरपाललकाको स्वालमत्वमा रहकेा सम्पलि बहालमा लदने 
नीलतलाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने ।  

▪ बढी कर लतने व्र्लि⁄संस्थालाई कार्यलवलध बनाई परुस्कृत गने । 

▪ लशषयकगत राजस्व सङ्कलनलाई व्र्वलस्थत गने । 

▪ सबै प्रकारका व्र्वसार्लाई करको दार्रामा ल्र्ाउने । 

▪ प्राकृलतक तथा नदीजन्र् श्रोतको उपर्ोगलाई करको के्षत्रलभत्र ल्र्ाउने । 

▪ भवन तथा नक्शा पासलाई अलनवार्य गने । 

▪ अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन समर्ावि तथा वैज्ञालनक बनाउने । 

▪ नगरपाललका के्षत्रमा नर्ाँ घर लनमायण गदाय भवन लनमायण संलहता २०७२ लाई पणूय रुपमा पालना गनय 
अलभप्रेररत गने तथा नगरपाललका घोषणा हुनअुलघ बनेका घरहरुलाई समेत लनधायररत मापदण्डमा नक्सापास 

र लनर्लमत गने अलभर्ानलाई लनलश् चत समर्सीमा तोकी कार्ायन्वर्न गने ।  

▪ नगरपाललकालभत्र रहकेा लवलिर् संस्थाहरुको अनगुमन तथा लनर्मन गरी लवषर्गत कार्यप्रलत उिरदार्ी 
बनाउने । 

 

४.२ आर् सङ्कलनको संस्थागि क्षमिा 

 

जग्गा संरचनामा नगरपाललकाले राजस्व सङ्कलनको लालग आलथयक प्रशासन उपशाखा अन्तगयत राजस्व तथा 

आलथयक प्रशासन इकाई गठन गररएको छ । राजस्व सङ्कलनका लालग लेखापाल, आलेप, प्रशासन सहार्क चौथो 

र कार्यलर् सहर्ोगी गरर चार जना कमयचारीहरु राजस्व तथा आलथयक प्रशासनमा कार्यरत छन ् । नगरपाललकाका 

खररद गररएको सफ्टवेर्रमाफय त वडा कार्ायलर्हरु र नगरपाललकामा राजस्वको सङ्कलन तथा अलभलेखीकरण 

गररंद ैआएको छ ।  

 

स्थलगत अवलोकन तथा लवलभन् न सचूनाका आधारमा हदेाय हाल नगरपाललकाको राजस्व सङ्कलनको अवस्था 

दहेार् अनसुार रहकेो छ । 

 

▪ नगरपाललकाका लेखापाल, आलेप र प्रशासन सहार्कलाई राजस्व सम्वन्धी लजम्मेवारी लदइएको ।  

▪ राजस्व प्रशासनको लालग सफ्टवेर्र खररद भएको र सोही सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरर राजस्व सङ्कलन कार्य 
भइरहकेो । 

▪ वडा कार्ायलर्हरूबाट मूलतः भलूम कर (मालपोत), सम्पलि कर, पञ् जीकरण, लसफाररस दस्तरुहरु र 
व्र्वसार् कर, खानी रोर्ल्टी, सवारी कर, आलद सङ्कलन गने गररएको । 

▪ नगरपाललका कार्यलर्बाट घर बहाल कर, बहाल लवटौरी कर, व्र्वसार् रलजष् रेशन कर, सरकारी सम्पलिको 
बहालबाट प्राप् त आर्, घर जग्गा रलजष् रेशन शुल्क, सरकारी सम्पलिको लविी, न्र्ालर्क दस्तरु, पररक्षा 

शलु्क, खानी रोर्ल्टी, अन्र् प्रशासलनक सेवा शलु्कहरु, लसफाररस दस्तरु, नक्शा पास, टेण्डर लविी जस्ता 

राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ । 

▪ वडा कार्ायलर्हरूले मलहनाभर सङ्कलन भएको रकम एकमुष् ठ बैङ्क दालखला गरी मालसक रुपमा जम्मा 
गने गररएको । 
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▪ राजस्व सङ्कलनको लजम्मेवारी पाएका कमयचारीहरुका लालग थप ताललम तथा अलभमुखीकरण गनय सलकने। 

▪ हालसम्म राजस्व सङ्कलन तथा त्र्सको प्रभावकारीताका लालग अनगुमन तथा मुल्र्ाङ्कन नभएको । 

▪ राजस्व सङ्कलनमा वडास्तरमा कम्प्र्टुरबाट लवल लप्रन्ट गरी प्रर्ोग भइरहकेो ।  

▪ राजस्व बजेट तथा प्रलतवेदन प्रणाली तोलकएको ढाँचामा भएको ।  

▪ आलथयक ऐन र र्थाथय सङ्कलन बीचको तालमेल केही सधुार गनय सलकने । 
 

४.३ आतिररक आर् पररचालन 

 

र्स नगरपाललकाको कुल आर्मा आन्तररक आर्को लहस्सा िमागत रुपमा केही बढ्दो छ । आन्तररक आर्तफय  

सम्पलि कर, मालपोत (भलूम कर), खानी रोर्ल्टी, व्र्वसार् रलजष् रेशन/कर दस्तरु, घर बहाल कर, बहाल लवटौरी 

कर, घर जग्गा रलजष् रेशन, लसफाररश दस्तरु, तथा अन्र् प्रशासलनक सेवा सलु्क र्हाँका मु्र् स्रोतका रुपमा रहकेो 

छ । हालै मात्र मेलम्ची नदी तथा सहार्क खोलाहरुका लकनाराबाट १२ स्थानबाट घरेल ुढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा, माटो 

उत्खनन, सङ्कलन तथा लनकासी कार्य टेण्डर गरी उत्खनन गररँद ैआएको छ भने र्सको संभावाना अझै रहकेो छ । 

र्सरी नदीजन्र् पदाथय लनकासी तथा लविी शलु्कबाट राजस्व सङ्कलन हुन सक् ने दलेखन्छ । तसथय नगरपाललकाको 

लालग आगामी लदनमा समेत आन्तररक आर्तफय  सम्पलि कर, भलूम कर, व्र्वसार् कर, घर बहाल कर, खानी रोर्ल्टी, 

ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा लविी कर, लसफाररस र दस्तरु नै मु्र् तथा लदगो के्षत्र हुन् । नगरपाललकाकाबाट प्राप् त तथ्र्ाङ्क 

अनसुार नगरपाललकाले लवगत आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ मा सङ्कलन गरेको र्थाथय आर् तथा चाल ु

आ.व.का लालग गररएको अनुमान सम्बन्धी आर् लववरण देहार् ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ:  

 

ताललका 17: नगरपाललकाको आर् सङ्कलनको अवस्था (रु हजारमा) 

लस.नं. आर्को लशषयक २०७६।७७ को 

र्थाथय आर् 

२०७७।७८ को र्थाथय 

आर् 

२०७८।७९ को 

प्रस्िालवि आर् 

क आतिररक राजस्व 237,916.16 225,046.18 185,573.80 
१ सम्पलि कर 309.87 2,115.37 2,055.29 
२ घरबहारल कर 1,755.14 1,945.65 1,975.44 
३ सेवा शलु्क 3,254.43 4,556.80 4,759.06 
४ दस्तुर 1,863.40 2,300.08 955.69 
५ लवज्ञापन कर 110.00 142.00 133.10 
६ व्र्वसार् कर 1,534.81 8,726.74 8,898.12 
७ भलुमकर 1,437.75 2,461.50 1,538.56 
८ दण्ड जररवाना 9.21 1,428.87 176.04 
९ बहाल लबटरौ शलु्क 1,005.00 69,428.55 2,615.00 
१० प्राकृलतक श्रोत साधन कर 209,601.05 188,071.96 162,212.38 
११ जलडबुट्टी तथा कबाडी कर 5,785.00 215.00 255.11 
१२ वाताबरण शलु्क 500.00 400.00 - 
१३ लज.स.स. अनदुान 10,750.00 350.00 - 
१४ मालपोत रलजष्रेशन 0.50 5,389.36 - 
ख राजस्व वााँडफााँड 112,998.69 138,234.07 216,833.30 
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१ संघीर् बाँडफाँडबाट प्राप्त 77,104.17 95,378.57 105,938.00 
२ प्रदशे बाँडफाँडबाट  प्राप् त 35,894.52 42,855.50 110,895.30 
ग अतिर सरकारी लवत्तीर् 

हस्िातिरण (अनुदान) 

581,146.00 657,714.58 647,936.00 

१ संघीर् सरकार 534,683.00 587,754.58 570,560.00 
१.१ समालनकरण अनुदान 199,400.00  194,500.00   198,500.00  
१.२ सशतय अनुदान 312,583.00  370,051.08   367,860.00  
१.३ लवशेष अनुदान 10,000.00  16,000.00   4,200.00  
१.४ समपरुक अनुदान 12,700.00  7,203.50   -    
२ प्रदेश सरकार 46,463.00 69,960.00 77,376.00 
१.१ समानीकरण अनुदान 10,610.00  10,584.00   17,784.00  
१.२ सशतय अनुदान 15,854.00  25,905.00   24,492.00  
१.३ समपरुक अनुदान 19,999.00  29,971.00   30,000.00  
१.४ लवशेष अनुदान -  3,500.00   5,100.00  
घ अतर् स्रोि िथा मौज्दाि 441,766.79 661,185.88 627,977.78 
१ बैक अ ल्र्ा 143,833.23 263,613.33 266,087.48 
२ अन्र् कोष खाता 127,500.96  205,039.62   183,883.90  
३ सामालजक सरुक्षा 129,963.80  137,340.00   162,131.40  
४ संघ प्रदशेका अन्र् कार्यिम 40,468.80  55,192.93   15,875.00  
 

कुल जम्मा (क, ख, ग र घ) 1,373,827.64 1,682,180.71 1,678,320.88 
 

र्स नगरपाललकाको आर् संरचना हदेाय कुल आर्मा आन्तररक आर्को लहस्सा कररव १३ प्रलतशत भन्दा बढी न ै

रहकेो छ, जनु अन्र् नगरपाललकाको तलुनामा राम्रो रहकेो लस्थलत दलेखन्छ । चाल ुआ.व. २०७८⁄७९ मा पलन सो 

आर् ११ हुने अनुमान गररएको छ । नगरपाललकाको बैङ्क मौज्दात लगार्त धरौती रकम समेत उल्ले्र् मात्रामा 

रहकेो दलेखएको छ । नगरपाललकाको समग्र आर्को प्रमुख स्रोतको रुपमा सङ्घीर् तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप् त हुने 

राजस्व वाँडफाँड र अनदुान बापतको रकम रहकेो दलेखन्छ । नगरपाललकाको समग्र आर्को सारांश दहेार् बमोलजम 

रहकेो छ: 

ताललका 18: नगरपाललकाको कुल आर्मा र्ोगदान (रु हजारमा) 

आर् लशषयक २०७७।७८ को र्थाथय आर् २०७८।७९ को अनुमालनि आर् 

रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

आन्तररक आर् 225,046.18 13.38 185,573.80 11.06 
राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप् त आर् 138,234.07 8.22 216,833.30 12.92 
बाह् र् अनुदान (संघीर् तथा प्रदशे) 657,714.58 39.10 647,936.00 38.61 
अन्र् कोष खाताको आर् 661,185.88 39.31 627,977.78 37.42 
कूल जम्मा 1,682,180.71 100.00 1,678,320.88 100.00 

 

४.४ राजस्व पररचालनमा रहेका सवालहरु  

 

नगरपाललकाको आन्तररक आर् पररचालनको लालग नर्ाँ व्र्वस्था अनसुारको क्षमता लवकास गनय आवश्र्क 

दलेखन्छ । आन्तररक आर् पररचालनमा दलेखएका सवालहरुलाई सम्वोधन गनय लनम् न कार्यहरु गनय आवश्र्क दलेखन्छ।  
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४.४.१ राजस्व प्रशासनका लालग उपर्ुक्त संगठन लनमायण 

 

राजस्व पररचालन क्षमता सधुार तथा राजस्वको स्रोत र आधारहरु वलृि गनय नगरपाललकामा राजस्व तथा आलथयक 

प्रशासन इकाईका कमयचारीको क्षमता अलभवलृि गनुय पलहलो कार्यको रुपमा दलेखन्छ । नगरपाललकाको नर्ाँ क्षेत्र तथा 

पररवलतयत राजस्व अलधकारको आधारमा नगरपाललकाले भौलतक सलुवधा, उपर्िु मानव संसाधन व्र्वस्था, क्षमता 

लवकास ताललम, कार्यलवलध, सचूना तथा अलभलेख प्रणालीको आवश्र्कता दलेखन्छ । त्र्सका अलतररि वडाहरुबाट 

समेत तोलकएका लशषयकहरुमा आर् सङ्कलन गनय क्षमता लवकास गरी आवश्र्क स्रोत तथा साधन उपलधध गराउन 

आवश्र्क रहकेो दलेखन्छ । 

 

४.४.२ आलथयक ऐनमा सुधार 

 

नगरपाललकाले आलथयक ऐन तजुयमा गरी स्वीकृत गरेको छ तर सो ऐनलाई अन्तर सरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐन 

२०७४ वमोलजम सधुार गरी व्र्वहाररक तथा वस्तपुरक बनाउनपुने दलेखन्छ । नगरपाललकाको आलथयक ऐन, २०७८ 

मा लनधायरण गररएको कर तथा गैर करहरुको दर वैज्ञालनक तवरले लनधायरण गनुयका साथै खानी रोर्ल्टी लगार्त हाल 

सङ्कलन भईरहकेो राजस्वका लशषयक छुटेको दलेखन्छ । र्स्तै, पररवलतयत व्र्वस्था अनसुार सबै जग्गा जमीनमा 

सम्पलि कर लगाउन नपाइने भएकाले सम्पलि कर लगाउन आलथयक ऐनलाई सोही अनसुार पररमाजयन गनुयपनेछ । 

नगरपाललकाको धेरै के्षत्रहरु ग्रालमण भेगमा पदयछन ्। त्र्सैले गाँउ, बजार तथा रणनीलतक सडक आसपासको के्षत्रमा 

जमीनको मूल्र् र उपर्ोलगतामा व्र्ापक अन्तर हुने भएकोले जमीनको उत्पादन, उपर्ोलगता र सडक पहुचँको 

आधारमा कर ललने प्रणालीको लवकास हुन सकेमा वैज्ञालनक कर पलन बढी सङ्कलन हुने दलेखन्छ । ढुङ्गा, लगट्टी, 

वालवुा, आलदको उत्खनन, सङ्कलन तथा लविीको लालग प्रारलम्भक प्रलतवेदन तर्ार भईसकेको हुनाले सो को कर 

र साथै नर्ा ँ सम्भावना भएका करका लकलसमहरुको पलहचान तथा उपर्िु करको लनधायरण गरी आलथयक ऐनमा 

समावेश गररनपुने दलेखन्छ ।  

 

४.४.३ आतिररक आर् पररचालन नीलि िथा कार्यलवलध 

 

नगरपाललकाले आर् पररचालन सम्बन्धी नीलत तथा मु् र् आर् शीषयकहरुबाट आर् सङ्कलन गनय स्पष् ट कार्यलवलध 

