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पररच्छेद १ : पररचर् 
 

१.१ पषृ् ठभवूम 

नपेािको मूि राज्र् सञ् चािन संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् गरी तीन तहको हुने तथा राज्र्शवक्तको प्रर्ोग 

तीनै तहिे विद्यमान संिैधावनक व्यिस्था रहकेो छ । संिैधावनक अवधकारवभत्र रही स्थानीर् सरकार 

सञ् चािन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् सरकारहरुिाई कार्य वजम्मेिारी तथा स्रोत पररचािन गनय सक् ने उिे्र् 

अवधकार क्रदएको छ । स्थानीर् सरकारिे आ-आफ्नो िेत्रमा पने सेिा प्रिाह तथा विकास वनमायणको 

िमतािाई िृवि गनय आर् पररचािन िमतािाई िृवि गनय आर् पररचािन िमतामा पवन सुधार गनय आिश्र्क 

हुतछ । र्सका अवतररक्त प्राकृवतक तथा अतर् मानिीर् कारणिे अकस्मात वसजयना हुने प्रवतकुि पररवस्थवतिाई 

सामना गनयसक् ने गरी उत्थानशीि हुन पवन आर् पररचािन िमता सुदढृ हुन ुपदयछ । 
 

स्थानीर् सरकारिाई संविधानद्वारा प्रदान गररएको कार्यवजम्मेिारी पुरा गनय आिश्र्क पने साधनको 

पररपूर्तयका िावग सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट विविर् समानीकरण अनुदान, सशतय अनुदान, समपुरक 

अनुदान र विशेष अनुदान क्रदन सक् ने व्यिस्था गरेको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररने र्स्तो 

अनुदानिे मात्र स्थानीर् तहको खचय र आिश्र्कता पुरा गनय सम्भि नहुने र राज्र् शवक्तको बााँडफााँड गदाय 

राज्र्को राजस्ि अवधकारको समेत तहगत सरकारबीच शवक्तको बााँडफााँड गररने हुाँदा सङ्घीर् विि 

व्यिस्थापनका मातर्ता अनसुार स्थानीर् तहिाई विवभत न कर तथा गैर कर िगाउन ेर उठाउन ेगरी राजस्ि 

अवधकार समेत संिैधावनक रुपमै प्रदान गररएको छ । अनुदान र राजस्ि अवधकार बाहके स्थानीर् तहि े

संविधान र सङ्घीर् काननू बमोवजम राजस्ि बााँडफााँड बापत प्राप् त गनयसक् ने र नपेाि सरकारको पूिय 

स्िीकृवतमा ऋण विन सक् ने कानुनी व्यिस्था समेत गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीर् सरकारिाई प्राप् त भएका वििीर् अवधकारिाई ऐनको प्रािधान अनुसार व्यिवस्थत तथा तर्ार्ोवचत 

तररकाि े पूणयरुपमा पररचािन गनय थप प्रर्ास गनुयपन े आिश्र्कता महशुस भएको छ । र्सको मु्र् 
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कारणहरुमा स्थानीर् सरकारिाई प्राप् त कवतपर् अवधकारहरु नर्ााँ भएकोिे त्र्सका िावग आिश्र्क नीवत 

तथा कार्यविवध, संगठनात्मक व्यिस्था, सचूना तथा तथ्र्ाङ्क प्रणािीको स्थापना, आर्को सम्भािना 

अध्र्र्न, वनर्तत्रण प्रणािीको स्थापना आक्रद व्यिस्था तथा अभ्र्ासको कमी हुनु रहकेो छ । 

स्थानीर् सरकारको बढ्दो खचय धात नका िावग र उनीहरुको सामथ्र्य िृवि गनयका िावग ती वनकार्हरुको 

आततररक राजस्ि पररचािन िमतामा िृवि गनुयपने आिश्र्कता बत न पुगेको छ र्सका िावग स्थानीर् तहको 

राजस्ि अवधकारका सम्भािनाहरुको खोजी गने, सम्भाव्य िेत्रको राजस्ि पररचािनका िावग अििम्बन 

गनुयपने नीवतगत, काननूी र व्यिस्थापकीर् सुधारका उपार्हरु पवहचान गरी कार्ायतिर्नमा ल्र्ाउने र ती सब ै

प्रर्ासका आधारमा आगामी क्रदनमा पररचािन गनय सक्रकने िास्तविक आततररक आर्को प्रिेपण गने कार्यका 

िावग राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना खााँचो देवखतछ । 

राजस्ि सम्बतधी ितयमान वस्थवत अध्र्र्न, विश् िेषण गरी राजस्ि सुधारका िावग गनुयपन ेकार्यहरुको पवहचान 

गने, समग्र राजस्ि प्रशासनिाई सुदढृ गने तथा सोका आधारमा आगामी तीन आर्थयक िषयको राजस्ि प्रिेपण 

कार्यमा सहजीकरण गने प्रर्ोजनाका िावग बागमती प्रदेश अततरगतका स्थानीर् तहहरुिे राजस्ि सुधार 

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

िावग अििम्बन गनुयपने क्रिर्ाकिापहरुको कार्यर्ोजना आिश्र्क छ । सो कार्यका िावग प्रदेश तथा स्थानीर् 

शासन सहर्ोग कार्यिमिे र्स प्रदेश अततरगतका विवभत न स्थानीर् तहहरुको राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना 

तर्ार गनयका िावग आिश्र्क प्राविवधक सहर्ोग गने कार्यिम रहकेो छ । 

र्स दस्ताबेज तजुयमाको िममा भएका प्रर्ासहरुमा नगरपाविकाका प्रवतवनवध, कमयचारी तथा अतर् 

सरोकारिािा पिहरुि ेराजस्ि पररचािनको िेत्रमा आधारभूत अवभमुखीकरण, नगरपाविकाको आततररक 

आर् सुधारका िावग सहभावगतात्मक विवधबाट समस्र्ा तथा अिसरहरुको पवहचान गरी मु्र् उपिवधधका 

रुपमा नगरपाविकाको कार्यर्ोजना तर्ारी र आर् सम्भाव्यताको विश् िषेण गरी नगरपाविकाको आर् 

प्रिेपणिाई मागयदशयन जस्ता कार्यहरु रहकेा छन् । 
 

१.२ राजस्ि सधुार र्ोजनाको औवचत्र् 

सङ्घीर्तामा तहगत सरकारिाई संविधानि ेन ैकार्यवजम्मेिारी वनवश् चत गरी ती वजम्मेिारीहरु पुरा गनय 

आिश्र्क स्रोतको व्यिस्था गदाय अततरसरकारी विविर् हस्ताततरणको अिािा आफ्नो कार्यिेत्रमा तोक्रकएका 

स्रोतबाट संविधानि ेप्रदान गरेको अवधकार अनुरुप स्थानीर् तहिे राजस्ि पररचािन गरी साधन स्रोतको 

जोहो गदयछन् । जनताको बढ्दो माग बमोवजमको खचय धात नका िावग आिश्र्क सामथ्र्य अवभिृवि गनय पवन 

ती स्थानीर् सरकारहरुको आततररक राजस्ि पररचािन िमतामा िृवि हुन ुअपररहार्य देवखतछ । र्सका िावग 

स्थानीर् तहको राजस्ि अवधकारका सम्भािनाहरुको खोजी गनय, सम्भाव्य िेत्रको राजस्ि पररचािनका िावग 

अििम्बन गनुयपने नीवतगत, कानूनी र व्यिस्थापकीर् सधुारका उपार्हरु पवहचान गरी वतनको र्थोवचत 

कार्ायतिर्न गनय र ती सब ैप्रर्ासका आधारमा आगामी क्रदनमा पररचािन गनय सक्रकन ेिास्तविक आततररक 

आर्को प्रिेपण गने कार्यका िावग राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना महत्िपूणय औजार हुने विश् िास गररतछ ।  

स्थानीर् तहिाई कर िा गैर कर िापत रकम वतने स्थानीर् वनिासीहरुिे आफुिे वतरेको करको सदपुर्ोग भए 

नभएको वनगरानी गन ेर र्स विषर्मा वनर्वमत रुपमा आफ्नो गाउाँपाविका/नगरपाविकासाँग प्रश् न सोध् न े

हुनािे गाउाँपाविका/नगरपाविकाहरु पवन जनताप्रवत सोझै उिरदार्ी हुने िातािरण वसजयना हुतछ । सेिा 
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प्रिाहमा पवन सुधार हुतछ र जनताको सततुवष् टको मात्रा पवन बढ्दै जातछ । आततररक स्रोतबाट पररचावित 

राजस्ि खचय गदाय स्थानीर् तहिे कुनैपवन बाह् र् शतयहरु पािना गनुय नपने भएकोिे र्सको मात्रा जवत बढी 

भर्ो त्र्वत बढी मात्रामा स्िार्िताको अनुभूवत गदयछन् । र्सरी स्थानीर् तह प्रदेश तहिे जवत बढी स्िार्तता 

पूियक काम गनय पाउाँछन् त्र्वत नै सङ्घीर्ता सफि र सुदढृ हुाँदै जातछ । 

िैधावनक रुपमा नै स्रोत साधनमावथ उल् िे्र् अवधकार प्राप् त भएको िामो समर्सम्म पवन आततररक स्रोत 

तथा राजस्ि कमजोर रहने र वनरततर सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप् त हुन ेअनुदानमा नै भर पनुयपने अिस्था भएमा 

स्थानीर् सरकारको स्िार्िता तथा दीगोपनमा प्रश् नवचतह िाग् ने सम्भािना रहतछ । र्स पररपेक्ष्र्मा स्थानीर् 

सरकारहरुिे समर्मै काननुिे अव्तर्ारी क्रदएका िेत्रमा आततररक राजस्िको सम्भािना अध्र्र्न गरी 

कानुनसम्मत रुपमा राजस्िको िमता विस्तार गदै जानु आिश्र्क हुतछ । र्सका िावग जनवनिायवचत 

पदावधकारीहरु र राष् रसेिक कमायचारीहरुिाई संविधानि ेप्रदि गरेका काम कतयव्य र अवधकारहरु कुशिता 

साथ सम्पादन गरी नागररकहरुिाई वछटो छररतो गुणस्तरीर् सेिा प्रिाह सुवनवश् चत गनय सहर्ोग पुर् र्ाउन ु

पवहिो र महत्िपूणय कार्य हो भने भखयरै सम्पत न भएका स्थानीर् तहको संस्थागत अिस्था स्ि-मूल्र्ाङ्कन गरी 

सुधारका िेत्रहरुको पवहचान गरी तदनुरुप आिश्र्कता र मागमा आधाररत  िमता विकासका कार्यिमहरु 

सञ् चािन गदै िैजानु आिश्र्क छ । र्सका साथै स्थानीर् तहिाई संविधान र ऐनिे क्रदएको अवधकार प्रर्ोग 

गरी वििीर् रुपमा सिि र सिम बनाउन राजस्ि पररचािन सम्बतधी ज्ञान, वशप र िमता अवभिृवि गदै 

साियजवनक विकास वनमायण र सेिा प्रिाहमा सिम बनाउन आिश्र्क छ । 

नगरपाविकामा थप आततररक राजस्ि पररचािन गनय र्सको अवधकार िेत्रवभत्र सबै उपिधध आततररक 

आर्का स्रोतहरुबाट सम्भाव्य राजस्ि पररचािन गनुय अवनिार्य हुतछ । र्समा सुधार ल्र्ाउन नगरपाविकाको 

बाह् र् िातािरण तथा राजस्ि प्रशासनको समेत विश् िेषण गनुयपने हुतछ । र्सैिे राजस्ि पररचािनमा 

सुधारका कृर्ाकिापहरु पवहचान गरी सोको कार्ायतिर्नबाट स्थानीर् तहको आततररक आर्मा पनय सक् ने 

प्रभाि समेतका आधारमा आगामी क्रदनमा प्राप् त हुन सक् न ेराजस्िको प्रिेपण गनय स्थानीर् सरकार सञ् चािन 

ऐन २०७४ को प्रािधान बमोवजम र्ो राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररनेछ । र्स राजस्ि सुधार 

कार्यर्ोजनाबाट नगरपाविकािाई आफ्नो आततररक आर् पररचािन सुधारका साथै राजस्ि प्रिेपणिाई 

र्थाथयपरक, समतर्ावर्क, सहभावगतामूिक र िैज्ञावनक बनाई बजेट तजुयमा प्रकृर्ािाई थप व्यिवस्थत गनय 

मद्दत पुग् ने अपेिा गररएको छ । र्सै सतदभयमा सूर्यविनार्क नगरपाविकाको आततररक आर् पररचािनमा 

सुधार ल्र्ाउनको िावग राजस्ि सुधारका कृर्ाकिापहरु पवहचान गनय र पवहचान गररएका कृर्ाकिापहरुको 

कार्ायतिर्नबाट स्थानीर् तहको आततररक आर्मा पनय सक् ने प्रभाि समेतका आधारमा आगामी क्रदनमा प्राप् त 

हुन सक् न ेराजस्िको प्रिेपण गन ेकार्यका िावग र्ो राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना वनमायण गनय िावगएको छ । 

राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको औवचत्र्को शांरासिाई वनम् न वचत्रमा प्रस्तुत गररएको छ । 
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१.३ र्ोजनाि ेराखकेा उद्देश्र्हरु 

नगरपाविकाको आततररक आर्का सम्भािनाहरुको पवहचान तथा अवधकतम पररचािनका िावग देवखएका 

समस्र्ाहरु तर्ूनीकरण गनय कार्यर्ोजना तर्ार गरी सोको आधारमा आगामी ३ िषयको आर् प्रिेपणमा 

नगरपाविकािाई सहर्ोग पुर् र्ाउनु नै र्स र्ोजनाको मूिभूत उद्देश्र् हो । र्स र्ोजनाका खास उद्देश्र्हरु 

देहार् अनुसार रहकेा छन् : 
 

▪ स्थानीर् तहका जनप्रवतवनधीहरु तथा कमयचारीहरुिाई राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना सम्बतधी 

अवभमुखीकरण गने । 

▪ शीषयकगत रुपमा सम्भावित करका आधार तथा विगत तीन िषयको आततररक आर्को अिस्थाको 

विश् िेषण गने । 

▪ राजस्ि िृविको िावग आर्का प्रमुख स्रोतहरुको सम्भािना र र्थाथय असुिीमा भएको फरकको पवहचान 

गने । 

▪ स्थानीर् तहको राजस्ि प्रशासनको संगठनात्मक सङ्किन तथा वबविङ्ग पिवत र आततररक वनर्तत्रण 

प्रणािी सवहत पाविकाको राजस्ि प्रशासन तथा र्सको कार्यकुशिताको विश् िेषण । 

▪ स्थानीर् तहको आततररक आर् िृविका सम्भािनाहरु पवहचान गरी आर् सुधार कार्यर्ोजना र प्रिेपण 

सवहतको आततररक आर् सुदढृीकरण कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

१. स्थानीर् तहको राजस्िका सम्भािना, वतनय सक् ने िमता र राजस्ि

प्रशासनको विश् िेषण गरी आिश्र्क सुधारका उपार्हरु पवहचान गनय ।

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

विश् िेषण गरर राजस्ि प्रिेपण गनय ।

३. व्यिसार्मैत्री कर प्रशासनबाट स्थानीर् उद्यम, व्यिसार् िगार्तका

आर्थयक विकास क्रिर्ाकिापहरुिाई करको आधार अततगयत समेट् न आिश्र्क

मागयदशयन प्रदान गनय ।

४. स्थानीर् तहिे अपनाउनु पने आर् सुधारका कार्यर्ोजना तर्ार गरी सो

राजस्ि सुधार गनय ।

५. आिवधक र्ोजना अततगयतका र्ोजनाहरुको कार्ायतिर्न गनयको वनवमि

स्रोत सुवनवश् चत गनय ।

६. िार्षयक बजेटिाई बढी र्थाथयपरक, प्रभािकारी र उद्दशे्र्मूिक बनाउन ।

७. स्थानीर् तहको काम कारिाहीिाई अझै पारदशी तथा नागररक प्रवत

वजम्मेिार बनाउन ।
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▪ नर्ााँ सम्भािनाहरुको पवहचान गदै स्थानीर् तहिे अपनाउनुपने सुधार रणनीवत सवहतको राजस्ि सुधार 

कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

▪ स्थानीर् तहको विद्यमान आर्थयक ऐन पुनराििोकन गरी आगामी आर्थयक िषयमा सुधारका िावग सुझाि 

प्रदान गने । 
 

१.४ र्ोजना तजुयमा विवध र प्रक्रिर्ा 

१.४.१ पषृ् ठभवूम 

सूर्यविनार्क नगरपाविकाको राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको मागयदशयकका रुपमा संघीर् मावमिा तथा 

सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी भएको स्थानीर् तहको राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी 

क्रदग्दशयन २०७६ तथा बागमती प्रदेश सुशासन केतर, जाििाखेि, िवितपुरबाट प्राप् त र्स र्ोजना तजुयमाको 

कार्यिेत्रगत शतय (Terms of references) मा उल्िेख भएको तजुयमा विवध र मागयवनदेशनिाई आधार 

मावनएको छ । नगरपाविकाको राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा प्रक्रिर्ामा स्थानीर् पदावधकारी, कमयचारी, 

सम्बवतधत सवमवतहरु र सरोकारिािाहरुको अपनत्ि र िमता अवभिृवि गन ेउद्देश्र्िे सहभावगतामूिक विवध 

अििम्बन गररएको छ । साथ ैस्थानीर् आिश्र्कता अनुसार सम्भाव्य स्थानीर् राजस्िका स्रोतहरुिाई समेट्न े

उद्देश्र्िे तथ्र्ाङ्क तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी वनदेवशका बमोवजम कार्यर्ोजना तजुयमाका 

चरणहरु र्सप्रकार रहकेा छन् । 

 

ताविका 1: र्ोजना तजुयमाका चरणहरु 

 

१
• राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी वनणयर् र समर् साररणी वनधायरण

२
• र्ोजना तजुयमा कार्यदि गठन

३
• र्ोजना तजुयमाका िावग आिश्र्क सतदभय सामाग्रीहरु सङ्किन तथा अध्र्र्न

४
• प्रारवम्भक कार्यशािाको आर्ोजना 

५
• सूचना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्किन एिम् विश् िेषण

६
• राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तर्ारी (प्रारवम्भक)

७
• र्ोजनाको मस्र्ौदा तर्ारी

८
• राजस्ि सम्भािना विश् िेषण तथा राजस्ि प्रिेपण

९
• मस्र्ौदा प्रवतिेदन नगरपाविकामा प्रस्तुवत र सुझाि सङ्किन

१०
• मस्र्ौदा पुनराििोकन र अवततम मस्र्ौदा तर्ारी

११
• नगर कार्यपाविकामा छिफि र स्िीकृवत
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नगरपाविकाको राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गने कार्यिम सम्बतधमा सूर्यविनार्क नगरपाविका, कटुतज े

भक्तपुर, बागमती प्रदेश र र्स नेपाि डेभिपमेतट कतसल्टेतसीबीच सम्झौता भएपवछ विवभत न समर्मा भएका 

छिफिहरुबाट नगरपाविकाबाट आिश्र्क सतदभय सामग्री सङ्किन गरी अध्र्र्न टोिीिाई प्राप् त भएको 

वथर्ो । राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका िावग वनम् न विवध र प्रकृर्ा अििम्िन गररएको वथर्ो । मुित: 

राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा Coaching & Mentoring (स्थिगत रुपमा साँगसाँगै काम गदै वसकाउाँ दै 

जाने) विवधमा आधाररत वथर्ो । 

 
▪ सूर्यविनार्क नगरपाविकामा कार्य प्रारम्भ गनुयभतदा पवहिा परामशयदातािे प्रदेश प्रवशिण केतरको 

सम्बवतधत विज्ञ िा तोक्रकएको कमयचारीहरुसाँग सूर्यविनार्क नगरपाविकामा गनुयपन ेकार्यको र्ोजना 

बनाई छिफिबाट अवततम रुप क्रदई अगाडी बढाईएको वथर्ो । 

▪ सूर्यविनार्क नगरपाविकाबाट राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यको गुणस्तर सुवनवश् चतताका 

िावग अनुगमन र वनर्वमत फिोअप भएको वथर्ो भन ेप्रदेश सुशासन केतरबाट अनुगमन समेत भएको 

वथर्ो । सो कार्यका िावग सेिा प्रदार्क संस्थािे र्ो कार्य गनयका िावग विस्तृत कार्यर्ोजना समेत पेश 

गरेको वथर्ो । परामशयदातािे प्रदेश सुशासन केतरको सम्बवतधत विज्ञ िा तोक्रकएको कमयचारीहरुसाँग 

वनरततर समतिर्मा कार्य गररएको वथर्ो । 

▪ राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा प्रकृर्ािाई सहभावगतामूिक विवधबाट सञ् चािन गररएको वथर्ो । 

साथै र्स विषर्मा सूर्यविनार्क नगरपाविकाका कमयचारीहरुको पवन िमता अवभिृवि गररएको वथर्ो 

। र्स सतदभयमा सूर्यविनार्क नगरपाविकाका मेर्र, उप-मेर्र तथा अतर् जनप्रवतवनवध, कमायचारी एिम् 

सरोकारिािाहरुको सहभावगता र समूह छिफिबाट राजस्ि सुधार सम्बतधी आिश्र्कताहरु पवहचान 

गररएको वथर्ो । 

▪ सङ्घीर् मावमिा तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्िे तर्ार पारेको गाउाँपाविका तथा नगरपाविकाको 

राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा क्रदग् दशयन, २०७६ मा उल्िेवखत सम्बवतधत फारामहरु विवध तथा 

प्रकृर्ाहरु प्रर्ोग गरी (छिफि तथा कार्यशािा) माफय त राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएको 

वथर्ो । 

▪ र्स प्रकृर्ाबाट पवहचान गररएका आिश्र्कताहरुिाई एक्रककृत गरी सूर्यविनार्क नगरपाविकाको ३ 

िषे राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तर्ार गररएको छ र मस्र्ौदा प्रवतिदेन तर्ार गरी सूर्यविनार्क 

नगरपाविकामा प्रस्तुवतकरण गरी आिश्र्क सुझािहरुिाई सङ्किन गरी दस्तािेजिाई अवततम रुप 

क्रदईएको छ ।  

▪ राजश् ि सुधार कार्यर्ोजनाको अवततम दस्तािेज (विद्युवतर् तथा भौवतक प्रवत) सूर्यविनार्क 

नगरपाविका र बागमती प्रदेश सुशासन केतर, िवितपुरमा बुझाईएको छ । 

 

१.४.२ तथ्र्ाङ्क तथा सचूना सकंिन 

अध्र्र्नका िममा परामशयदाताद्वारा विवभत न विवधहरुको प्रर्ोग गरी आिश्र्क तथ्र्ांक तथा सूचनाहरू 

संकिन गररएको वथर्ो । नगरपाविकाबाट संकिन गनुयपने तथ्र्ाङ्क र अतर् विवभत न र्ोजना दस्तािेज, 

विगतका बार्षयक नीवत तथा कार्यिम, बजेट िक्तव्य, आर्को वििरण, आर्थयक ऐन, विवनर्ोजन ऐन, अतर् 

नीवत तथा कानूनहरु नगरपाविका भ्रमण गरी परामशयदाताबाट पूियवनधायररत प्रश् नाििी तथा ढााँचामा संकिन 

गररएको वथर्ो । नगरपाविकाबाट वनम् न दस्तािेज र सचूनाहरु संकिन गररएको वथर्ोः  
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1) विगत ३ आर्थयक बषयको (आर्थयक बषय २०७६/७-२०७८/७९) आर् व्यर्को र्थाथय वििरण  

2) आर्थयक बषय २०७८/७९ को आर्थयक ऐन र बजेट 

3) विगत ३ आर्थयक बषयको बार्षयक प्रगवत प्रवतिेदन 

4) राजस्ि प्रशासवनक व्यिस्था तथा सचूना प्रिाह सम्बतधी वििरण 

5) आततररक आर् संकिनको अिस्था, स्रोत, िेत्र तथा दर सम्बतधी विस्तृत वििरण 

6) आततररक आर् संकिनको सभंावित नर्ााँ िेत्रहरू सम्बतधी तथ्र्ांक तथा सूचना 

7) संगठन संरचना तथा कमयचारीको वििरण । 

8) नगरपाविकाको भौवतक सम्पवतको वििरण । 

9) राजस्ि शाखामा कार्यरत कमयचारीहरुको वििरण 

10) कार्यकि तथा कार्य स्थिको पर्ायप् पता । 

11) फर्नयचर, कम्प्र्ूटर, वप्रतटर तथा अतर् भौवतक सवुिधाहरु 

12) राजस्ि सम्बतधी डाटा िेस, राजस्ि प्रशासनमा सप्फट्िेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

13) कप्र्ूटर विविङ्ग प्रणाविको प्रर्ोग 

14) िडा कार्यिर्मा राजस्ि प्रशासनको अिस्था 

 

तथ्र्ाङ्क तथा सचूना संकिनको फाराम अनुसूची ३ र ४ मा रावखएको छ । 

 

१.४.३ मस्र्ौदा प्रवतिदेन तर्ारी  

 

मस्र्ौदा प्रवतिेदन उपर सुझाि संकिनको िावग परामशयदाताद्वारा २०७९ जेष् ठ १२ मा नगरपाविकाको 

कार्ायिर्मा एक क्रदने प्रारवम्भक कार्यशािा गोष् ठी आर्ोजना गरी मस्र्ौदा प्रवतिेदन प्रस्तुवतकरण गररएको 

वथर्ो । उक्त कार्यशािा गोष् ठीमा नगरपाविकाका प्रमुख, उपप्रमुख, िडा अध्र्िहरु, कार्यपाविका सदस्र्हरु, 

िेखा प्रमुख, सम्बवतधत शाखाका कमयचारीहरु, परामशयदाताका टोवि नतेा/विज्ञको सहभावगता रहको वथर्ो 

(मस्र्ौदा प्रवतिेदन प्रस्तुतीकरणको माईतर्ूट र फोटो अनसुूची १ र २ मा रावखएको छ) । परामशयदाताका 

विज्ञद्वारा राजश् ि अवधकार सम्बतधी विद्यमान कानुनी व्यिस्था, नगरपाविकाको आततररक आर् 

पररचािनको ितयमान अिस्था, आततररक आर् पररचािनको प्रमुख िेत्र र संभािनाको विश् िेषण, आर् 

संकिनको संस्थागत िमता र विगतको आर् पररचािनको अिस्था, राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना र मस्र्ौदा 

प्रवतिेदनिे प्रिेपणको गरेको नगरपाविकाको आगामी तीन बषयको राजश् ि प्रिेपण सम्बतधी प्रस्तुतीकरण गनुय 

भएको वथर्ो भने सहभागीहरुको आततररक आर् र राजश् ि संकिन सम्बतधी वजज्ञासाहरुिाई सम्बोधन गनुय 

भएको वथर्ो । प्रस्तुतीकरणको अतत्र्मा नगरपाविकाका प्रमुखद्वारा परामशयदातािाई मस्र्ौदा प्रवतिेदन उपर 

प्राप् त सुझािहरुिाई अवततम प्रवतिेदनमा समािेश गनय अनरुोध गदै र्स प्रवतिेदनि ेक्रदएका सुझाि, कार्यनीवत 

र रणनीवतहरुिाई नगरपाविकािे सम्भि भएसम्म िमश िागू गदै राजश् िको प्रिेवपत िक्ष्र् हावसि गन े

मततव्य व्यक्त गनुय भै परामशयदातािाई धतर्िाद क्रददै कार्यिम समापन गनुय भएको वथर्ो । 

 

१.४.४ अवततम प्रवतिदेन पशे  

मस्र्ौदा प्रवतिेदन उपर कार्यपाविकाको िैठकमा भएको छिफिबाट प्राप् त सुझाि तथा सल्िाहहरूिाई 

समािेश गरी र्स राजश् ि सधुार कार्यर्ोजनाको अवततम प्रवतिेदन पेश गररएको छ । 
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१.५ र्ोजनाका सीमाहरु 

नगरपाविकाको राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना िेत्र व्यापक रहकेो भएतापवन वसवमत स्रोत साधन, पर्ायप् त 

सूचनाको अभाि, सीवमत समर्का कारण र्स अध्र्र्नका वसमाहरु देहार् अनुसारका रहकेा छनः 

 

▪ अध्र्र्न तथा विश् िेषण कार्य प्रमुख रुपमा कार्ायिर्को अवभिेख, दस्तािेज, प्रवतिेदन तथा वद्वतीर् 

स्रोतहरूबाट प्राप् त तथ्र्ाङ्क तथा सचूनाहरूमा आधाररत छन ।  
▪ विगत तीन आर्थयक बषय (२०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९) को आर्को बृवििाई विश् िेषण 

गरी आगामी तीन आर्थयक बषय २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ को मात्र आर् प्रिेपण 

गररएको छ । 
▪ नगरपाविकाको कार्ायिर्बाट प्राप् त अवभिेख तथा दस्तािेज, अततरिाताय, नगरपाविकाका 

पदावधकारीहरु तथा सम्बवतधत कमायचारीहरु र अतर् सरोकारिािाहरुसाँग गररएको अततरक्रिर्ा तथा 

कार्ायशािाबाट प्राप् त सूचनाको आधारमा तर्ार गररएको वथर्ो । र्सका अिािा प्रदेश सुशासन केतर 

तथा नगरपाविकामा मस्र्ौदा प्रवतिेदन प्रस्तुवतकरण गरी प्राप् त सुझािहरु सङ्िग् न गररएको वथर्ो। 
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पररच्छेद २: नगरपाविकाको सवंिप् त पररचर् 

 

२.१ नगरपाविकाको पररचर् र नामाकरण 

नेपाि सरकारको मवतत्रपररषदको वमवत २०७१/०८/१६ मा वनणयर् अनुसर भक्तपुर वजल्िाका तत्काविन 

बािकोट, वशरुटार, दवधकोट र गुण्डु गाविसहरु वमिाएर अनततलिंगेश् िर नगरपाविकाको गठन गररएको 

वथर्ो भने तत्काविन कटुतजे, वसपाडोि, नानखेि र वचिपोि गाविसहरु वमिाएर सूर्यविनार्क नगरपाविका 

गठन गररएको वथर्ो । पवछ नेपाि सरकारको मवतत्रपररषदको वमवत २०७३/११/१७ को वनणयर् अनुसार 

भक्तपुर वजल्िाका तत्काविन अनततलिंगेश् िर र सरू्यविनार्क नगरपाविकाहरु गाभेर सूर्यविनार्क 

नगरपाविकाको गठन भएको हो । नगरपाविकामा अिवस्थवत प्रवसि सूर्यविनार्क मवतदरको नामबाट र्स 

नगरपाविकाको नामाकरण भएको हो ।  
 
भक्तपुर शहरबाट २ क्रकवम दविण साविक वसपाडोि गाविसमा पने सूर्यविनार्क िेत्र धार्मयक एिं ऐवतहावसक 

दवृष् टकोणबाट अवत महत्िपुणय छ । र्हााँ विवच्छवि कािमा वशखर शैविमा वनमायण भएको प्रवसि सूर्यविनार्क 

मवतदर छ । काठमाण्डौ, पाटन, बनेपा, भक्तपुर वजल्िाका भक्तजनहरु हरेक मंगििार र माघ मवहनामा 

घुइचोका साथ र्स गणेश मवतदरको दशयनाथय आउन ेगरेको पाईतछ । सूर्यविनार्कको पुजाबाट भाग्र् वनमायण 

हुने र सद्िुवि आउन ेआम धारणा रहकेो छ । हरीर्ािी रमणीर् डााँडा रहकेो कारणिे र्ो िेत्र पर्यटकीर् एि ं

वपकनीक स्थिको रुपमा समेत प्र्र्ात छ । सूर्यविनार्कको जंगिमा ९९ प्रजावतका चराचुरुङ्गी पाइने हुनाि े

र्ो स्थिि ेचराचुरुङ्गी आििोकन (Bird Watching) को िागी पनी िमशः प्रवसि पाउदै आएको छ । 
 

२.२ अिवस्थवत 

सूर्यविनार्क नगरपाविका बागमती प्रदेशको भक्तपुर वजल्िामा पदयछ । साविकका अनततलिंगेश् िर र 

सूर्यविनार्क नगरपाविकाहरुिाई एक्रककृत गरी र्स नगरपाविकाको गठन गररएको हो । भौगोविक रुपमा 

र्ो नगरपाविका ८५° २१’ ४६'' देवख ८५° २९’ ४५'' पुिी देशाततर सम्म र २७º ३७’ १०'' देवख २७° ४०’ 

२६'' उिरी आिांशको वबचमा रहकेो छ । नगरपाविकाको वसमाना पूियमा काभ्रेपिातचोक वजल्िा र 

पवश् चममा िवितपुर वजल्िासम्म फैविएको छ भने उिरमा मध्र्पुर नगरपाविका, भक्तपुर नगरपाविका र 

चााँगुनारार्ण नगरपाविका तथा दविणमा िवितपुर र काभ्रेपिातचोक वजल्िासम्म फैविएको छ । 

नगरपाविकामा १० िटा िडाहरु छन भने नगरपाविकाको कुि िेत्रफि ४२.४१ िगय क्रकवम छ । 

नगरपाविकाको भूभाग समुतर सतहबाट १३७२ वमटर देवख २०२५ वमटरसम्म रहकेो छ ।  
 

२.३ राजनवैतक एि ंप्रशासवनक विभाजन 

सूर्यविनार्क नगरपाविका भक्तपुर वजल्िाको संघीर् ससंदीर् चुनािको िेत्र नं २ मा पदयछ भने प्रदेश सभा 

सदस्र्को िेत्र न ं२(१) मा रहकेो छ । नगरपाविकामा १० िडाहरु रहकेा छन् भने कटुतजे नगरपाविकाको 

प्रशासवनक केतर हो । िेत्रफिको वहसाबि ेसबैभतदा ठुिो िडा न ं८ (८.११ िगय क्रकवम) र सबैभतदा सानो 

िडा नं ३ (०.९७ िगय क्रकवम) रहकेो छ । नगरपाविकाको िडा विभाजन र िडागत िेत्रफि सम्बवतध विस्तृत 

जानकारी ताविका २ मा प्रस्तुत गररएको छ । 
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ताविका 2: नगरपाविकाको िडा विभाजन 

ि.स. नर्ााँ िडा समािेश गाविस/नगरपाविका िेत्रफि 

१ १ अनततलिंगेश् िर (६-९) २.९५ 

२ २ अनततलिंगेश् िर (१-३) १.८६ 

३ ३ अनततलिंगेश्वर (४, ५) ०.९७ 

४ ४ अनततलिंगेश्वर (१०-१२) ४.९० 

५ ५ सूर्यविनार्क (१-४) २.८५ 

६ ६ सूर्यविनार्क (५) १.४७ 

७ ७ अनततलिंगेश्वर (१३-१५) ७.४३ 

८ ८ सूर्यविनर्ाक (६-८) ८.११ 

९ ९ सूर्यविनार्क (९-११) ६.८० 

१० १० सूर्यविनार्क (१२-१४) ५.०७ 

जम्मा ४२.४१ 

स्रोतः https://sthaniya.gov.np/gis/ (Accessed on May 7, 2022) 

 

२.४ जनसङ््र्ा 

रावष् रर् जनगणना २०६८ अनुसार सूर्यविनार्क नगरपाविकाको कुि घरधरुी स्र्ा १८४४६ र जनसं्र्ा 

७८४९० वथर्ो जसमा पुरुषको सं्र्ा ३८८९९ (४९.६%) र मवहिाको सं्र्ा ३९५९१ (५०.४%) वथर्ो 

। त्र्सैगरी सरदर घरपररिार सं्र्ा ४.२६ र िैंवगक अनुपात ९८.२५ वथर्ो । रावष् रर् जनगणना २०७८ को 

प्रारवम्भक नवतजा अनुसार र्स नगरपाविकाको कुि घरधुरी सं्र्ा ३५८८५ र जनसं्र्ा १३७९७१ 

देवखएको छ भने कुि जनसं् र्ामा पुरुषको सं्र्ा ६८९७१ र मवहिाको सं्र्ा ६९००० छ । रावष् रर् 

जनगणना २०६८ बाट २०७८ मा आईपुग्दा नगरपाविकाको कुि घरधुरी सं्र्ा १७४३९ र जनसं्र्ा 

५९४८१ बढेको देवखतछ । रावष् रर् जनगणना २०६८ अनुसार नगरपाविकाको जनसं्र्ाको िडागत 

वितरणिाई हदेाय सबैभतदा बढी जनसं्र्ा िडा नं ५ मा १०५६० (१३.५%) र सबैभतदा थोरै जनसं्र्ा िडा 

नं ९ मा ५५०९ (७.०%) छ । नगरपाविकाको जनसं्र्ाको िडागत वितरणिाई ताविका ३ मा प्रस्तुत 

गररएको छः 

ताविका 3: जनसं्र्ाको िडागत वितरण 

िडा नं घरधुरी सं्र्ा पुरुष प्रवतशत मवहिा प्रवतशत जम्मा प्रवतशत 

१ १४८२ ३३३० ४.२ ३५२१ ४.५ ६८५१ ८.७ 

२ २४०७ ४७९० ६.१ ४७०७ ६.० ९४९७ १२.१ 

३ १५९२ ३१८७ ४.१ ३१९७ ४.१ ६३८४ ८.१ 

४ २२३९ ४८३६ ६.२ ४७३२ ६.० ९५६८ १२.२ 

५ २४४१ ५२७८ ६.७ ५२८२ ६.७ १०५६० १३.५ 

६ २२५१ ४४२० ५.६ ४५१७ ५.८ ८९३७ ११.४ 

७ १२५७ २७३५ ३.५ २९५४ ३.८ ५६८९ ७.२ 
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८ २२७८ ४८६२ ६.२ ५०१४ ६.४ ९८७६ १२.६ 

९ १२२५ २७०३ ३.४ २८०६ ३.६ ५५०९ ७.० 

१० १२७४ २७५८ ३.५ २८६१ ३.६ ५६१९ ७.२ 

जम्मा १८४४६ ३८८९९ ४९.६ ३९५९१ ५०.४ ७८४९० १००.० 

स्रोतः रावष् रर् जनगणना, २०६८ 

 

 
वचत्र 1: जनसं्र्ाको िडागत वितरण 

२.५ जातजावत, धमय र भाषा 

जावतर् वहसाबिे हदेाय नगरपाविकामा जावतर् विविधता पाईतछ । रावष् रर् जनगणना २०६८ को 

तथ्र्ाङ्किाई हदेाय सूर्यविनार्क नगरपाविकामा ६३ िटा जातजावतहरुको बसोबास पाईतछ जसमध्र्े 

सबैभतदा बढी िेत्रीहरुको जनसं्र्ा ३२.७५% रहकेो छ भने दोस्रोमा नेिारहरुको जनसं्र्ा २९.३३% छ 

। त्र्सैगरी पहाडी ब्राम्हण र तामाङहरुको जनसं्र्ा िमश १५.२४% र १०.७०% रहकेो छ । मगर, साकी, 

राई, कामी, दमाई/ढोिी नगरपाविकामा बसोबास गने अतर् जावतजातीहरु हुन तर र्ी जावतहरुको जनसंखर्ा 

वनक् कै कम रहकेो छ ।  

 

वहतद ु धमय नगरिासीहरुको मु्र् धमय हो । रावष् रर् जनगणना २०६८ का अनसुार नगरपाविकाको कुि 

जनसं्र्ाको ९२% मावनसहरु वहतद ुधमय मात ने गदयछन । बौि र क्रिविर्न धमय मात ने मावनसहरुको सं्र्ा 

िमश ६.२% र १.६% छ । नेपािी र नेिारी नगरपाविका वभत्र बोविने दईु मु्र् भाषाहरु हुन जसमा 

नेपािी भाषा बोल्ने जनसं्र्ा ६३% छ भने २४.२% नगरिासीहरु नेिारी भाषा बोल्ने गदयछन् । मात ृ

भाषाको रुपमा अतर् भाषा बोल्ने मावनसहरुको सं्र्ा भने अत्र्तत कम छ । 
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२.६ वशिा तथा स्िास्थ्र् 

सूर्यविनार्क नगरपाविकाको शैविक अिस्था वनक् कै सबि रहकेो छ । राजधानी काठमाण्डौबाट नवजकै रहकेो, 

सडक तथा र्ातर्ातको राम्रो पहुाँच भएको तथा नगरपाविका वभत्र प्रशस्त सरकारी र नीवज शैविक संस्थाहरु 

रहकेोि ेनगरपाविकाको सािरता दर पवन वनकै्क राम्रो रहकेो छ। रावष् रर् जनगणा २०६८ को तथ्र्ाङ्किाई 

हदेाय नगरपाविकाको कुि सािरता दर ८१.६९% रहकेो छ जुन रावष् रर् सािरता दर भतदा (६६%) वनकै्क 

बढी रहकेो छ । कुि सािर जनसं्र्ामा पुरुषको सािरता दर ९१.१८% र मवहिाको सािरता दर 

७२.४७% रहके छ । सूर्यविनार्क नगरपाविकामा कुि ९३ िटा शैविक संस्थाहरु सचंािनमा रहकेा छन् । 

जसमा सरकारी विद्यािर्हरुको सं्र्ा ३४ र नीवज स्तरमा संचावित विद्यािर्हरुको सं्र्ा ५९ रहके छ 

(सूर्य विनार्क नगरपाविकाको अधय बार्षयक शैविक प्रवतिेदन, २०७६/७७) । 
 

सूर्यविनार्क नगरपाविकामा १५ शैर्ाको एक अस्पताि रहकेो छ । नगरपाविकाको वशरुटार, कटुतजे, 

बािकोट, वसपाडोि, गुण्डु, नानखेि र वचिपोि गरी ७ स्थानमा स्िास्थ्र् चौकीहरु छन । त्र्सैगरी 

नगरपाविकाको ताखायगाि, घम्पाडााँडा र नानखेि किािारीमा गरी ३ िटा प्रसुती सेिा सवहतको शहरी 

स्िास्थ्र् केतरहरु समेत छन । नगरपाविकामा २५ िटा खोप केतरहरु संचािनमा रहकेा छन भन े५ िटा 

एम्बुिेतस सेिा समेत रहकेो छ । त्र्सबाहके नगरपाविकाको विवभत न स्थान र मु्र् चोक बजारहरुमा नीवज 

स्तरबाट संचाविन स-साना अस्पताि, डाईगोनोवष् टक सेतटर, फामेसी र वक्िवनकहरु पवन प्रशस्त मात्रामा 

छन् जसिे गदाय नगरिासीहरुको स्िास्थ्र् सेिामा राम्रो पहुाँच रहकेो छ । ठूिा र गवम्भर प्रकारका रोगहरुको 

िावग भने नगरिासीहरु भक्तपुर वजल्िा र राजधानी काठमाण्डौमा रहकेा विवभत न सरकारी र नीवज 

अस्पताहरु जाने गरेका छन् ।  
 

२.७ पशेागत वििरण 

रावष् रर् जनगणना २०६८ को तथ्र्ाङ्क अनुसार सूर्यविनार्क नगरपाविकामा ताविम प्राप् त कृवष, िन र 

मत्र्पािनसंग सम्बवतधत पेशासंग सम्बवतधत मावनसहरुको सं्र्ा सबैभतदा बढी ३२.६८% छन् । त्र्सैगरी 

दोस्रोमा सेिा तथा विक्रि सम्बवतध कार्यमा १३.६३% मावनस संिग् न छन् भने तेस्रोमा काष् ठकिासंग 

सम्बवतधत व्यापाररक कार्यमा संिग् न मावनसहरु १३.३१% छन् । मेवशनरी अपरेटर, प्राविवधक, पेशाकमी 

िगार्त ईविमेतटरी जस्ता ४ िटा पेशाहरुरमा कररब २५% नगरिासीहरु संिग् न देवखतछन । अक्रफस 

अवसस्टेतट, म्र्ानेजर र सरुिा वनकार्मा काम गने मावनसहरु िमश ४.७२%, २.२४% र २.१३% छन् ।   
 

२.८ सडक तथा र्ातार्ात 

सूर्यविनार्क नगरपाविकामा सडक तथा र्ातर्ातको पूिायधारहरुको राम्रोसंग विकास भएको छ । 

नगरपाविकिाई कोटेश् िर सरू्यविनार्क ६ िेन सडकि ेछोएको छ भन ेनगरपाविकाका मु्र् वभवत्र बजार 

केतरहरुसम्म सडक सजंाि विस्तार भएको छ । सडकहरु समेत नगरपाविकाबाट प्राप्त तथ्र्ाङ्क अनसुार 

नगरपाविकाका कुि ३८५ क्रकवम सडक रहकेो छ । विद्यमान सकक मध्र्े कािोपत्रे सडक ६५ क्रकवम 

(१६.८८%), ग्राभेि सडक १०३ क्रकवम (२६.७५%), धिुे तथा कच् ची सडक २१० क्रकवम (५४.५५%) र 

ढंुगा/ईटाको सोविङ/कंक्रिट सडक ७ क्रकवम रहकेो छ । नगरपाविकाका प्रार् सबै िडाहरुबाट राजधानी 
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काठमाण्डौ तफय  जाने वनर्वमत बस तथा माईिोबसहरु सचंािनमा रहकेो छ भन ेनगरपाविका वभत्र नीवज 

ट्याक्सी सेिा समेत सहज रुपमा उपिधध रहकेो छ । राजधानी काठमाण्डौबाट नवजकै रहकेोि ेकाठमाण्डौमा 

रहकेो वत्रभुिन अततरावष् रर् विमानस्थिमा समेत नगरिासीहरुको सहज पहुाँच रहकेो देवखतछ । बस, रक, 

वमवन रक, वजप, भ्र्ान, रटपर, माईिोबस, कार, मोटरसाईकि आक्रद नगरपाविकामा चल् ने मु्र् सिारी 

साधनहरु हुन् ।  
 

२.९ मानि ससंाधनको अिस्था 

सूर्यविनार्क नगरपाविकामा प्रमुख प्रशासक्रकर् अवधकृत, विवभत न शाखा प्रमुख, प्राविवधकहरु, नगर प्रहरी, 

कार्ायिर् सहार्क, कार्ायिर् सहर्ोगी, सिारी चािक गरी कुि ७८ जना कमयचारीहरु कार्यरत छन् जसको 

विस्तृत वििरण ताविका ४ मा प्रस्तुत गररएको छः 

ताविका 4: कमयचारीहरुको वििरण 

ि.स. पद सं्र्ा 

१ प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृत १ 

प्रशासन शाखा 

२ वनदेशक १ 

३ सहार्क वनदेशक २ 

४ कम्प्र्ुटर अपरेटर १ 

५ वप.ए. १ 

६ हिुका सिारी चािन ४ 

७ कार्ायिर् सहर्ोगी ७ 

८ एम्बुिेतस चािक १ 

आर्थयक प्रशासन शाखा 

९ शाखा प्रमुख १ 

१० िेखा सहार्क २ 

राजश् ि पररचािन तथा आततररक िखेा पररिण शाखा 

१ वनदेशक १ 

२ िेखापाि १ 

३ कम्प्र्ुटर अपरेटर १ 

४ कार्ायिर् सहार्क २ 

र्ोजना तथा शहरी पिूायधार विकास शाखा 

१ वनदेशक १ 

२ ईवतजवनर्र १ 

३ कम्प्र्ुटर अपरेटर १ 

भवूम व्यिस्थापन तथा भिन वनमायण शाखा 

१ वनदेशक १ 

२ उप-वनदेशक २ 

३ अवससेतट सब-ईवतजवनर्र १ 

४ कार्ायिर् सहार्क ३ 

५ कार्ायिर् सहर्ोगी १ 
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ताविका 4: कमयचारीहरुको वििरण 

ि.स. पद सं्र्ा 

तर्ावर्क सवमवत 

१ उजुरी प्रशासक १ 

२ कानून सहजकताय १ 

गरै सरकारी ससं्था, सहकारी तथा उपभोक्ता वहत सरंिण शाखा 

१ शाखा प्रमुख १ 

२ कार्ायिर् सहार्क १ 

कृवष वबकास शाखा 

१ सहार्क वनदेशक १ 

२ सहार्क पााँचौ १ 

वशिा, र्िुा तथा खकेिदु विकास शाखा 

१ उप-सवचि १ 

२ उप-वनदेशक १ 

३ सहार्क वनदेशक १ 

४ वशिक १ 

आधारभतू स्िास्थ्र् शाखा 

१ शाखा प्रमुख १ 

२ स्िास्थ्र् संर्ोजक १ 

मवहिा, िाििाविका, जषे् ठ नागररक तथा सामावजक सरुिा शाखा 

१ सहार्क वनदेशक १ 

२ कार्ायिर् सहार्क २ 

३ सामावजक पररचािक १ 

िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन शाखा 

१ वनदेशक १ 

वजतसी व्यिस्थापन शाखा 

१ कार्ायिर् सहार्क ३ 

भकुम्प पनुवनमायण शाखा 

१ अ.सब ईवतजवनर्र १ 

प्रधानमतत्री रोजगार कार्यिम 

१ रोजगार संर्ोजक १ 

२ सि-ईवतजवनर्र १ 

पजंीकरण शाखा, सिेा ईकाई 

१ एम. आई. एस. अपरेटर २ 

काननुी सल्िाहकार 

१ िक्रकि २ 

नगर प्रहरी 

१ नगर प्रहरी वनरीिक १ 

२ नगर प्रहरी सहार्क वनरीिक १ 

३ नगर प्रहरी हिल्दार ६ 

४ नगर प्रहरी जिान ६ 
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ताविका 4: कमयचारीहरुको वििरण 

ि.स. पद सं्र्ा 

जम्मा ७८ 

स्रोतः सूर्यविनार्क दपयण, २०७८ 
 

त्र्सैगरी नगरपाविकाको १० िटा िडा कार्ायिर्हरुमा िडा प्रशासकीर् प्रमुख, ईवतजवनर्र, सि-ईवतजवनर्र, 

िेखा सहार्क, कार्ायिर् सहार्क, कार्ायिर् सहर्ोगी, सहार्क कम्प्र्ुटर अपरेटर गरी कुि ४६ जना 

कमयचारीहरु कार्यरत छन् ।  

 

२.१० भौवतक सम्पवतको अिस्था 

सूर्यविनार्क नगरपाविकाको कार्ायिर् कटुतजेमा रहकेो छ । नगरपाविकाको आफ्नै नि वनर्मयत पक् की भिन 

छ । नगरपाविकाको सम्पवतको वििरण तिको ताविकामा प्रस्तुत गररएको छः 

 

ताविका 5: नगरपाविकाको अचि सम्पवतको वििरण 

ि.स. वििरण एकाई 

१ नगर कार्यपाविकाको भिन १ 

२ िडा कार्ायिर् भिन १० 

३ स्िास्थ्र् चौकीको भिन ६ 

४ नगर स्िास्थ्र् केतरको भिन १ 

५ सूर्यविनार्क नगरपाविका अस्पताि, दवधकोट १ 

६ वजप २ 

७ ल्र्ापटप ४० 

८ वपकअप ३ 

९ स्कुटर १४ 

१० वसिाई मेवसन २६ 

११ िाि पंखा १२ 

१२ VHF मोिाईि सेट १३ 

१३ प्रोजेक्टर १ 

१४ क्रिज १ 

१५ वप्रतटर २७ 

१६ LED Display १ 

१७ कम्प्र्ुटर टेबि १६ 

१८ मोटर साईकि २२ 

१९ मोनीटर ४ 

२० ग्र्ास वहटर ५ 

२१ एर्र कवतडसनर ५ 

२२ सोफासेट १२ 

२३ वडवजटि तराज ु ३ 

२४ माईिो ओभन ५ 
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ताविका 5: नगरपाविकाको अचि सम्पवतको वििरण 

ि.स. वििरण एकाई 

२५ वडक्सटक्स कम्प्र्ुटर ३३ 

२६ टेविवभजन १ 

२७ घर टहरा १ 

२८ टोटि स्टेशन १ 

२९ शोकेस २ 

३० ररपर २ 

३१ वस्टि दराज ५७ 

३२ पानी तात ने पम्प ७ 

३३ क्रकचेन र् र्ाक १ 

३४ ठेिा गाडा ११ 

३५ एम्बुिेतस १ 

३६ ईतभटयर २ 

३७ अक्रफस टेबि १ 

३८ धर्ारी (BDC) ६ 

३९ र् र्ाक ४ 

४० घुम् ने कुसी १७ 

४१ रोिर  १ 

४२ टेबुि ५३ 
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पररच्छेद ३: स्थानीर् तहको राजश् ि अवधकार तथा आर् सभंाव्यता 

 

३.१ राजश् ि अवधकार सम्बतधी काननुी व्यिस्था 

नेपािको संविधानि ेस्थानीर् तहिाई वनम् नानुसारको राजश् ि अवधकार प्रत्र्ार्ोजन गरेको छः 

 

▪ सम्पवत कर 

▪ भूवमकर (मािपोत) 

▪ घर बहाि कर 

▪ सिारी साधन कर 

▪ व्यिसार् कर 

▪ मनोरतजन कर 

▪ सेिा शुल्क दस्तुर 

▪ घर जग्गा रवजष् रेशन शुल्क 

▪ पर्यटन शुल्क 

▪ विज्ञापन कर 

▪ दण्ड जररिाना 

 

संघीर् कानुन (स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीर् तहिाई वनम् नानसुार आर् संकिन 

गने अवधकार प्रदान गरेको छ । 

 