तर्ार गरी वडा सलमलतहरूलाई समेत उपलधध गराउन ुपदयछ । र्समा आर् सङ्कलन गने तररका, प्रलतवेदन बझुाउन े

ढाँचा, नगद दालखला सम्बन्धी व्र्वस्था, अनगुमन जस्ता लवषवस्त ुपदयछन ्। 

 

४.४.४ राजस्वका दर लनधायरण िथा प्रचार प्रसार 

 

नगरपाललकाले हालको कानुनी व्र्वस्था अनसुार राजस्व सङ्कलनका लालग दर लनधायरण गररएको भएतापलन 

त्र्सको प्रचार प्रसारको कमी रहकेो दलेखन्छ । त्र्सैगरी करदातालाई आफूले लतनुयपने कर रकम र लशषयक सम्वन्धी 

जानकारी उपलधध गराउन कर लशक्षा कार्यिम तथा जनचेतनामलुक कार्यिमहरु सञ् चालन गनुयपने हुन्छ । साथ ै

करदाताहरुले समर्मा राजस्व नलतरेमा दण्ड जररवाना लाग् ने लवषर्मा पलन प्रचार प्रसार गनुय पदयछ । 
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४.४.५ ि्र्ाङ्कमा आधाररि अलभलेख 

 

नगरपाललकालमा आन्तररक आर्को अलधकतम पररचालनका लालग र्सका आधारहरूको अलभलेख अद्यावलधक 

हुन ु जरुरी छ । नगरपाललकालाई प्राप् त राजस्वका अलधकारसँग सम्बलन्धत व्र्लिगत सम्पलिहरू, व्र्ापार 

व्र्वसार्हरू, सेवा सलुवधाहरू आलदको अलभलेख तर्ारी तथा अद्यावलधक गनय आवश्र्क रहकेो छ । अद्यावलधक 

अलभलेख लबना राजस्व सम्बन्धी नीलत लनधायरण, प्रक्षेपण, असलुी व्र्वस्थाको अनगुमन प्रभावकारी हुन सक्दनै । 

 

४.४.६ समतवर् संर्तत्र 

 

राजस्व पररचालन नीलत लनमायण, शलु्क तथा दस्तरुको दर लनधायरण, राजस्व सङ्कलन लवलध लनधायरण जस्ता कार्यमा 

आन्तररक तथा वाह् र् लनकार्हरूसँग समन्वर् अपररहार्य हुन्छ । र्सका लालग राजस्वका आधार लनधायरण तथा 

दरहरूमा पररमाजयनका लालग राजस्व परामशय सलमलतको भलूमकालाई सलिर् तथा प्रभावकारी बनाउन ुपदयछ । आर् 

सङ्कलनमा वडा सलमलतको भलूमकालाई स्पष् ट व्र्ा्र्ा गरी वडा र राजस्व शाखाबीच लनरन्तर समन्वर् हुन जरुरी 

दलेखन्छ । त्र्सैगरी राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा केन्र, प्रदशे तथा अन्र् स्थानीर् तहहरूसँग समन्वर् गनय आवश्र्क 

पहल गनुयपने दलेखन्छ । राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रलतलनधीहरुले लनर्लमत अनगुमन र छलफल 

गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदाता केलन्रत समदुार्हरुसँग छलफल गरी नर्ाँ करका लशषयकहरु कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनु 

पदयछ । 

 

४.४.७ चुहावि लनर्तत्रण, पारदलशयिा र जवाफदेलहिा 

 

आर्को सङ्कलन अवस्थाको अनगुमन गरी राजस्व चहुावट भएको पाइएमा त्र्सलाई लनर्न्त्रण गनय तत्काल 

आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । नगरपाललकाले आर् व्र्र्को लववरण आवलधक रूपमा प्रकाशमा ल्र्ाउन,ु करदातासँग 

लनन्तर सम्वाद गनुय, सचूना प्रलवलध तथा सामालजक लमलडर्ामाफय त ्राजस्व र करबाट प्राप् त आर्लाई के के लशषयकमा 

खचय गररर्ो भन् ने लववरणबारे जनता तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउन ुर्स लदशातफय को केही सकारात्मक 

प्रसासहरू हुन सक्दछन ्।  
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पररच्छेद ५. राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

 

र्स पररच्छेदमा प्राथलमक तथा लद्वतीर् स्रोतबाट सङ्कललत सचूना लवश् लेषण तथा अन्तलिय र्ाबाट तर्ार गररएको 

मेलम्ची नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना प्रस्ततु गररएको छ ।  

 

५.१ रणनीलि िथा कार्यनीलि 

 

र्स नगरपाललकामा लवद्यमान काननूद्वारा प्रदि केही राजस्व अलधकारहरु हालसम्म प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सलकएको 

दलेखंदनै । अकोतफय  नगरपाललकाले तजुयमा गरी जारी गरेका काननूहरु समेतमा सामन्र् सधुार तथा पररमाजयनको 

गनु्जार्स रहकेो दलेखएकोले नगरपाललकाले र्सतफय  लवशेष ध्र्ान लदनपुने दलेखन्छ । र्ी तथ्र्हरुलाई समेत दृलष् टगत 

गरी आन्तररक राजस्व पररचालन सम्बन्धमा दहेार् अनसुार रणनीलतहरु अवलम्वन गनुयपने दलेखन्छ ।  

 

१. राजस्व सम्बन्धी काननूी व्र्वस्थामा सधुार गरी आवश्र्क परे करको दर घटाई आन्तररक आर्को दार्रा 
फरालकलो बनाउने ।  

२. राजस्व प्रशासनको संस्थागत सदुृढीकरण गरी व्र्वलस्थत बनाउने । 
३. राजस्व प्रणालीलाई सरल, सहज, करदातामैत्री, पारदशी र समावेशी बनाउने । 
४. समन्वर् र सहकार्यको अलभवलृि गररने । 

 

ताललका 19: राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको रणनीलत तथा कार्यनीलत 

रणनीलि कार्यनीलि 

राजस्व सम्बन्धी काननूी 

व्र्वस्थामा सधुार गरी 

आन्तररक आर्को दार्रा 

फरालकलो बनाउन े। 

▪ नगरपाललकामा राजस्वसँग सम्बलन्धत आवश्र्क ऐन तथा लनर्महरु तजुयमाका साथै तजुयमा 
भईसकेका ऐन लनर्मलाई सधुार गरी अझ बढी व्र्वहाररक तथा वैज्ञालनक बनाउँद ैललगन ेछ। 

▪ कर तथा सेवा शलु्कलाई सम्बलन्धत करदाता एवम ् लवषर् क्षते्रसँग आवि गराउँद ैलगानी 
गररनेछ । 

▪ कर, शलु्क, सेवा शलु्क आलदको दर तथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजी क्षेत्र तथा 
सरोकारवालाहरुसँग परामशय गन ेपिलतको संस्थागत लवकास गररने छ । 

▪ करको भार बहन क्षमता समेतका आधारमा कर नीलतलाई लववेकसम्मत र प्रगलतलशल बनाइन े
छ । 

▪ राजस्व स्रोतका दार्राको र्लकन तथ्र्ाङ्क सङ्कलन गरी सम्भाव्र्ताका आधारमा समर् 
सापेक्ष रुपमा करदाताहरुको सङ््र्ा बढाउँद ैललगने छ । 

▪ राजस्वको स्रोत वलृि गन ेपूँजी लगानीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररन ेछ । 

▪ सम्पलि मलू्र्ाङ्कन सम्बन्धी लसफाररसलाई लनलश् चत आधार र मापदण्डमा आवि गरी 
एकरुपता कार्म गररन ेछ । 

▪ आन्तररक राजस्वका लवलभन् न स्रोतहरुबारे सम्भावना अध्र्र्न, पलहचान, स्रोतहरुको र्लकन 
तथ्र्ाङ्क, सचूना सङ्कलन गनय कार्यदलहरु बनाई वडागत रुपमा पररचालन गररन ेछ । करका 

स्रोत अनुसारका तथ्र्ाङ्क हरेक वषय आवलधक गररने छ । 

▪ नगरपाललकामा पर्यटन प्रवियन गनय पवूायधारहरुको लवकास गनुयका साथै पर्यटन लवकासमा र्स 
नगरपाललकामा रहकेा ऐलतहालसक धरोहर तथा वस्तीको संरक्षण तथा लवकास गनय लनजी 

क्षेत्रसँग साझेदारीको पहल गररने छ । 
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▪ पवूायधार उपर्ोग दस्तरु, घर बहाल कर, व्र्वसार् कर जस्ता स्रोत पररचालन गनय दर लनधायरण 
गदाय समेत लछमेकी पाललका र अन्र् करदातासँग छलफल तथा परामशय गररन ेछ । 

▪ लनर्लमत एवम ्बढी कर लतने करदातालाई सम्मान गररन ेछ । 

▪ समर्मा कर लतन ेकरदातालाई प्रोत्साहन तथा बक्र्ौता रा् ने करदातालाई जररवाना लगाइन े
छ । 

राजस्व प्रशासनको 

संस्थागत सदुृढीकरण गरी 

व्र्वलस्थत बनाउने । 

▪ नगरपाललकाको समग्र राजस्व पररचालन सम्बन्धी नीलतहरुलाई कार्ायन्वर्न गनय राजस्व 
शाखाको सदुृढीकरण गरी क्षमतावलृि गररने छ । 

▪ नगरपाललकाको राजस्व शाखामा स्वीकृत सँगठन संरचना अनुसारको दरबन्दी पलूतय गररने छ। 

▪ राजस्व परामशय सलमलत, राजस्व शाखा र वडा कार्ायलर्का कमयचारीहरुको क्षमता अलभवलृि 
गररने छ । 

▪ राजस्व शाखाका लालग खररद गररएको आवश्र्क उपकरण सफ्टवेर्र िमश वडा 
कार्ायलर्हरुसँग सचूना सञ् जालमा जोड्द ैललगने छ । स्थानीर् करबारे सवयसाधारणलाई 

जानकारी गराउने करदाता लशक्षा तथा सचेतना कार्यिम समदुार्⁄टोल एवम ् वडास्तरमा 
सञ् चालन गररन ेछ । 

▪ प्रादलेशक तथा लजल्लाका स्थानीर् तह स्तरमा राजस्व पररचालन बारे ज्ञान सीप, अनुभव 
आदान-प्रदान गररन ेछ । 

▪ राजस्व सम्बन्धी आन्तररक लनर्न्त्रणको व्र्वस्थाको लालग राजस्व रलसद लनर्न्त्रण खाता 
रालखन ेछ र प्रत्रे्क वडाबाट मालसक रुपमा स्रोत खलु्न ेगरी राजस्वको प्रलतवेदन ललन ेप्रणाली 

अवलम्वन गररन ेछ । 

राजस्व प्रणालीलाई सरल, 

सहज करदातामैत्री, 

पारदशी र समावेशी 

बनाउने । 

▪ कर सङ्कलनमा र्थासम्भव लनजी क्षेत्र, उपभोिा सलमलत एवम ्सहकारी संस्थासँग सहकार्य 
गररने छ । 

▪ कर प्रशासनलाई पारदशी गराउन कर सम्बन्धी सचूनाहरुमा नागररकहरुको पहुचँ परु् र्ाईन ेछ। 

कर⁄राजस्व सचूना जानकारी अधयवालषयक एवम ् वालषयक प्रलतवेदन नगरपाललकाको 
वेभसाईटमा रालखन ेछ । साथै र्स्तो सचूनाहरु नगरपाललका तथा वडा कार्ायलर्को सचूना 

पाटीमा टाँस गने व्र्वस्था लमलाईन ेछ । 

▪ करदाता लशक्षा, कर सम्बन्धी जनचतेनामलूक कार्यिमहरु सञ् चालन गररने । 

▪ मलहला, अपाङ्गता भएका व्र्लि तथा गररब तथा कमजोर आलथयक अवस्थाका स्थानीर् 
व्र्वसार्ी तथा घरमलूीहरुलाई करमा लवशेष छुटको व्र्वस्था लमलाईन ेछ । 

समन्वर् र सहकार्यको 

अलभवलृि गररन ेछ । 

▪ पर्यटन शलु्क तथा प्राकृलतक स्रोतमा आधाररत करका सम्बन्धमा लछमेकी पाललकाहरुसँग 
समेत समन्वर् तथा सहकार्य गररने छ । 

▪ बालझएका नीलतगत व्र्वस्था संशोधनका लालग आवश्र्क समन्वर् गररन ेछ । 

▪ राजस्वसँग सम्बलन्धत लवषर् प्रदशे सरकार तथा लजल्ला सम्न्वर् सलमलतसँग लनर्लमत 
अन्तलिय र्ा गररन ेछ । र्सैगरी लजल्लाका अन्र् लछमेकी स्थानीर् तहहरुसँग समन्वर् बैठक 

आर्ोजना गरी राजस्व सङ्कलनका सवालहरुबारे छलफल गरी समाधान गररने छ । 

▪ राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदशे सरकार तथा लजल्ला समन्वर् सलमलतसँगको 
सहकार्य तथा समन्वर्मा जोड लदइने छ । 

▪ करको दर लनधायरण सम्बन्धमा लछमकेी स्थानीर् लनकार्हरुसँग समेत समन्वर् गरी गररनछ । 
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५.२ राजस्व िथा कर सुधार कार्यर्ोजना 

 

परामशयदाताद्वारा संकललत अन्र् सचूना तथा लवशे्लषणबाट आएका नलतजाहरूलाई समेत समावेश गरी 

नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको तल उल्लेलखत मस्र्ौदा तर्ार गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनाका 

लिर्ाकलापहरूलाई दहेार्अनुसार लनम्न तीन के्षत्रमा लवभाजन गररएको छ; 

 

५.२.१ स्थानीर् कर राजस्व सुधार कार्य र्ोजना 

र्स उप खण्डमा नगरपाललकाको आन्तररक राजस्व जस्तैः भलूमकर वा मालपोत, सम्पलिकर, सवारी कर, घरजग्गा 

बहाल कर, व्र्वसार्कर, जलडबटुी तथा कवाडी कर, लवज्ञापन कर लगार्तका स्थानीर् करहरुको राजस्व सधुार 

कार्य र्ोजना र त्र्सको लालग सधुार गररन ुपने कार्यहरु, समर्ावलध र लजम्मेवारी समेट लकटान गरी कार्य र्ोजना 

प्रस्ताव गररएको छ । 

ताललका 20: स्थानीर् कर राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
ि.सं. सुधारका लालग गररनुपने कार्यहरु समर्ावलध लजम्मेवारी 