क) गाउाँपाविका िा नगरपाविकाको एकि अवधकार 

 

अ) कर 

▪ सम्पवि करः आफ्नो िेत्रवभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरिे चचेको जग्गामा सम्पवि कर 

िगाई बााँकी जग्गा र घर नभएका अतर् जग्गामा भूमीकर (मािपोत) िगाउनु पने । “घरिे चचेको 

जग्गा” भन्नािे घरिे ओगटेको जग्गाको िेत्रफि र अवधकतम सो िेत्रफि बराबरको थप जग्गासम्म 

पने । (आर्थयक ऐन, २०७५ र केही नेपाि ऐनिाई संसोधन गनय बनेको ऐन, २०७५ िाट संशोवधत 

व्यिस्था) 

▪ भूवम कर (मािपोत): आफ्नो िेत्रवभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका आधारमा िगाउने । 

तर, सम्पवि कर िगाएको अिस्थामा भूवमकर (मािपोत) िगाउन नपाइने । (आर्थयक विधेर्क 

२०७५ बाट संशोवधत व्यिस्था) 

▪ घर जग्गा बहाि करः कुनै व्यवक्त िा संस्थािे भिन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

कारखाना, जग्गा िा पोखरी पूरै िा आंवशक तिरिे बहािमा क्रदएकोमा । 

▪ व्यिसार् करः पूाँजीगत िगानी र आर्थयक कारोबारको आधारमा । 

▪ सिारी करः टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, विद्यतुीर् ररक्सामा । 

▪ जवडबुटी, किाडी र जीिजततु करः आफ्नो िेत्रवभत्र उन, खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), किाडी 

माि, जीिजततुको हाड, सीङ, प्िााँख, छािाको व्यिसावर्क उपर्ोग गरे बापत । 
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आ) शलु्क 

 

▪ बहाि वबटौरी शुल्कः आफुिे वनमायण, रेखदेख िा संचािन गरेको हाट, बजार िा पसि िा सरकारी 

जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग बापत । 

▪ पार्कय ङ् शुल्कः आफ्नो िेत्रवभत्र कुनै सिारीिाई पार्कय ङ् सिेा उपिधध गराए बापत । 

 

इ) सिेा शलु्क 

 

▪ आफ्नो िेत्रवभत्र सचंािनमा रहकेा केििकार, रेक्रकङ्ग, कार्क्रकङ्ग, बंजी जम्प, वजपफ्िार्र, 

प्र्ाराग्िाइवडङ्ग आक्रद मनोरंजन तथा साहसी खेिकुदसम्बतधी सेिा िा व्यिसार्मा । 

▪ आफुिे वनमायण, संचािन िा धर्िस्थापन गरेका स्थानीर् पूिायधार िा उपिधध गराएको देहार्को 

सेिामा (खानेपानी, वबजुिी, धारा, अवतवथ गृह, धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागहृ, फोहरमैिा 

व्यिस्थापन, सरसफाई, ढि वनकास, सडक बवि, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्यार्ामशािा, 

पर्यटकीर् स्थि, हाटबजार, पशु िधशािा, शिदाह गृह, धोविघाट, सडक, िसपाकय , पुि आक्रद) 

▪ अचि सम्पवि िा अतर् कुनै विषर्को मूल्र्ांकन सेिा शुल्क । 

▪ वसफाररश सम्बतधी कुनै सेिा शुल्क । 

 

ई) दस्तरु 

 

▪ दताय, अनुमवत तथा निीकरण दस्तुरः 

• एफएम रेवडर्ो संचािन, “घ” िगयको वनमायण इजाजत पत्र, विद्यािर् स्थापना, स्थानीर् 

स्तरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्राविवधक वशिा तथा व्यिसावर्क ताविम, ट्युसन, 

कोवचङ, औषवध पसि, प्िरटङ्ग 

• ढुङ्गा, वगट्टी, िािुिा, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेटजस्ता िस्तुको सभेिण, उत्खनन् तथा उपर्ोग 

▪ नक्सा पास दस्तुर 

▪ पंजीकरण व्यिस्थापन दस्तुर 

▪ िडामाफय त् गररने वसफाररश तथा प्रमावणत दस्तुर 

 

उ) वबिी गनय सक् न े(केवह नपेाि ऐनिाई ससंोधन गनय बनकेो ऐन २०७५ बाट ससंोवधत व्यिस्था) 

 
▪ गाउाँपाविका तथा नगरपाविकािे आफ्नो िेत्रवभत्र िातािरणीर् प्रभाि मूल्र्ांकन तथा प्रारवम्भक 

िातािरणीर् परीिणबाट तोक्रकएको पररमाणमा स्िेट, ढुङ्गा, वगट्टी, बािुिा एिम् माटोजतर् 

िस्तुको वबिी गनय सक् ने । 

▪ गाउाँपाविका तथा नगरपाविकािे आफ्नो िेत्रवभत्रको साियजवनक तथा ऐिानी जग्गामा रहकेो काठ 

दाउरा, जराजुरी, दहिर बहिर आक्रदको वबिी गनय सक् ने । 

▪ र्स्तो वबिीबाट प्राप् त रकम गाउाँपाविका तथा नगरपाविकाको संवचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 

 

ऊ) सामदुावर्क िनबाट आर् प्राप् त गन े
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▪ सामुदावर्क िन उपभोक्ता सवमवतिे िन पैदािार वबिी तथा उपर्ोग सम्बतधी आफ्नो िार्षयक 

कार्यर्ोजना बनाई गाउाँपाविका तथा नगरपाविकाबाट स्िीकृत गराउन ुपने । 

▪ िन पैदािारको वबिी िापत प्राप्त हुन े रकमको १०% रकम सम्बवतधत गाउाँपाविका तथा 

नगरपाविकाको संवचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 

 

 
 

ख) प्रदशे तथा सघंीर् काननू अनसुार प्राप् त हुन ेदफा (दफा ११-४) 

 

▪ प्राकृवतक स्रोत साधन र सेिा शुल्क रोर्ल्टी 

▪ खवनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 

▪ सामुदावर्क िनको संचािन व्यिस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ पानी घट्ट, कुिो पैनी जस्ता सेिाबाट प्राप्त रोर्ल्टी 

▪ प्राकृवतक स्रोत साधन र सेिा शुल्क रोर्ल्टी 

▪ खवनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 

▪ सामुदावर्क िनको संचािन धर्िस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ खानेपानी महसुि 

▪ स्थानीर् साना सतह तथा भूवमगत लसंचाई सेिा शुल्क 

▪ स्थानीर् स्तरमा जडीबुटी तथा गैरकाष् ठ िन पैदािार उत्पादन, सकंिन, प्रशोधन र बजार 

धर्िस्थापन 

▪ जनरि अस्पताि, नर्सयङ्ग होम, वनदान केतर र स्िास्थ्र् संस्थाको दताय, सचंािन अनमुवत 

▪ स्थानीर् साियजवनक र्ातार्ातको रुट अनुमवत, निीकरण 

▪ इतटरनेट सेिा, टेिीसेतटर, केिि, तारविवहन टेविवभजन प्रसारण अनुमवत, निीकरण 

▪ स्थानीर् तहका पत्रपवत्रकाको दताय 

 

संघीर् काननु (अततर सरकारी विि व्यिस्थापन ऐन २०७४) िे स्थानीर् तहिाई वनम्न अनुसार विविर् 

अवधकार प्रदान गरेको छः 

१) एकि कर प्रशासन सम्बतधी व्यिस्था (आर्थयक ऐन २०७५ बाट संशोवधत व्यिस्था) 
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क) सिारी साधन करको दर प्रदेशिे िगाउने र उठाउने । तर टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र विद्युतीर् 

ररक्सामा सिारी साधन करको दर गाउाँपाविका िा नगरपाविकािे िगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रवजष् रेशन शुल्कको दर प्रदेशिे िगाउने र गाउाँपाविका िा नगरपाविकाि ेउठाउने । 

ग) मनोरतजन करको दर प्रदेशिे िगाउने र गाउाँपाविका िा नगरपाविकािे उठाउने । 

घ) विज्ञापन करको दर गाउाँपाविका िा नगरपाविकाि ेिगाउने र उठाउन े। 

(ख), (ग) र (घ) बमोवजमको करबाट उठेको रकममध्र्े ६० प्रवतशत रकम गाउाँपाविका िा 

नगरपाविकाको संवचत कोषमा जम्मा गरी ४० प्रवतशत रकम मावसक रुपमा प्रदेश संवचत 

कोषमा जम्मा गनुय पने । 

ङ) प्रदेशिे सिारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदेश विभाज्र् कोषमा जम्मा गनुयपने । 

• प्रदेश विभाज्र् कोषमा जम्मा भएको ६० प्रवतशत रकम प्रदेश सरकारिाई र ४० प्रवतशत 

स्थानीर् तहिाई बााँडफााँट गररने । 

• आर्ोगिे वनधायरण गरेको आधार र ढााँचा बमोवजम प्रदेश सरकारिे स्थानीर् तहिाई 

िााँडफााँट गने । 

• प्रदेशिे मावसक रुपमा सम्बवतधत स्थानीर् संवचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 

 

२) राजश् ि बााँडफााँट 

 

▪ नेपाि सरकारिे संकिन गरको मूल्र् अवभिृवि कर र अततशुल्कबाट संकिन भएको रकमको १५% 

स्थानीर् विभाज्र् कोषमा जम्मा हुने । 

• आर्ोगिे वनधायरण गरेको आधार र ढााँचा बमोवजम बााँडफााँट हुने । 

• स्थानीर् संवचत कोषमा मावसक रुपमा प्राप्त हुने । 

▪ प्राकृवतक स्रोतबाट प्राप् त हुने रोर्वल्टको बााँडफााँड आर्ोगको वसफाररसमा प्राकृवतक श्रोतको 

उपर्ोगबाट प्रभावित हुने स्थानीर् तहिाई २५% 

• प्राकृवतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी िार्षयक रुपमा प्राप् त हुन े

३) अनदुान 

 

▪ वििीर् समानीकरण अनुदानः खचयको आिश्र्कता र राजस्िको िमताको आधारमा आर्ोगको 

वसफाररशमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने । 

▪ सशतय अनुदानः कुनै र्ोजना कार्ायतिर्न गनय आर्ोगिे तोकेको आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त 

हुने  । 

▪ समपूरक अनुदानः पूिायधार विकास सम्बतधी कुनै र्ोजना कार्ायतिर्न गनय र्ोजनाको कुि िागतको 

अनुपातका आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुने । 

▪ विशेष अनुदानः कुनै खास उद्देश्र् र र्ोजनाको िावग संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुने  

 

४) िैदवेशक सहार्ता तथा आततररक ऋण 
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▪ नेपाि सरकारको पूिय स्िीकृवत विएर मात्र िैदेवशक अनुदान िा सहर्ोग विन िा बैदेवशक अनुदान 

िा सहर्ोगमा र्ोजना िा कार्यिम कार्ायतिर्न गनय गराउन सक् ने । 

▪ नेपाि सरकारको सहमवत विएर मात्र विि आर्ोगिे वसफाररस गरेको वसमावभत्र आततररक ऋण 

विन सक् ने । 

▪ नेपाि सरकारसाँग मनावसि कार्यका िावग ऋण विन सक् ने । 

 

उपरोक्त व्यिस्थाहरूिे स्थानीर् तहिाई प्राप् त हुन सक् न ेआर्का स्रोतहरूिाई व्या्र्ा गरेको छ । स्थानीर् 

तहिे कानून बमोवजम बाहके आफ्नो अवधकार िेत्रमा कुनै कर िगाउन, उठाउन र ऋण विन नपाउने व्यिस्था 

हुनुका साथै वनम् न अनुसारका थप व्यिस्थाहरू रहकेा छन् । 

 

▪ कर िगाउाँदा रावष् रर् आर्थयक नीवत, िस्तु तथा सेिाको ओसार पसार, पूाँजी तथा श्रम बजार, वछमेकी 

प्रदेश तथा स्थानीर् तहिाई प्रवतकुि असर नहुने गरी िगाउनु पने (संिैधावनक धर्िस्था) । 

▪ कर निाग् नेः कूटनीवतक वनर्ोग, कूटनीवतज्ञ, िैदेवशक ऋण िा सहार्ताबाट सचंावित पररर्ोजनाबाट 

हुने पैठारी, सामुवहक िा सरं्ुक्त आिासको वबिी नभएको स्टक, सामुवहक आिासको साियजवनक 

उपर्ोगको िेत्र । 

▪ सेिा शुल्क असुिी कार्य आफै िा व्यिस्थापन करार िा साियजवनक वनजी साझेदारीबाट गनय सक् ने । 

 

३.२ आततररक आर् पररचािनको ितयमान अिस्था 

सूर्यविनार्क नगरपाविकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ को िावग आर्थयक ऐन जारी गरी स्थानीर् सरकारको 

कर तथा शुल्कहरु वनधायरण गरेको छ । नगरपाविकाको सोही ऐनको आधारमा सम्भाव्य आर् वशषयकहरूको 

पररचािन अिस्थाको विश् िेषण गररएको छ । र्सिे नगरपाविकामा सम्भािना भएका आर् वशषयकहरूको 

संभाव्यता, संकिनको अिस्था तथा दरको वनधायरणको अिस्थािाई थप प्रस् ट पादयछ । 

 

ताविका 6: नगरपाविकाको आततररक आर् पररचािनको ितयमान अिस्था 

ि.स. आर्का वशषयकहरु सभंािना दर सकंिन 

क कर तफय     

१ सम्पवत कर √ √ √ 

२ भूवम कर √ √ √ 

३ घर जग्गा िहाि कर √ √ √ 

४ व्यिसार् कर √ √ √ 

५ सिारी साधन कर √ √ नभएको 

७ मनोरतजन कर √ -  

६ जवडबुरट, किाडी र जीिजततु कर √ √ √ 

७ वसफाररस दस्तुर √ √ नभएको 

८ विज्ञापन कर √ √ √ 

९ पर्यटन शुल्क √ √ नभएको 

१० दण्ड जररिाना √ √ √ 

ख गरैकर राजश् ि    
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ि.स. आर्का वशषयकहरु सभंािना दर सकंिन 

१ सिारी पार्कय ङ शुल्क √ √ √ 

२ फोहोरमैिा व्यिस्थापन शुल्क √ √ √ 

३ घर नक्शा पास दस्तुर √ √        √ 

४ ढंुगा,वगटी, िािुिा, दहिर बहिर शुल्क √ √ √ 

५ वसफाररस तथा िक्र्ौनी दस्तुर √ √ √ 

६ नाता प्रमावणत दस्तुर √ √ √ 

७ अतर् प्रमावणत दस्तुर √ √ √ 

८ 

दताय, अनुमवत तथा नविकरण दस्तुर एफ 

एम रेवडर्ो संचािन, घ िगयको वनमायण 

ईजाजतपत्र, विद्यािर् स्थापन, स्थानीर् 

स्तरका व्यापाररक फमय) 

√ √ √ 

९ 
अतर् स्रोत पररचािन (नक्सा फाराम, 

फोटोकपी, प्रोफाईि, घरनम्िर आक्रद) 
√ √ √ 

१० िहाि विटौरी शुल्क √ √ √ 

११ सिारी, पटके र पार्कय ङ कर √ √ √ 

१२ साियजवनक शौचािर् शुल्क √ -  

१३ जग्गा रेखांकन दस्तुर √ √ √ 

१४ सरकारी सम्पवतको िहािबाट आर् √ -  

१५ फोहोरमैिा व्यिस्थापन शुल्क √ √ नभएको 

१६ पशुिधशािा सेिा शुल्क √ -  

१७ सडक ििी सेिा शुल्क √ -  

१८ ढि वनकास सेिा शुल्क √ - √ 

१९ दण्ड जररिाना √ √ √ 

 

माथी उल्िेख गररएका वशषयकहरु मध्र्े करतफय  सम्पवत कर, भूवमकर, व्यिसार् कर, घरजग्गा िहाि कर र 

विज्ञापन कर संकिन भएको देवखतछ भने गैरकर तयफ सिारी पार्कय ङ शुल्क, फोहोरमैिा व्यिस्थापन शुल्क, घर  

नक्शापास दस्तुर, वसफाररस तथा प्रमावणत दस्तुर, ढंुगा गट्टी िािुिा विक्रि, नाता प्रमावणत दस्तुर, बहाि 

विटौरी शुल्क आक्रदबाट भने कर संकिन भएको देवखतछ । सूर्यविनार्क नगरपाविका राजधनी काठमाण्डौसंग 

नवजकै रहकेो र वतब्र शहरीकरण तफय  अगाढी बक्रढरहकेोिे मनोरतजन कर, विज्ञापन कर, सिारी कर, पर्यटन 

सिेा शुल्क, ढि वनकास, सडक बवि, मेवसन औजार भाडा, साियजवनक संरचना ममयत संभार आक्रदबाट राजश् ि 

संकिन हुने संभािना भएतापवन त्र्सबाट उल्िे्र् रुपमा राजश् ि असुिी हुन सकेको छैन । सिारी करको 

सम्भािना भएर दर वनधायरण गररएको भएपवन संकिन भएको देवखदैन । सरकारी सम्पवि (जेसीबी, ट्र्र्ाक्टर) 

को बहाि िगाउन सक्रकन ेभएपवन हािसम्म सो वशषयकबाट आर् संकिन भएको छैन । अतर् शीषयकका हकमा 

पवन सम्भािना छ तर असुिी शुरु भएको छैन । 
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३.३ आततररक आर् सकंिनको प्रमखु िते्र र सभंािान विश् िेषण 

३.३.१ स्थानीर् कर राजश् ि 

 

क) सम्पवत कर 

 

हािको अिस्था 

 

नगरपाविकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ३ मा “नगरपाविकाको िेत्रवभत्र अनसुूची १ (ख) बमोवजम 

एकीकृत सम्पवि कर िागू गरी कार्ायतिर्न गररन ेव्यहोरा उल्िेख गररएको छ । आर्थयक ऐनको अनसुूची १ 

(ख) मा ३६ िटा  क्र्ाटेगोरीमा सम्पवत करको दर वनधायरण गररएको छ । सम्पवत कर समर्मा न ैदावखिा 

नगरेमा बार्षयक १०% जररिाना िाग् ने व्यिस्था छ भन ेझूठा वििरण पेश गरी पुनःमूल्र्ाङ्कनमा िाग् ने 

जररिाना २५% रहकेो छ । त्र्सैगरी झुठा वििरण सम्पवत कर उजरुी सुराकी पुरस्का जररिारनाको २५% 

रहकेो छ । नगरपाविकाको “सूर्यविनार्क दपयण २०७८” अनुसार आर्थयक बषय २०७८/७९ मा सम्पवत करबाट 

बार्षयक रु १,१७,३६,३३६ आर् हुन ेिक्ष्र् रहकेोमा हािसम्म रु १,९०,००,००० सकंिन भएको देवखतछ । 

सम्पवत करको दररेट तर्ूनतम रु २५ देवख रु ६०,००० सम्म तोक्रकएको छ । रु ५ करोड भतदा मावथको 

सम्पवतमा प्रवत हजार रु २ रुपैर्ा कर िाग् ने व्यिस्था छ गररएको छ । 

  

सभंािना 

 
रावष् रर् जनगणना २०७८ को प्रारवम्भक नवतजा अनुसार सूर्यविनार्क नगरपाविकामा कुि ३५८८५ घरधुरी 

छन् भने ७०% घरको स्िावमि आफ्नै रहकेो देवखतछ । विद्यमान कानुनी व्यिस्थािे घर र घरिे चचेको जग्गा 

र अवधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मात्र सम्पवि कर िाग् ने व्यिस्था रहकेो हुाँदा नगरपाविकामा 

आफ्नै स्िावमत्िको जग्गामा घर भएका (कररब ७०%) घरधुरीको कुि २५११९ घरधरुीिाई सम्पवि करको 

करदाता गणना गनय सक्रकतछ । नगरपाविकाको अवधकांश िेत्र शहरी भेगमा पने भएकोिे सम्पतीको तर्ूनतम 

मूल्र्ाङकन नै रु १ िाख रहकेो छ । नगरपाविकािको आर्थयक ऐन २०७८ ि े ३६ िटा क्र्ाटोगोरीमा 

सम्पवतको मूल्र्ाङ्कन गरी १ िाख देवख ५० करोड सम्मको सम्पवतको कर वनधायरण गररएको छ । जसमा ५ 

करोड भतदा बक्रढको सम्पवतमा प्रवत हजार रु २ रुपैर्ा कर िाग् ने व्यिस्था गररएको छ । उक्त मूल्र्ाङकन दर 

अनुसार संभावित करदताहरुिाई १५ िटा क्र्ाटागोरीमा विभाजन गरी संभाव्य सम्पवतको गणना 

वनम् नानुसार गरी आगामी बषयको िावग आर् प्रिेपण गररएको छ । गत बषयको सम्पवत करको उत्साहजनक 

बृविदरिाई हदेाय नगरपाविकािे आगामी केवह बषयवभत्रमा नै प्रिेवपत सम्पवत करको िक्ष्र् पुरा गनय सक् ने 

देवखतछ । 

 

ताविका 7: संभाव्य सम्पवत करदाता तथा सम्पवत कर 

वििरण  घरधुरी औसत दर  संभाव्य कुि आर् 

रु १ िाख देवख ३० िाख सम्म ८७९ ५० ४३९५० 

रु ३० िाख देवख ६० िाख  १५०० १०० १५०००० 

रु ६० िाख देवख ८० िाख २००० १२५ २५०००० 
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रु ८० िाख देवख १ करोड २६०० १७५ ४५५००० 

रु १ करोड देवख २ करोड ७५०० ३५० २६२५००० 

रु २ करोड देवख ३ करोड ५००० ८५० ४२५०००० 

रु ३ करोड देवख ५ करोड १५०० १२०० १८००००० 

रु ३ करोड देवख ४ करोड १२०० २५०० ३०००००० 

रु ५ करोड देवख ७ करोड १००० ३५०० ३५००००० 

रु ७ करोड देवख १० करोड ८०० ८००० ६४००००० 

रु १० करोड देवख १५ करोड ५०० १२००० ६०००००० 

रु १५ करोड देवख २०करोड ३५० १८००० ६३००००० 

रु २० करोड देवख ३० करोड १५० २२००० ३३००००० 

रु ३० करोड देवख ४० करोड १०० ३५००० ३५००००० 

रु ४० करोड देवख ५० करोड ५० ५०००० २५००००० 

जम्मा २५१२९   ४४०७३९५० 

 

सधुारका पिहरु 

 

सम्पवि कर कार्ायतिर्नका िावग नगरपाविकािे गनुयपन ेविषर्हरु वनम् नानुसार रहकेो देवखतछः 

 

▪ आर्थयक ऐनमा उल्िेवखत करको दर पुनर्ियचार गने । 

▪ सम्पवि कर सम्बतधी जनप्रवतवनवध तथा कमयचारीहरुका िावग सचेतना ताविम संचािन गने । 

▪ सम्पवि कर सम्बतधी नगरिासीहरुिाई विवभत न माध्र्महरुबाट सूवचत गने । 

▪ व्यिसार्को करको िगत संकिन गरी व्यिसार् करको अवभिेखिाई सम्पवि करको अवभिेखसंग 

आिि गने । 

 

ख) मािपोत िा भवूम कर 

 

हािको अिस्था 

  

नगरपाविकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ३ मा अनसुचूी १ (ख) िमोवजम मािपोत िा भूवमकरको दर 

वनधायरण गररएको छ । र्समा नगरपाविकाको िडा अनसुार प्िावनङ मोटर बाटो, पक् की सडकको दााँर्ाबााँर्ा, 

कच् ची सडकको दााँर्ाबााँर्ा, सहार्क बाटोको दााँर्ाबााँर्ा, शाखा बाटोको दााँर्ाबााँर्ा, गोरटे बाटो, 

चिनचल्तीको बाटो, कुिोबाटो, बाटो नभएको खेवतर्ोग्र् जवमन, बाटो भएको खेवतर्ोग्र् जमीन, पाखोबारी, 

पहाडी जमीन, सडकको मापदण्ड, अरवनको राजमागयमा जोवडएको जग्गाहरु आक्रद िमोवजम िगीकरण गरी 

जग्गाको तर्ूनतम मूल्र्ाङ्कनको आधारमा भूवम करको दर तोक्रकएको छ । जस अनुसार प्रवत रोपनी जग्गाको 

मूल्र्ाङ्कन सडकको पहुाँच र िडा अनसुार रु ७,००० देवख रु ८,००,००० सम्म (अरवनको राजमागयिे 

छोएको) तोक्रकएको छ । र्सरी तोक्रकएको तर्ूनतम दर रेट िा सम्पवत धनीको स्ि-घोषणा मध्र्े जुन बढी हुतछ 

त्र्ही दररेट कार्म गनय सक्रकने व्यिस्था आर्थयक ऐनिे गरेको छ । भूवमकरबाट नगरपाविकाको आर्थयक बषय 

२०७७/७८ मा रु ४९१३७४ असुि गरेको देवखतछ । 
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सभंाव्यता 

नगरपाविकाको “सूर्यविनार्क दपयण २०७८” अनुसार २२२८.८६ हके्टर (४८८११.६३ रोपनी) खेवतर्ोग्र् 

जमीन रहकेो छ । कुि कृवषर्ोग्र् भूवम मध्र्े कररब ७०% जमीन सडकसंग जोवडएको अनुमान गनय सक्रकतछ 

। नगरपाविकाको खेवतर्ोग्र् भूवमिाई मूल्र्ाङकनको आधारमा विभाजन गदाय ताविका ६ बमोवजम रकम 

असुि हुनसक् न ेदेवखतछ । र्सप्रकार जमीनको मूल्र्ाङ्कनको आधारमा मािपोतको वहसाि गदाय कररब रु. 

७,०२,००,२७५ थप प्राप् त हुनसक् ने देवखतछ । उल्िेवखत रकम घर र घरिे चचकेो जग्गामा िाग् ने सम्पवि 

कर बाहके न ै प्राप् त हुनेगरी वहसाि गररएको छ । सूर्यविनार्क नगरपाविका राजधानी काठमाण्डौसंग 

जोवडएको र वतब्र रुपमा शहरीकरण भरैहकेोि ेताविका ८ प्रस्तुत गररएको मािपोतको प्रिेवपत रकम असिु 

हुने सक् ने देवखतछ । 

 

ताविका 8: मािपोतको संभावित प्रिेपण 

जमीनको प्रकार रोपनी दर (रु) कुि रकम (रु) 

अरवनको राजमागयसंग जोवडएको ३००० ३००० ९०००००० 

पक् की सडकिे जोवडएको १५००० २५०० ३७५००००० 

ग्राभेि सडकिे जोवडएको १०००० १५०० १५०००००० 

सहार्क सडकिे जोवडएको ७००० ८०० ५६००००० 

कच् ची सडकिे जोवडएको ५००० ५०० २५००००० 

गोरेटो सकडिे जोवडएको १२०० २०० २४०००० 

कुिो बाटोिे जोवडएको ६०० १०० ६०००० 

पाखोबारी ५००० ५० २५०००० 

वभरािो जमीन २०११ २५ ५०२७५ 

कुि ४८८११   ७,०२,००,२७५ 

 

सधुारका पिहरु 

र्स सम्बतधमा सुधारका पिहरु देहार् अनुसार छनः 

▪ खेवतर्ोग्र् जमीनको र्क्रकन तथ्र्ाङ्क सकंिन गन े। 

▪ आर्थयक ऐनमा मापिोतको दर उल्िेख गने । 

▪ साविकको िगीकरणका आधारमा बढी मूल्र् पने जग्गाको र्थाथय िगत तर्ार पान े। 

 

ग) व्यिसार् कर 

 

हािको अिस्था 

 

नगरपाविकािे आर्थयक ऐन २०७८ माफय त ्नगरपाविका िेत्रवभत्र संचावित उद्योग, व्यापार व्यिसार् िा 

सेिामा पंूवजगत िगानी र आर्थयक कारोिारका आधारमा आर्थयक ऐनको दफा ४ को अनुसूवच ३ िमोवजम 

व्यिसार् दताय तथा निीकरण कर िगाईने र असुि गने व्यिस्था रहकेो छ । आर्थयक ऐनमा विवभत न प्रकारका 

व्यिसार् िगार्त उत्पादनमूिक उद्योग र सेिा उद्योगहरुमा व्यिसार् करको बार्षयक दर वनधायरण गरेको छ 
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। सबैभतदा बढी १० करोड भतदा मावथको व्यिसार्िाई रु २० िाख सम्म बार्षयक शुल्क तोक्रकएको छ । 

सूर्यविनार्क नगरपाविका गठन पश् चात दताय भएका व्यिसार्हरु नविरकण  गराउनु पनेमा आर्थयक बषय को 

पवहिो छ मवहनासम्म (पौष मसाततसम्म) जररिाना निाग् ने व्यिस्था छ । उक्त समर् पश् चात भने व्यिसार् 

नविकरणको िावग दताय रकमको १०% शुल्क िाग् ने व्यिस्था रहकेो छ तर व्यिसार् नविकरणको शुल्क भन े

अनुसूचीमा रावखएको छैन । नगरपाविकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ मा व्यिसार् दताय तथा नविकरणबाट 

रु २,५०,००,००० असुि हुने िक्ष्र् रहकेोमा हािसम्म रु १,२५,७१,४०० संकिन भएको देवखतछ । 

 

सभंािना 

 

“सूर्यविनार्क दपयण २०७८” का अनुसार नगरपाविकामा हािसम्म दताय/सूचीकृत भएका व्यिसार्हरुको 

सं्र्ा २२१६ रहकेो छ । त्र्स अिािा नगरपाविकामा ५६ िटा संस्थागत विद्यािर्, २१ िटा मतटेश् िरी, 

३५ िटा बैंक तथा विविर् ससं्थाहरु, ५२ िटा पाटी प्र्ािेस तथा क्र्ाटररङ, १२५ िटा चुरोट तथा मक्रदरा 

थोक वििेता, २२७ िटा सहकारीहरु दताय भै सचंािनमा रहकेो देवखतछ । नगरपाविकाको अरवनको 

राजमागयको दााँर्ाबााँर्ा, अतर् बजार आसपास, मु्र् चोकहरुमा रहकेा व्यापार व्यिसार्, उद्योग तथा बजार 

िेत्रमा स-साना होटि रेष् टुरेतट आक्रद हदेाय र्ो सं्र्ा अझ बढी रहकेो अनुमान गनय सक्रकतछ । र्स अनुसार 

उपिधध व्यिसार् र नगरपाविकाको आर्थयक ऐन अनसुारको दररेट हदेाय व्यिसार्ीको कर वतने सामथ्र्य 

अनुसार व्यिसार् करको सम्भाव्यता वनम् न अनुसार आाँकिन गररएको छः 

 

ताविका 9: व्यिसार् करको अनुमावनत प्रिेपण  

ि.स. करदाता  सं्र्ा औसत करको दर संभावित आर् रु 

१ ठुिा उद्योगहरु १० २००००० २०००००० 

२ घरेिु तथा साना उद्योगहरु २८२ २०००० ५६४०००० 

३ मझौिा तथा थोक व्यिसार्हरु १८६ ५००० ९३०००० 

४ चुरोट, मक्रदरा थोक वििेता १९५ २०००० ३९००००० 

५ हाडयिेर्र ११० २०००० २२००००० 

६ होटि तथा रेष् टुरेतट १८१ १५००० २७१५००० 

७ पाटी प्र्ािेस तथा क्र्ाटररंग सेिा ५२ २०००० १०४०००० 

८ कृवषसंग सम्बवतधत व्यिसार् ९२ १५०० १३८००० 

९ नगरपाविकामा दताय भएका सहकारी १७० २५०० ४२५००० 

१० संघ/प्रदेशमा दताय भएका सहकारी ५७ २५०० १४२५०० 

११ संस्थागत विद्यािर् ५६ २५०० १४०००० 

१२ मतटेश् िरी २१ १५०० ३१५०० 

१३ राभि एजेतसी १२० ५००० ६००००० 

१४ हाउवजङ तथा ररर्ि स्टेट व्यिसार् १५ ३५००० ५२५००० 

१५ बैंक तथा विविर् संस्था ३५ २५००० ८७५००० 

१६ सिारी साधन वििेता २५ १५००० ३७५००० 

१७ नीवज अपताि, नर्सयङ होम, प्र्ाथोिोजी, पोिीवक्िवनक ७५ २०००० १५००००० 

१८ साना थोक तथा खुरा व्यापार ९०० ३००० २७००००० 

  जम्मा २५८२   २५८७७००० 
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त्र्सका अिािा नगरपाविकामा बार्षयक २५० िटा नर्ााँ घरेिु तथा साना उद्योगहरु व्यिसार्हरु दताय हुन े

अनुमान गदाय प्रवत व्यिसार् सरदर रु १०,००० का दरि ेथप व्यिसार् कर असुि भै थप रु २५,००,००० 

गरी कुि रु २,८३,७७,००० संकिन हुन ेप्रिेपण गररएको छ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

नगरपाविकाको व्यिसार् कर संकिनमा सुधार ल्र्ाउन वनम् न कार्यहरू गनय प्रस्ताि गररएको छः 

 

▪ नगरपाविकामा संचावित व्यिसार् करको दर पुनराििोकन गने । 

▪ सबै व्यिसार्ीिाई व्यिसार् दतायको आह्िान गने तथा धर्िसार् दतायका िावग घमु्ती वशविरिाई 

हरेक िषय वनरततरता क्रदने । 

▪ एकै प्रकारको व्यिसार्िाई व्यिसार्मा भएको िगानी तथा कारोिारको आधारमा ठूिा, मझौिा 

र साना (क, ख, ग) िगयमा िगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन गन े। 

▪ धर्िसार्ीहरुमा कर वतनय प्रोत्सावहत गने खािका कार्यिमहरु संचािन गने । 

▪ कर वशिा कार्यिम संचािन गने । 

▪ बढी कर वतने व्यिसार्ीहरुिाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गने । 

 

घ) विज्ञापन कर 

 

हािको अिस्था 

 

विद्यमान काननुी व्यिस्था अनुसार नगरपाविकािे आफ्नो िेत्रका सडक, चोक, साियजवनक स्थिमा विज्ञापन 

प्रचार-प्रसार आक्रदका िावग रा् न क्रदने साइन बोडय, ग्िो बोडय स्टि अक्रदमा विज्ञापन कर िगाउन सक् नेछ । 

संघीर् कानुन अनसुार र्ो प्रदेश सरकारसंग बााँडफााँड हुने कर हो । सूर्यविनार्क नगरपाविकाको आर्थयक ऐन 

२०७८ को दफा ७ मा नगरपाविका िेत्र वभत्र हुन ेविज्ञापन सेिामा अनुसचूी (६) िमोवजम विज्ञापन कर 

असुि गनय सक्रकने व्यिस्था गररएको छ । आर्थयक ऐनको अनुसूची ६ अनसुार र्स्तो विज्ञापनको दर बार्षयक 

प्रवत िगय क्रफट रु २० देवख रु १२०० सम्म तोक्रकएको छ भने मक्रदरा र सतूी जतर् विज्ञापनमा थप ५०% 

दस्तुर िाग् न ेव्यिस्था छ । नगरपाविकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ मा विज्ञापन कर िापत रु. ५०,००,००० 

संकिन गने िक्ष्र् विएकोमा हािसम्म रु. १५,००,००० मात्र संकिन गरेको देवखतछ । 

 

सम्भािना 

 

सूर्यविनार्क नगरपाविकाको अरवनको राजमागय आसपासमा ३०० िगय क्रफटका ठूिा होर्डयङ बोडयहरु १५० 

जवत र १५० िगय क्रफट जवतका साना ३५० जवत होर्डयङ िा साइन बोडयहरु रावखएका छन ् । त्र्सैगरी 

नगरपाविकाको मु्र् बजार र चोकहरुमा पवन २०० िगय क्रफटका ठूिा १२५ र १५० िगय क्रफटका साना 

१५० जवत होर्डयङ बोडय र साइनबोडयहरु छन ्। त्र्स्त ैचिवचत्र विज्ञापन िोडय, स्िोरि वभजन िोडय, सटर 

पेवतटङ, पोि व्यानर, वडवजटि होर्डयङ बोडय, छतमावथको विज्ञापन िोडय आक्रद समेत गरेर अतर् १५०० जवत 

विज्ञापन िोडयहरु छन । वतनीहरुको कर िापत प्रवत िगय क्रफट औसत रु. १०० देवख १२०० सम्मिे वहसाि 



सूर्यविनार्क नगरपाविकाको राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अवततम प्रवतिेदन) 

  28 | पा ना  

 

गदाय कररब रु. ४,१०,९०,००० विज्ञापन कर असुि हुन े सक् ने देवखतछ । नगरपाविकाको आर्थयक ऐन 

अनुसारको दररेट हदेाय विज्ञापन करको सम्भाव्यता वनम् न अनुसार आाँकिन गररएको छः 

 
ताविका 10: विज्ञापन करको अनुमावनत प्रिेपण  

ि.स. वििरण सं्र्ा 
आकार 

(िगय क्रफट) 

विज्ञापन दर 

(प्रवत िगय क्रफट) 
जम्मा 

१ अरवनको राजमागय आसपासका ठूिा होर्डयङ बोडय १५० ३०० १५० ६७५०००० 

२ अरवनको राजमागय आसपासका साना होर्डयङ बोडय ३५० १५० १५० ७८७५००० 

३ 
नगरपाविकाको मु्र् चौक र बजारका ठूिा 

होर्डयङ बोडय १२५ २०० १५० ३७५०००० 

४ 
नगरपाविकाको मु्र् चौक र बजारका साना 

होर्डयङ बोडय १५० १५० १५० ३३७५००० 

५ चिवचत्र विज्ञापन बोडय ५० ५० ३०० ७५०००० 

६ स्िोरि वभजन बोडय १५० २५ २०० ७५०००० 

७ व्यानर/क्रफल्म पोस्टर ५० ५० १२०० ३०००००० 

८ सटर पेवतटङ ५०० १२० २० १२००००० 

९ पोि व्यानर ३५० १२ २०० ८४०००० 

१० वडवजटि होर्डयङ बोडय ३५० ३० १०० १०५०००० 

११ छतमावथको विज्ञापन बोडय ७० १५० १००० १०५००००० 

१२ व्यिसार्ी भिन प्रिेश द्वार विज्ञापन ५० ५० ५०० १२५०००० 

जम्मा  ४१०९०००० 

 

सधुारका पिहरू 

 

▪ विज्ञापनका सामग्री तथा प्रर्ोग भएका स्थानका सतदभयमा र्थाथय तथ्र्ांक संकिन गने । 

▪ नगरपाविकाको अनुमवत वबना जथाभावि रुपमा विज्ञापनका होर्डयकङ बोडयहरु रा् न वनषेध गने । 

▪ संकवित वििरण अनुसार विज्ञापन करको दर वनधायरण गने । 

▪ तर्ूनतम संकिन हुन सक् ने रकम र्क्रकन गरी ठेक् का अंक वनधायरण गने । 

▪ सम्भाव्य स्थानहरुमा विज्ञापन प्रिद्वयनको िातािरण तर्ार गने । 

 

ङ) घर/जग्गा िहाि कर 

 

हािको अिस्था 

 

नगरपाविकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ३ मा घरजग्गा िहाि करको व्यिस्था रहकेो छ । सूर्यविनार्क 

नगरपाविका िेत्रवभत्र कुन ैव्यवक्त िा संस्थाि ेघर, भिन, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, छप्पर, सेड, जग्गा, पोखरी, 

पाकय , हिभाडा िगार्तका संरचना आंवशक तिरिे िा अतर् कुनै आम्दानी हुने गरी िहािमा क्रदईएकोमा 

अनुसूची (२) िमोवजम िहाि अंकको १०% िहाि कर िाग् ने व्यिस्था गररएको छ । आिासीर् प्रर्ोजनका 

िावग क्रदईएको घरको हकमा भने िहाि अंको ५% िहाि कर िाग् ने व्यिस्था गररएको छ । सूर्यविनार्क 
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नगरपाविका राजधानी काठमाण्डौसंग जोवडएको र वतब्र शहरीकरण तफय  उतमुख भएकोिे नगरपाविकामा 

व्यापाररक र आर्थयक गवतविवधहरु बक्रढरहकेो तथा ठूिा व्यापाररक भिनहरु वनमायण भैरहकेो छन । तर 

संस्थागत रुपमा बहािमा बस् ने संस्थाहरूि ेअतर् वनकार्को काननूी प्रािधानका कारण नबुझाई नहुने भएको 

खण्डमा मात्र िहाि कर बझुाउने गरेको देवखतछ । त्र्सैिे िहाि कर पूणय रुपमा कार्ायतिर्न हुन सकेको 

खण्डमा र्सबाट नगरपाविकािे मनग्र् ेकर संकिन गन ेसक् ने देवखतछ । नगरपाविकािे आ.ि. २०७८/७९ 

मा र्स शीषयकिाट रु. २,२५,००,००० संकिन गने िक्ष्र् विएकोमा रु १,०५,६८,३११ संकिन भएको 

देवखतछ । 

 

सभंािना 

 

रावष् रर् जनगणना २०६८ को प्रारवम्भक तथ्र्ाङ्क अनसुार सूर्यविनार्क नगरपाविकामा कुि ३५८८५ 

घरधुरी छन । जसमध्र्े नगरपाविका िेत्रमा कररि १०००० घरधुरीिे आफ्नो घरजग्गा िहाि क्रदएको 

अनुमान गनय सक्रकतछ । नगरपाविकाको विद्यमान घरजग्गा िहाि कर (१०%) को आधारमा विश् िेषण गदाय 

देहार् बमोवजम िहाि कर सकंिन हुने प्रारवम्भक अनुमान गनय सक्रकतछ । 

 

ताविका 11: िहाि करको अनुमावनत प्रिेपण 

ि.स. 
प्रर्ोजनका आधारमा िहािमा 

िस् ने 

सं्र्ा 

(क) 

मावसक 

िहाि (ख) 

बार्षयक िहाि 

(ग) 

जम्मा िहाि 

असुिी (घ) िहाि कर 

(१०%) 
ख × १२ क × ग 

१ बैंक तथा विविर् संस्था ३५ २०००० २४०००० ८४००००० ८४०००० 

२ सहकारी संस्था २२७ १५००० १८०००० ४०८६०००० ४०८६००० 

३ अतर् संघ सस्था ३५० १५००० १८०००० ६३०००००० ६३००००० 

४ ठूिा व्यिसार्हरु १० १५०००० १८००००० १८०००००० १८००००० 

५ होटि तथा रेष् टुरेतट १८१ २५००० ३००००० ५४३००००० ५४३०००० 

६ अतर् व्यिसार्हरु ५०० २०००० २४०००० १२००००००० १२०००००० 

७ सटर भाडा ३००० ३००० ३६००० १०८०००००० १०८००००० 

८ घरर्ासी प्रर्ोजनमा बस् नेहरु १०००० २५०० ३०००० ३०००००००० ३००००००० 

कुि १४३०३   ३००६००० ७१२५६०००० ७१२५६००० 

 

सधुारका पिहरू 

 

▪ िहािमा भएका घरजग्गाको िगत संकिन गरी अद्यािवधक गने र सम्पवि करसंग आिि गने । 

▪ घर तथा जग्गा धवन र िहाििािाहरू वबचको िहाि सम्झौता अवनिार्य गने । 

▪ घरजग्गा िहाि रकम मूल्र्ांकन गनय संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रवत िगयक्रफटका दरिे 

िहाि मूल्र् वनधायरण गन ेर सो िमोवजम िहाि रकम वनधायरण गरी कर संकिन गने । 

▪ घरजग्गा िहाि कर संकिन कार्यविवध तजुयमा गन े। 
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च) जवडबरुट, किाडी र वजिजतत ुकर 

 

हािको अिस्था 

 

नगरपाविकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ५ मा जवडबटुी, किाडी, जीिजतत ुकरको व्यिस्था गररएको छ 

। जसमा नगरपाविकाको िते्रवभत्र कुनै व्यवक्त िा संस्थािे उन, खोटो, जवडबुटी, निकस, किाडी माि र 

प्रचवित कानुनिे वनषेध गरेको जीिजतत ुबाहकेका अतर् मृत िा माररएका जीिजततकुो हाड, वसङ, प्िााँख, 

छािा जस्ता िस्तकुो व्यिसावर्क करोिार गरेिापत अनुसूची ४ िमोवजम कर िगाईने र असुि गररन े

व्यिस्था छ । तर र्ी शीषयकहरुमा नगरपाविकािे हािसम्म कुनै कर सकंिन गनय सकेको छैन । सबैभतदा बढी 

छािा ठूिो प्रवत गोटा रु ३० कर तोक्रकएको छ भने खािी वससी (मक्रदरा र अतर्) ५०० एम. एम. भतदा 

तिको सीसीमा ०.२५ पैसा प्रवत गोटा कर तोक्रकएको छ । 

 

सभंािना 
 

सूर्यविनार्क नगरपाविका राजधानी काठमाण्डौसंग जोवडएको र तीब्र शहरीकरण भरैहकेो नगरपाविका हो 

। जसि ेगदाय किाडी माििस्तुको संकिन र वनर्ायत हुन ेसक् ने संभािना रहकेो छ । त्र्सैगरी जवडबुटीको 

संकिन तथा वबिी सम्बतधमा कुन ैतथ्र्ांक नभए पवन आसपासको ग्रामीण िेत्रमा र्सको उत्पादन र वििीको 

सम्भाधर्ता देवखतछ । सूर्यविनार्क नगरपाविकाका ग्रावमण भेगमा कुखुरा, खसी, बोका, भैसीहरुको 

पािनपोषण हुने भएकोिे नगरपाविकाबाट भक्तपुर, िवितपुर र राजधानी काठमाण्डौ उपत्र्कामा मासु र 

छािाको वनकासी हुन सक् ने संभािना समेत रहकेो छ । त्र्सैिे र्स नगरपाविकामा उल्िेवखत वशषयकमा 

किाडी तफय  २० िाख, जवडबुटी तफय  ५ िाख, पशुजतर् पदाथय तफय  ५ िाख गरी ३० िाखसम्म बार्षयक कर 

संकिन हुने प्रारवम्भक अनुमान गररएको छ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

जवडबुरट, किाडी र वजिजततु कर संकिनको िावग वनम् न पिहरुमा सुधार ल्र्ाउनुपने देवखतछः 

 

▪ व्यिसार्ीहरुको दताय र अवभिेखीकरण गने । 

▪ किाडी िस्तुहरुको व्यिसावर्क कारोिार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी िार्षयक ठेक् का ितदोिस्त गरी 

कर सकंिन गन े। 

▪ जडीबुटीको र वजिजततुको उपिधधता पिा िगाई कारोबारमा कर संकिन शुरुिात गने । 

▪ जवडबुटी, किाडी तथा जीिजततुको व्यािसावर्क रुपमा कारोिार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी 

कारोिारको आधारमा कर सकंिन गने । 

 

३.३.२ गरै कर राजश् ि 

 

क) घर नक्शा पास एि ंरवजष् रेशन दस्तरु 

 

हािको अिस्था 
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नगरपाविकाको आर्थयक ऐन २०७८ मा घर  नक्शापास सम्बवतध दफा व्यिस्था उल्िखे गरेको देवखदैन । तर 

उक्त ऐनको अनुसूची १० को “नगरपाविकाि ेआफ्नो िते्रवभत्र िगाउन सक् ने सेिा शुल्क दस्तुर” अततरगत 

िम सं्र्ा १३ मा भने घरनक्शा पास सम्बतधी दस्तुर उल्िेख भएको पाईतछ । नगरपाविकामा हाि 

नक्शापास अवनिार्य गररएको भएतापवन नगरपाविकाका कवतपर् िडाहरु ग्रावमण प्रकृवतका रहकेोि ेउक्त 

िडाहरुमा घर तथा भिन वनमायण गदाय नक्शापास सम्बतधी व्यिस्थाको चेतना अभाि र नगरपाविकाको कम 

पहुाँचिे गदाय नक्शा पास वबनै घर वनमायण गने चिन विद्यमान छ । नगरपाविकाको घर नक्सा पास एिं 

रवजष् रेशन दस्तुर सडकको पहुाँच हरेी प्रवत िगय क्रफट रु  ७ (गोरटो बाटोिे छोएको जग्गा) देवख रु २५ प्रवत 

िगय फीट (अरवनको राजमागयसंग जोवडएको राधे राधे देवख जगाती पुिसम्मको जग्गा) सम्म तोक्रकएको छ । 

नगरपाविकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ मा घर नक्शा पास रवजष् रेशनबाट रु ४,०५,००,००० संकिन गन े

िक्ष्र् रहकेोमा हािसम्म रु २,५२,६०,३०७ संकिन गरेको देवखतछ । 

 

सम्भािना 

 

र्स नगरपाविका िेत्रमा बढ्दो शहरीकणसंगै भिन वनमायणमा वतव्रता देवखतछ । हाि र्स िेत्रमा प्रार्ः जसो 

तर्ुनतम १५०० िगय क्रफटका घरहरू वनमायण भईरहकेा छन् । आगामी आर्थयक बषयमा र्स नगरपाविकामा 

कररब २००० िटा नर्ााँ घर वनमायण हुने र सरदर प्रवत िगय फुट रु २० रुपैर्ा नक्शापास दस्तुर िगाउदा पवन 

रु ६,००,००,००० रुपैर्ा सकंिन हुन सक् ने देवखतछ । त्र्स्तै पुराना २०० िटा घर नक्सा पासको दार्रामा 

आउन सक् न ेअनुमान गनय सक्रकतछ । त्र्सबाट प्रवत घर तर्ूनतम रु १०,००० दस्तरु सकंिन भएमा पवन थप 

रु २०,००,००० आम्दानी भ ैकुि रु ६,२०,००,००० हुन ेसम्भािना देवखतछ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

▪ घर अवभिेखीकरण तथा नक्सापास प्रक्रिर्ािे भिन वनमायण प्रक्रिर्ािाई वनर्मन समेत गने भएकोि े

र्सिाई प्रभािकारी िनाउन ेतफय  पहि गने । 

▪ घर अवभिेखीकरणका िावग साियजवनक सूचना जारी गरी िैंक तथा विविर् संस्थाहरुसाँग समतिर् 

गने । 

▪ मापदण्ड तथा कार्यविवधहरू अनुसार नक्सापास प्रािधान कडाईका साथ िागु गन े। 

▪ घरको तल्िा, बनोट तथा क्रकवसमका आधारमा दस्तरुको दर समर्ानुकुि पररमाजयन गने । 

▪ घर नक्शा पास एिं रवजष् रेशन दस्तुर सम्बवतध दफा नगरपाविकाको आर्थयक ऐनमा थप गने सो 

िमोवजम छुटै अनुसूची तर्ार गरी नक्शा पासको दस्तरु आर्थयक ऐनमा समािेश गने । 

▪ नगरपाविका गठन पूिय िनेका घरहरूको अवभिेखीकरणको िावग दस्तुर आर्थयक ऐनमा समािेश 

गने। 

▪ नक्सापासको िावग मापदण्ड तथा कार्यविवधहरू अनुसार भिन वनमायण भए नभएको वनरततर 

अनुगमन गने । 

 

ख) िहाि विटौरी शलु्क 

 

हािको अिस्था 
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नगरपाविका िेत्र वभत्र आफुिे वनमायण, रेखदेख िा संचािन गरेका िा साियजवनक, पती जग्गाहरुमा 

नगरपाविकाको पूिय स्िीकृवतमा संचािन हुने साियजवनक वनमायणका िा अतर् प्रर्ोग भएमा नगरपाविकाको 

आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ९ को अनुसूची ८ मा उल्िेख भएको व्यिस्था अनुसार बहाि विटौरी शुल्क विन े

व्यिस्था गररएको छ । र्स्तो शुल्क बाटोको पहुाँच र िते्र अनुसार प्रवत िगय क्रफट रु २० देवख ६० सम्म 

तोक्रकएको छ । नगरपाविकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ मा िहाि िरौटी शुल्क िापत रु १००००० आम्दानी 

हुने िक्ष्र् राखेकोमा हािसम्म रु ४०० मात्र रकम संकिन गरेको देवखतछ ।  

 

सभंािना 

 

अरवनको राजमागय िगार्त नगरपाविकाको मु्र् बजार िेत्र र सडक आसपासमा रहकेा सडक अवधकार 

िेत्रमा वनमायण गररएका टहरा, होटेि, रेष् टुरेतटहरुसाँग िहाि विटौरी शुल्क असुि गनय सक्रकतछ । 

नगरपाविकामा सडक िेत्रमा वनमायण भएका टहरा, पसिहरु कररब २०० को सं्र्ामा रहकेा र वतनीहरुसाँग 

प्रवत पसि िार्षयक रु ५,००० को दरिे असुि गदाय रु १०,००,००० आर् प्राप् त हुने देवखतछ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

नगरपाविकाको िहाि विटौरी शुल्कमा सुधारको िावग वनम् नानुसार प्रस्ताि गररएको छः 

 

▪ नगरपाविकावभत्र भएका साियजवनक िा सडक अवधकार िेत्र वभत्रका जवमनको वििरण संकिन गने। 

▪ संकवित वििरणका आधारमा पसि, टहरा र छाप्राहरूको िगीकरण गरी िहाि विटौरी शुल्क 

संकिन गने । 

 

ग) वसफाररश तथा प्रमावणत दस्तरु 
 

हािको अिस्था 

  

नगरपाविकािे विवभत न क्रकवसमका वसफाररश तथा प्रमावणत दस्तुरको दर आर्थयक ऐन माफय त वनधायरण गरी 