१ भूलम कर 

 सम्पणुय वडा कार्ायलर्हरुमा मलापोत संकलन तथा 

बक्र्ौताको लववरण अद्यावलधक गन े । (सम्पणुय 

वडाहरुमा मालपोत संकलनको लववरण अलभलेखका 

लालग बेग्लै ढड्डाको व्र्वस्था गने । 

२०७९ श्रावण मलहना दलेख राजस्व शाखा 

वडा कार्ायलर् 

 वडागत रुपमा सम्पणूय जग्गाको वगीकरण अनुसार  

अलभलेख रा्ने र लनर्लमत अद्यावलधक गने। 

२०७९ जेष्ठ मासान्त सम्म राजस्व शाखा 

वडा कार्ायलर् 

 जग्गाको वगीकरण अनुसार मालपोतको दर लनधायरण 

गरी आलथयक ऐनमा उल्लेख गन े। 

२०७९ असार मासान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत 

 मालपोत संकलनका लालग वडागत अलभर्ान 

संचालन गन े

२०७९ असोज दलेख  

आवलधक रुपमा 

राजस्व शाखा 

वडा कार्ायलर् 

२ सम्पलत्तकर 

 आलथयक ऐनमा हाल भएको सम्पलि कर सम्बन्धी  

प्रावधान (एलककृतको रुपमा रहकेो) लाई लवद्यमान 

संघीर् कानून बमोलजम पररमाजयन गने । 

२०७९ ज्र्ेष्ठ मसान्त सम्म राजस्व शाखा नगर 

कार्यपाललका 

 नर्ाँ प्रावधान अनुरुपको सम्पलि कर सम्बन्धी  

पदालधकारी तथा कमयचारीहरुमा ताललम संचालन गने। 

२०७९ असार मसान्त सम्म प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 हालको सम्पलि कर ऐन तथा व्र्वस्थापन कार्यलवलध 

पनुरावलोकन गरी आवश्र्क संसोधन गने । 

२०७९ असार मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत 

 क्षेत्र लनधायरण गरी सम्पलि मलू्र्ांकन दर र सम्पलि  

करको दर पररमाजयन गने । 

२०७९ बैशाख मसान्त सम्म नगर कार्यपाललकान 

 सम्पलिकर सप्टवर्ेरमा आवश्र्क पररमाजयन गने । २०७९ जेष्ठ मसान्त सम्म नगर कार्यपाललका 

 मालपोतको न्र्नुतम मलू्र्ांकन दरसँग सामन्जस्र्ता 

हुने गरी सम्पलिको मलू्र्ांकन पनुरावलोकन गरी 

र्थाथयपरक वनाई करदाताको लतनय सक्ने क्षमतालाई 

मध्र्नजर गद ैकरको दरलाई पनुरावलोकन गने । 

२०७९ आसार मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत 

नगरसभा 
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 मलू्र्ाङ्कन अनुसारको करदाताको लगत तर्ार गरी 

कम्प्र्टूर सफ्टवेर्रमा सबै घरजग्गा धनीहरुको लगत 

तर्ार गने । 

२०७९ कालियक मसान्तसम्म राजस्व शाखा 

 लगत अनुसार प्रत्रे्क घरधनीहरुलाई सम्पलि करको 

लवल छपाई गरी वडामाफय त घर घरमा पठाउने । 

२०७९ फाल्गणु मसान्तसम्म राजस्व शाखा 

३ सवारी कर (अटो ररक्सा, ई ररक्सा) 

 अटो ररक्सा, ईररक्साको दताय तथा इजाजत कार्यलवलध  

तजुयमा गने । 

२०७९ ज्र्ेष्ठ मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत र नगर 

कार्यपाललका 

 अटो ररक्सा तथा ई ररक्साहरूको दताय तथा नवीकरण 

दस्तुर लनधायरण गने । 

२०७९ आसार मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत र नगर 

कार्यपाललका 

४ घरजग्गा िहाल कर 

 बहालमा भएका घर तथा जग्गाहरुको लगत 

संकलनगने । 

२०७९ आसार मसान्त सम्म राजस्व शाखा वडा कार्ायलर् 

 घरजग्गा वहाल कर असलुी व्र्वस्थालाई आलथयक 

ऐनमा स्पष्ट धर्वस्था गन े। 

२०७९ आसार मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत 

 घरजग्गा वहाल करको दर पनुरावलोकन गरी 

(बहालको प्रर्ोजनका आधारमा फरक फरक) 

आलथयक ऐनमासमावेश गन े। 

२०७९ आसार मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत 

 सम्पलिको अलभलेखमा वहालमा भएका घरजग्गाको 

लगत अद्यावलधक गरी घरजग्गा वहाल कर रकम 

लनधायरण तथा असलु गन े। 

२०७९ श्रावण दलेख लनरन्तर राजस्व शाखा र वडा 

कार्ायलर् 

५ व्र्वसार् कर 

 हालसम्म दताय भएका व्र्वसार्हरुको लगत 

अद्यावलधक गने तथा दतायमा नआएकालाई दताय गनय 

प्रोत्साहन गन े

२०७९ आसार मसान्त सम्म राजस्व शाखा वडा कार्ायलर् 

 व्र्वसार् करको दरलाई व्र्वसार्को वगीकरणको 

आधारमा पनुरावलोकन गरी आलथयक ऐनमा समावेश 

गने । 

२०७९ आसार मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभा 

 उद्योग वालणज्र् संघ, होटल व्र्वसार् संघ, घरेल ु 

कार्ायलर् तथा अन्र् मू् र् सरोकारवालासँग 

लनर्लमतसमन्वर् र अन्तरलिर्ा गन े। 

२०७९ आसार मसान्त दलेख 

लनरन्तर 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 व्र्वसार्को तथ्र्ांक÷लगत, व्र्वसार् करको दर 

तथा संकलनको अवस्था सम्बन्धी अनुगमन तथा 

मलु्र्ांकन गन े। 

चौमालसक राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

कार्यपाललका 

 व्र्वसार् दताय र नवीकरण बापत दोहोरो कर नललई 

व्र्वसार् दताय कर वा शलु्क मध्र्े एक मात्र कर 

लगाउने । 

वालषयक राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

कार्यपाललका 

६ जलडिुटी िथा कवाडी कर 

 जलडवटुी संकलनको सम्भाव्र् क्षेत्र पलहचान गरी 

लबिी हनुे पररमाण एलकन गनय समन्वर् गने । 

२०७९ ज्र्ेष्ठ मसान्त सम्म सम्बन्धीत वडा कार्ायलर् 

 जलडवटुीको प्रकृलत अनुसार करको दर लनधायरण गरी 

आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

२०७९ असार सम्म 

 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगर सभ 
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 कवाडी करको दर पनुरावलोकन गरी पररमाजयन गने र 

आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

 

२०७९ असार सम्म 

 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगर सभ 

७ लवज्ञापन कर 

 लवज्ञापन करको दररेट पररमाजयन गरी आलथयक ऐनमा  

समावेश गने । 

२०७९ असार सम्म 

 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगर कार्यपाललका 

 न्र्नूतम ठेक्का अंक लनधायरण गरी ठेक्का प्रकृर्ा 

अगाडी बढाउन े। 

२०७९ असार सम्म 

 

राजस्व शाखा 

 

५.२.२ गैरकर राजस्व सुधार कार्य र्ोजना 

 

र्स उप खण्डमा नगरपाललकाको गैर कर राजस्व जस्तैः प्राकृलतक स्रोत एवं माटो जन्र् पदाथयको लबिीबाट हुने आर्, 

सामदुालर्क वनबाट हुने आर्, नक्शा पास दस्तरु, दताय अनमुलत तथा नलवकरण दस्तरु, सेवा शलु्क तथा लसफाररस 

दस्तरु, फोहोर मैला व्र्वस्थापन दस्तरु लगार्तका नगरपाललकाले आम्दानी गनुय शलु्कहरुको कार्यर्ोजना  र त्र्सको 

लालग सधुार गररन ुपने कार्यहरु, समर्ावलध र लजम्मेवारी समेट लकटान गरी कार्य र्ोजना प्रस्ताव गररएको छ । 

 

ताललका 21: गैर कर राजस्व सधुार कार्य र्ोजना 

ि.सं. सुधारका लालग गररनुपने कार्यहरु समर्ावलध लजम्मेवारी 

१ स्लेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा एवम ्माटोजतर् पदाथयको लििी 

 प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदनमा उल्लेख  

भए बमोलजमको पररमाणमा ठेक्का आव्हान गन े। 

 

२०७९ ज्र्ेष्ठ मसान्त  

सम्म 

 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

राजस्व परामशय सलमलत, 

कार्यपाललका 

 कुनै स्थानमा ठेक्का नलागेमा अमानतबाट संकलन 

गनय सलकने व्र्वस्थालाई समावेश गरी सो अनुरुप 

कार्ायन्वर्न गन े। 

२०७९ असार मसान्त  

सम्म 

 

राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभा 

 ठेक्कामा उल्लखे भएको शतय नमानमेा हनु सक्न े

कारबाही र दण्ड सजार्को व्र्वस्था आलथयक ऐनमा  

उल्लेख गने । 

२०७९ असार मसान्त  

सम्म 

 

नगर कार्यपाललका 

 उत्खनन तथा लबिी पररमाण ठेक्का सम्झौता अनुरुप 

भए नभएको अनुगमनका लालग अनुगमन सलमलत 

गठन गने । 

२०७९ असार मसान्त  

सम्म 

 

नगर कार्यपाललका 

 अनुगमनलाई लनर्लमत र प्रभावकारी बनाई प्रारलम्भक 

वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदनल े लसफाररश गरेको 

पररमाण तथा प्रावधानहरुको पालना सलुनलित गने। 

२०७९ श्रावण दलेख लनर्लमत 

 

नगर प्रमखु, उप प्रमखु, प्रमखु  

प्रशासलकर् अलधकृत 

अनुगमन सलमलत 

२ सामुदालर्क वनिाट हुने आर् 

 सामदुालर्क वन उपभोिा सलमलतल ेवन पैदावार 

लबिी तथा उपर्ोग सम्बन्धी आफ्नो वालषयक 

कार्यर्ोजना बनाई नगरपाललकाबाट स्वीकृत गनुयपने  

व्र्वस्था लाग ूगन े। 

२०७९ जेष्ठ मसान्त  

सम्म 

 

नगर कार्यपाललका 
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 वन पैदावारको लबिी वापत प्राप्त हुने रकमको दश 

प्रलतशत रकम सलञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपन ेव्र्वस्था 

आलथयक ऐनमा उल्लेख गने । 

 

२०७९ असार मसान्त  

सम्म 

 

राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभा 

३ नक्शा पास दस्िुर 

 भवन लनमायणको लनर्लमत अनुगमन गने र सम्पणूय 

संरचनाहरुलाई नक्सापास र परुाना संरचनालाई 

अलभलेलखकरणको दार्रामा ल्र्ाउने । 

आ.व. २०७९।८०  

बाट लनरन्तर 

प्रालवलधक शाखा वडा 

कार्ायलर् 

 नक्सापास तथा अलभलेलखकरण दस्तरुकोदर 

पनुरावलोकन गरी आवश्र्कता अनुसार पररमाजयन  

गने । 

२०७९ असार मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभ 

४ दिाय, अनुमलि िथा नवीकरण दस्िुर 

 लवद्यालर् स्थापना, घ वगयको ठेक्का इजाजत, 

एफ.एम. रेलडर्ो संचालन, स्थानीर्स्तरमा व्र्ापाररक 

फमय आलदको दताय गने कार्यलवलध तजुयमा गने र दताय 

तथा नवीकरण दस्तरुको दर आलथयक ऐनमा समावेश 

गने । 

२०७९ असार मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

कार्यपाललका, नगर सभा 

५ सेवा शुल्क, लसफाररश िथा प्रमालणि दस्िुर 

 लसफाररश तथा अन्र् सेवा शलु्कको दर पनुरावलोकन 

गरी आवश्र्कता अनुसार पररमाजयन गने ।  

मु् र् पनुरावलोकन गनुयपन ेलशषयकहरु; काठ कटानी  

लसफाररश, वालषयक आर् प्रमालणत, घरजग्गा 

मलु्र्ांकन, स्वास्थ्र् सेवा आलद । 

२०७९ असार मसान्त सम्म 

 

राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभा 

६ िहाल लिटौरी शुल्क 

 सावयजलनक जग्गाहरुमा उपर्ोग बारेको लववरण तर्ार 

गरी नापनक्सा अध्र्ावलधक गन े। 

 

२०७९ असार मसान्तसम्म कार्यपाललका 

राजस्व परामशय सलमलत 

 बहाल लवटौरी करको दर लनधायरण गने । २०७९ असार मसान्तसम्म कार्यपाललका 

राजस्व परामशय सलमलत 

 सावयजलनक जग्गाहरुमा बसपाकय , कृलष हाटबजार, 

शौचालर् लनमायण गरी बहालमा लगाउन े। 

आ.व. २०७९⁄ ८० दलेख नगर कार्यपाललका 

७ फोहोर मैला व्र्वस्थापन दस्िुर 

 फोहर मैला व्र्वस्थापन शलु्कको दर लनधायरण गरी  

आलथयक ऐनमा उल्लेख गने । 

२०७९ असार  

मसान्त सम्म 

राजस्व परामशय  

सलमलत, नगर सभ 

८ पूवायधार उपर्ोग शुल्क   

 पवूायधार उपर्ोग (सवारी वालषयक/पटके) महशलु दर 

लनधायरण गने  

२०७९ असार मसान्तसम्म नगरसभा, नगरपाललका 

 

 साझा सडकमा शलु्क लगाउन लछमेकी स्थानीर् 

तहसँग समन्वर् गने ।  

२०७९ असार मसान्तसम्म नगरसभा, नगरपाललका 

 

 खानपेानी महशलु दर लनधायरण गने । २०७९ असार मसान्तसम्म नगरसभा, नगरपाललका 

 

 लसंचाई महशलु दर लनधायरण गन े। २०७९ असार मसान्तसम्म नगरसभा, नगरपाललका 
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९ दीघयकालीन आर् स्रोिको पलहचान िथा सम्भाव्र्िा  

 नगरपाललकालाई दीघयकालीन आर् हनु सक्न े

सम्भाव्र् क्षेत्रहरुको पलहचान गन े। 

२०७९ असार  

मसान्त सम्म 

नगर कार्यपाललका, नगर सभा 

 पलहचान भएका क्षेत्रहरुबाट हुन सक्ने आर् 

सम्भाव्र्ता अध्र्र्नका लालग आवश्र्क रकम 

लवलनर्ाजन गने । 

२०७९ असार  

मसान्त सम्म 

नगर कार्यपाललका, नगर 

सभा 

 

५.३ राजस्व प्रशासन सुधार कार्यर्ोजना 

 

र्स उप खण्डमा राजस्व प्रशासनको सधुारको लालग गररन ुपने प्रर्ासहरुलाई कार्य र्ोजनाको रुपमा प्रस्ताव गररएको 

छ ।  नगरपाललकाले सांगठलनक स्वरुप तथा संस्थागत क्षमता लवकास, काननुी तथा नीलतगत व्र्वस्था, सेवा लवस्तार, 

राजस्व असलुी रणनीलत, समन्वर् तथा लनर्लमत अनगुमन लगार्तका राजस्व प्रसाशन सुधारका कार्यिमहरु गदै 

जान ुपदयछ । राजस्व प्रशासन सधुारको लालग दहेार् बमोलजमको कार्य र्ोजना प्रस्ताव गररएको छ;  

ताललका 22: राजस्व प्रशासन सधुार कार्य र्ोजना 
ि.सं. सुधारका लालग गररनुपने कार्यहरु समर्ावलध लजम्मेवारी 

१ सांगठलनक स्वरुप िथा संस्थागि क्षमिा 

 राजस्व शाखा र कमयचारीको लालग कार्य लववरण 

तर्ार गरी लागगूने । 

२०७९ असार १५ सम्म प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

नगर कार्यपाललका 

 सबै वडाहरुमा राजस्व हनेे डेलडकेटड कमयचारीको 

व्र्वस्था गन े। 

२०७९ असार १५ सम्म प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

नगर कार्यपाललका 

 राजस्व प्रशासन सँग सम्बन्धीत नगर तथा वडाका 

कमयचारी तथा पदालधकारीहरुका लालग ताललम तथा 

भ्रमणको व्र्वस्था । 

२०७९ असार १५ सम्म प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

नगर कार्यपाललका 

 नगरपाललकामा लजआइएस तथा र्ोजना लवदको 

लनर्लुि गन े। 

२०७९ मसान्त सम्म प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

नगर कार्यपाललका 

 कमयचारीलाई राजस्व असलुीको आधारमा 

कार्यसम्पादन मलू्र्ाङ्कन गरी प्रोत्साहन गन े। 

वालषयक रुपमा (नगर सभा गन े

लदनमा) 

नगर कार्यपाललका, प्रमखु 

प्रशासकीर् अलधकृत  

 उत्कृष्ष करदाता परुस्कृत तथा सम्मान गने । वालषयक रुपमा (नगर सभा गन े

लदनमा) 

नगर कार्यपाललका, प्रमखु 

प्रशासकीर् अलधकृत  

२ कानुनी िथा नीलिगि व्र्वस्था 

 आलथयक ऐन पुनरावलोकन िथा पररमाजयनाः  

▪ हालको राजस्व अलधकारका सम्भाव्र् 
शीषयकहरुको राजस्वका दर तथा संकलन 

व्र्वस्था उल्लेख गन े। 

▪ दफामा व्र्वस्था भए बमोलजम अनसुचूीमा दर 
उल्लेख गने । 

▪ व्र्वहाररक नदलेखएका र लागनूहुन े

प्रावधानहरुलाई हटाउने। 

२०७९ असार मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभा, नगर कार्यपाललका, 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 
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▪ अलथयक ऐनमा राजस्व असलुीको व्र्वस्था संग ै
दण्ड, सजार् तथा परुस्कार को व्र्वस्था पलन 

उल्लेख गने । 

आवश्र्क कार्यलवलध िजुयमा िथा पररमाजयन 

गनेाः  

▪ सम्पलि कर व्र्वस्थापन कार्यलवलध  

▪ घरजग्गा बहाल कर व्र्वस्थापन कार्यलवलध । 
राजस्व सम्ितधी नीलि िजुयमा गदाय लनम्न पक्ष 

समावेश गने 

▪ प्रगलतलशल करको दर प्रणाली । 

▪ करदाता मतै्री संकलन प्रणाली । 

▪ वडा स्तरबाट कर संकलन । 

▪ कर लशक्षा अलभर्ान शरुु गने आलद । 

३ सेवा लवस्िार 

 सबै वडा कार्ायलर्हरुमा राजस्व प्रशासनका लालग  

कम्प्र्टुर लवललङ प्रणाली शरुुवात गने । 

२०७९ श्रावण १ दलेख 

 

राजस्व शाखा, वडा 

कार्ायलर्हरु 

४ राजस्व असुली रणनीलि 

 लवलभन्न सञ्चार माध्र्मबाट कर असलुीका लालग  

चेतनामलूक प्रचार प्रसार गने  

२०७९ श्रावण दलेख लनरन्तर राजस्व परामशय सलमलत, 

राजस्व शाखा, वडा 

कार्ायलर् 

 कर करदातालाई उस÷उनले लतन ेकरबारे एसएमएस  

लगार्तका प्रभावकारी माध्र्मबाट जानकारी गराउने 

तफय  उन्मखु हुने। 

२०७९ श्रावण दलेख लनरन्तर राजस्व परामशय सलमलत, 

राजस्व शाखा, वडा 

कार्ायलर् 

 कर नीलतमा लढलो कर लतनलेाई लवलम्ब शलु्क 

लगार्त दण्डको व्र्वस्था र लनर्लमत तथा बढी कर 

लतन ेकरदातालाई परुस्कारको व्र्वस्था गन े। 

२०७९ श्रावण दलेख लनरन्तर राजस्व परामशय सलमलत, 

राजस्व शाखा, वडा 

कार्ायलर् 

 कर उठाउन ेटोली खटाई व्र्वसार् दताय तथा नवीकरण 

गन े

२०७९ श्रावण दलेख लनरन्तर राजस्व परामशय सलमलत, 

राजस्व शाखा, वडा 

कार्ायलर् 

 लनधायररत समर् भन्दा लढलो कर लतनेलाई जररवाना 

तथा समर्मा लतनेलाई प्रोत्साहनको व्र्वस्था गने 

लनर्लमत नगरपाललका 

५ समतर् अनुगमन र समीक्षा 

 ▪ राजस्व सँग सम्बलन्धत सरोकारवालाहरु सँग 
लनर्लमत समन्वर् तथा छलफल गन े। 

▪ स्थानीर् राजस्व परामशय सलमलतको बैठक 
लनर्लमत बसी राजस्व संकलन प्रगलतको सलमक्षा 

गरी सधुारका कदम चाल्ने। 

▪ आवश्र्कता अनुसार राजस्वका संकलन क्षते्रमा 
अनुगमन गने । 

▪ चाल ु आ.व.मा भए गरेका कर असलुीको 
आन्तररक एवम ्अलन्तम लेखा परीक्षण गने। 

चौमालसक रुपमा लनरन्तर 

 

राजस्व शाखा, राजस्व 

परामशय सलमलत, प्रमखु 

प्रशासलकर् अलधकृत, नगर 

कार्यपाललका 
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▪ आलथयक प्रलतवेदन तर्ार गने र सावयजलनलककरण 
गने । 

▪ अनुगमन गरी छुटेका करदातालाई करको दार्रामा 
ल्र्ाउने । 

▪ कर चहुावत लनर्न्त्रण गन े। 
 

६ राजस्व सुधार कार्य र्ोजना कार्ायतवर्न गने 

 नगरपाललकामा राजस्व शाखाको लालग कार्यकक्ष, 

कम्प्र्टुर, लप्रन्टर, लवद्यतु व्र्ाकअप सलहतको सलुवधा 

उपलधध गराउन े। 

२०७९ जेष्ठ मसान्त दलेख 

 

नगर कार्यपाललका, प्रमखु 

प्रशासकीर् अलधकृत 

 र्स कार्यर्ोजनामा उल्लखे भएका कृर्ाकलापहरुको  

कार्ायन्वर्न अनुगमनका लालग अनगुमन सलमलत गठन  

गने । 

२०७९ जेष्ठ मसान्त सम्म 

 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

राजस्व शाखा,अनगुमन 

सलमलत 

 कृर्ाकलापहरु कार्ायन्वर्नको सलुनलितता गनय  

आवलधक रुपमा अनुगमन तथा मलु्र्ांकन गन े

२०७९ असार दलेख लनरन्तर प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

राजस्व शाखा,अनगुमन 

सलमलत 

 कृर्ाकलापहरु सधुार गनुयपरेमा आवश्र्क पररमाजयन 

गद ैजाने । 

२०७९ असार दलेख लनरन्तर प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

राजस्व शाखा,अनगुमन 

सलमलत 
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पररच्छेद ६. आगामी िीन वषयको आर् प्रके्षपण 

 

र्स पररच्छेदमा आगमी ३ आलथयक वषयहरुका लालग नगरपाललकाको राजस्व प्रक्षेपण गररएको छ । महालेखा 

परीक्षकले स्वीकृत गरेको एकीकृत आलथयक सङ्केत तथा वगीकरण र व्र्ा्र्ा, २०७४ को आधारमा आर् प्रक्षेपण 

गररएको छ । नगरपाललकाको राजस्व अलधकार, हालको आर् सङ्कलन अवस्था तथा राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 

कार्ायन्वर्न पश् चात आर् सङ्कलनमा पाने प्रभाव समेतलाई मध्र्नजर गद ैआगामी ३ वषयको आर् प्रके्षपण गररएको 

छ । र्स प्रक्षेपणले नगरपाललकाको आर् बजेट तजुयमा गनय सहर्ोग पगु् नेछ । 

 

६.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजस्व प्रके्षपण 

 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न भई आगामी ३ वषय (आ.व. २०७९।८०-२०८१।८२)को लालग आर् 
प्रके्षपण गररएको छ । र्ो आर् अनमुान राजस्व सधुार र्ोजनामा प्रस्ताव गररएका लिर्ाकलापहरूको आधारमा 

गररएको छ । धेरैजसो शीषयकहरूको आर् प्रक्षेपण प्राप् त तथ्र्ाङ्कमा आधाररत छ भने भलवष्र्मा आर्का आधारको 

दार्रा बढ्न गई सोबाट हुने र्ोगदानलाई समेत मध्र्नजर गररएको छ । त्र्सैगरी केही शीषयकहरूको आर् प्रक्षेपण 

गदाय लवगतको आर् सङ्कलनको वलृिदरलाई आधार मालनएको छ ।   

 

ताललका 23: आगामी ३ वषयका लालग राजस्व प्रक्षेपण आधार 

ि.सं. राजस्व लशषयक कुल सम्भाव्र् 

आर् 

आगामी आ.व.को लालग प्रके्षपण (रुपैर्ामा) 

प्रके्षपणको आधार प्रके्षलपि रकम 

१.    आतिररक आर् 

१. सम्पलि कर  १०,५०,००० कुल सम्भावनाको १००% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १५% ले बढ्द ैजान े

१०,५०,००० 

२ भलूम कर (मालपोत) ५८,९६,७३० कुल सम्भावनाको ६०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१०% ले बढ्द ैजान े

३५,३८,०३८ 

३ घर जग्गा बहाल कर ३१,५०,००० कुल सम्भावनाको ७५% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१०% ले बढ्द ैजान े

२३,६२,००० 

४ लवज्ञापन कर १०,००,००० कुल सम्भावनाको ७०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१०% ले बढ्द ैजान े

७,००,००० 

५ व्र्वसार् कर १,२१,४०,००० कुल सम्भावनाको ८०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१५% ले बढ्द ैजान े

९७,१२,००० 

६ मनोरञ् जन कर ७५,००० कुल सम्भावनाको ६०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१५% ले बढ्द ैजान े

४५,००,००० 

७ सेवा शलु्क  ६०,००,००० कुल सम्भावनाको ६०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१५% ले बढ्द ैजान े

३६,००,००० 

८ बहाल लबटौरी शलु्क ८५,००,००० कुल सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१०% ले बढ्द ैजान े

७६,५०,००० 

९ नक्शा पास २०,००,००० कुल सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१०% ले बढ्द ैजान े

१,८०,००० 
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१० लसफाररस तथा 

प्रामालणत शलु्क 

१,००,००,००० कुल सम्भावनाको ६०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१५% ले बढ्द ैजान े

६०,००,००० 

११ जलडबुटी कवाडी 

शलु्क 

२,००,००० कुल सम्भावनाको ६०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१५% ले बढ्द ैजान े

१,२०,००० 

१२ सरकारी सम्पलिको 

बहाल  

२,५०,००० कुल सम्भावनाको ६०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१०% ले बढ्द ैजान े

१,५०,००० 

१३ ढुंगा, लगट्टी तथा 

बालवुा जन्र् वस्त ु

लविी 

२५,४२,००,००० कुल सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछ वालषयक 

१०% वलृि हुदँ ैजान े

२२,८७,८०,००० 

१४ फोहोर मलैा 

व्र्वस्थापन 

१२,५०,००० कुल सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१०% ले बढ्द ैजान े

११,२५,००० 

१५ दण्ड जररवाना २५,००,००० कुल सम्भावनाको ८०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१०% ले बढ्द ैजान े

२०,००,००० 

१६ अन्र् राजस्व (लवलवध 

आर्) 

४०,००,००० कुल सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछका आ.व.मा 

१०% ले बढ्द ैजान े

३६,००,००० 

ख.    राजस्व िथा रोर्ल्टी िााँडपााँट 

१ संघीर् बाँडफाँडबाट 

प्राप्त 

१०,५९,३८,००० आ.ब. २०७८।७९ का लालग प्राप् त लसललङ्ग र 

त्र्सपलछ िमश ५% का दरले बलृि हुदँ ैजान े

११,०८,९५,२९८ 

२ प्रदशे बाँडफाँडबाट  

प्राप् त  

११,०८,९५,२९८ आ.ब. २०७८।७९ का लालग प्राप् त लसललङ्ग र 

त्र्सपलछ िमश ५% का दरले बलृि हुदँ ैजान े

११,०८,९५,२९८ 

ग.     अतिर सरकारी लवत्तीर् हस्िातिरण  

सङ्घीर् सरकार 

१ समालनकरण अनुदान १,९८,००,००० आ.ब. २०७८।७९ का लालग प्राप् त लसललङ्ग र 

त्र्सपलछ िमश ५% प्रलतशतका दरले बलृि हुदँ ै

जाने तथा लवशेष अनुदान पलन थलपद ैजान े

१,९८,००,००० 

२ सशतय अनुदान ३६,७८,६०,००० ३६,७८,६०,००० 

३ लवशेष अनुदान -  

४ समपरुक अनुदान -  

प्रदेश सरकार 

१ समानीकरण अनुदान १,७७,८४,००० आ.ब. २०७८।७९ का लालग प्राप् त लसललङ्ग र 

त्र्सपलछ िमश ५% का दरले बलृि हुदँ ैजान े

१,७७,८४,००० 

२ सशतय अनुदान २,४४,९२,००० २,४४,९२,००० 

३ समपरुक अनुदान ३,००,००,००० ३,००,००,००० 

४ लवशेष अनुदान ५१,००,०००  ५१,००,०००  

अतर् आर् 

१ बैक अ ल्र्ा २६,६०,८७,४८२ बैकंमा दालखला रकम  २६,६०,८७,४८२ 

२ अन्र् कोष खाता १८,३८,८३,९०२ कोषमा जम्मा भएको रकम १८,३८,८३,९०२ 

२ सामालजक सरुक्षा १६,२१,३१,४०० वालषयक १०% ले वलृि हुन े १६,२१,३१,४०० 

३ संघ प्रदशेका अन्र् 

कार्यिम 

१,५८,७५,००० वालषयक १०% ले वलृि हुन े १,५८,७५,००० 
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६.२ आगामी िीन आलथयक वषयको राजस्व प्रके्षपण 

 

आर् शीषयकको सम्भाव्र् आधार तथा राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्नलाई आधार मानेर नगरपाललकाको 

आगामी तीन वषयको प्रके्षलपत आर्को लववरण तर्ार गररएको छ । प्रके्षपणको लालग राजस्व सङ्केत वतयमानमा 

लसफाररश गररएको लेखा कोडको आधारमा गररएको छ । मालथका अध्र्ार्हरूमा प्रस्ताव गररए अनसुार ऐनले दरे् 

बमोलजम करका दार्रा लवस्तार गनय सकेको खण्डमा लनम् न ताललकामा लदए अनसुार नगरपाललकाको आर् वलृि हुने 

दलेखन्छ । 

 

ताललका 24: आगामी ३ आलथयक वषयको राजस्व प्रक्षपेण (रु हजारमा) 