कार्यपाविकाको कार्ायिर् तथा िडा कार्ायिर्बाट सकंिन गररआएको छ । आर्थयक ऐनको अनुसूची १० मा 

विवभन्न क्रकवसमका वसफाररस तथा प्रमावणत दस्तरुको दर वनधायरण गरेको छ । नगरपाविकािे आर्थयक बषय 

२०७८/७९ मा वसफाररश तथा प्रमावणत दस्तुरबाट रु ३,४५,००,००० असुि हुने िक्ष्र् राखेकोमा हािसम्म 

रु २,३९,६६,७९९ संकिन गरेको देवखतछ । 

 

सम्भािना 

 

कार्यशािा गोष्ठीका दौरान भएको छिफि तथा ितयमानमा िडाहरूिे गने विवभत न वसफाररशको आधारमा 

र्हााँ िार्षयक कुि १५०००० जवत विवभत न क्रकवसमका वसफाररश तथा प्रमावणत कागजान जारी हुने अनुमान 

गररएको छ । विद्यमान दर अनुसार प्रवत वसफाररश औसत रु. ३०० कार्म भएमा वसफाररश तथा प्रमावणत 

दस्तुर बाट िार्षयक कुि रु. ४,५०,००,००० संकिन हुन सक् ने अनुमान गररएको छ ।  
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सधुारका पिहरू 

  

▪ विवभत न क्रकवसमका वसफाररश तथा प्रमावणत दस्तुरहरूको दरमा सामातर् फेरिदि गने ।  

▪ वसफाररश िा प्रमावणत गनुय पूिय दस्तुर वतरे नवतरेको प्रमाण समािेश गने प्रणािी स्थावपत गने । 

▪ दस्तुर नबुझाएसम्म सम्बवतधत अवधकारीिे वसफाररश िा प्रमावणत नगने । 

 

घ) सिारी पार्कय ङ शलु्क 

 

हािको अिस्था 

 

नगरपाविकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा १० मा नगरपाविका िेत्रवभत्र कुनै सिारी साधनिाई पार्कय ङ 

उपिधध गराए िापत अनुसूची ९ बमोवजम पार्कय ङ शुल्क िगाइने र असुि गररने व्यिस्था छ । र्स्तो शुल्क 

बस रकको िावग प्रत्र्ेक २ घण्टाको रु १००; वमनीिास/वमवनरकको रु ५०; कार, वजप, ट्र्र्ाक्टर, माईिो, 

ट्याक्सी आक्रदको रु २० र मोटरसाइकि, स्कुटर आक्रदको रु १० रहकेो छ । नगरपाविकािे आर्थयक बषय 

२०७८/७९ मा पार्कय ङ शुल्क िापत रु २,००,००० सकंिन गने िक्ष्र् विएकोमा हािसम्म र्स वशषयक 

अततगयत कुनैपवन रकम असुि गरेको देवखदैन । 

 

सभंािना 

 

नगरपाविकाको आर्थयक ऐनमा उल्िेवखत पार्कय ङ शुल्क अनुसार विश् िेषण गदाय देहार् िमोवजम पार्कय ङ शुल्क 

संकिन हुने प्रिेपण गररएको छः 

 

ताविका 12: पार्कय ङ शुल्कको अनुमावनत प्रिेपण 

सिारीको प्रकार सं्र्ा 

दैवनक पार्कयङ 

हुने अनुमावनत 

सं्र्ा (१०%) 

बार्षयक पार्कयङ हुने 

सं्र्ा (सरदर 

बार्षयक ३०० क्रदन) 

पार्कयङ दर 
संककन हुने 

रकम 

बस रक ३०० ३० ९००० १०० ९००००० 

वमनीिस, वमनीरक ५०० ५० १५००० ५० ७५०००० 

कार, वजप, रर्ाक्टर, माईिो, ट्याक्सी ३००० ३०० ९०००० २० १८००००० 

मोटरसाईकि, स्कुटर आक्रद ५००० ५०० १५०००० १० १५००००० 

जम्मा         ४९,५०,००० 

 

सधुारका पिहरू 

 

सिारी पार्कय ङ शुल्क संकिनमा सुधार ल्र्ाउनका िावग वनम् न कार्यहरू गनय आिश्र्क देवखतछ । 

 

▪ नगरपाविका वभत्रका सम्पूणय सिारी साधनहरुको अवभिखे रा् ने । 

▪ सिारी पार्कय ङको पूिायधार विकास गने । 
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ङ) फोहोरमिैा व्यिस्थापन शुल्क 

 

हािको अिस्था 

 

नगरपाविकाको आर्थयक ऐन २०७८ को अनुसूची १० मा नगरपाविका वभत्रका िेत्रहरुमा वनस्कने फोहोर 

मैिा संकिन र व्यिस्थापनको िावग सेिा शुल्क तोक्रकएको छ । जस अनुसार एक पररिार बस् ने साढ ेदईु 

तिासम्मको घरको रु २५० र साढे दईु तिा भतदा मावथ प्रवत तिा थप रु ५० िाग् ने व्यिस्था गररएको छ । 

त्र्स्तै गरेर अतर् विवभत न प्रकारका व्यापार र व्यिसार्हरुको स्क् िार्र क्रफटको आधारमा रु १०० देवख रु 

३०० सम्म शुल्क तोक्रकएको छ । तर नगरपाविकाको फोहोरमैिा व्यिस्थापन िापत छुटै्ट वशषयकमा हािसम्म 

कुनै रकम असुि गनय सकेको देवखदैन । 

 

सम्भािना 

 

सूर्यविनार्क नगरपाविकामा हाि ३५८८५ घरधुरी रहकेो र कररब २५००० हजार जवत घरधुरीहरु शहरी 

िेत्रमा पदयछन । त्र्सैगरी नगरपाविकाका बजार र मु्र् चौकहरुमा ठूिो सं्र्ामा होटि तथा रेष् टुरेतट, बैंक 

तथा विवतर् संस्था, नीवज तथा सरकारी कार्ायिर्हरु, पसिहरु समेत छन् । त्र्सैि ेनगरपाविकािे नगर 

िेत्रवभत्र रहकेा नीवज आिास, व्यिसावर्क भिन र सरकारी कार्ायिहरुबाट फोहोरमैिा व्यिस्थापन िापत 

तिवसि िमोवजमको शुल्क संकिन गनय सक्रकने देवखतछ । 

 

ताविका 13: फोहोरमैिा व्यिस्थापन शुल्कको अनुमावनत प्रिेपण 

ि.स. करदाता सं्र्ा करको दर संभावित आर् रु 

१ बैंक तथा विविर् संस्था ३५ ५०० १७५०० 

२ सहकारी संस्था २२७ ५०० ११३५०० 

३ अतर् संघ सस्था ३५० ५०० १७५००० 

४ ठूिा व्यिसार्हरु १० १५०० १५००० 

५ होटि तथा रेष् टुरेतट १८१ ५०० ९०५०० 

६ अतर् व्यिसार्हरु ५०० ३५० १७५००० 

७ सटर भाडा ३००० ३५० १०५०००० 

८ नीवज आिासीर् घर २५००० २५० ६२५०००० 

कुि २९३०३   ७८,८६,५०० 

 

सधुारका पिहरू 

 

▪ हािको आर्थयक ऐनको धर्िस्थािाई पुनराििोकन गरी फोहरमैिा धर्िस्थापन शुल्कको दर उत्पादन 

हुने फोहरको प्रकार र पररमाणिाई मध्र्नजर गदै पररमाजयन गने । 

▪ मु्र् बजार िेत्रमा रहकेा व्यिसार्ी, संघ संस्था तथा घरधुरीहरूको िगत तर्ार गने । 

▪ आर्थयक ऐनमा फोहोरमैिा व्यिस्थापन शुल्कको छुटै्ट दफा थप गरी सो अनुसार छुटै्ट अनुसूची तर्ार 

गने । 
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च) सरकारी सम्पविको बहाि र वििीबाट प्राप् त आर् 

 

हािको अिस्था  

 

नगरपाविकािे आर्थयक ऐन २०७८ मा सरकारी सम्पवतको भााँडा तथा िहाि सम्बतधी कुनै व्यिस्था गरेको 

छैन र र्स वशषयकबाट कुनै आम्दानी समेत गरेको देवखदैन ।  

 

सम्भािना  

 

नगरपाविकाको स्िावमत्िमा भएका सम्पविहरू जस्तै व्याकहो िोडर, रटफर, ट्र्र्ाक्टर, एम्बुिेतस, सभा हि, 

प्रोजेक्टर आक्रदको बहाि साथसाथै बोिपत्र फाराम, राजपत्र, पुस्तक, नक्शा वबिी आक्रदको हकमा आर्थयक 

ऐनमा व्यिस्था गरी आम्दानी गनय सक् ने देवखतछ । त्र्सैिे नगरपाविकािे आफ्नो सम्पवत िहाि र वििी 

िापत तिवसि िमोवजमको शुल्क संकिन हुने प्रिेपण गररएको छ । 

 

ताविका 14: सरकारी सम्पवतको बहाि र वबिीबाट हुन ेसंभाव्य आर्को वििरण 

ि.स. स्िावमिको रहकेो सम्पवत अनुमावनत आर् (रु) 

१ जेसीवभ (व्याक हो िोडर) भाडा ७००००० 

२ एम्बुिेतस भाडा ५००००० 

३ ट्र्र्ाक्टर भाडा १५०००० 

४ िैठक हि भाडा ५०००० 

५ प्रोजेक्टर भाडा १५००० 

६ राजपत्र, पुस्तक, नक्शा विक्रि २०००० 

७ बोिपत्र फाराम वबिी १५०००० 

जम्मा १५८५००० 

 

सधुारका पिहरु 
 

▪ नगरपाविकाको स्िावमत्िमा भएका र बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पविहरूको वििरण र्क्रकन गरी 

सबै सम्पविको बहाि र वबिी सम्बतधी दफा आर्थयक ऐनमा समािेश गरी सो अनुसारको रकम 

अनुसूचीमा रा् ने ।  

▪ नगरपाविकाको सम्पवि बहािमा िगाउने सम्बतधमा कार्यविवध तजुयमा गरी कार्ायतिर्मा ल्र्ाउने। 

▪ कार्यविवधमा उवल्िवखत शतयहरू पािाना भए नभएको आिवधक रुपमा अनुगमन गने । 

 

छ) जग्गा रेखाङ्कन दस्तरु 

 

हािको अिस्था 

 

नगरपाविकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा  ११ मा नगरपाविकािे वनमायण, सचंािन, व्यिस्थापन गरेका 

स्थानीर् पूिायधार र उपिधध गराईएको सेिामा सेिाग्राहीबाट अनसूची १० मा व्यिस्था भए िमोवजम शुल्क 

िगाईने र असुि गररन े व्यिस्था भए िमोवजम अनुसचूी १० को िम सं्र्ा २०.४ मा नगरपाविकाको 

विवभत न कार्यमा जग्गा नापजााँच गनय प्राविवधक (अमीन) क्रफल्डमा खटाउाँदा िाग् ने शुल्कको दर तोक्रकएको छ 
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। उक्त दर रु १५०० (१ क्रकिा जग्गा/१ रोपनी सम्म) देवख रु ५०००० (३ क्रकिा/५ रोपनी सम्म) सम्म 

तोक्रकएको छ । तर जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर िापत नगरपाविकािे हािसम्म राजश् ि संकिन गने सकेको 

देवखदैन । 

 

सभंािना 

 

सूर्यविनार्क नगरपाविकामा शहरीकरणसंगै घरजग्गाको कारोिार बढदै गैरहकेो र वबकास वनमायण कार्यि े

समेत वतब्रता पाएसंगै जग्गा रेखाङ्कन कार्यसमेत बढन गएको छ । जसिे गदाय बषयमा १००० िटा जग्गा 

रेखांङकन मात्रै भएपवन र्सबाट तर्ूनतम रु १५०० को दरिे पवन रु १५ िाख दस्तरु संकिन हुने देवखतछ । 

 

सधुारका पिहरु 

 

▪ जग्गा रेखाङ्कन दस्तरु पुनर्ियचार गने 

▪ िडाको स्थान विशेष अनुसार दस्तुर िागू गने 

 

च) पर्यटन शलु्क 

 

हािको अिस्था 

 

नगरपाविकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा १२ मा नगरपाविकािे आफ्नो िेत्रवभत्र रहकेा धार्मयक तथा 

पर्यटक्रकर् िेत्रवभत्र प्रिेश गने पटयर्कहरुका िागी अनुसचूी ११ िमोवजम पर्यटन शुल्क विने व्यिस्था गरेको 

छ । अनुसचूीमा विदेशी पर्यटकहरुको (दविण एवशर्ा बाहके) िावग प्रवत पर्यटक अमेररकी डिर १ शुल्क 

तोक्रकएको छ । तर आततररक पर्यटक र विद्याथीहरुको िावग भने कुनै शुल्क तोक्रकएको छैन । नगरपाविकाि े

हािसम्म पर्यटक शुल्किापत रकम संकिन गनय सकेको देवखदैन । 

 

सभंािना 

 

नगरपाविकाको आर्थयक बषयको २०७८/८९ को बार्षयक नीवत तथा कार्यिममा नगर िेत्र वभत्रको जवैिक 

विविधता, ऐवतहावसक, धार्मयक, सााँस्कृवतक एिं पर्यटक्रकर् सम्पदाहरुको पवहचान गरी त्र्सको 

अवभिेखीकरण गदै प्रचारप्रसार, संरिण तथा सम्िद्वयन र विकास गने नीवत रहकेो छ । सूर्यविनार्क 

नगरपाविकामा प्रवसि सूर्यविनार्क मवतदर, डोिेश् िर मवतदर, अनतत लिंगेश् िर, आसापुरी, पाईिट बाबा 

आश्रम, परम्परागत टोि र िस्तीहरु, रावष् रर् प्राणी उद्यान आक्रद जस्ता पर्यटक्रकर् िते्रहरु रहकेा छन भन े

नगरपाविका वभत्र हररर्ािी िेत्र, विवभत न प्रजातीका चराचुरुङ्गी, पदमागय आक्रद समेत रहकेो छ । साथ ै

नगरपाविकाको चािु बार्षयक नीवत तथा कार्यिममा साहवसक खेि, पदमागय, मनोरतजन स्थि जस्ता थप 

पर्यटक्रकर् स्थिहरु वबकास गने नीवत समेत रहके छ । काठमाण्डौ, भक्तपुर र िवितपुर जस्ता ठूिा शहरहरुबाट 

नवजकै रहकेोिे सूर्यविनार्क नगरपाविकामा पर्यटनको प्रशस्त संभािना रहकेो छ । नगरपाविका वभत्र 

बार्षयक १० हजार विदेशी पर्यटकहरु मात्र आए भन ेपवन पर्यटन शुल्कबाट बार्षयक १० िाख र आततररक 

पर्यटकहरुबाट थप १० िाख गरी कुि रु २०,००,००० पर्यटन शुल्क असुि हुन सक् ने देवखतछ । 
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सधुारका पिहरु 

 

▪ पर्यटक्रकर् स्थि र गवतविवधहरु अनुसार आर्थयक ऐनमा पर्यटक्रकर् शुल्क तोक् ने । 

▪ आर्थयक ऐनमा स्िदेशी पर्यटक र विद्याथीहरुको िावग पवन पर्यटन शुल्क तोक् ने । 

▪ स्थावनर् पटयर्क्रकर् िेत्रहरुको प्रचार प्रसार गन े । 
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पररच्छेद - चारः आर् सकंिनको संस्थागत िमता तथा सकंिन अिस्था 
 

र्स पररच्छेदका उपखण्डहरुमा सूर्यविनार्क नगरपाविकािे राजस्ि पररचािनमा गरेका प्रर्ासहरू तथा आर् 

संकिनको अिस्थािाई छोटकरीमा व्या्र्ा गररएको छ । र्सिे नगरपाविकाको आर् संकिनको िावग 

संस्थागत िमतामा सुधार गनय गनुयपने कार्यहरू पवहचान गनय सहर्ोग पुग् ने छ । 

 

४.१ राजश् ि पररचािन सम्बतधी नीवत तथा सरं्तत्र 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीर् राजश् ि परामशय सवमवत सम्बतधी व्यिस्था 

रहकेो छ । र्स सवमवतिे राजश् ि सम्बतधी नीवत तथा काननू तजुयमा, संशोधन, पररमाजयन र सोको पररपािना 

सम्बतधी परामशय, राजश् िको स्रोत, दर, दार्रा विश् िेषण गरी प्राप् त हुनसक् ने राजश् िको विश् िषेण, अनुमान, 

कर, गैरकर, सेिा शुल्क, दस्तुर आक्रदको दर सम्बतधमा परामशय क्रदने जस्ता कार्यहरु गदयछ । र्स 

नगरपाविकामा स्थानीर् राजश् ि परामशय सवमवतको गठन देहार् अनसुार भएको छ । 

 

ताविका 15: राजश् ि परामशय सवमवतको वििरण 

ि.स. सवमवतका व्यवक्तहरु  वजम्मेिारी 

१ श्री जुना िस् नेत - उपप्रमुख/संर्ोजक संर्ोजक 

२ श्री राजेतर प्रसाद कंडेि – प्रमुख प्रशासक्रकर् अवधकृत सदस्र् 

३ श्री राजकुमार जोशी सदस्र् 

४ श्री रवितर सापकोटा सदस्र् 

५ श्री क्रकरण थापा सदस्र् 

६ श्री तारा िस् नते सदस्र् 

७ श्री अवनरुर नेपाि सदस्र् सवचि 

 

नगरपाविकाको राजश् ि पररचािनमा प्रभािकाररता ल्र्ाउनका िावग राजश् ि परामशय सवमवतको बैठक गरी 

राजश् िको दर वनधायरण वसफाररस, िार्षयक राजश् ि अनुमान आक्रद वनणयर् गन ेगरेको देवखतछ । नगरपाविकाि े

आर्थयक बषयको २०७८/७९ को िावग आर्थयक ऐन पाररत गरेको छ । राजस्ि परामशय सवमवतको बैठक िसी 

आततररक आर्को दररेट प्रस्ताि गरर नगरसभािे सो दररेट स्िीकृत गरेका छ । आर्का वशषयकगत दार्रा 

तथा उक्त दार्राका दररेटहरू राखी नगरसभा माफय त् आर्थयक ऐन २०७८ पाररत गररएको छ । 

नगरपाविकाको नीवत तथा कार्यिम २०७८/७९ िे राजश् ि संकिन तथा पररचािनको िावग देहार् 

िमोवजमको नीवतहरु अििम्िन गरेको छः 

 

1) नगरपाविका र मातहतका कार्ायिर्बाट हुन ेचाि ूखचयमा एकरुपता ल्र्ाउन र खचय गने शैिीिाई 

व्यिवस्थत एिं पूिायनुमानर्ोग्र् तुल्र्ाउन नगरपाविकाको कार्यसंचािन वनदेवशका तजुयमा गरी 

कार्ायतिर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

2) नगरपाविकाको विि व्यिस्थापनिाई थप पारदशी र उिरदार्ी बनाउन, खचयको गुणस्तर र 

वमतवव्यता कार्म गनय र सम्बवतधत व्यवक्त/वनकार्िाई जिाफदेही बनाउन नगर आर्थयक कार्यविवध 

ऐन तजुयमा गरी कार्ायतिर्नमा ल्र्ाइनेछ । 
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3) साििसािी रुपमा रहदै आएको पुरानो पेश्की, िेरुजु फर् छौटिाई प्रभािकारी बनाउाँ दै खचय 

व्यिस्थापन गदाय आर्थयक िषय समाप् त हुाँदा शूतर् पेश्की र शूतर् िेरुजुको वसिाततिाई व्यिहारमा िाग ू

गररनेछ । 

4) पुरानो पेश्की िेरुजु भएको पि िा व्यवक्त माफय त भौवतक पूिायधार विकास, िवित िगयको कार्यिम 

तथा उपभोक्ता सवमवतको कार्य नगने नगराउने नीवतगत व्यिस्थािाई वनरततरता क्रदइनेछ ।  

5) रवनङ्ग वबि र कार्य प्रगवतको आधारमा भुक्तानी गन ेपररपाटीिाई संस्थागत गररनेछ । 

6) बजेट अनुमान र खचयिाई र्थाथयपरक बनाइनेछ । फजुि र अनुत्पादक खचयमा कटौती गरी चािू 

खचयमा वमतव्यवर्ता कार्म गररनेछ । आततररक िेखापरीिणिाई थप प्रभािकारी तलु्र्ाइनेछ । 

7) अवततम िेखापरीिणबाट क्रदइएका सुझािहरु कार्ायतिर्न गररनेछ । 

8) साियजवनक खररदिाई पारदशी, प्रवतस्पधी र वमतव्यर्ी बनाई खररद सुशासन कार्म गररनेछ । 

9) भौवतक पूिायधार वनमायण तथा साियजवनक खररद गदाय खररद कानूनमा भएका व्यिस्थािाई 

प्रभािकारी रुपमा कार्ायतिर्न गररनेछ । नगर खररद वनर्माििी तजुयमा गरी कार्ायतिर्नमा 

ल्र्ाइनेछ । 

10)  सबै प्रकारका आर्थयक क्रिर्ाकिापहरुिाई राजश् ि प्रशासनको दार्रावभत्र ल्र्ाइनेछ ।  

11)  आततररक श्रोतको क्रदगो धर्िस्थापन गदै स्रोत पररचािन गनय आिवधक स्रोत पररचािन रणनीवतक 

र्ोजना स्िीकृत गरी िागू गररनेछ ।  

12) कर छिी र चुहािट वनर्तत्रण गरी कराधार फराक्रकिो बनाउदै िवगनेछ । 

13) “हाम्रो कर, हाम्र ैविकासको भर” अवभर्ान संचािन गरी प्रचवित कानून अनसुार वनधायरण भएको 

िहाि कर र धर्िसार् दताय तथा व्यिसार् कर संकिनका िावग व्यिसार् दताय तथा निीकरण र कर 

सप् ताह सम्बतधी अवभर्ानमूिक कार्यिम संचािन गरी सबै प्रकारका व्यिसार्िाई नगरपाविकाको 

दार्रावभत्र ल्र्ाइनेछ ।  

14)  नगरपाविकामा हाि िाग ू गररएको अनिाइन राजस्ि प्रणािीिाई थप सुदढृ र प्रभािकारी 

बनाइनेछ । 

15) राजस्ि प्रणािीमा कर नवतने, कर िक्र्ौता रा् ने तथा पटक पटक सूचना प्रिाह गदाय समेत अटेर 

गने करदाताको एकीकृत वििरण राजस्ि प्रणािीमा आिि गरी त्र्स्ता करदाताको िावग 

नगरपाविका र मातहतका कार्ायिर्बाट सेिा सुविधा क्रदनु पूिय अवनिार्य रुपमा बााँकी कर िक्र्ौता 

भुक्तानी गनय िगाउने कार्यगत व्यिस्था कडाइका साथ िागू गररनेछ । 

16) आर्थयक िषय २०७७/७८ मा नगरपाविकामा दताय िा सूचीकृत भई समर्मा नै कर दावर्त्ि भुक्तानी 

र निीकरण भएका तर कोवभड महामारीका कारण वनर्वमत संचािन तथा धर्िस्थापन हुन नसकेका 

उद्योग, धर्पार, व्यिसार् र सहकारीिाई वनवश् चत समर्सम्म जररिाना वमनाहाको धर्िस्था गनय 

नीवतगत प्रबतध गररनेछ । 

17) राजस्ि प्रशासनिाई थप प्रभािकारी र प्रविवधमैत्री बनाउन कमयचारीहरुका िावग थप ताविमका 

साथै प्रविवध सुधार र िमता विकासमा िगानी गररनेछ । 
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नगरपाविकाको राजश् ि प्रशासन 

 

नगरपाविकाको राजश् ि प्रशासनिाई अझ प्रभािकारी बनाउने नीवत नगरपाविकािे चािु बजेटमाफय त पवन 

विएको छ । र्सको प्रभािकाररताका िावग गनुयपने कार्यहरुमा जनशवक्त व्यिस्थापन, राजश् ि शाखाको 

संस्थागत विकास, राजश् ि सम्ितधी कार्यर्ोजना तजुयमा, मािपोत कार्ायिर्बाट स्थानीर् जग्गाको िगत 

अद्यािवधक, करदाताहरुको पवहचान र िगत अवभिेखीकरण, कर तथा गरै करका स्रोतहरुको पवहचान 

गनुयपने रहकेो छ । र्सैगरी राजश् ि प्राप् त हुन े पूाँजीगत वनमायण, पर्यटकीर् िेत्रहरुको प्रिद्वयन, धार्मयक 

ऐवतहावसक स्थिहरुको प्रचार प्रसारका साथै मनोरतजर र प्राकृवतक पर्यटन पूिायधार विकास तथा प्रिद्वयन 

गनुयपने छ । िडास्तरमा काम गने कमयचारीिाई प्रभािकारी सेिा प्रिाह र राजश् ि सकंिन कार्यमा पररचािन 

गनुपने हुतछ । साथै नगरपाविका तथा िडा कार्ायिर्का राजश् ि प्रशासनसाँग सम्बवतधत कमयचारीहरुिाई 

राजश् ि र आर्का शीषयकका विषर्मा अवभमुखीकरण र अवभिेख व्यिस्थापन सम्बतधी िमता विकास 

ताविमिे नगरपाविकाको राजश् ि अवभिृविमा महत्िपूणय र्ोगदान क्रदने सक् ने देवखतछ । 

 

४.२ आर् सकंिनको ससं्थागत िमता 

संगठन सरंचनामा नगरपाविकािे प्रशासन, र्ोजना तथा अनुगमन शाखा अततगयत रहन ेगरर राजस्ि उपशाखा 

गठन गने प्रािधान िमोवजम राजश् ि उपशाखाबाट काम भैरहकेो देवखतछ । राजश् ि उपशाखा अततगयत नै िडा 

कार्ायिर्हरूबाट िडा सवचि तथा राजश् ि उपशाखाका कमयचारीहरु माफय त राजश् िको संकिन तथा 

अवभिेखीकरण गररंदै आएको छ । नगरपाविकामा स्थिगत सिेिण, टेविफोन अततरिाताय तथा विवभत न 

सूचनाका आधारमा हदेाय हाि नगरपाविकाको राजस्ि सकंिनको अिस्था देहार्अनुसार रहकेो  छः 

 

▪ नगरपाविकािे राजश् ि सकंिन कार्यिाई वछटो छररतो, पारदशी र सेिाग्राहीमुखी बनाउने उदेश्र्ि े

राजश् ि सफ्टिेर्रहरु प्रर्ोगमा ल्र्ाएको देवखतछ ।  

▪ नगरपाविकामा राजश् ि पररचािन तथा आततररक िेखा पररिण शाखा रहकेो छ जहााँ वनदेशक, 

िेखापाि, कम्प्र्ुटर अपरेटर र २ जना कार्ायिर् सहार् गरी ५ जना कमयचारीहरु कार्यरत रहकेो 