राजस्व लशषयक र्थाथय चैत्र मलहना 

सम्मको र्थाथय 

प्रके्षपण 

२०७७।७८ २०७८।७९ २०७९।८० २०८०।८१ २०८१।८२ 

क) आतिररक राजस्व 225,046.18 185,573.80 349,202.50 384,880.35 424,239.63 
सम्पलि कर 2,115.37 2,055.29 2,797.58 3,217.21 3,699.80 
घरबहारल कर 1,945.65 1,975.44 2,354.24 2,589.66 2,848.63 
सेवा शलु्क 4,556.80 4,759.06 5,513.73 6,065.10 6,671.61 
दस्तुर 2,300.08 955.69 2,783.10 3,061.41 3,367.55 
लवज्ञापन कर 142 133.1 171.82 189.00 207.90 
व्र्वसार् कर 8,726.74 8,898.12 11,541.11 13,272.28 15,263.12 
भलुमकर 2,461.50 1,538.56 2,978.42 3,276.26 3,603.88 
दण्ड जररवाना 1,428.87 176.04 1,728.93 1,901.83 2,092.01 
बहाल लबटरौ शुल्क 69,428.55 2,615.00 84,008.55 92,409.40 101,650.34 

 प्राकृलतक श्रोत साधन कर 188,071.96 162,212.38 227,567.07 250,323.78 275,356.16 
जलडबुट्टी तथा कबाडी कर 215 255.11 284.34 326.99 376.04 
लज.स.स. अनुदान 350 - 423.50 465.85 512.44 
मालपोत रलजष्रेशन 5,389.36 - 6,521.13 7,173.24 7,890.56 
ख) राजस्व वााँडफााँड 

138,234.07 216,833.30 227,416.94 238,787.79 250,727.18 

संघीर् बाँडफाँडबाट प्राप्त 95,378.57 105,938.00 105,154.87 110,412.62 115,933.25 
प्रदेश बाँडफाँडबाट  प्राप् त 42,855.50 110,895.30 122,262.07 128,375.17 134,793.93 
ग) अतिर सरकारी 

लवत्तीर् हस्िातिरण 

(िाह्य अनुदान) 

657,714.58 647,936.00 725,130.32 761,386.84 799,456.18 

सङ्घीर् सरकार 587,754.58 570,560.00 647,999.42 680,399.40 714,419.37 
समालनकरण अनुदान 194,500.00 198,500.00 214,436.25 225,158.06 236,415.97 
सशतय अनुदान 370,051.08 367,860.00 407,981.32 428,380.38 449,799.40 
लवशेष अनुदान 16,000.00 4,200.00 17,640.00 18,522.00 19,448.10 
समपुरक अनुदान 7,203.50 0 7,941.86 8,338.95 8,755.90 

प्रदेश सरकार 69,960.00 77,376.00 77,130.90 80,987.45 85,036.82 
समानीकरण अनुदान 10,584.00 17,784.00 11,668.86 12,252.30 12,864.92 
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सशतय अनुदान 25,905.00 24,492.00 28,560.26 29,988.28 31,487.69 
समपुरक अनुदान 29,971.00 30,000.00 33,043.03 34,695.18 36,429.94 
लवशेष अनुदान 3,500.00 5,100.00 3,858.75 4,051.69 4,254.27 
घ) अतर् स्रोि िथा 

मौज्दाि 
661,185.88 627,977.78 448,256.45 482,317.51 519,246.45 

बैक अ ल्र्ा 263,613.33 266,087.48 - - - 
अन्र् कोष खाता 205,039.62 183,883.90 215,291.60 226,056.18 237,358.99 
सामालजक सुरक्षा 137,340.00 162,131.40 166,181.40 182,799.54 201,079.49 
संघ प्रदेशका अन्र् 

कार्यिम 
55,192.93 15,875.00 66,783.45 73,461.79 80,807.97 

जम्मा राजस्व, अनुदान  1,682,180.71 1,678,320.88 1,904,024.97 1,749,355.58 1,866,624.26 
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पररच्छेद ७. कार्ायतवर्न िथा अनुगमन 

 

र्स पररच्छेदमा मेलम्ची नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न तथा अनुगमनको बारेमा प्रस्ताव 

गररएको छ । र्स अन्तगयत सवयप्रथम र्स राजस्व पररचालन कार्यर्ोजनाको अपेलक्षत नलतजा, कार्ायन्वर्न र्ोजना 

तथा अनगुमन र मलू्र्ांकन ढाँचा समेत प्रस्ताव गररएको छ । र्समा प्रस्ताव गररए बमोलजम नगरपाललकाले 

कार्ायन्वर्न, अनगुमन र मलू्र्ांकन गद ैजाने छ ।   

 

७.१ अपेलक्षि नलिजा 

 

प्रस्ततु राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको उलचत कार्ायन्वर्नबाट नगरपाललकाको हालको आन्तररक राजस्वमा गत 

आ.व.को र्थाथय रकम रु २२,५०,४६,१८०को  तलुनामा प्रस्ततु कार्यर्ोजनाको अन्त्र्मा रु ४२,४२,३९,६३० हुने 

अपेक्षा गररएको छ । र्स नगरपाललकाको अलघल्लो पररच्छेदमा प्रके्षलपत आन्तररक आर् र सङ्घीर् सरकारबाट हुने 

लविीर् हस्तान्तरणबाट प्राप् त हुन सक् ने आर् समेत गरी कूल आर् संके्षपमा दहेार्को ताललका बमोलजम हुने अपेक्षा 

गनय सलकन्छ ।  

 

ताललका 25: नगरपाललकाको अपलेक्षत आर् संक्षपेमा 

राजस्व लशषयक र्थाथय र्थाथय चैत्र सम्मको 

र्थाथय 
प्रके्षलपि आर् 

२०७६।७७ २०७७।७८ २०७८।७९ २०७९।८० २०८०।८१ २०८१।८२ 
आन्तररक राजस्व 237,916.16 225,046.18 185,573.80 349,202.50 384,880.35 424,239.63 

राजस्व वाँडफाँड 112,998.69 138,234.07 216,833.30 227,416.94 238,787.79 250,727.18 

संघीर् सरकार 534,683.00 587,754.58 570,560.00 647,999.42 680,399.40 714,419.37 

प्रदेश सरकार 46,463.00 69,960.00 77,376.00 77,130.90 80,987.45 85,036.82 

अन्र् स्रोत तथा मौज्दात 441,766.79 661,185.88 627,977.78 448,256.45 482,317.51 519,246.45 

आतिररक आर्को 

र्ोगदान 
17.3 13.4 11.1 20.0 20.6 21.3 

जम्मा 1,373,827.64 1,682,180.71 1,678,320.88 1,750,006.21 1,867,372.49 1,993,669.44 

स्रोत: मलेम्ची नगरपाललका 
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लचत्र 6:  मेलम्ची नगरपाललकाको कुल बजेटमा आन्तररक आर्को लहस्सा (प्रलतशत) 

र्सरी नगरपाललकाले र्स कार्यर्ोजनाको अलन्तम आ.व.मा आफ्नो कुल आर्मध्र्े आन्तररक राजस्वको लहस्सा 

आ.व. २०७६।७७ मा १७.३ प्रलतशत रहकेो र आ.व. २०७८।७९ मा ११.१ प्रलतशत हुने अनमुान गररएको लथर्ो  । 

तर चाल ुआ.व.बाट लगट्टी, वालवुा, ढुङ्गाको लविी, सङ्कलन तथा उत्खननबाट आर् सङ्कलन हुने भएकोले 

आन्तररक राजस्व वलृि हुने दलेखन्छ भने आगामी आ.व. मा समेत नगरपाललकाको आन्तररक आर् वलृि हुने 

संभावना दलेखएको छ । नगरपाललकासँग भएका स्रोत साधन पररचालनमा जोड लदएर स्थानीर् लवकासका लालग 

उल्ले्र् स्रोत स्थानीर्स्तरबाटै जटुाउँद ैअगाडी बढ्ने लदशामा प्रस्ततु कार्यर्ोजना महत्वपूणय माध्र्म हुन सक्दछ । 

नगरपाललकाको राजस्व सधुारको लालग नर्ाँ सम्भावनाहरुको पलहचान गरी करको दार्रामा समावेश गररनपुदयछ । 

नगरपाललकाको वालषयक र्ोजना तजुयमाका लालग आन्तररक स्रोत अनमुान गने मागयदशयनका रुपमा र्सले सहर्ोग पगु् ने 

अपेक्षा गनय सलकन्छ । 

  

उल्लेख गररए अनसुार प्रके्षलपत आर् हालसल गनयका लालग नगरपाललकाले वतयमान संरचना तथा व्र्वस्थापन 

प्रणालीमा पररवतयन गनय आवश्र्क दलेखन्छ । र्स सन्दभयमा सधुारका लालग सझुाइएका कदमहरु लनम् नानसुार छन ्: 

 

▪ राजस्व असलुीको अनुगमन कार्यमा राजस्व परामशय सलमलतलाई थप लिर्ाशील बनाउने । 

▪ आलथयक ऐन संसोधन गरी सङ्घीर् काननु अनकुुलन र थप वस्तपुरक बनाउने । 

▪ आर् अनमुान र आर् प्रलतवेदनका लालग तोलकएको ढाँचा व्र्वहारमा ल्र्ाउने । 

▪ सम्पलि कर र मालपोत वा भलूमकर असलुी व्र्वस्था धर्वलस्थत गरी कम्प्र्टूररकृत अलभलेख तर्ार गने । 

▪ कर तथा गैर कर सङ्कलन सम्बन्धी जनचेतनामलूक कार्यिमहरुको आर्ोजना गने । राजस्व सधुारको 

लालग स्थानीर् तहमा २ लदने ताललम सञ् चालनका अलावा करदातालाई लशक्षा प्रदान गनय आवश्र्क छ । 

▪ स्थानीर्बासीले कर लतनय सक्ने क्षमताको आधारमा करको दर लनधायरण गरी करको दार्रा बढाउने । 

▪ कर चहुावट लनर्न्त्रण गने कार्यलाई प्रबावकारी बनाउने । 

▪ कर प्रशासनलाई सचूना प्रलवलध प्रणालीमा रुपान्तरण गने । 

17.3

13.4

11.1

20.0 20.6 21.3
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10.0

15.0
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25.0
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कूल आर्मा आन्तररक आर्को र्ोगदान
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▪ स्थानीर् तहको राजस्व पररचालनमा अन्तरपाललका स्तरीर् समन्वर् भएमा राजस्व सधुार कार्यिम 

प्रभावकारी हुने दलेखन्छ । 

 

७.२ राजस्व सुधार र्ोजनाको कार्ायतवर्न  

 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नकोलालग नगरपाललकाले राजस्व सधुार कार्यिमलाई धर्र् वजेटमा समावेश 

गरी कार्ायन्वर्न गनयधर्वस्था आवश्र्क हुन्छ । कार्यर्ोजनामा उल्लेख भएका कार्य सम्पादन हुन नसकेमा त्र्सले 

प्रक्षेपण गररए बमोलजम आर् संकलनमा प्रभाव पानय सक्दछ । र्सका अलतररि राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाका लनलित 

कार्य गनय अन्र् सहर्ोलग लनकार् तथा पररर्ोजनाहरुवाट पलन सहर्ोग ललन सलकन्छ । नगरपाललकाको आफ्नो बालषयक 

र्ोजना तथा बजेटमा राजस्व सुधार कार्यिम अन्तगयत लनम्न लिर्ाकलापहरु सञ्चालनकोलालग बजेट धर्वस्था गनय 

आवश्र्क दलेखन्छ । 

▪ राजस्व कम्प्र्टुर सफ्टवर प्रणालीमा सधुार, ममयत तथा संचालन ताललम 

▪ वडाहरुलाई आवश्र्क पने उपकरण तथा सामग्रीहरुको व्र्वस्था 

▪ मु् र् आर्का स्रोतहरुको व्र्वस्थापनकोलालग कार्यलवलधहरु तर्ारी 

▪ कर लशक्षा कार्यिम तथा कर संकलन टोली पररचालन 

▪ कमयचारीहरुको क्षमता लवकास  

▪ कमयचारी प्रोत्साहन प्र्ाकेज 

▪ राजस्वका स्रोतहरुको लवस्ततृ सम्भाधर्ता अध्र्र्न 

▪ आर् मलूक सेवाको स्थापनामा लनजी के्षत्रको साझेदारीकोलालग लवस्ततृ पररर्ोजना प्रस्ताव तर्ारी 

▪ राजस्व संकलनको अनगुमन तथा राजस्व परीक्षण । 
 

नगरपाललकालाई प्राप्त राजस्व अलधकारहरु मध्र्े कलतपर् अलधकारहरु लवगतको तुलनामा लनकै फरक भएकाले 

राजस्व धर्वस्थापनलाई त्र्स अनरुुप सधुार गनुयपने दलेखन्छ । तसथय राजस्व सधुार कार्य र्ोजनामा उल्लेख भएका 

लिर्ाकलापहरुलाई पलन प्राथलमलककरण गरी कार्ायन्वर्न गनुय उलचत हुन्छ । 

 

७.३ अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन 

 

कुनै पलन र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न पश् चात मात्रै र्ोजनाले साथयकता पाउने गदयछ । कार्ायन्वर्नमा 

प्रभावकाररताका लालग अन्र् कुराको अलतररि र्सको अनगुमनको लालग भरपदो लवलध र संर्न्त्र लनमायण हनु 

आवश्र्क भए जस्तै राजस्व सधुार कार्यर्ोजनामा समावेश भएका कृर्ाकलापहरुको कार्ायन्वर्न सलुनलश् चतताका 

लालग पलन र्सको लनर्लमत र भरपदो अनगुमनको व्र्वस्था गररन ु जरुरी हुन्छ । राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको 

अनगुमनमा मु्र् रुपमा राजस्व शाखा⁄ महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत, राजस्व परामशय सलमलत तथा 
कार्यपाललकाको भलूमका महत्वपणूय हुन्छ ।                                          
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लचत्र 7:  राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 

 

अनगुमनबाट नगरपाललकाको राजस्व सम्बन्धी नीलत र र्ोजनाको उलचत रुपमा कार्ायन्वर् भए नभएको, राजस्व 

असलुीको प्रवलृि लक्ष्र् अनरुुप भए नभएको, राजस्व प्रशासनमा कुनै समस्र्ा भए नभएको, सधुारका लालग गररएका 

लनणयर् कार्ायन्वर्न भए नभएको, अलभलेख दरुुस्त राखे नराखेको, लनधायररत अवलधमा राजस्व कोषमा दालखला गरे 

नगरेको आलद कुराहरु लनर्लमत रुपमा अनगुमन गरी अद्यावलधक सचूना प्राप् त गने र आवश्र्कता अनसुार लनणयर्, 

लनदशेन तथा नगरपाललकामा लसफाररस लगार्तको कार्यबाट मात्र स्वीकृत आलथयक ऐनको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न 

गनय सहर्ोग पगु्दछ । प्रस्ततु राजस्व सधुार कार्यर्ोजना र सो बमोलजम सङ्कललत राजस्वको अनगुमन तथा 

मलू्र्ाङ्कनका लालग लनम् न बमोलजम अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनय उपर्िु हुने दलेखन्छ । 

 

ताललका 26:  अनगुमन र्ोजना 

अनुगमन गने के्षत्र अनुगमन गने लनकार् अनुगमन गने समर् अनुगमन गने िररका 

राजस्व असलुी राजस्व शाखा प्रमखु दलैनक, मालसक, 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ स्थलगत अनगुमन गन े। 

▪ नलतजामलूक अनगुमन खाका अनसुार लक्ष्र् 
तथा प्रगलत अनुगमन गने । 

राजस्व प्रशासन प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत मालसक, 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ स्थलगत अनगुमन गन े। 

▪ नलतजामलूक अनगुमन खाका अनसुार लक्ष्र् 
तथा प्रगलतको तलुना गने । 

राजस्व सधुार 

र्ोजना 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

राजस्व परामशय सलमलत, 

कार्यपाललका 

मालसक, 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ स्थलगत अनगुमन गन े। 

▪ नलतजामलूक अनगुमन खाका अनसुार लक्ष्र् 
र प्रगलतको तुलना गन े। 

राजस्व परामशय 

सलमलतबाट दर लनधायरण

नगर सभाबाट दर 

स्वीकृत

नगरपाललका तथा वडा 

कार्ायलर्बाट प्रशासन

नगर कार्यपाललकाबाट 

अनगुमन, सपुरीवेक्षण

नगर सभाबाट 

प्रलतवेदनमा समीक्षा
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समन्वर् तथा 

सहकार्य 

राजस्व शाखा, प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत, राजस्व परामशय सलमलत, 

कार्यपाललका 

मालसक, 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ स्थलगत अनगुमन गन े। 

▪ समन्वर् र सहलजकरण गने । 

▪ मागयदशयन तथा लनदशेन लदने । 

राजस्व नीलत राजस्व शाखा, प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत, राजस्व परामशय सलमलत, 

कार्यपाललका, नगर सभा 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ चौमालसक तथा वालषयक कार्यर्ोजनाको लक्ष्र् 
र प्रगलत सम्बन्धी तलुनात्मक लवश् लेषण गरी 

आवश्र्क रणनीलत लसफाररस, सझुाव तथा 

लनदशेन र पषृ् ठपोषण प्रदान गने । 

राजस्व प्रलतवेदन राजस्व शाखा, प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत, राजस्व परामशय सलमलत, 

कार्यपाललका, नगर सभा, 

लेखापरीक्षक 

मालसक, 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ मालसक, चौमालसक तथा वालषयक 

कार्यर्ोजनाको लक्ष्र् र प्रगलत सम्बन्धी 

तुलनात्मक लवश् लेषण गरी आवश्र्क रणनीलत 

लसफाररस, सझुाव तथा लनदशेन र पषृ् ठपोषण 

प्रदान गन े। 

समीक्षा उपाध्र्क्ष चौमालसक र 

वालषयक 

▪ लक्ष्र् र उपलधधी सलहत लसकाइको प्रस्तुलत र 
सधुारको पषृ् ठपोषण प्राप् त गरी आगामी 

मागयलचत्र तर्ार गने । 

 

राजस्वका स्रोत अनसुार अनगुमन गदाय हनेुयपने कराहरुको सचूी तर्ार गरी अनगुमन गदाय प्रभावकारी हुन्छ । साथ ै

अनगुमनको प्रलतवेदन तर्ार गने कार्यलाई अलनवार्य गररन ुपदयछ । नगरपाललकाले संस्थागत स्वमलू्र्ाङ्कन गदाय र्स 

कार्यर्ोजनाका सम्बलन्धत लवषर्मा आधार ललन सलकन्छ । साथे, र्ोजनाको स्तर, चरण तथा प्रकृलत अनसुार दहेार् 

बमोलजमको अनगुमन प्रकृर्ा अवलम्बन गररन ुपदयछ; 

 

(क) कार्ायलर् स्िरको अनुगमनाः र्ो स्तरको अनुगमन तथा मूल्र्ांकनकोलालग प्रमखु प्रशासलकर् अलधकृत, 

राजस्व उप शाखा तथा अन्र् सम्बलन्धत शाखाका प्रलतलनलधहरुलाई लजम्मेवार बनाउन ुपदयछ । स्थानीर् सरकारले 

कलम्तमा  मलहनामा एक पटक बैठक वसी र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था तथा असलुी अवस्थाको अनगुमन गरी 

लक्ष  हालसल गनेतफय  आवश्र्क कार्यगत लनणयर्हरु गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदयछ । 

 

(ख) राजस्व परामशय सलमलिवाट अनुगमन िथा मूल्र्ांकनाः राजस्व परामशय सलमलतले चौमालसक रुपमा राजस्व 

सधुार र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था, आर् संकलनको अवस्थाको लनर्लमलत अनगुमन गरी कार्यपाललकालाई  

आवश्र्क परामशय प्रदान गने कार्य र्स अन्तगयत पदयछ । त्र्सैगरी आगामी आलथयक बषयकोलालग आर्को अनुमान  

गने कार्य पवूय भएका कार्यको मलू्र्ांकन गरी स्रोत, दर तथा दार्रामा सधुारकोलालग कृर्ाकलाप लसफाररश गने र  

त्र्सको आधारमा आर्को अनमुान गनुय पदयछ । र्सका अलतररि आलथयक बषयको समाप्ती पिात राजस्व सधुार  

र्ोजनाको सलमक्षा गररन्छ । 

 

(ग) कार्यपाललकावाट अनुगमन िथा मूल्र्ांकनाः कार्यपाललकाको बैठकले राजस्व परामशय सलमलतबाट प्रस्ततु 

गरेका  सझुावहरुलाई छलफलमा ल्र्ाई आवश्र्क लनणयर् गने कार्य र्स अन्तगयत पदयछ । छलफलको िममा राजस्व 

सधुार र्ोजना तथा आर् असलुी अवस्थाको सलमक्षा गरी आवश्र्क नीलतगत तथा कार्यगत लनणयर् गनुय आवश्र्क  

भएमा लनणयर् गररन्छ । 
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(घ) वाह्य अनुगमन िथा मूल्र्ांकनाः राजस्व सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहलजकरण गने चाहने संघीर् 

मालमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्, रालष्रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोग, प्रदशे मन्त्रालर्, दात ृलनकार्हरु 

आलदले अनगुमनकोलालग सहर्ोग प्रदान गनय सक्नेछन ्। र्स्तो अनगुमन प्रणालीको स्थापनाले स्थानीर् सरकारको 

अनगुमन तथा प्रलतवेदन गने क्षमतामा लवकास हुनेछ । राजस्व प्रशासनसँग सम्बलन्धत तथ्र्ांक बाहके र्ोजना 

कार्ायन्वर्न प्रकृर्ाको अनगुमन तथा करदाताहरुको अनभुलुत संकलन पलन अनगुमनको मू्र् लवलध हुनसक्नेछ ।  
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अनुसूची 

अनुसूची १: ि्र्ाङ्क सङ्कलन सूची 

 

नगरपाललकाको संलक्षप् ि पररचर् िथा हालको अवस्था 

संलक्षप् ि पररचर् 

नामाकरण 

घरधरुी तथा जनसङ््र्ा 

क्षेत्रफल तथा वडा लवभाजन 

प्रलसि स्थलहरु 

मु्र् पूवायधारको अवस्था 

 

सडक, बाटो, पलु 

लबजलुी 

खानपेानी तथा लसंचाई 

सावयजलनक भवन तथा पवूायधारहरु 

फोहरमलैा व्र्वस्थापन (फोहरको पररमाण र व्र्वस्थापनको अवस्था) 

आलथयक अवस्था 

उद्योग, व्र्वसार् तथा कलकारखाना 

मु् र् व्र्ापाररक केन्रहरु 

प्राकृलतक तथा पर्यटकीर् सम्पदा 

नगरपाललकाको साँगठन िथा राजस्व प्रशासन 

हालको साँगठन संरचना 

कमयचारीहरुको लववरण 

ि.सं. पद स्वीकृि दरितदी पदपुलिय 

स्थार्ी करार 

१     

२     

३     

४     
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५     

६     

७     

८     

भौलिक सुलवधाहरु 

कार्ायलर्का भवनहरु 

सवारी साधन 

फलनयचर, कम्प्र्टुर, लप्रन्टर 

राजस्व शाखा िथा राजस्व प्रशासन 

राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

ि.सं. नाम पद लजम्मेवारी 

१    

२    

३    

४    

५    

 

कार्यकक्ष तथा कार्य स्थलको पर्ायप् तता 

फलनयचर, कम्प्र्टुर, लप्रन्टर तथा अन्र् भौलतक सलुवधाहरु 

राजस्व सम्बन्धी डाटा बेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

कम्प्र्टूर लवललङ्ग प्रणालीको प्रर्ोग 

नगरपाललका/नगरपाललकाको आर् (आतिररक िथा वाह् र्) सम्ितधी लववरण 

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

चाल ुआलथयक वर्षको (२०७८⁄७९) को अनुमाननत⁄बजेट लववरण र गत मलहनाको मसान्तसम्मको र्थाथय लववरण 

चाल ुआलथयक वषयका लालग नगर सभाल ेपाररत गरेको कर, शलु्क तथा दस्तुरका दरहरु 

 

अतर् दस्िावेज िथा सूचनाहरु 

लनवायलचत पदालधकारीहरुको लववरण 

नगर सभाले पाररत गरेको आलथयक ऐन 

राजस्वसँग सम्बलन्धत अन्र् नीलत तथा कार्यिमहरु 
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नगरपाललकाको बस्तुलस्थलत लववरण (Profile) 

राजस्व पररचालनका लालग भएका प्रभावकारी प्रर्ासहरु 

 

ि्र्ाङ्क सङ्कलन फाराम 

नगरपाललकाका आर् स्रोिहरु िथा हालको अवस्था 

ि. 

सं. 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 

लववरण 

सङ्कलन भएको⁄ 
नभएको 

दर लनधायरणको 

अवस्था 

क कर िफय     

१ भलूम कर (मालपोत)    

२ सम्पलि कर    

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

४ घर जग्गा बहाल कर    

५ व्र्वसार् कर    

६ जडीवटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर    

७ लवज्ञापन कर    

८ मनोरञ् जन कर    

ख अतर् राजस्व    

१ स्लेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा एवम ्माटोजन्र् वस्तुको लविी     

२ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर, बहिर लविी    

३ वन पैदावर (सामदुालर्क वनको) लविीबाट प्राप् त आर्    

४ नक्सापास दस्तरु    

५ व्र्लिगत घटना दताय लवलम्ब शलु्क    

६ वहाल लवटौरी शलु्क    

७ पालकय ङ्ग शलु्क    

८ अस्पताल सञ् चालन शलु्क    

९ फोहरमलैा व्र्वस्थपन शलु्क    

१० स्थानीर् खानेपानी शलु्क    

११ स्थानीर् लवद्यतु महशलु    

१२ केवलकार, रेलकंग, कार्ालकङ्ग, बन्जीजम्प, जीपफ्लार्र, 

पाराग्लाईलडङ्ग, आलद मनोरञ् जन तथा साहसी खलेकुद 

सम्बन्धी सेवा तथा व्र्वसार्मा सेवाशलु्क 

   

१३ लनमायण, सञ् चालन र व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवूायधार 

तथा सेवामा सेवाशलु्क (खानपेानी, लवजलुी, धारा, अलतलथ 

गहृ, धमयशाला, पसु्तकालर्, सभागहृ, ढल लनकास, सडक 

बलि, शौचालर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्र्ार्ामशाला, 

पर्यटलकर् स्थल, हाटबजार, पश ुवधशाला, शवदाह गहृ, 

धोलवघाट, सडक, बसपाकय , पलु, आलद) 

   

१४ मलू्र्ाङ्कन सेवा शलु्क    
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१५ दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तुर (एफ.एम. रेलडर्ो 

सञ् चालन, ‘घ’ वगयको लनमायण इजाजतपत्र, लवद्यालर् 

स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, आलद) 

   

१६ ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेट जस्ता 

वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन तथा उपर्ोग शलु्क 

   

१७ वडा कार्ायलर् माफय त गररन ेलसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरु    

१८ दण्ड जररवाना    

 

नगरपाललकाको स्वालमत्व वा भोगचलनमा रहेका जग्गा र भवन 

ि.सं. जग्गा रहेको स्थान लक.नं. के्षत्रफल हालको उपर्ोग भाडा वा िहाल रकम 

(र्लद भएमा) 

क स्वालमत्व रहेको जग्गा 

१      

२      

३      

ख भोगचलनमा रहेको जग्गा 

१      

२      

३      

 

नगरपाललकाको स्वालमत्वमा रहेका भवन िथा औजारहरु 

ि.सं. भवन रहेको स्थान भवनको लववरण हालको उपर्ोग भाडा वा िहाल रकम 

(र्लद भएमा) 

१ भवन    

     

     

२ मेलसन औजार    

     

     

 

करमा आधाररि सूचनाहरु 

सम्पलत्त कर सम्ितधी लववरण 

नगरपाललकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््र्ा 

सङ्कललत रकम 
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भवन सम्ितधी लववरण 

ि.सं. घरको वगीकरण अनुमालनि 

सङ््र्ा 

िहालमा 

भएको 

सङ््र्ा 

औषि 

िहाल दर 

१ व्र्ापररक प्रर्ोजनका लालग लनलमयत भवन⁄घरहरु (नोट: 
व्र्ापाररक कम्प्लेक्स, पाटी प्र्ालेस, अस्पताल, कोल्ड स्टोर, 

नीलज लवद्यालर् तथा क्र्ाम्पस, आलद) 

   

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 कंलिट 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    

 

मालपोि (भूमी कर) सम्ितधी लववरण  

नगरपाललकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््र्ा 

सङ्कललत रकम 

जग्गा सम्ितधी लववरण 

ि.सं. जग्गाको लकलसम अनुमालनि 

के्षत्रफल 

औषि मुल्र्ाङ्कन दर (मालपोि 

कार्ायलर्को आधारमा) 

कैलफर्ि 

१ शहरी क्षते्र    

२ आवासीर् क्षते्र    

३ कृलष क्षते्र    

४ वन तथा अन्र् क्षते्र    

जम्मा    

मालपोि (भूमी कर) सम्ितधी लववरण  

नगरपाललकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््र्ा 

 

 



मेलम्ची नगरपाललका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  77 | पा ना  

 

सङ्कललत रकम 

ि.सं. सवारी साधन अनुमालनि सङ््र्ा कैलफर्ि 

१ अटो ररक्सा, ईररक्सा   

२ ठेलागाडा, टाँगा, ररक्सा   

जम्मा   

व्र्ापार व्र्वसार् सम्ितधी लववरण 

नगरपाललकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््र्ा 

सङ्कललत रकम  

ि.सं. व्र्ापार व्र्वसार्को लववरण साना लगानी मझौला 

लगानी 

ठूला लगानी कैलफर्ि 

१ उद्योग     

२ लविीर् संस्था (बैंक, लवकास बैंक, 

सहकारी लवमा, आलद) 

    

३ व्र्ापाररक भवन, मल, लनजी अस्पताल, 

संस्थागत कलेज लवद्यालर्  

    

४ लडलर तथा थोक लविेता     

५ अन्र् व्र्वसार्     

 

प्राकृलिक स्रोिजतर् िस्ि ुलविी 

ि.स. 
उत्पादन/उत्खनन 

स्थल 
सम्पलिको लकलसम 

कुल उत्खनन 

र्ोग्र् पररमाण 
लविी मूल्र् 

सम्भाव्र् लनकासी 

पररमाण 

१ 

 ढुङ्गा 

लगट्टी 

स्लेट 

वालवुा 

दहिर बहिर 

अन्र् 

   

२ 

 ढुङ्गा 

लगट्टी 

स्लेट 

वालवुा 

दहिर बहिर 

अन्र् 

   

 जम्मा    
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जलडिुटी, कवाडी र जीवजतिु कर 

ि.सं. वस्िुहरु ईकाई कुल सङ्कलन पररणाम अनुमालनि मुल्र् 

क जलडवुटी जतर् वस्िुहरु    

     

     

ख कवाडी जतर् वस्िहुरु    

     

     

ग जीवजतिुको हाड, लसंङ, खुर, प्वााँख    

     

     

िहाल लवटौरी सम्ितधी लववरण 

ि.सं. सम्पलत्तहरु ईकाई पररमाण दर 

क भवन तथा कोठाहरु    

     

ख मेलसनहरु    

     

ग सावयजलनक सम्पलि    

     

     

 

नगरपाललकाले लनमायण, सञ् चालन िथा व्र्वस्थापन गरेका सेवा 

ि.सं. सेवाहरु उपलब्ध गराईएको 

स्थान वा के्षत्र 

ईकाई र 

पररमाण 

सेवा शुल्कको 

सम्भावना के छ ? 