देवखतछ । 

▪ राजश् ि पररचािन तथा आततररक िेखा पररिण शाखा अततगयत व्यिसार् दताय तथा नविकरण 

उपशाखा, नगरपाविकामा राजश् ि संकिन काउतटर, १० िटा िडाहरुमा राजश् ि सकंिन केतर र 

“घ” िगयको वनमायण ईजाजत उपशाखा संचािनमा रहकेो । 

▪ नगरपाविका कार्ायिर् तथा १० िटै िडा कार्ायिर्हरूमा कम्प्र्ुटर जडान गरर कम्प्र्ुटर विविङ्ग 

प्रणािी माफय त राजस्ि संकिन हुने गरेको । 

▪ सफ्टिेर्रमा राजस्िका शीषयकहरू हाि नेपाि सरकारिे व्यिस्था गरेको राजस्ि कोड तथा शीषयक 

अनुसार राजश् ि संकिन हुने गरेको । 

▪ “घ” िगयको वनमायण इजाजत पत्र िगार्त अतर् शुल्कहरू, टेण्डर वबिी तथा पररिा शुल्क जस्ता 

राजश् ि नगरपाविका कार्ायिर्बाट संकिन हुने गरेको । 

▪ बार्षयक रुपमा राजश् ि िक्ष्र्को तुिनामा बढी नै सकंिन भैरहकेो । 

▪ सफ्टिेर्र माफय त राजश् ि सकंिन भैरहकेोि ेअवभिेवखकरण प्रभािकारी एिं चुस्त हुने गरेको । 
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▪ नगरपाविका हातामा बैंक काउतटर स्थापना गरी नगरपाविकामा जम्मा हुने सबै रकम बैंकमा न ै

जम्मा हुने व्यिस्था रहकेो र िडा कार्ायिर्मा संकिन भएको रकम समेत दैवनक रुपमा नै बैंक 

दावखिा हुने गरेको । 

▪ नेपािको सवंिधान र स्थानीर् सरकार सचंािन ऐन २०७४ ि े पर्ायप् त अवधकार प्रदान गरेको 

वबषर्मा जनमानसमा र अतर् वनकार्हरुमा पर्ायप् त जानकारी नभएकोिे राजश् ि संकिन कार्यमा 

चुनौती र करठनाई हुने गरेको । 

▪ विश् िव्यापी कोवभड-१९ को महामारीको मारमा सबै प्रकारका व्यिसार्हरु परेकोिे राजश् ि संकिन 

िेत्र प्रभावित भएको । 

▪ नगरपाविकािे आर्थयक बषय २०७७/७८ मा आततररक आर्बाट रु. ३२,६९,६०,००० राजश् ि 

संकिन गने िक्ष्र् विएकोमा रु. ५३,७१,६४,८४४ राजश् ि संकिन गरी िक्ष्र् भतदा बढी राजश् ि 

संकिन गरेको देवखतछ । 

 

४.३ आततररक आर् पररचािन 

र्स नगरपाविकाको कुि आर्मा आततररक आर्को वहस्सा ३०% को हाराहारीमा रहकेो छ । आततररक आर् 

तफय  सम्पवत कर, भूवम कर, घर जग्गा िहाि कर, व्यिसार् दताय नविकरण, विज्ञापन कर, िहाि विटौरी 

शुल्क, नक्शापास, वसफाररश तथा प्रमावणत दस्तुरहरु रहकेा छन् । तसथय आगामी क्रदनमा समेत आततररक 

आर्तफय  नगरपाविकाको िावग सम्पवि कर, भवूम कर, धर्िसार् कर, घरजग्गा िहाि कर, िहाि विरौटी 

शुल्क, नक्शापास, ररफाररश तथा प्रमावणत दस्तुर नै मु्र् तथा क्रदगो िेत्र हुन् । उद्योग व्यिसार्को विकास 

भए अनुसार व्यिसार् करको असुिी प्रभािकारी देलखंदैन भन ेघरजग्गा िहाि कर, विज्ञापन कर, पार्कय ङ 

शुल्क समेत तर्ून देवखतछ । गैरकर राजश् ि तफय  केवह सिेा शुल्क र दस्तुरहरुको संभािना रहकेो देवखतछ । 

नगरपाविकासाँग विगत आर्थयक िषयहरुको तथ्र्ाकंको शीषयकगत आर्सम्बतधी अवभिेख धर्िवस्थत देवखदैन । 

र्सिे गदाय नगरपाविकाको समग्र राजस्ि प्रिेपणिाई र्थाथयको नवजक पुर् र्ाउन करठनाइ रहकेो छ । 

नगरपाविकाकाबाट प्राप् त तथ्र्ांक अनुसार नगरपाविकािे विगत आ.ि. २०७६/७७, २०७७/७८ र 

२०७८/७९ मा सकंिन गरेको र्थाथय आर् वििरण देहार् अनुसार रहकेो छः 

 

ताविका 16: नगरपाविकाको आर्को अिस्था 

(रु हजारमा) 

आर् वशषयक  २०७६/७७ र्थाथय २०७७/७८ र्थाथय २०७८/७९ र्थाथय 

क) आततररक आर् ४१७८९९ ५३७१६५ २८२१७७ 

आततररक आम्दानी ४१७८९९ ५३७१६५ २८२१७७ 

ख) राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप् त आर्       

संघीर् सरकार (मु.अ.कर तथा अतत शलु्क) ३०९६७९ ३८५३४९ ३३५४४८ 

प्रदेश सरकारबाट (सिारी साधन कर) ३११४५ ३६९५३ ३५००० 

  ३४०८२४ ४२२३०२ ३७०४४८ 

ग) अनदुान       

संघीर् सरकार  समानीकरण अनुदान २०३८०० २०१००० २१५००० 

संघीर् सरकारः सशतय २९९७०८ ३६०१९४ ३३४०७० 
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संघीर् सरकारः सपपरुक अनुदान       

संघीर् सरकारः विशेष अनुदान       

प्रदेश सरकारः समानीकरण अनदुान ११३०० १११८६ १९०८० 

प्रदेश सरकारः शसतय अनुदान १८९३० ३४४५९ २६५९५ 

प्रदेश सरकार (समपरुक/विशेष) अनदुान       

अतर् अनुदान ६९०३२ ९४५०० ७४४६४ 

स्थानीर् पूिायधार साझेदारी विकास 

कार्यिम (संघ मा महशे बस् नते) 
२०००० २००००   

प्रदेश पूिायधार विकास कार्यिम २९७३० २९७३०   

  ६५२५०० ७५१०६९ ६६९२०९ 

 कुि जम्मा १४११२२३ १७१०५३६ १३२१८३४ 

स्रोतः सूर्यविनार्क दपयण, २०७८ 

 

ताविका १७ बाट र्स नगरपाविकाको आर् सरंचना हदेाय कुि आर्मा आततररक आर्को वहस्सा २१%-३२% 

को हाराहारीमा देवखतछ, जुन वनक् कै उत्साहप्रद छ । र्द्यवप नगरपाविकाको समग्र आर्को प्रमुख स्रोतको 

रुपमा संघीर् सरकारबाट प्राप् त हुन ेराजश् ि िााँडफााँड र अनुदान बापतको रकम न ैरहकेो देवखतछ । उल्िेवखत 

ताविका अनसुार नगरपाविकाको समग्र आर्को सारांश देहार्अनुसार रहकेो छः 

 

ताविका 17: नगरपाविकाको कुि आर्मा आततररक आर्को वहस्सा 

(रु हजारमा)  

आर् वशषयक 
२०७६/७७ र्थाथय २०७७/७८ र्थाथय २०७७/७८ र्थाथय 

रकम प्रवतशत रकम प्रवतशत रकम प्रवतशत 

क) आततररक आर् ४१७८९९ २९.६ ५३७१६५ ३१.४ २८२१७७ २१.३ 

ख) राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप् त आर् ३४०८२४ २४.२ ४२२३०२ २४.७ ३७०४४८ २८.० 

ग) अनदुान ६५२५०० ४६.२ ७५१०६९ ४३.९ ६६९२०९ ५०.६ 

कुि १४११२२३ १००.० १७१०५३६ १००.० १३२१८३४ १००.० 

 

४.४ राजश् ि पररचािनमा रहकेा सिािहरु 

सूर्यविनार्क नगरपाविकाको आततररक आर् पररचािनमा नर्ााँ धर्िस्था अनुसारको प्रशासवनक िमता 

विकास हुाँदै गरेको देवखतछ । आततररक आर् पररचािनमा देवखएका सिािहरूिाई वनम् नानुसार प्रस्तुत 

गररएको छः 
 

क) राजश् ि प्रशासन 

 

राजस्ि पररचािन िमता सधुार तथा राजस्िको स्रोत र आधारहरू िृवि गनय नगरपाविकामा राजस्ि शाखा 

िा एकाईमा आिश्र्क दरबतदी स्िीकृवत तथा कमयचारी पदस्थापना गनुय आिश्र्क देवखतछ । र्सका साथ ै

नगरपाविकाको राजस्ि अवधकारको आधारमा भौवतक सुविधा थप गने, कमयचारीहरुिाई िमता विकास 
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ताविम, प्रविवधमा आधाररत राजश् ि अवभिेख तथा सूचना प्रणािी, सिम राजश् ि शाखाको व्यिस्था हुन 

आिश्र्क छ ।  

 

ख) आततररक वनर्तत्रण 
 

राजस्ि असुिीका िावग जारी गररन ेरसीदको वनर्तत्रण जरुरी हुतछ । राजश् ि असिुीमा कम्प्र्ुटर विविङ 

प्रणािी िागू भएको भएतापवन कवत वििहरु मानविर् त्ररुटिे वबवग्रए, कवत वसस्टम, कम्प्र्ुटर र  वप्रतटरमा 

आएको खरािीिे वबवग्रए भत ने कुराको विस्तृत वििरण िखेा शाखामा समेत पठाउनु पदयछ । त्र्स्तै कवत प्रवत 

कम्प्र्ुटर विि कारटएको हो सोको प्रमुख प्रशासक्रकर् अवधकृतबाट सबै प्रवत प्रमावणत गराई त्र्सको जानकारी 

राजस्ि शाखा र िेखा शाखामा सुरवित रहन ुपदयछ । कम्प्र्ुटर वसस्टममा विविङको विस्तृत वििरण रहन े

भएतापवन त्र्सको व्याकअफ रेकडय राखे विविङ प्रणािीको डाटािेश अझ सुरवित हुन ेगदयछ । त्र्स्तै बैंकमा 

जम्मा भएको राजश् ि रकमको भौचरहरुको समेत आ.िे.प. शाखािे सुक्ष्म रुपमा हनेुय पदयछ । राजस्िको िेखा 

सूत्र (SUTRA) आधाररत भएकोिे सोवह बमोवजम शीषयकगत रुपमा प्रष् ट गरी अनिाईन प्रवतिेदन पठाउने 

प्रणािी अििम्बन गररनु पदयछ । 

 

ग) आततररक आर् पररचािन नीवत तथा कार्यविवध 

 

नगरपाविकािे आर् पररचािन सम्बतधी नीवत तथा मु्र् आर् शीषयकहरूिाट आर् संकिन गने कार्यविवध 

तर्ार गरी िडा सवमवतहरूिाई समेत उपिधध गराउनु पदयछ । र्समा आर् संकिन गने विवध, प्रवतिेदन 

बुझाउने ढााँचा, नगद दावखिा सम्बतधी व्यिस्था, अनुगमन जस्ता विषर् िस्तु पदयछन् ।  

 

घ) आर्थयक ऐनमा सधुार 

 

नगरपाविकािे आर्थयक ऐन तजुयमा गरी स्िीकृत गरेको छ तर सो ऐनिाई अततर सरकारी विि व्यिस्थापन 

ऐन २०७४ िमोवजम सुधार गरी व्यिहाररक तथा िस्तुपरक बनाउनुपने देवखतछ । घर नक्शा पास एिं 

रवजष् रेशन दस्तुर सम्बवतध दफा नगरपाविकाको आर्थयक ऐनमा थप गन ेसो िमोवजम छुटै अनुसचूी तर्ार 

गरी नक्शा पासको दस्तुर आर्थयक ऐनमा समािेश गने । आर्थयक ऐनमा फोहोरमैिा व्यिस्थापन शुल्कको छुटै्ट 

दफा थप गरी सो अनुसार छुटै्ट अनुसूची तर्ार गने साथै आर्थयक ऐनमा स्िदेशी पर्यटक र विद्याथीहरुको िावग 

पवन पर्यटन शुल्क तोक् न े । त्र्सैगरी नगरपाविकाको स्िावमत्िमा भएका र बहािमा िगाउन सक्रकन े

सम्पविहरूको वििरण र्क्रकन गरी सब ैसम्पविको बहाि र वबिी सम्बतधी दफा आर्थयक ऐनमा समािेश गरी 

सो अनुसारको रकम अनुसचूीमा रा् ने । त्र्स्तै केवह करका वशषयकहरु पवन सुधार गनुयपने देवखतछ ।  

 

ङ) राजस्िका दर वनधायरण तथा प्रचार प्रसार 

 

नगरपाविकािे राजश् िको दर वनधायरण गदाय समान स्तरका करदाताहरुिाई समान व्यिहार हुने गरी तथा 

समान तहका स्थानीर् सरकार िीच तर्ून अततर हुने विषर्मा ध्र्ान क्रदन आिश्र्क हुतछ । स्थानीर् करका 

आधारहरु पर्ायप् त राजस्ि सकंिन गनय सक्रकने खािको हुन ुपदयछ । अथायत संकवित राजश् ि भतदा संकिन गदाय 

िाग् ने खचय बढी हुने खािको हुनु हुाँदैन । साथै स्थानीर् उत्पादनका आधारमा दर वनधायरण गदाय करदातािाई 

पवन मकाय नपने र नगरपाविकािाई पवन राजश् ि प्राप् त सहज रुपमा हुने हुतछ । घरजग्गा रवजष् रेशन दस्तुर 

अततगयत मािपोतको मूल्र्ांकन र स्थानीर् चिनचल्तीको रकम ज्र्ादै फरक भएका सो पररमाजयनका िावग 
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पहि गदाय राजश् िमा बृवि हुने अिस्था वसजयना हुतछ । नगरपाविकाि ेहािको कानुनी व्यिस्था अनसुार 

राजस्ि संकिनका िावग दर वनधायरण गरी त्र्सको प्रचार प्रसार गनय आिश्र्क देवखतछ । त्र्सैगरी 

करदातािाई आफूिे वतनुयपने रकम र वशषयक सम्ितधी जानकारी उपिधध गराउन कर वशिा कार्यिम संचािन 

गनुयपने हुतछ । र्सका अवतररक्त समर्मा राजस्ि नवतरेमा दण्ड जररिाना िाग् ने तथा धेरै राजश् ि वतन े

करदाताहरुिाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गन ेप्रणािीको बारेमा आिश्र्क प्रचार प्रसार गनुय पदयछ । 

 

च) अवभिेख व्यिस्थापन 

 

आततररक आर्को अवधकतम पररचािनका िावग र्सका आधारहरूको अवभिेख अद्यािवधक हुनु जरुरी छ । 

नगरपाविकािाई प्राप् त राजस्िका अवधकारसाँग सम्बवतधत व्यवक्तगत सम्पविहरू, व्यापार व्यिसार्हरू, सेिा 

सुविधाहरू आक्रदको अवभिेख तर्ारी तथा अद्यािवधक गनय आिश्र्क रहकेो छ । अद्यािवधक अवभिेख वबना 

राजस्ि सम्बतधी नीवत वनधायरण, प्रिेपण, असुिी व्यिस्थाको अनुगमन प्रभािकारी हुन सक्दैन । 

नगरपाविकाका सम्भाव्य राजश् िका स्रोतहरु (कर, शुल्क तथा दस्तुर) को पवहचान गरी दार्रा फराक्रकिो 

बनाउने तथा दर वनधायरण गरी सामवर्क रुपमा र्स्तो दरिाई अद्यािवधक गदै जानुपदयछ । नगरपाविकाबाट 

राजश् िका नर्ााँ स्रोतहरु पवहचान तथा कार्ायतिर्नका िावग आिश्र्क िगानी तथा प्राथवमकीकरणका 

आधारमा अध्र्र्न, अनुसतधान तथा सम्भािना विश् िेषण गदै नर्ााँ स्रोतहरुको पवहचान र पररचािन तथा 

बतयमान स्रोतहरुको दार्रा विस्तार गदै आततररक राजश् ििाई क्रदगो बनाउन आिश्र्क हुतछ । र्स कार्यको 

िावग दि जनशवक्तको व्यिस्थापन र जनताको सहर्ोग अपररहार्य हुतछ । 

 

छ) समतिर् सरं्तत्र 

 

राजस्ि पररचािन नीवत वनमायण, शुल्क तथा दस्तरुको दर वनधायरण, राजश् ि संकिन विवध वनधायरण जस्ता 

कार्यमा आततररक तथा िाह् र् वनकार्हरूसंग समतिर् अपररहार्य हुतछ । र्सका िावग राजस्िका आधार 

वनधायरण तथा दरहरूमा पररमाजयनका िावग राजस्ि परामशय सवमवतको भूवमकािाई अझै प्रभािकारी बनाउन ु

पदयछ । आर् संकिनमा िडा सवमवतको भूवमकािाई स्पष् ट व्या्र्ा गरी िडा र राजश् ि शाखावबच वनरततर 

समतिर् हुन जरुरी देवखतछ । त्र्सैगरी राजश् ि बााँडफााँट सम्बतधमा केतर, प्रदेश तथा अतर् स्थानीर् तहहरूसगं 

समतिर् गनय आिश्र्क पहि गनुयपने देवखतछ । राजश् ि प्रशासनिाई प्रभािकारी िनाउन वनिायवचत नेतृत्िि े

वनर्वमत अनुगमन र छिफि गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदाता केवतरत समुदार्हरुसाँग छिफि गरी नर्ााँ 

करका वशषयकहरु कार्ायतिर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 

 

ज) चहुािट वनर्तत्रण, पारदर्शयता र जिाफदवेहता 

 

आर्को संकिन अिस्थाको अनुगमन गरी राजस्ि चुहािट भएको पाइएमा त्र्सिाई वनर्तत्रण गनय तत्काि 

आिश्र्क कार्य गनुय पदयछ । नगरपाविकािे आर् व्यर्को वििरण आिवधक रूपमा प्रकाशमा ल्र्ाउनु, 

करदातासाँग वनततर संिाद गनुय, सूचना प्रविवध तथा सामावजक वमवडर्ामाफय त् राजश् ि र करबाट प्राप् त 

आर्िाई के के वशषयकमा खचय गररर्ो भत ने वििरणबारे नागररक तथा सरोकारिािािाई जानकारी गराउन ु

र्स क्रदशातफय को केही सकारात्मक प्रर्ासहरू हुन सक्दछन् । 
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झ) समािवेशता तथा सहभावगता अवभबवृि 

 

कर प्रणािीको विकास गदाय करको दार्रा फराक्रकिो बनाउन र वपछवडएका जनताहरुिाई पवन समेट्न गररि, 

विपत न, एकि मवहिा, अपाङ्गता भएका र जोवखममा परेका व्यवक्तहरुको िावग उपर्ुक्त व्यिसावर्क तथा 

प्राविवधक सीप विकास गरी वनजहरुबाट सचंािन गररन ेउद्यम व्यिसार्मा विवभत न सहुविर्त तथा छुट 

सुवबधाको व्यिस्था गरी प्रोत्साहन गने नीवत विनु महत्िपूणय हुतछ । 
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पररच्छेद - पााँचः राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना 
 

र्स पररच्छेदमा प्राथवमक तथा वद्ववतर् स्रोतहरुबाट प्राप् त विवभत न तथ्र्ाङ्क तथा सूचाना विश् िेषणका 

आधारमा नगरपाविकाको राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना प्रस्तुत गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनािाई नगर 

कार्यपाविकाबाट स्िीकृत गरी कार्ायतिर्नमा ल्र्ाउने विश् िास विईएको छ । 

 

५.१ राजश् ि सधुार कार्यर्ोजना 

नगरपाविकािे राजश् ि सुधारका िावग विने रणनीवत, कार्यनीवत र कार्यर्ोजनाहरु वनम् न िमोवजम रहकेा 

छनः 

 

५.१.१ प्रभािकारी राजश् ि सकंिनका रणनीवत तथा कार्यनीवत 

सूर्यविनार्क नगरपाविकामा राजश् ि सकंिन रर्ाकमा गैसकेको र रर्ाकमा िानुपने गरी दईु क्रकवसमका 

अिस्थाहरु छन् । परम्परादवेख चल्दै आएका राजश् िहरु रर्ाकमा छन् भन े नर्ााँ राजश् िका स्रोतहरुमा 

जनतािाई िानी पानय थप पहि गनय आिश्र्क रहकेो छ । साविकका िरीपरीका गाविसहरु वमिाएर गठन 

गररएको र्स नगरपाविकामा विद्यमान कानुन प्रदि केही राजश् ि अवधकारहरु हािसम्म प्रर्ोगमा ल्र्ाउन 

सक्रकएको छैन । नगरपाविकाका कानुनहरु पवन समर् अनुकुि पररमाजयन एिं सशंोधन गनुयपदयछ । र्ी 

तथ्र्हरुिाई समेत मध्र्नजर राखी आततररक राजश् ि पररचािन सम्बतधमा देहार् अनुसारका रणनीवत तथा 

कार्यनीवतहरु अििम्बन गनय सुझाि गररएको छ । 

 

क) राजश् ि सम्बतधी कानूनी व्यिस्थामा सुधार गरी आततररक आर्को दार्रा फराक्रकिो बनाउने । 

ख) राजश् ि प्रशासनको संस्थागत सुदढृीकरण गरी व्यिवस्थत बनाउने । 

ग) राजश् ि प्रणािीिाई सरि, सहज र करदाता मैत्री बनाउने । 

घ) समतिर् र सहकार्यको अवभिवृि गररने । 

 

ताविका 18: राजश् ि सुधार सम्बतधी रणनीवत र कार्यनीवत 

रणनीवत कार्यनीवत 

1) राजश् ि सम्बतधी 

कानुनी 

व्यिस्थामा सुधार 

गरी आततररक 

आर्को दार्रा 

फराक्रकिो 

बनाउने । 

1) नगरपाविकामा राजश् िसाँग सम्बवतधत आिश्र्क ऐन तथा वनर्महरु तजुयमाका 

साथै तजुयमा भइसकेका ऐन वनर्मिाई सुधार गरी अझ बढी व्यिहाररक 

बनाउदै िवगनेछ । 
2) कर तथा सेिा शुल्किाई सम्बवतधत करदाता एिं विषर् िेत्रसाँग आबि 

गराउदै नगरपाविका तथा वनजीिेत्रबाट थप िगानी गनय प्रोत्सावहत गररनेछ। 
3) कर, शुल्क, सेिा शुल्क आक्रदको दर तथा दार्रा वनधायरण गदाय वनजी िेत्र तथा 

सरोकारिािाहरुसाँग परामशय गने पिवतको संस्थागत विकास गररनेछ । 
4) जनताको कर वतने तथा करको भार बहन िमता विश् िेषणका आधारमा कर 

नीवतिाई वििेकसम्मत र प्रगवतशीि बनाइने छ । 
5) थप राजशिका स्रोतको सम्भाव्यता अध्र्र्न गरी सम्भाव्य थप स्रोत 

पवहचानका साथै बतयमान राजश् ि स्रोतको दार्रा बृवि गनय र्सको र्क्रकन 
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रणनीवत कार्यनीवत 

तथ्र्ाङ्क सकंिन गरी सम्भाव्यताका आधारमा समर् सापेि रुपमा 

करदाताहरुको सं्र्ा बढाउद ैिवगनेछ । 
6) राजश् िको स्रोत बृवि गनय पूाँजी िगानीको सम्भाव्यता अध्र्र्न गररनेछ । 
7) सम्पवि मूल्र्ांकन सम्ितधी वसफाररसिाई वनवित आधार र मापदण्डमा 

आिि गरी एक रुपता कार्म गररने छ । 
8) आततररक राजश् िका विवभत न स्रोतहरुबारे सम्भाव्यता अध्र्र्न, पवहचान, 

स्रोतहरुको र्क्रकन तथ्र्ाङ्क, सूचना सकंिन गनय कार्यदिहरु बनाई िडागत 

रुपमा पररचािन गररनेछ । 
9) करका स्रोत अनसुारका तथ्र्ाङ्क हरेक िषय अद्यािवधक गररनेछ । 
10) नगरपाविकामा पर्यटन प्रिद्वयन गनय पूिायधारहरुको विकास गररनेछ साथ ै

पर्यटन विकासमा र्स नगरपाविकामा रहकेा धार्मयक/सााँस्कृवत धरोहर तथा 

प्राकृवतक संपदाको सरंिण तथा विकास गनय वनजी िेत्रसाँग साझेदारीको समेत 

पहि गररनेछ । 
11) पूिायधार उपर्ोग दस्तुर, घर बहाि कर, व्यिसार् कर जस्ता स्रोत पररचािन 

गनय दर वनधायरण गदाय वछमेकी स्थानीर्हरु, वनजी िेत्र र करदातासाँग समेत 

छिफि तथा सहकार्य गररनछे । 
12) वनर्वमत एिं बढी कर वतने करदातािाई सम्मान र पुरस्कत गररनेछ । 
13) समर्मा कर वतने करदातािाई प्रोत्साहन तथा बक्र्ौता रा् ने करदातािाई 

जररिाना िगाइन ेछ । 

2) राजश् ि 

प्रशासनको 

संस्थागत 

सुदढृीकरण गरी 

व्यिवस्थत 

बनाउने । 

1) नगरपाविकाको समग्र राजश् ि पररचािन सम्बतधी नीवतहरुिाई कार्ायतिर्न 

गनय राजश् ि शाखाको सुदढृीकरण गरी िमताबृवि गररनछे । 
2) नगरपाविकाको राजश् ि शाखामा स्िीकृत संगठन सरंचना अनुसारको 

दरबतदी पूर्तय गररनेछ । 
3) स्थानीर् राजश् ि परामशय सवमवत तथा राजश् ि शाखा र िडा कार्ायिर्का 

कमयचारीहरुको िमता अवभबृवि गररनेछ ।  
4) राजश् ि शाखाका िावग आिश्र्क उपकरणको प्रबतध गररने छ ।  
5) स्थानीर् करबारे सियसाधारणिाई जानकारी गराउने करदाता वशिा तथा 

सचेतना कार्यिम समुदार्/टोि एि ंिडास्तरमा संचािन गररनेछ । 
6) प्रादेवशक तथा वजल्िाका अतर् स्थानीर् तहसाँग राजश् ि पररचािन बारे ज्ञान-

सीप, अनुभि आदान-प्रदान र अततरक्रिर्ा गररनेछ । 
7) राजश् ि िेखापािनिाई कम्प्र्ूटरकृत गरी विद्युतीर् माध्र्मबाट नै राजश् िको 