हालको अवस्था 

(आर्) 

१ फोहरमलैा व्र्वस्थापन     

२ स्थानीर् खानेपानी     

३ लवजलुी     

४ धारा     

५ अलतलथ गहृ     

६ धमयशाला     

७ पसु्तकालर्     

८ सभागहृ     

९ ढल लनकास     

१० सडक वलि     

११ सावयजलनक शौचालर्     

१२ पाकय      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्र्ार्मशाला     

१५ पर्यटकीर् स्थल     
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१६ हाट बजार     

१७ पश ुबधशाला     

१८ शवदाह गहृ     

१९ बसपाकय      

२० अन्र् पालकय ङ्ग क्षेत्र     

२१ लसफाररश तथा प्रमालणत     

२२ दताय, अनमुलत, नलवकरण 

दस्तुर 

    

२३ मलू्र्ाङ्कन सेवा शलु्क     

२४ नक्सापास     

जम्मा     
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अनुसूची २: लवषर्गि लवश् लेषणको नमूना फाराम 

 

राजस्व पररचालन संस्थागि िथा नीलि लवश् लेषण 

नीलि लनधायरणका के्षत्रहरु हालको अवस्था नीलिगि सुधारको 

लालग सुझावहरु 

 साँगठनात्मक व्र्वस्था   

राजस्व शाखाको व्र्वस्था सँगठन संरचना छ छैन?   

राजस्व शाखामा कुन तहका कलत दरबन्दी छन् ? र हालको 

पदपलूतयको अवस्था कस्तो छ ? 

  

राजस्व शाखाले गने कामका लालग कार्यलववरण छ लक छैन ?   

कमयचारीहरुलाई उनीहरुको लजम्मेवारी स्पष् ट र लललखत रुपमा 

लदईएको छ छैन? 

  

कमयचारीहरुलाई आवश्र्क पने स्थान, फलनयचर, र्ातार्ात साधन, 

कम्प्र्टुर, मसलन्द आलदको व्र्वस्था कस्तो छ? 

  

सचूना प्रलवलधको प्रर्ोगको अवस्था कस्तो छ? (सफ्टवेर्र, 

एस.एम.एस., ईमले, टेललफोन, आलद) 

  

कमयचारीको राजस्व पररचालन सम्बन्धी क्षमता लवकासको लालग 

के गररएको छ ? 

  

राजस्व पररचालनका लालग वडालाई लदईएको लजम्मेवारी के छ ?   

राजस्व प्रशासन सञ् चालनको अवस्था   

करदाताहरुको नाम तथा कर लाग् ने आधारको अलभलेख व्र्वस्था 

कस्तो छ? कर अलभलेख आवश्र्क पन ेस्रोतहरु - सम्पलि, 

व्र्वसार्, सवारी साधन, लवज्ञापन, बहाल, आलद 

  

नगरपाललकाको स्वालमत्वमा रहकेा स्थार्ी सम्पलिहरुको लववरण 

तथा सो को पररचालन कस्तो छ? 

  

कर लनधायरणको लालग सम्पलि वा आर् वा खचय वा कारोवारको 

मलू्र्ाङ्कन कलतको सलह रुपमा भएको छ ? मलू्र्ाङ्कन अनुसार 

कर लनधायरण भएको छ छैन? 

  

चहुावट हनु सक् न ेसम्भावनाहरु के के छन ्र लतनको लनर्न्त्रणको 

लालग कस्तो नीलत ललईएको छ? 

  

व्र्वस्थाको वलखयलाप गरेमा दण्डको व्र्वस्था कस्तो छ?   

समर्मा लतनेलाई छुट र लढलो बुझाएमा जररवाना लाग् ने व्र्वस्था 

सबै आर् स्रोतहरुमा कसरर लाग ुगररएको छ? 

  

करदाताहरुलाई उनीहरुल ेलतनुयपने कर रकम बारे अलग्रम जानकारी 

गराउने व्र्वस्था के छ र कलतको प्रभावकारी छ? 

  

नगरपाललकाल ेलनधायरण गरेको कर तथा शलु्कमा लचि नबुझेमा 

गनुासो वा उजरुी गनयसक् ने व्र्वस्था के कस्तो छ ? 

  

राजस्व शाखाको कार्य प्रकृर्ा, चहुावत लनर्न्त्रणको प्रर्ास, लक्ष्र् 

तथा असलुी अवस्थाको अनगुमनको व्र्वस्था के छ? 
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सावयजलनक लनजी साझदेारी अवधारणाको कार्ायन्वर्नको अवस्था 

कस्तो छ? 

  

सूचना िथा समतवर्को अवस्था   

करदाताहरुलाई कर तथा शलु्क सम्बन्धी जानकारी लदन के कस्तो 

कार्य गररएको छ? 

(लशक्षामलूक कार्यिम, प्रचार प्रसार, होलडयङ वोडय, वेभ साईट, 

आलद) 

  

करको दर लनधायरण तथा सलमक्षामा सरोकार पक्षहरुको सहभालगता 

कस्तो छ? 

  

राजस्व परामशय सलमलत तथा अन्र् सलमलतहरुको प्रभावकाररता 

कस्तो छ ? (बैठक सङ््र्ा, लनणयर्हरु आलद) 

  

राजस्व असलुीमा सरोकार पक्षहरुको सकारात्मक सहभालगताको 

अवस्था कस्तो छ? 

  

राजस्व शाखालाई अन्र् शाखा तथा लनकार्बाट प्राप् त सहर्ोग 

कस्तो छ? 

  

आर्का स्रोतहरुको अलभलेख व्र्वस्था कस्तो छ?   

नगरपाललकाको आर्को आर् लववरण सावयजलनक हुन ेगरेको छ 

छैन? 

  

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

बेरुजहुरु कसरी सम्बोधन भएका छन्? 

  

 

लनश्कषय: नगरपाललकाको राजस्व पररचालनको अवस्थामा सधुार ल्र्ाउनको लालग ललन सक् न ेनीलतगत व्र्वस्था 

क. 

ख. 

ग. 

स्थानीर् िहलाई प्राप् ि आतिररक राजस्व अलधकार र पररचालनको अवस्था 

ि. 

सं. 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 

लववरण 

सङ्कलन भएको⁄ 
नभएको 

दर लनधायरणको 

अवस्था 

क कर िफय     

१ भलूम कर (मालपोत)    

२ सम्पलि कर    

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

४ घर जग्गा बहाल कर    

५ व्र्वसार् कर    

६ जडीवटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर    

७ लवज्ञापन कर    

८ मनोरञ् जन कर    

ख अतर् राजस्व    
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१ स्लेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा एवम ्माटोजन्र् वस्तुको लविी     

२ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर, बहिर लविी    

३ वन पैदावर (सामदुालर्क वनको) लविीबाट प्राप् त आर्    

४ नक्सापास दस्तरु    

५ व्र्लिगत घटना दताय लवलम्ब शलु्क    

६ वहाल लवटौरी शलु्क    

७ पालकय ङ्ग शलु्क    

८ अस्पताल सञ् चालन शलु्क    

९ फोहरमलैा व्र्वस्थपन शलु्क    

१० स्थानीर् खानेपानी शलु्क    

११ स्थानीर् लवद्यतु महशलु    

१२ केवलकार, रेलकंग, कार्ालकङ्ग, बन्जीजम्प, जीपफ्लार्र, 

पाराग्लाईलडङ्ग, आलद मनोरञ् जन तथा साहसी खलेकुद 

सम्बन्धी सेवा तथा व्र्वसार्मा सेवाशलु्क 

   

१३ लनमायण, सञ् चालन र व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवूायधार 

तथा सेवामा सेवाशलु्क (खानपेानी, लवजलुी, धारा, अलतलथ 

गहृ, धमयशाला, पसु्तकालर्, सभागहृ, ढल लनकास, सडक 

बलि, शौचालर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्र्ार्ामशाला, 

पर्यटलकर् स्थल, हाटबजार, पश ुवधशाला, शवदाह गहृ, 

धोलवघाट, सडक, बसपाकय , पलु, आलद) 

   

१४ मलू्र्ाङ्कन सेवा शलु्क    

१५ दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तुर (एफएम रेलडर्ो 

सञ् चालन, घ वगयको लनमायण इजाजतपत्र, लवद्यालर् 

स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, आलद) 

   

१६ ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेट जस्ता 

वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन तथा उपर्ोग शलु्क 

   

१७ वडा कार्ायलर् माफय त गररन ेलसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरु    

१८ दण्ड जररवाना    

 

मालथ उल्लेलखि िाहेक कुनै थप आतिररक राजस्व उठाएको भएमा सो को लववरण: 

क. 

ख. 

ग. 
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आतिररक आर् उठाउन सक् ने िर हालसम्म नउठाएका आर् लशषयकहरु िथा सो को पररचालन गने उपार्: 

सम्भाव्र् भए पलन हालसम्म 

नउठाएका आर् लशषयकहरु 

लाग ुनहुनुको कारण पररचालन गने उपार् 

   

   

   

   

 

कर िथा शुल्कको दरमा देलखएका कमी कमजोरी िथा सुधारको उपार् 

दर रेट लनधायरणमा कमी कमजोरी 

देलखएका आर् लशषयकहरु 

कारण सुधार गने उपार् 
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अनुसूची ३: वस्िुगि लवश् लेषणको नमूना फाराम 

आर् लशषयकहरु आवश्र्क सूचना सूचनाको सम्भाव्र् स्रोिहरु 

भलूम कर (मालपोत) जग्गाको क्षेत्रफल तथा उपर्ोग मालपोत कार्ायलर् 

सम्पलि कर सम्पलि धनी तथा लनजको नाममा रहकेा जग्गा 

तथा संरचना 

स्थानीर् तह, मालपोत कार्ायलर्, 

सभेक्षणहरु 

व्र्वसार् कर उद्योग व्र्वसार्का सङ््र्ा प्रकृलत सलहत स्थानीर् तह, घरेल ुतथा साना उद्योग 

कार्ायलर्, व्र्वसालर्क सङ्घ सँगठनहरु 

सवारी कर नगर क्षते्रमा रहकेा सवारी साधनहरु र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ायलर् 

बहाल लवटौरी शलु्क भाडामा लदएको जग्गाको क्षते्रफल र भाडा दर स्थानीर् तह 

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

लवज्ञापन कर नगर क्षते्रमा रहकेा लवज्ञापन पाटीहरु स्थानीर् तह 

मनोरञ् जन कर नगर क्षते्रमा रहकेा लसनमेा हलहरु स्थानीर् तह 

सवारी पालकय ङ शलु्क पालकय ङ क्षेत्रको क्षेत्रफल तथा सवारी प्रवेश 

सङ््र्ा 

स्थानीर् तह तथा स्थलगत सवेक्षण 

खानपेानी महशलु धारा सङ््र्ा तथा पानीको उपर्ोग लवतरण पररमाण, लमटर ररलडङ 

लवद्यतु महशलु लमटर सङ््र्ा तथा लवजलुीको उपभोग लवतरण पररमाण, लमटर ररलडङ 

फोहरमलैा व्र्वस्थापन 

शलु्क 

सेवा ललनेको सङ््र्ा नगरपाललका, सेवा प्रदार्क 

ढल लनकास सेवा शलु्क सेवा ललनेको सङ््र्ा नगरपाललका, सेवा प्रदार्क 

हाटबजार सेवा शलु्क हाटबजार क्षेत्रको क्षेत्रफल स्थलगत सभेक्षण 

पश ुवधशाला सेवा शलु्क औषत पश ुवध सङ््र्ा स्थलगत सभेक्षण 

सावयजलनक संरचना ममयत 

सम्भार शलु्क 

प्रत्र्क्ष सेवा ललनेको सङ््र्ा स्थानीर् तह 

भाडा तथा बहाल भाडा बहालमा लदएको पसल, घर तथा प्रचललत 

भाडा 

स्थानीर् तह 

मेलसन तथा औजार भाडा भाडामा लदएको मेलसन तथा औजार र प्रचललत 

भाडा 

स्थानीर् तह 

ताल, पोखरी तथा जग्गा 

भाडा 

ताल, पोखरी तथा जग्गाहरुको सङ््र्ा तथा 

क्षेत्रफल तथा प्रचललत भाडा 

स्थानीर् तह 

प्राकृलतक स्रोत लनस्काशन पररणाम EIA प्रलतवेदन, स्थलगत सभेक्षण 

 

कुल आर् सम्भाव्र्िा पलहचान (लशषयकगि रुपमा लवश् लेषण गने) 

लववरण सङ््र्ा औषि कर वा शुल्कको 

दर 

सम्भाव्र् रकम 

ठूला    

मझौला    

साना    

कुल आर् सम्भाव्र्ता    
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खुद आर् सम्भाव्र्िा पलहचान  

लववरण रकम 

कुल आर् सम्भाव्र्ता  

खदु आर् सम्भाव्र्ता: करको दार्रामा ल्र्ाउन सलकन े(कुल सम्भाव्र्ताको ... प्रलतशतले हुने 

रकम) 

 

 

खुद आर् सम्भाव्र्िा पलहचान (आर् ठेक् का) 

लववरण रकम 

कुल आर् सम्भाव्र्ता  

करको दार्रामा ल्र्ाउन सलकने (कुल सम्भाव्र्ताको ... प्रलतशतले हुन ेरकम)  

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

घटाउने, ठेकेदारको नाफा (आर्को १० प्रलतशत)  

खुद आर् सम्भाव्र्िा (प्रारलम्भक ठेक् का अङ्क)  

 

लनश्कषय: 

सम्भाव्र्िा पलहचान पलछ आर् 

सङ्कलनमा ठूलो खाडल (GAP) 

देलखएका आर् लशषयकहरु 

खाडल ठूलो हुनुको कारण समाधानका उपार्हरु 
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अनुसूची ४: आर् प्रके्षपणको ढााँचा 

राजस्व 

सङ्केि 

राजस्व लशषयक र्थाथय अनुमान प्रके्षपण 

२०७७/७

८ 

२०७८/७

९ 

२०७९/८

० 

२०८०/८

१ 

२०८१/८२ 

१०००० राजस्व तथा अनुदान      

११००० स्थानीर् कर      

११३०० सम्पलि कर      

११३१४ भलूम कर (मालपोत)      

११३२१ घर बहाल कर      

११३२२ बहाल लवटौरी कर      

११३५१ व्र्वसार् कर      

११४५१ सवारी साधन कर      

११४७० मनोरञ् जन कर      

११४७२ लवज्ञापन कर      

११६१३ व्र्वसार् रलजष् रेशन दस्तरु      

११६१४ रेलडर्ो, एफ.एम. सञ् चालन दस्तुर      

११६२१ चालक अनपुलत पत्र, सवारी दताय लकताव 

सम्बन्धी दस्तरु 

     

११६३१ कृलष तथा पशजुन्र् वस्तुको व्र्वसालर्क 

कारोबारमा लाग् ने कर 

     

११६९१ जडीवटुी, कवाडी जीवजन्त ुकर      

१४१५१ सरकारी सम्पलिको बहालबाट प्राप् त आर्      

१४२१२ सरकारी सम्पलि लविीबाट प्राप् त रकम      

१४२१३ अन्र् लविीबाट प्राप् त रकम      

१४२१७ खानपेानी, नहर तथा कुलो उपर्ोग वापतको 

शलु्क 

     

१४२१८ लवद्यतु सेवा शलु्क      

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क      

१४२२१ न्र्ालर्क दस्तुर      

१४२२४ परीक्षा शलु्क      

१४२२९ अन्र् प्रशासलनक सेवा शलु्क      

१४२४१ पालकय ङ्ग शलु्क      

१४२४२ नक्शा पास दस्तुर      

१४२४३ लसफाररस दस्तरु      

१४२४४ व्र्लिगत घटना दस्तुर      

१४२४५ नाता प्रमालणत दस्तरु      

१४२४६ मलु्र्ाङ्कन दस्तुर      

१४२४९ अन्र् दस्तुर      

१४३११ न्र्ालर्क दण्ड, जररवाना र जफत      

 १४३१२ प्रशासलनक दण्ड, जररवाना र जफत      

१४५३१ सरकारी सम्पलि लविीबाट प्राप् त आर्      
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१४४०० वस्िु िथा सेवामा आधाररि कर      

१४४११ वाँडफाँट भई प्राप् त हनुे म.ुअ.क.       