प्रवतिेदन र फााँटबारी बनाइने छ । 

3) राजश् ि कर 

प्रणािीिाई 

सरि, सहज 

करदाता मैत्री, 

पारदशी र 

समािेशी बनाउन े

1) कर सकंिनमा र्थासम्भि वनजी िेत्र, उपभोक्ता सवमवत एिं सहकारी 

संस्थाहरुसाँग सहकार्य गररनछे । 
2) कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सम्बतधी सूचनाहरुमा नागररकहरुको 

पहुाँच पुर् र्ाइनेछ । 
3) कर/राजश् ि सूचना सम्बतधी प्रवतिेदनहरु अधयिार्षयक एिं िार्षयक रुपमा 

नगरपाविकाको िेभसाईटमा रावखने छ । साथै र्स्तो सूचनाहरु नगरपाविका 

तथा िडा कार्ायिर्को सूचना पाटीमा टााँस गने व्यिस्था वमिाइने छ । 
4) करदाता वशिा र कर सम्ितधी जनचतेनामूिक कार्यिमहरु संचािन गररन े

छ । 
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रणनीवत कार्यनीवत 

5) मवहिा, अपााँगता भएका व्यवक्त तथा गररब तथा कमजोर आर्थयक अिस्थाका 

स्थानीर् व्यिसार्ी तथा घरमूिीहरुिाई करमा विशेष छुटको व्यिस्था 

वमिाईने छ । 
6) कर सकंिन प्रक्रिर्ािाई सहज बनाउन बैंक तथा विद्युतीर् माध्र्मबाट कर 

भुक्तानी गने प्रणािीिाई अझ प्रभािकारी बनाईने छ । 

4) समतिर् र 

सहकार्यिाई 

प्रोत्साहन गन े

1) पर्यटन शुल्क तथा ढंुगा, वगट्टी, बािुिा, माटो जस्ता प्राकृवतक स्रोतको 

उत्खनन्, वििी तथा बजार व्यिस्थाका सम्बतधमा वछमेकका अतर् 

पाविकाहरुसाँग समेत समतिर् तथा सहकार्य गररनेछ । 
2) बावझएका नीवतगत व्यिस्था संशोधनका िावग आिश्र्क समतिर् गररनेछ । 
3) कर सकंिनमा र्थासम्भि वनजी िेत्र, उपभोक्ता सवमवत एिं सहकारी 

संस्थाहरुसाँग सहकार्य गररनछे । 
4) राजश् िसंग सम्बवतधत विषर्मा प्रदेश सरकार तथा वजल्िा समतिर् 

सवमवतसाँग वनर्वमत अततरक्रिर्ा गररनेछ । र्सैगरी अतर् वछमेकी स्थानीर् 

तहहरुसंग समतिर् िैठक आर्ोजना गरी राजश् ि सकंिनका सिािहरुबारे 

छिफि तथा समतिर् गररनछे । 
5) राजश् ि प्रशासनिाई प्रभािकारी बनाउन प्रदेश सरकार तथा वजल्िा समतिर् 

सवमवतसाँगको सहकार्य तथा समतिर्मा जोड क्रदइनेछ । 
 

५.१.२ राजश् ि सधुार कार्यर्ोजना 

क) राजश् ि प्रशासन सधुार र्ोजना 

 

ताविका 19: राजश् ि प्रशासन सुधार र्ोजना 

ि.स. सधुारको िावग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ािवध वजम्मिेारी 

१ काननुी तथा नीवतगत व्यिस्था   

१.१ 
राजश् ि परामशय सवमवतको मावसक िैठक गरी 

भूवमकािाई प्रभािकारी बनाउने 
२०७९ श्रािण 

देखी 
राजश् ि परामशय सवमवत 

१.२ 

आर्थयक ऐन पररमाजयन गरर िागू गने 
▪ हािको राजश् ि अवधकारका संभाव्य 

वशषयकहरु अनुसार वशषयक हरेफेर गने  
▪ वबषेश गरी करको दर र दार्रा 

समर्ाअनुकुि बनाउन े
▪ सबै करहरुमा छुट तथा जरीिानाको 

व्यिस्था गन े
▪ राजश् ि संकिन प्रकृर्ा प्रष् ट गने 
▪ व्यिहारमा नदेवखएका, िाग ूहुन नसक् ने 

तथा संघीर् काननुसंग बााँवझने प्रािधानहरु 

हटाउन े
▪ राजश्व असुिीको व्यिस्थासगंै दण्ड, 

जररिाना तथा पुरस्कारको व्यिस्था गने 

२०८० असार 

मसातत सम्म 

राजश् ि परामशय सवमवत, 

नगर सभा 

१.३ 
राजश् ि सम्बतधी स्पष् ट कार्यविवध तजुयमा गरी 

िागू गने 

२०८० असर 

मसातत सम्म 

नगर कार्यपाविका 
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ि.स. सधुारको िावग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ािवध वजम्मिेारी 

२ सकंिन प्रकृर्ामा सधुार   

२.१ 
करका वबषर्मा जानकारी गराउनका िावग 

िडाहरुमा करदाता वशिा कार्यिम संचािन गने 
चौमावसक रुपमा 

राजश् ि शाखा तथा प्रमुख 

प्रशासक्रकर् अवधकृत 

२.२ 
सबै करहरुको तथ्र्ाङ्क सकंिन गरी कम्प्र्ुटर 

प्रणािीमा अद्यािवधक गने 

२०८० असार 

मसातत सम्म 

राजश् ि शाखा तथा िडा 

कार्ायिर्हरु 

२.३ 
धेरै कर वतन ेकरदाताहरुिाई सम्मान र पुरस्कृत 

गने 
बार्षयक रुपमा नगरसभा 

२.४ 
मु्र् करहरु एकैपटक असुि गनेगरी एकद्वार 

कर सकंिन प्रणाविको शुरुिात गने 

आगामी आर्थयक 

बषय २०७९/८० 

राजश् ि शाखा, प्रप्रअ 

तथा नगर कार्यपाविका 

२.५ 
विविर् संस्थासंग समतिर् गरी बैंक्रकङ 

प्रणािीबाटै कर संकिन गने व्यिस्था गने 

आगामी आर्थयक 

बषय २०७९/८० 

राजश् ि शाखा, प्रप्रअ 

तथा नगर कार्यपाविका 

३ ससं्थागत व्यिस्था तथा अतर्   

३.१ 

राजश् ि शाखामा नगर सभाबाट वस्िकृत 

दरबतदीमा कमयचारी वनर्ुक्त गने 
२०८० असार 

मसातत सम्म 

नगर कार्यपाविका तथा 

प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अवधकृत 

३.२ 

िडा कार्ायिर्हरुमा समेत राजश् ि प्रशासनका 

िावग कमयचारीहरुिाई वजम्मेिारी क्रकटान गरी 

वनर्वमत अनुगमन गन े

२०७९ चैत्र 

मसातत सम्म 

नगर कार्यपाविका तथा 

प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अवधकृत 

३.३ 

जनप्रवतवनवध तथा कमयचारीहरुका िावग राजश् ि 

सम्बतधी ताविम तथा अवभमुखीकरण कार्यिम 

संचािन गन े

बषयमा १ पटक 

प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अवधकृत तथा राजश् ि 

शाखा 

३.४ 

राजश् ि संकिन अिस्थाको आिवधक अनुगमन 

तथा मूल्र्ाङ्कन गन ेतथा आम्दानी खचयको 

वििरण साियजवनक गन े

चौमावसक रुपमा 

राजश् ि परामशय सवमवत 

तथा प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अवधकृत 

३.५ 

नगरपाविकाको स्िावमि तथा हक भोगमा 

रहकेा जग्गा तथा भिनहरुको वििरण संकिन 

गरी प्रमाण सवहत व्यिवस्थत रुपमा अवभिेख 

रा् ने तथा वसमाना छुट्याउने 

२०८० असार 

मसातत सम्म 
प्राविवधक शाखा, प्रप्रअ 

३.६ 

आततररक िेखा परीिण, सामावजक 

िेखापरीिण र अवततम िेखा पररिणका 

प्रवतिेदनहरु, बार्षयक आर् व्यर्मा वििरणहरु 

नगरपाविकाको िेभसाईट माफय त वनर्मवत 

रुपमा साियजवनक गन े

२०७९ श्रािण 

देवख 

प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अवधकृत, राजश् ि शाखा, 

आर्थयक प्रशासन शाखा, 

सूचना प्रविवध शाखा 

३.७ 
आर्थयक प्रशासन शाखा अततगयत राजश् ि 

उपशाखािाई स्रोत साधन सम्पत न बनाउन े

२०८० असार 

सम्म 
नगर कार्यपाविका 

३.८ व्यिसार् रवजष् रेशन कार्यविवध तजुयमा गन े २०८० चैत्र सम्म नगर कार्यपाविका 
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ख) कर राजश् ि सधुार र्ोजना 

 

ताविका 20: कर राजश् ि सधुार र्ोजना 

ि.स. सधुारको िावग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ािवध वजम्मिेारी 

१  सम्पवत कर   

१.१ 
सम्पवत कर व्यिस्था कार्यविवध तजुयमा 

गरी पाररत गने  
२०७९ फागुन सम्म 

राजश् ि परामशय सवमवत 

र नगर कार्यपाविका 

१.२ 

सम्पवि करिाई थप स्पष्ट गनय संघीर् 

कानुनको भािना अनुसार स्थानीर् 

आर्थयक ऐन पररमाजयन गन े

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् ि परामशय सवमवत 

र नगरसभा 

१.३ 

सम्पिी कर िगार्त अतर् करहरुको 

िावग एक्रककृत सफ्ट्िेर्र खरीद तथा सो 

सम्बतधी ताविमको व्यिस्था गने  

२०७९ कार्तयक नगर कार्यपाविका, प्रमुख 

प्रशासकीर् अवधकृत 

१.४ 
सम्पवि कर प्रशासनका िावग थप भौवतक 

सामग्रीहरुको व्यिस्था गन े(िडा 

कार्यिर्मा)  

२०७९ माघ नगर कार्यपाविका, प्रमुख 

प्रशासकीर् अवधकृत 

१.५ 
सम्पवत कर प्रशासनमा GIS Mapping 

Tools िाई समेत प्रर्ोगमा ल्र्ाउने 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

प्राविवधक शाखा र प्रप्रअ 

२ भवूमकर/मािपोत 

१.१ 
जग्गाको िर्गयकरण अनसुार राजमागयसाँग 

र मु्र् सडकमा जोवडएका क्रकिाको 

वििरण संकिन गन े

२०७९ असोज मसातत 

सम्म 

आर्थयक प्रशासन शाखा र 

िडा कार्ायिर् 

१.२ 
मािपोत कार्ायिर्हरुबाट जग्गाको नर्ााँ 

िगत र मूल्र्ांकन दर प्राप्त गने   

२०८० असार मसातत 

सम्म 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अवधकृत र अध्र्ि 

१.३ 
जग्गाको उपर्ोग अनुसार पूनःिर्गयकरण 

गनय िडा र टोि समूहहरुसाँग परामशय गने 

२०७९ फागुन सम्म राजश् ि परामशय सवमवत 

३ व्यिसार् कर   

३.१ 

व्यिसार् दताय तथा निीकरण सम्बवतध 

प्रणािीिाई व्यिवस्थत गनय व्यिसार् कर 

व्यिस्थापन कार्यविवध तजुयमा गरी 

कार्ायतिर्न गने  

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् ि परामशय सवमवत 

र प्रप्रअ 

३.२ 

व्यिसार्ीका प्रवतवनवधहरूसगं समतिर् 

गरर व्यिसार्मा भएको िगानी तथा 

कारोिारको आधारमा व्यिसार्को 

िगीकरण गने । 

२०८० जेष् ठ मसातत 

सम्म 
 

राजश् ि परामशय सवमवत 

र प्रप्रअ 

३.३ 
व्यिसार् करको दरिाई िर्गयकरणको 

आधारमा पुनराििोकन गरर आर्थयक 

ऐनमा समािेश गने । 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् ि परामशय सवमवत 

र नगरसभा 

३.४ 
नगरिेत्रमा व्यिसार् संचािनको िावग 

नगरपाविकाको इजाजत विनुपने 
२०७९ श्रािण देवख 
 

राजस्ि शाखा, िडा 

कार्ायिर् र प्रप्रअ 
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ि.स. सधुारको िावग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ािवध वजम्मिेारी 

धर्िस्था अवनिार्य गरर व्यापक प्रचार 

प्रसार गने । 

३.५ 

उद्योग िावणज्र् संघ, आततररक राजस्ि 

कार्ायिर्, घरेिु कार्ायिर् तथा अतर् 

मु्र् सरोकारिािासाँग नगरपाविकािे 

समतिर् र वनर्वमत अततरक्रिर्ा गने । 

२०७९ मंवसर देवख 

वनरततर 
नगर कार्यपाविका 

३.६ 
व्यिसार्को तथ्र्ांक/िगत, व्यिसार् 

करको दर तथा संकिनको अिस्था 

सम्बतधी अनुगमन तथा मुल्र्ांकन गने । 

चौमावसक रुपमा 
 

राजस्ि परामशय सवमवत 

र नगर कार्यपाविका 

३.७ 

व्यिसार् दताय तथा कर सकंिनका िावग 

आिवधक रुपमा घुवम्त वशविर संचािन 

गने 

२०७९ श्रािण  देवख 

त्रैमावसक रुपमा 

आर्थयक प्रशासन शाखा र 

िडा कार्ायिर्हरु 

३.८ 
व्यिसार् कर सम्बतधमा आर्थयक ऐनमा 

दण्ड र पुरस्कारको व्यिस्था गने । २०८० असोज देवख नगरसभा 

४ विज्ञापन कर   

४.१ 

नगर िेत्रमा रावखएका विज्ञापन 

सामाग्रीहरुको क्रकवसम र स्थिहरुको 

पवहचान गने तथा सो सम्बवतध िगत 

संकिन गने । 

२०७९ चैत्र सम्म 
राजश् ि शाखा र िडा 

कार्ायिर् 

४.२ 
संकवित वििरण अनुसार विज्ञापन करको 

दर अद्यािवधक गने । २०८० असार सम्म 
राजश् ि परामशय सवमवत 

र नगर सभा 

४.३ 
विज्ञापन करको दररेट पररमाजयन गरी 

आर्थयक ऐनमा समािेश गने २०८० असार सम्म 
राजश् ि परामशय सवमवत 

र नगर कार्यपाविका 

४.४ 

नगरपाविकाको अनुमवत वबना जथाभावि 

रुपमा विज्ञापनका होर्डयकङ बोडयहरु रा् न 

वनषेध गने । 

२०७९ मंवसर सम्म नगर कार्ायपाविका 

४.५ 
तर्ूनतम संकिन हुन सक् ने रकम र्क्रकन 

गरी ठेक् का अंक वनधायरण गन े। 
२०८० असार सम्म 

राजश् ि परामशय सवमवत 

र नगर कार्यपाविका 

४.६ सम्भाव्य स्थानहरुमा विज्ञापन प्रिद्वयनको 

िातािरण तर्ार गने । 
२०८० असार सम्म 

राजश् ि परामशय सवमवत 

र प्रप्रअ 

५ घरजग्गा िहाि कर   

५.१ 

िहािमा भएका घरजग्गाको िगत संकिन 

गरी अद्यािवधक गन े र सम्पवि करसंग 

आिि गने । 

२०८० असार सम्म 
राजश् ि शाखा, िडा 

कार्ायिर्, प्रप्रअ 

५.२ 
घर तथा जग्गा धवन र िहाििािाहरू 

वबचको िहाि सम्झौता अवनिार्य गने । 
२०७९ मंवसर सम्म 

राजश् ि शाखा र नगर 

कार्यपाविका, प्रप्रअ 

५.३ 

घरजग्गा िहाि रकम मूल्र्ांकन गनय 

संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा 

प्रवत िगयक्रफटका दरिे िहाि मूल्र् 

२०८० असार सम्म 
राजश् ि शाखा र नगर 

कार्यपाविका 
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वनधायरण गने र सो िमोवजम िहाि रकम 

वनधायरण गरी कर संकिन गने । 

५.४ 
घरजग्गा िहाि कर संकिन कार्यविवध 

तजुयमा गने । 
२०८० असार सम्म 

नगर कार्यपाविका र 

प्रप्रअ 

६ जवडबुटी, किडी र वजिजतत ुकर 

६.१ 
व्यिसार्ीहरुको दताय र अवभिेखीकरण 

गने । २०८० असार सम्म 
राजश् ि शाखा र प्रप्रअ, 

नगर कार्यपाविका 

६.२ 

किाडी िस्तुहरुको व्यिसावर्क कारोिार 

गनेिाई इजाजत प्रदान गरी िार्षयक 

ठेक् काको व्यिस्था गने  

२०८० असार सम्म 
राजश् ि शाखा र प्रप्रअ, 

नगर कार्यपाविका 

६.३ 

जडीबुटी र वजिजततुको उपिधधता पिा 

िगाई कारोबारमा कर सकंिन शुरुिात 

गने । 

२०८० असार सम्म 
राजश् ि शाखा र प्रप्रअ, 

नगर कार्यपाविका 

 

ग) गरै कर राजश् ि सधुार र्ोजना 

 

ताविका 21: गैर कर राजश् ि सुधार र्ोजना 
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१ घर नक्शा पास एि ंरवजष् रेशन दस्तरु   

१.१ 

घर अवभिेखीकरण तथा नक्सापास 

प्रक्रिर्ािे भिन वनमायण प्रक्रिर्ािाई 

वनर्मन समेत गने भएकोिे र्सिाई 

प्रभािकारी िनाउने  

२०७९ श्रािण देवख 
प्राविवधक शाखा र प्रमुख 

प्रशासक्रकर् अवधकृत 

१.२ 
नगरपाविका वभत्र भएका पक् की तथा 

कच् ची घरहरुको अवभिेवखकरण गन े

२०७९ श्रािण देवख 

वनरततर 

कार्यपाविका र 

प्राविवधक शाखा 

१.३ 
मापदण्ड तथा कार्यविवधहरू अनुसार 

नक्सापास प्रािधान पूणय रुपमा िागु गने । 
२०७९ मंवसर देवख प्राविवधक शाखा र प्रप्रअ 

१.४ 
घरको तल्िा, बनोट तथा क्रकवसमका 

आधारमा दस्तुरको दर समर्ानकुुि 

पररमाजयन गने । 

२०८० असार सम्म 

राजश् ि परामशय सवमवत 

र भिन तथा नक्शा पास 

उपशाखा 

१.५ 
नगरपाविका गठन पूिय िनकेा घरहरूको 

अवभिेखीकरणको िावग दस्तुर आर्थयक 

ऐनमा समािेश गने। 

२०८० असार सम्म 

भिन तथा नक्शा पास 

उपशाखा र नगर 

कार्ायपविका 

१.६ 
नक्सापासको िावग मापदण्ड तथा 

कार्यविवधहरू अनसुार भिन वनमायण भए 

नभएको वनरततर अनुगमन गने । 

२०७९ मंवसर देवख 

भिन तथा नक्शा पास 

उपशाखा र नगर 

कार्ायपविका 

१.७ 

घर नक्शा पास एिं रवजष् रेशन दस्तुर 

सम्बवतध दफा नगरपाविकाको आर्थयक 

ऐनमा थप गने सो िमोवजम छुटै अनुसूची 

२०७९ श्रािण देवख 

भिन तथा नक्शा पास 

उपशाखा र नगर 

कार्ायपविका 
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तर्ार गरी नक्शा पासको दस्तुर आर्थयक 

ऐनमा समािेश गने । 

२ िहाि विटौरी शलु्क   

२.१ 
नगरपाविका िेत्रवभत्र भएका साियजवनक 

जवमन तथा त्र्हााँ रहकेा संरचनाबारे 

तथ्र्ांक संकिन गन े

२०८० जेष् ठ मसातत 

सम्म 

प्राविवधक शाखा, प्रमुख 

प्रशासक्रकर् अवधकृत 

२.२ 
साियजवनक जवमनमा रहकेा संरचना र 

विद्यमान उपर्ोगको अिस्था हरेी शुल्क 

वनधायरण गन े

२०८० असार सम्म 
राजश् ि परामशय सवमवत 

र नगरसभा 

२.३ 

संकवित वििरणका आधारमा 

पसिहरूको िगीकरण गरी िहाि विटौरी 

शुल्क संकिन गने । 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

कार्यपाविका, प्रप्रअ, 

राजश् ि परामशय सवमवत 

२.४ 

नगरपाविका वभत्र रहकेा अस्थार्ी 

पसिहरुको पटके शुल्क वनधायरण गरी 

आर्थयक ऐनमा उल्िेख गने  

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् ि परामशय सवमवत 

र नगरसभा 

२.५ 
विटौरी शुल्क वतनुयपने करदाताहरुिाई 

सूवचत गन े

२०७९ माघ मसातत 

सम्म 
आर्थयक प्रशासन शाखा 

३ दताय, नविकरण तथा अनमुती दस्तरु   

३.१ 

विद्यािर् स्थापना, घ िगयको ठेक् का 

इजाजत, एफ.एम. रेवडर्ो सचंािन, 

विविर् संस्था, स्िास्थ्र् संस्था, ममयत 

संभार, स्थानीर् व्यापारीक फमय आक्रदको 

दताय गने कार्यविवध तजुयमा गने  

२०७९ फागुन मसातत 

सम्म 
कार्यपाविका, प्रप्रअ  

४ वसफाररश तथा प्रमावणत दस्तरु   

४.१ 

वसफाररश िा प्रमावणत गनुय पूिय दस्तुर 

वतरे नवतरेको प्रमाण समािेश गने 

प्रणािी स्थावपत गने । 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

कार्यपाविका, प्रप्रअ, 

राजश् ि शाखा 

४.२ 

दस्तुर नबुझाएसम्म सम्बवतधत 

अवधकारीिे वसफाररश िा प्रमावणत 

नगने। 

२०७९ श्रािण बाट कार्यपाविका, प्रप्रअ, 

राजश् ि शाखा 

५ सिारी पार्कय ङ शलु्क   

५.१ 
नगरपाविका वभत्रका सम्पूणय सिारी 

साधनको अवभिेख रा् न े

२०७९ फागुन सम्म कार्यपाविका, प्रप्रअ 

५.२ 
सिारी पार्कय ङको पूिायधार विकास गने २०८० फाल्गुन सम्म कार्यपाविका, पूिायधार 

शाखा 

५.३ 
सिारी साधनको दताय तथा इजाजत 

कार्यविवध तजुयमा गन े। 
२०८० असार मसातत 

कार्यपाविका, राजश् ि 

परामशय सवमवत 

५.४ 
सिारी साधन नविकरण दस्तुर वनधायरण 

गने । 
२०८० असार मसातत 

कार्यपाविका, राजश् ि 

परामशय सवमवत 

६ फोहोरमिैा व्यिस्थापन शलु्क   
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६.१ 

हािको आर्थयक ऐनको धर्िस्थािाई 

पुनराििोकन गरी फोहरमैिा 

धर्िस्थापन शुल्कको दर उत्पादन हुन े

फोहरको प्रकार र पररमाणिाई 

मध्र्नजर गदै पररमाजयन गन े। 

२०८० असार सम्म कार्यपाविका, प्रप्रअ, 

राजश् ि परामशय सवमवत 

६.२ 

मु्र् बजार िेत्रमा रहकेा व्यिसार्ी, संघ 

संस्था तथा घरधुरीहरूको िगत तर्ार 

गने । 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

कार्यपाविका, प्रप्रअ,  

६.३ 

आर्थयक ऐनमा फोहोरमैिा व्यिस्थापन 

शुल्कको छुटै्ट दफा थप गरी सो अनुसार 

छुटै्ट अनुसूची तर्ार गने । 

२०८० असार सम्म कार्यपाविका, प्रप्रअ, 

राजश् ि परामशय सवमवत 

७ सरकारी सम्पविको बहाि र वििी   

७.१ 

नगरपाविकाको स्िावमत्िमा भएका र 

बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पविहरूको 

वििरण र्क्रकन गरी सबै सम्पविको 

बहाि रकमको दर आर्थयक ऐनमा 

समािेश गने । 

२०८० असार मसातत कार्यपाविका, राजश् ि 

परामशय सवमवत 

७.२ 

नगरपाविकाको सम्पवि बहािमा 

िगाउने सम्बतधमा कार्यविवध तजुयमा गरी 

कार्ायतिर्मा ल्र्ाउने । 

२०८० असार मसातत कार्यपाविका, राजश् ि 

परामशय सवमवत 

७.३ 

कार्यविवधमा उवल्िवखत शतयहरू पािना 

भए नभएको आिवधक रुपमा अनुगमन 

गने । 

२०७९ फागुन मसातत कार्यपाविका, राजश् ि 

परामशय सवमवत 

८ पर्यटन शलु्क   

८.१ 
पर्यटक्रकर् स्थि र गवतविवधहरु अनुसार 

आर्थयक ऐनमा पर्यटक्रकर् शुल्क तोक् ने । 

२०८० असार मसातत  कार्यपाविका, राजश् ि 

परामशय सवमवत 

८.२ 
स्थावनर् पटयर्क्रकर् िेत्रहरुको प्रचार 

प्रसार गने  । 

२०७९ फाल्गुन कार्यपाविका, प्रप्रअ 

८.३ 

आर्थयक ऐनमा स्िदेशी पर्यटक र 

विद्याथीहरुको िावग पवन पर्यटन शुल्क 

तोक् ने । 

२०८० असार मसातत  कार्यपाविका, राजश् ि 

परामशय सवमवत 

८.४ 

स्थानीर् पर्यटन विकास सवमवत र नीवज 

िेत्रसंग पर्यटन शुल्क सम्बतधी परामशय, 

समतिर् र सहकार्य गन े

२०८० असार मसातत  कार्यपाविका, राजश् ि 

परामशय सवमवत 

९ सिेा शलु्क   

९.१ शुल्क असुिीिाई कडाईका साथ िागू गन े वनरततर कार्य पाविका, प्रप्रअ 

१० 
क्रदघयकाविन आर्स्रोतको पवहचान तथा 

सभंाव्यता 

  

१०.१ 
नगरपाविकाको क्रदघयकाविन आर् 

हुनसक् न ेसंभाव्य िेत्रहरुको पवहचान गन े
२०७९ देवख िमश  

नगर कार्यपाविका, नगर 

सभा 
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▪ मु्र् बजार र राजमागय आसपास 

भिन िा सटर  
▪ बजार िेत्रमा खानेपानी आर्ोजना 

संचािन 
▪ अस्पताि वनमायण तथा सचंािन 
▪ अवतथी गृह सचंािन 
▪ सामुदावर्क भिन तथा सभाहि 
▪ ढि संजािको पूिायधार 
▪ बसपाकयको पूिायधार 
▪ बहुतिे पार्कय ङ 
▪ ठूिा व्यिसावर्क कम्प्िेक्स 
▪ हाटबजार पूिायधार 
▪ पर्यटक्रकर् िेत्रको पूिायधार 
▪ फोहोरमैिा व्यिस्थापन 