१४४२१ वाँडफाँट भई प्राप् त हनुे अन्त: शलु्क       

१४४५६ वाँडफाँट भई प्राप् त हनुे सवारी कर       

१४१७० राजस्व वााँडफााँडिाट प्राप् ि आर्      

१४१७१ वन रोर्ल्टी      

१४१७२ खानी रोर्ल्टी      

१४१७३ जलस्रोत रोर्ल्टी      

१४१७४ पवयतारोहण रोर्ल्टी      

१४१७५ पदमागय रोर्ल्टी      

१३३१० अतिरसरकारी अनुदान      

१३३११ समानीकरण अनुदान      

१३३१२ शसतय अनुदान      

१३३१३ लवशेष अनुदान      

१३३१४ समपरुक अनुदान      

१३३१५ अन्र् अनुदान      

१३३२० अतिरसरकारी पुाँलजगि अनुदान      

१३३२१ शसतय पुलँजगत अनुदान      

१३३२२ लवशेष पुलँजगत अनुदान      

१३१०० लिपक्षीर् वैदेलशक अनुदान      

१३१११ लद्वपक्षीर् वैदलेशक चाल ूअनुदान      

१३१२१ लद्वपक्षीर् वैदलेशक पुँलजगत अनुदान      

१३२०० वहुपक्षीर् वैदेलशक अनुदान      

१३२१० वहुपक्षीर् वैदेलशक चाल ुअनुदान      

११२११ अन्तरसरकारी अन्तरालष् रर् संस्थाबाट प्राप् त 

चाल ुअनुदान 

     

११२११ गैरसरकारी अन्तरालष् रर् संस्थाबाट प्राप् त 

चाल ुअनुदान 

     

१३२२० वहुपक्षीर् वैदेलशक पुाँलजगि अनुदान      

११२२१ अन्तरसरकारी अन्तरालष् रर् संस्थाबाट प्राप् त 

पुँलजगत अनुदान 

     

११२२१ गैरसरकारी अन्तरालष् रर् संस्थाबाट प्राप् त 

पुँलजगत अनुदान 

     

३३१०० आतिररक दालर्त्व      

३३१९० खुद आतिररक ऋण      

३३१९१ अन्र् आन्तररक सरकारबाट प्राप् त ऋण      

३३१९३ अन्र् सङ्घ संस्थाबाट प्राप् त ऋण      

३३२०० वाह् र् लवलत्तर् दालर्त्व      

३३२४१ वैदलेशक ऋणको प्रालप् त      

 जम्मा राजस्व, अनुदान िथा दालर्त्व      
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नगरपाललका/नगरपाललकाको आर् संरचनाको सारांश 

ि.सं. राजस्व लशषयक र्थाथय 

आर् 

प्रस्िालवि 

आर् 

प्रके्षलपि आर् (आगामी ३ 

आ.व.को) 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ आन्तररक आर्      

२ सङ्घीर् राजस्व वाँडफाँटबाट प्राप् त 

आर् 

     

३ प्रदशे राजस्व वाँडफाँटबाट प्राप् त आर्      

४ अनुदान      

५ दालर्त्व      

६ जनसहभालगता      

 कुल आर्      

कुल आर्मा आतिररक आर्को लहस्सा 

(प्रलिशिमा) 
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अनुसूची ५: माईतर्ुट 
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अनुसूची ६: वागमिी प्रदेश सरकार, आलथयक मालमला िथा र्ोजना मतत्रालर्िाट प्राप्त पृष्ठपोषण मालथ 

सम्िोधन 

िं.सं. उपलब्ध गराइएको पषृ्ठपोषणहरु पृष्ठपोषण मालथ सम्िोधन 

१ सम्पलि करको दर कसरी लनधायरण गने गररएको छ र 

दर लनधायरण गने उपर्िु आधार के हनु सक्छ भन्ने 

लवशे्लषण गरेको पाइएन । भौगोललक लहसाबले लवकट 

गाउँपाललकाले सम्पलि करको सरुुवात गदाय के कस्ता 

आधारमा सम्पलि मलू्र्ाङ्कन गन ेभन्न ेलवषर् सधुार 

र्ोजनामा समलेटन ुआवश्र्क छ । राजस्व लतनय सक्न े

क्षमताका आधारमा करको दर तोक्नुपन ेलवषर्समेत 

सधुार र्ोजनामा समलेटन ु पछय । उदाहरणको लालग 

दगूयम पाललकाहरुमा सम्पिी कर लगाउँदा करदाताल े

लतनय सक्न ेवा नसक्ने भन्ने लवषर् लवश् लेषण हुनु पदयछ 

।  

नगरपाललकाल े राजस्व लनधायरण गदाय सम्पलिको करलाई 

समर् सापके्ष बनाएको तथा मलेम्ची नगरपाललका लभत्रका 

केही बजारहरु शहरीकरण उन्मखु समेत रहकेा छन् । र्स्ता  

बजारोन्मखु क्षेत्रमा सम्पलिकर उपर्िु नै रहकेो दलेखन्छ तर 

अन्र् क्षेत्रमा सम्पलिकरलाई स्थानीर्बासीको क्षमताका 

आधारमा लनधायरण गनय सझुाव प्रस्ताव गररएको । प ृ३२ । 

२ घर बहाल कर र व्र्वसार् कर कलत पाललकामा खासै 

सम्भावना नभएकाल े सझुाव गररएका सबै 

लिर्ाकलाप कार्ायन्वर्न हुन सक्न ेदलेखँदनै ।  

मेलम्ची नगरपाललकामा घर बहाल कर र व्र्वसार् कर 

प्रभावकारी रुपमा नै कार्ायन्वर्न हुने लस्थलत भएकोल े

र्सलाई समावेश गररएको छ । 

३ स्थानीर् तहले आफूले प्रदान गन े सेवालाई छररतो 

ढङ्गबाट लवद्यतुीर् माध्र्म प्रर्ोग गरी प्रदान गने र सो 

सेवासँग आबि गरी सेवा दस्तरु संकलन गनय सक्न े

सम्भावनालाई उजागर गदाय सधुार र्ोजना बढी 

कार्ायन्वर्न हुन ेदलेखन्छ ।  

 र्स नगरपाललकाले स्थानीर् सेवाहरुलाई लवद्यतुीर् 

माध्र्मबाट नै प्रवाह गद ैआएको तथा राजस्व संकलनमा 

समेत कम्प्र्टुरकृत सफ्टवेर्रबाट न ैसंकलन गने गररएको छ 

तर नगरपाललकाको सब ै सेवाहरु भन े नगरपाललका भररन ै

अनलाइन हुन ेिममै रहकेोल ेर्ो लवस्ताररत कै िममा छ । 

४ स्थानीर् तहमा पवूायधार उपर्ोग शलु्क पररचालन गन े

सम्भावना अलहल ेनै व्र्वहाररक छैन । राजस्व सधुार 

र्ोजना बनाउँदा कर पररचालन गनय सलकन े

सम्भावनाको लवशे्लषण कम भएको दलेखर्ो । 

कानुनबमोलजम करारोपण गनय सलकने भए पलन 

व्र्वहारतः लाग ू गनय नसलकने लवषर्लाई 

कार्यर्ोजनामा रा्नु आवश्र्क दलेखँदनै ।  

पवूायधार उपर्ोग शलु्कका लवषर्मा स्थानीर् लनकार् लपच्छे 

आन्तररक रूपमै लववादहरु रहकेा दलेखएको छ । र्ो 

नगरपाललकामा पलन पवूायधार उपर्ोग शलु्क उठाउन ेगररएको 

दलेखँदनै । नगरपाललकाको आन्तररर् आर्को कर लवश् लेषण 

गदाय संभावना भएका करका लशषयकहरुमात्र समावेश गरी 

लवश् लेषण गररएको छ । 

५ व्र्वसार् कर र व्र्वसार् रलजष्रेसन दस्तरुका नाममा 

दोहोर कर वा शलु्क लगाउन े गरी सधुार र्ोजना 

बनाउन ुहुदँनै । व्र्वसार् दताय र नवीकरण बापत ्मात्र 

व्र्वसार् दताय कर वा शलु्क लगाउने लवषर्मा स्पष्ट 

हुनुपने दलेखन्छ । 

र्स लवषर्मा स्थानीर् व्र्वसार्ीहरुसँग समेत औपचाररक 

तथा अनौपचाररक छलफल गदाय दोहोरो मारमा परेको केही 

व्र्वसार्ीहरुको गनुासो रहकेो दलेखन्छ । तसथय र्सलाई प्रस्ट 

रुपमा न ैकार्यर्ोजनामा नै समावेश गररएको छ  ।  प.ृ ५६ । 

६ कुनै पाललकाहरूको स्थानीर् सम्भावनाका आधारमा 

राजस्व सधुार र्ोजना बन्न ु पनमेा एउटै ढाँचा र 

लिर्ाकलापमा सधुार र्ोजना बनाएको दलेखर्ो । 

उदाहरणकोलालग कलतपर् गाउँपाललकामा ढुंगा लगटी 

र बालवुा जस्ता नदीजन्र् पदाथय बाट ठुलो राजस्वको 

सम्भावना छ भन े ठूला शहरी क्षते्रमा लवज्ञापन 

करबापत उल्लेखनीर् राजस्व प्राप्त गनय सलकन्छ । 

मेलम्ची नगरपाललकाको प्रमखु आर्स्रोत न ै ढुंगा, लगटी, 

बालवुा रहकेो दलेखन्छ । र्हाँको वस्तुगत लस्थलत अनुसार न ै

लवष् लेषण भएको छ ।  नगरको लविीर् लवकासको अग्रणी 

क्षेत्र समेत पलहचान गरी प्रलतवेदनमा औलं्र्ाइएको छ । प.ृ 

४५ । 
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र्सरी पाललकाको सम्भावनालाई उजागर गने गरी 

सधुार र्ोजना बन्न ुपन ेदलेखन्छ । 

७ घर बहाल कर र सम्पलि करमा स्वरं् घोषणा गन े

लवलधका लवषर्मा अध्र्र्न भएको पाइएन । घरबहाल 

करको दर व्र्वसालर्क र संस्थागत को हकमा बढी दर 

र आवासीर्को हकमा कम गनुय उपर्िु हुदनै । र्ो 

घरबहाल लदने धर्लिको आएमा लाग्ने भएकाल े

अलग अलग गनुय त्रटुीपणूय हुन्छ । कलतपर् पाललकामा 

अलग अलग गन ेगरी सधुार र्ोजनाल ेलदएको सझुाव 

व्र्ि छैन । 

घर बहाल कर र सम्पलत कर स्वरं् घोषणा गने पररपटी 

हालसम् म स्थालपत भएको छैन । घरबहाल करको दर 

व्र्वसालर्क र संस्थागत को हकमा बढी दर र आवासीर्को 

हकमा कम हनुे गरी प्रस्ताव गररएको छैन । 

८ करका दर र आधार तोक्दा लछमेकी स्थानीर् तहसंग 

समन्वर् गने लवषर्लाई समेत सबै स्थानीर् तहको 

राजस्व सधुार र्ोजनामा समावेश गनुयपदयछ ।  

र्स अध्र्र्नमा लछमेकी स्थानीर् तहसँगको समन्वर् गरी 

करको दर प्रस्ताव भए नभएको अध्र्र्न हुन सकेको छैन तर 

सझुावको रुपमा र्स लवषर्लाई समावेश गररएको छ । प.ृ 

४७ र ५४ 

९ सधुार र्ोजनामा समावेश भएका लिर्ाकलापहरु 

व्र्बहाररक भन्दा बढी सैिालन्तक भएकाल ेस्थानीर् 

तहबाट कार्ायन्वर्न हुन ेलबषर्मा आशंका छ ।  

स्थानीर् पाललकाहरुले आ-आफ्नो एक कार्यकाल मात्र पार 

गरेका छन् । र्सैकारणले पलन राजस्वका सन्दभयमा 

पाललकाहरु आधारभतूरुपमा लदगो बन्न सकेका छैनन् र्सका 

लालग सैिालन्तक कुराहरुलाई पकडद ै व्र्वहाररक रुपमा 

स्थानीर् आफ्ना करदाताहरुलाई करका सन्दभयमा जागरुक 

बनाउनपुने दलेखन्छ । 

१० प्रदशे सरकार र  संघीर् सरकारले दर तोक्ने र संकलन 

गन ेतर स्थानीर् तहलाई समेत बाँडफाँड हुन ेकरहरुमा 

स्थानीर् तहले गनुयपने भलूमकामा राजस्व सधुार 

र्ोजना मौन  छ ।  

स्थानीर् करदाताहरु सँग बसेर छलफल गदाय करलाई एकद्वार 

प्रणालीको माध्र्मबाट मात्र उठाउँदा उलचत हुन े कुरा 

बताएका छन् । त्र्सैल ेकर उठाउने राजस्व कार्ायलर् एउटै 

हुने र त्र्ही कार्ायलर् माफय त न ैस्थानीर्, प्रदशे र संघीर् गरेर 

बाँडफाँड गन े हो  भने उलचत हुन्थ्र्ो होला भन्ने धारणा 

उनीहरुको रहकेो पाइन्छ । आगामी लदनमा स्थानीर् 

लनकार्हरुले र्ो कुराको मनन गनुयपने दलेखन्छ । 

 

 

 