१०.२ 
पवहचान भएका िेत्रहरुको सभंाव्यता 

अध्र्र्नका िावग रकम विवनर्ोजन गने 
२०८० श्रािण मसातत  नगर कार्यपाविका 
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पररच्छेद - छः आगामी तीन बषयको आर् प्रिपेण 
 

र्स पररच्छेदमा सूर्यविनार्क नगरपाविकाको राजस्ि अवधकार, हािको आर् संकिन अिस्था तथा राजस्ि 

सुधार कार्यर्ोजना कार्ायतिर्न पश् चात आर् संकिनमा पाने प्रभाि समेतिाई मध्र्नजर गदे आगामी तीन 

िषयको आर् प्रिेपण गररएको छ । महािेखा पररिकिे स्िीकृत गरेको एक्रककृत आर्थयक संकेत तथा िर्गयकरण 

र व्या्र्ा, २०७४ को आधारमा आर् प्रिेपण गररएको छ । र्सिे नगरपाविकाको आर् िजेट तजुयमा गनय 

सहर्ोग पुग् ने छ । 

 

६.१ राजश् ि सधुार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजश् ि प्रिपेण 

राजस्ि सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतिर्न पश् चात आगामी तीन िषय (आ.ि. २०७९/८० देवख २०८१/८२) 

को िावग आर् प्रिेपण गररएको छ । र्ो आर् अनुमान राजस्ि सुधार र्ोजनामा प्रस्ताि गररएका 

क्रिर्ाकिापहरूको आधारमा गररएको छ । धेरैजसो वशषयकहरूको आर् प्रिेपण प्राप् त तथ्र्ाङ्कमा आधाररत 

छ भने भविश्र्मा आर्का आधारको दार्रा बढ्न गई सोबाट हुने र्ोगदानिाई समेत मध्र्नजर गररएको छ 

। त्र्सै गरर केही वशषयकहरूको आर् प्रिेपण गदाय विगतको आर् संकिनको िृविदरिाई आधार मावनएको छ। 

 

ताविका 22: आगामी तीन आर्थयक बषयको राजश् ि प्रिेपणको आधार 

(रु हजारमा) 

ि.स. राजश् ि वशषयक कुि सम्भाव्य आर् प्रक्ष्र्पेणको आधार प्रिवेपत रकम 

क आततररक आर् तफय        

१ सम्पवत कर ८६१०० 
कुि संभािनाको ७५% र त्र्सपछीका 

आिहरुमा १५% बढदै जाने 
६४५७५ 

२ मािपोत िा भूवम कर ७०२०० 
कुि संभािनाको ८०% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १५% िे बढदै जाने 
५६१६० 

३ व्यिसार् कर २८३७७ 
कुि संभािनाको ८०% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १५% िे बढदै जाने 
२२७०२ 

४ विज्ञापन कर ४१०९० 

कुि संभािनाको कुि संभािनाको ७०% र 

त्र्सपछीका आि बषयहरुमा १५% िे बढदै 

जाने 

२८७६३ 

५ घरजग्गा िहाि कर ७१२५६ 
कुि संभािनाको ७०% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा २०% िे बढदै जाने 
४९८७९ 

६ 
जवडबुरट, किाडी र 

वजिजततु कर 
३००० 

कुि संभािनाको ७०% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १५% िे बढदै जाने 
२१०० 

७ 
घर नक्शा पास एिं 

रवजष् रेशन दस्तुर 
६२००० 

कुि संभािनाको १००% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
६२००० 

८ िहाि विटौरी शुल्क १००० 
कुि संभािनाको ७०% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा २०% िे बढदै जाने 
७०० 

९ 
वसफाररश तथा प्रमावणत 

दस्तुर 
४५००० 

कुि संभािनाको १००% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
४५००० 

१० 
सरकारी सम्पवतको 

िहाि र विक्रि 
१५८५ 

कुि संभािनाको ७०% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
१११० 
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११ सिारी पार्कय ङ शुल्क ४९५० 
कुि संभािनाको ७०% र त्र्सपछीका 

आिहरुमा १५% िे बढदै जाने 
३४६५ 

१२ 
फोहोरमैिा व्यिस्थापन 

शुल्क 
७८८६ 

कुि संभािनाको ९० % र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
७०९७ 

१३ जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर १५०० 
कुि संभािनाको ६०% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १५% िे बढदै जाने 
९०० 

१४ पर्यटन शुल्क २००० 
कुि संभािनाको ७०% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १५% िे बढदै जाने 
१४०० 

१५ दण्ड जररिाना र जफत २०० 
कुि संभािनाको ८०% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
१६० 

१७ 
व्यवक्तगत घटना दताय 

जररिाना 
१० 

कुि संभािनाको १००% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
१० 

१७ मािपोत रवजष् रेशन २४०००० 
कुि संभािनाको १००% र त्र्सपछीका 

आि बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
२४००००० 

ख राजशि बााँडफााँड       

ख. १        

१ 
बााँडफााँड भई प्राप् त हुने 

मु.अ.कर 
  आर्थयक बषय २०७८/७९ का िावग प्राप् त 

रकम र त्र्सपछी िमश ५% का दरिे 

बृवि हुदै जाने अनुमान 

३३५४४८ 

२ 
बााँडफााँड भई प्राप् त हुने 

अतत शुल्क 
  

३ 
बााँडफााँडबाट प्राप् त हुने 

रोर्ल्टी 
  

आर्थयक बषय २०७८/७९ मा संकिन 

भएको आधारमा आ.ि. २०७९/८० का 

िावग रावष् रर् प्राकृवतक स्रोत तथा विि 

आर्ोगिे गरेको वसफाररशको आधारमा र 

त्र्सपछी बार्षयक ५% को दरिे बृवि हुाँदै 

जाने अनुमान 

  

ख. २ प्रदशे सरकार       

१ 
घरजग्गा रवजष् रेशन 

दस्तुर 
  

आर्थयक बषय ७९/८० मा प्राप्त वसवििङ र 

त्र्सपछी बार्षयक १०% िे बृवि हाँदै जाने 

अनुमान  

  

२ 
बााँडफााँडबाट प्राप् त हुने 

सिारी साधन कर 
  

आर्थयक बषय २०७९/८० का िावग प्राप् त 

वसविङ र त्र्सपछी िमश ५% का दरिे 

बृवि हुदै जाने अनुमान 

३५००० 

३ 
बााँडफााँडबाट प्राप् त हुने 

मनोरतजन कर 
  बार्षयक एकमुष् ठ रु २५ िाख अनुमान २५०० 

४ 
बााँडफााँडबाट प्राप् त हुने 

विज्ञापन कर 
  

आर्थयक बषय २०७९/८० मा 

नगरपाविकाको वहस्सा ६०% र त्र्सपछी 

िमश १५% का दरिे बृवि हुदै जाने 

  

ग. 
अनदुान तथा विविर् 

हस्ताततरण 
      

ग. १ सघंीर् सरकार       

१ समावनकरण अनुदान   आर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र 

त्र्सपछी िमश ५% का दरिे बृवि हुदै 

जाने अनुमान 

२१५००० 

२ शसतय अनुदान   ३३४०७० 

३ वबषेश अनुदान     
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४ समपुरक अनुदान     

५ अतर् अनुदान    

चािु आर्थयक बषयको विवनर्ोजन र्थाित 

रवह बार्षयक १०% का दरिे थवपदै जाने 

अनुमान 

७४४६४ 

ग. २ प्रदशे सरकार       

१ समावनकरण अनुदान   

आर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र 

त्र्सपछी िमश ५% का दरिे बृवि हुदै 

जाने अनुमान 

१९०८० 

२ शसतय अनुदान   २६५९५ 

३ समपुरक अनुदान     

४ 
अतर् अनुदान (स्थानीर् 

पूिायधार साझेदारी) 
  २०००० 

५ प्रदेश पूिायधार     ३०००० 

ग. ३ अतर् आततररक अनदुान       

१ 
अतर् संस्थागत आततररक 

अनुदान 
  

आर्थयक बषय २०७९/८० मा रु २५ िाख 

प्राप् त हुने र त्र्सपछी त्र्सपछी िमश 

बार्षयक १०% का दरिे बृवि हुदै जाने 

अनुमान 

२५०० 

२ 
अतर् व्यवक्तगत 

आततररक अनुदान 
  

जनताको िागत सहभावगताबाट आर्थयक 

बषय २०७९/८० मा रु १५ िाख प्राप् त हुने 

र त्र्सपछी त्र्सपछी िमश बार्षयक १०% 

का दरिे बृवि हुदै जाने अनुमान 

१५०० 

 

६.२ आगामी तीन आर्थयक बषयको राजश् ि प्रिपेण 

आर् शीषयकको संभाव्य आधार तथा राजस्ि सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतिर्निाई आधार मानी 

नगरपाविकाको आगामी तीन िषयको प्रिेवपत आर्को वििरण तिको ताविकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

प्रिेपणको िावग राजस्ि संकेत ितयमानमा वसफाररश गररएको िेखा कोडको आधारमा गररएको छ । मावथका 

अध्र्ार्हरूमा प्रस्ताि गररएअनुसार ऐनिे क्रदएबमोवजम करका दार्रा विस्तार गनय सकेको खण्डमा वनम् न 

ताविकामा क्रदए अनुसार नगरपाविकाको आर् िृवि हुने देवखतछ । 

 

ताविका 23: आगामी ३ आर्थयक बषयको आर् प्रिेपण 

(रु हजारमा) 

राजस्ि 

संकेत 
राजस्ि वशषयक 

२०७७/७८ 

(र्थाथय) 

२०७८/७९ 

(र्थाथय) 

प्रिपेण 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८०/८१ 

१०००० राजस्ि तथा अनदुान           

क आततररक आर् ५३७१६३ २८२१७७ ६०१३२१ ६७५५१४ ७५९४८९ 

११३१३ सम्पवत कर १८८५५ ११७३६ ६४५७५ ७४२६१ ८५४०० 

११३१४ मािपोत िा भूवम कर ८१५ ४९१ ५६१६० ६४५८४ ७४२७२ 

११३५१ व्यिसार् कर १८८५७ १२५७१ २२७०२ २६१०७ ३००२३ 

११४७२ विज्ञापन कर २४६० १५०० २८७६३ ३३०७७ ३८०३९ 

११३२१ घरजग्गा िहाि कर २२२४४ १०५६८ ४९८७९ ५९८५५ ७१८२६ 

 ११६३२ जवडबुरट, किाडी र वजिजततु कर   २१०० २४१५ २७७७ 
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१४२४२ 
घर नक्शा पास एिं रवजष् रेशन 

दस्तुर 
५५२१८ २५२६० ६२००० ६८२०० ७५०२० 

११३२२ िहाि विटौरी शुल्क ८.५ ४ ७०० ८४० १००८ 

१४२४३ वसफाररश तथा प्रमावणत दस्तुर ६६०११ २३९६६ ४५००० ४९५०० ५४४५० 

१४१५१  सरकारी सम्पवतको िहाि र विक्रि   १११० १२२१ १३४३ 

१४२४१ सिारी पार्कयङ शुल्क २००  
३४६५ ३९८५ ४५८२ 

  फोहोरमैिा व्यिस्थापन शुल्क   ७०९७ ७८०७ ८५८७ 

  जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर   ९०० १०३५ ११९० 

  पर्यटन शुल्क   १४०० १६१० १८५२ 

१४३१० दण्ड जररिाना र जफत   १६० १७६ १९४ 

१४३१२ व्यवक्तगत घटना दताय जररिाना २ ४ १० ११ १२ 

  मािपोत रवजष् रेशन २८६३१४  
२४०००० २६४००० २९०४०० 

  अतर् राजश् ि नगद सहभावगता ६५४७९ १२००० १५००० १६५०० १८१५० 

१४३१२ प्रशासवनक दण्ड जररिाना ६९९ २०० ३०० ३३० ३६३ 

ख राजस्ि बााँडफााँड           

  सघंीर् सरकार ३८५३४९ ३३५४४८ ३५२२२० ३६९८३१ ३८८३२३ 

१४४११ बााँडफााँड भई प्राप्त हुने मु.अ.कर ३८५३४९ ३३५४४८ ३५२२२० ३६९८३१ ३८८३२३ 

१४४२१ बााँडफााँड भई प्राप्त हुने अततःशुल्क           

१४१५३ बााँडफााँड भई प्राप्त िन रोर्ल्टी           

  प्रदशे सरकार ३६९५३ ३५००० ३६७५० ३८५८८ ४०५१७ 

११४५६ सिारी साधन कर ३६९५३ ३५००० ३६७५० ३८५८८ ४०५१७ 

११३१५ 
घरजग्गा रवजष्ट्रशेन दस्तुर 

(प्रदेशसंग राजस्ि बााँडफााँड) 
          

११४७१ मनोरञ्जन कर           

११४७२ विज्ञापन कर           

ग अततरसरकारी वििीर् हस्ताततरण           

  सघंीर् सरकार ५८११९४ ५४९०७० ५७६५२४ ६०५३५० ६३५६१७ 

१३३११ समावनकरण अनुदान २०१००० २१५००० २२५७५० २३७०३८ २४८८८९ 

१३३१२ शसतय अनुदान चािु ३६०१९४ ३३४०७० ३५०७७४ ३६८३१२ ३८६७२८ 

१३३१३ शसतय अनुदान पूाँजीगत          

१३३१४ विषेश अनुदान चािु          

१३३१५ स्थानीर् पूिायधार साझेदारी विकास २००००         

१३३१६ समपुरक अनुदान चािु          

१३३१७ समपुरक अनुदान पूाँजीगत          

१३३१८ 
अतर् अनुदान चािु (सामावजक 

सुरिा समेत) 
          

  प्रदशे सरकार १६९८७५ १२०१३९ १२९८६९ १४०४५८ १५१९८६ 

१३३११ समावनकरण अनुदान १११८६ १९०८० २००३४ २१०३६ २२०८७ 

१३३१२ शसतय अनुदान चािु          

१३३१३ शसतय अनुदान पूाँजीगत ३४४५९ २६५९५ २७९२५ २९३२१ ३०७८७ 

१३३१४ विषेश अनुदान चािु          
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१३३१६ समपुरक अनुदान चािु          

१३३१७ समपुरक अनुदान पूाँजीगत          

१३११७ अतर् अनुदान चािु ९४५०० ७४४६४ ८१९१० ९०१०१ ९९११२ 

  अतर् आततररक अनदुान     ४००० ४४०० ४८४० 

१३४११ अतर् संस्थागत आततररक अनुदान     २५०० २७५० ३०२५ 

१३४१२ 
अतर् व्यवक्तगत आततररक अनुदान 

(जनसहभावगता) 
    १५०० १६५० १८१५ 

३०००० वििीर् सम्पवत तथा दावर्त्ि           

३२१२१ नगद           

३२१२२ बैंक मौज्दात           

३३१४३ अतर् संस्थाहरुबाट ऋण प्राप्ती           

३३१८२ वतनुयपने विवभत न अतर् खाताहरु           

जम्मा राजश् ि, अनदुान, सम्पवत तथा दावर्त्ि १७१०५३४ १३२१८३४ १७००६८४ १८३४१४१ १९८०७७२ 
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पररच्छेद - सातः अपवेित नवतजा 
 

र्स नगरपाविकाको राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका िममा विवभत न स्रोतहरुबाट तथ्र्ाङ्क तथा 

सूचनाहरु सकंिन गररएको वथर्ो । विवभत न फारमहरुको प्रर्ोग गरी नगर कार्यपाविकाको कार्ायिर् तथा 

सम्िवतधत अवधकारीहरुबाट समेत सचूना संकिन गररएको वथर्ो । हािको राजश् ि सकंिन तथा प्रशासनको 

अिस्थािाई सुधार गनयका िावग सहभावगतामूिक पिवत माफय त् राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएको 

छ । संकवित तथ्र्ाङ्क, विद्यमान प्रिृवि, उपिधध सचूनाको विश् िेषण तथा राजश् ि सुधार कार्यर्ोजनामा 

वनर्दयष् ट गररएका क्रिर्ाकिापहरुको कार्ायतिर्न हुने मातर्ता र त्र्सको नवतजा समेतिाई मध्र्नजर गरी 

आगामी तीन आर्थयक िषयका िावग राजस्ि प्रिेपण गररएको छ । 

 

७.१ अपवेित नवतजा 

र्स अध्र्र्न अनुसार सूर्यविनार्क नगरपाविकाको आगामी आ.ि. २०७९/८० को कुि आर् १ अरब ७० 

करोड ६ िाख ८४ हजार हुने देवखएको छ । र्समा प्रस्तुत वििरणिे नगरपाविकाको आततररक आर् सो 

आ.ि. मा ६० करोड १३ िाख २१ हजार हुने अनुमान गररएको छ, जुन कुि आर्को कररब ३५.४% हुन 

आाँउछ । सारांशमा राजस्ि सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतिर्न पश् चात आगामी तीन आर्थयक िषयहरुमा हुन े

आर् संरचना देहार् अनुसार हुने प्रिेपण गररएको छः  
 

ताविका 24: अपेवित आर् संरचना 

(रु. हजारमा) 

ि.स. राजस्ि वशषयक 
र्थाथय र्थाथय प्रिेपण 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८२/८३ 

१ आततररक आर् ५३७१६३ २८२१७७ ६०१३२१ ६७५५१४ ७५९४८९ 

२ राजश् ि बााँडफााँड           

  संघीर् सरकार ३८५३४९ ३३५४४८ ३५२२२० ३६९८३१ ३८८३२३ 

  प्रदेश सरकार ३६९५३ ३५००० ३६७५० ३८५८८ ४०५१७ 

३ अनदुान तथा वििीर्           

  संघीर् सरकार ५८११९४ ५४९०७० ५७६५२४ ६०५३५० ६३५६१७ 

  प्रदेश सरकार १६९८७५ १२०१३९ १२९८६९ १४०४५८ १५१९८६ 

  अतर् आततररक अनुदान     ४००० ४४०० ४८४० 

  जम्मा १७१०५३४ १३२१८३४ १७००६८४ १८३४१४१ १९८०७७२ 

कुि आर्मा आततररक आर्को र्ोगदान (%) ३१.४ २१.३ ३५.४ ३६.८ ३८.३ 
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वचत्र 2: कुि आर्मा आततररक आर्को र्ोगदान 

उल्िेख गररए अनुसार प्रिेवपत आर् हावसि गनयका िावग नगरपाविकािे ितयमान संरचना तथा व्यिस्थापन 

प्रणािीमा पररितयन गनय आिश्र्क देवखतछ । र्स सतदभयमा सुधारका िावग सुझाइएका कदमहरु वनम् नानुसार 

छनः 

▪ राजश् ि असुिीको अनुगमन कार्यमा राजस्ि परामशय सवमवतिाई थप क्रिर्ाशीि बनाउने । 

▪ आर्थयक ऐन संसोधन गरी सघंीर् काननु अनुकुिन र थप िस्तुपरक बनाउने । 

▪ आर् अनुमान र आर् प्रवतिेदनका िावग तोक्रकएको ढााँचा व्यिहारमा ल्र्ाउन े। 
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पररच्छेद - आठः अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 
 

नगरपाविका िेत्र वभत्र सचंािन भएका, भैरहकेा तथा हुने सिै विषर्गत तथा िेत्रगत र्ोजनाहरूको 

वनधायररत गुणस्तर र समर् वसमाको सुवनवश् चतता गनय, सम्भावित जोवखम र त्र्सिे भविश्र्मा पानय सक् ने 

असरका बारेमा िेखाजोखा गरी समर्मानै िती तर्ूवनकरणमा पूियतर्ारी गनय, विकास वनमायणसंग सम्बवतधत 

सिै सरोकारिािािाई अनुशावसत, मर्ायक्रदत, वजम्मेिार र कतयधर्वनष् ठ बनाउने कार्यको िावग आर्ोजनाको 

वनर्वमत अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्न गनुयपन े हुतछ । र्ोजनािे साथयकता पाउन े मु्र् माध्र्म न ै र्ोजनाको 

प्रभािकारी कार्ायतिर्न हो । कार्ायतिर्नमा प्रभािकाररताका िावग अतर् कुराको अवतररक्त र्सको 

अनुगमनको िावग भरपदो विवध र संर्तत्र क्रकटान हुन आिश्र्क भए जस्तै राजश् ि सुधार कार्यर्ोजनामा 

समाबेश भएका कृर्ाकिापहरुको कार्ायतिर्न सुवनवश् चतताका िावग पवन र्सको वनर्वमत र भरपदो 

अनुगमनको व्यबस्था गररनु जरुरी हुतछ । राजश् ि सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमनमा मु्र् रुपमा राजश्व 

शाखा/महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीर् अवधकृत, राजश् ि परामशय सवमवत तथा कार्यपाविकाको भूवमका 

महत्िपूणय हुतछ । 

 

अनुगमनबाट नगरपाविकाको राजश् ि सम्बतधी नीवत र र्ोजनाको उवचत रुपमा कार्ायतिर्न भए नभएको, 

राजश् ि असुिीको प्रिृवि िक्ष्र् अनुरुप भए नभएको, राजश् ि प्रशासनमा कुन ैसमस्र्ा भए नभएको, सुधारका 

िावग गररएका वनणयर् कार्ायतिर्न भए नभएको, अवभिेख दरुुस्त राख ेनराखेको, वनधायररत अिवधमा राजश् ि 

कोषमा दावखिा गरे नगरेको आक्रद कुराहरु वनर्वमत रुपमा अनुगमन गरी अद्यािवधक सूचना प्राप्त गन ेर 

आिश्र्कता अनुसार वनणयर्, वनदेशन तथा नगरपाविकामा वसफाररस िगार्तको कार्यबाट मात्र स्िीकृत 

आर्थयक ऐनको प्रभािकारी कार्ायतिर्न गनय सहर्ोग पुग्दछ । प्रस्तुत राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना र सो िमोवजम 

संकवित राजश् िको अनुगमन तथा मूल्र्ांकन िावग र्स अध्र्र्निे वनम् न िमोवजम अनगुमन तथा मूल्र्ांकन 

ढााँचा प्रस्तुत गरेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राजश् ि परामशय 

सवमवत - दर 

वसफाररस

नगरसभा-दर 

स्िीकृत

नगरपाविका 

तथा िडा 

कार्ायिर्-

प्रशासन

नगर 

कार्यपाविका-

अनुगन तथा 

सुपररिेिण

नगरसभा -

प्रवतिेदन सवमिा



सूर्यविनार्क नगरपाविकाको राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अवततम प्रवतिेदन) 

  64 | पा ना  

 

ताविका 25: अनुगमन ताविका 

के अनुगमन गने? कसिे अनुगमन गन?े कवहिे अनुगमन गन?े कसरी अनुगमन गने? 

राजश् ि असुिी राजश् ि शाखा प्रमुख 
दैवनक, मावसक, 

चौमावसक र बार्षयक 

▪ स्थिगत अनुगमन गन े

▪ नवतजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसार िक्ष्र् तथा प्रगवत 

अनुगमन गने 

राजश् ि प्रशासन 
प्रमुख प्रशासकीर् 

अवधकृत 

मावसक, चौमावसक र 

बार्षयक 

▪ स्थिगत अनुगमन गन े

▪ नवतजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसार िक्ष्र् तथा प्रगवत 

तुिना गन े

राजश् ि सुधार 

र्ोजना 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अवधकृत, राजश् ि 

परामशय सवमवत, 

कार्यपाविका 

मावसक, चौमावसक र 

बार्षयक 

▪ स्थिगत अनुगमन गन े

▪ नवतजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसार िक्ष्र् तथा प्रगवत 

तुिना गन े

सवमिा उपाध्र्ि चौमावसक र बार्षयक 

▪ िक्ष्र् र उपिवधध सवहत 

वसकाईको प्रस्तुवत र सुधारको 

पृष् ठपोषण प्राप् त गरी आगामी 

मागयवचत्र तर्ार गन े

 

राजश् िका स्रोत अनुसार अनगुमन गदाय हनेुयपने कुराहरुको सूची तर्ार गरी अनुगमन गदाय प्रभािकारी हुतछ । 

साथै अनुगमनको प्रवतिेदन तर्ार गने कार्यिाइ अवनिार्य गररनु पदयछ । त्र्सैगरी र्ो राजस्ि सुधार कार्य 

र्ोजनाको अनुगमन तथा मूल्र्ांकनको िावग वनम् न चार तहको अनुगमन तथा मूल्र्ांकन धर्िस्था वसफाररश 

गररएको छ । 

 

(क) कार्ायिर् स्तरको अनगुमनः र्ो स्तरको अनुगमन तथा मूल्र्ांकनको िावग प्रमुख प्रशासक्रकर् अवधकृत, 

राजस्ि शाखा तथा अतर् सम्िवतधत शाखाका प्रवतवनवधहरुिाई वजम्मेिार िनाउनु पदयछ । स्थानीर् तहि े

कवम्तमा मवहनामा एक पटक बैठक िसी र्ोजनाको कार्ायतिर्नको अिस्था तथा असुिी अिस्थाको अनुगमन 

गरी िि हावसि गनतेफय  आिश्र्क कार्यगत वनणयर्हरु गरी कार्ायतिर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 

 

(ख) राजस्ि परामशय सवमवतिाट अनगुमन तथा मलू्र्ाकंनः राजस्ि परामशय सवमवतिे चौमावसक रुपमा 

राजस्ि सुधार र्ोजनाको कार्ायतिर्नको अिस्था, आर् संकिनको अिस्थाको वनर्वमत अनुगमन गरी 

कार्यपाविकािाई आिश्र्क परामशय प्रदान गने कार्य र्स अततगयत पदयछ । त्र्सैगरी आगामी आर्थयक बषयको 

िावग आर्को अनुमान गने कार्य पूिय भएका कार्यको मूल्र्ांकन गरी स्रोत, दर तथा दार्रामा सुधारको िावग 

कृर्ाकिाप वसफाररश गन ेर त्र्सको आधारमा आर्को अनुमान गनुय पदयछ । र्सका अवतररक्त आर्थयक बषयको 

समावप् त पश् चात राजस्ि सुधार र्ोजनाको समीिा गनुय पदयछ । 

 

(ग) कार्यपाविकािाट अनगुमन तथा मलू्र्ाकंनः कार्यपाविकाको बैठकिे राजस्ि परामशय सवमवतिाट प्रस्तुत 

गरेका सुझािहरुिाई छिफिमा ल्र्ाई आिश्र्क वनणयर् गने कार्य र्स अततगयत पदयछ । छिफिको िममा 

राजस्ि सुधार र्ोजना तथा आर् असुिी अिस्थाको समीिा गरी आिश्र्क नीवतगत तथा कार्यगत वनणयर् गनुय 

आिश्र्क भएमा वनणयर् गने । 
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(घ) िाह् र् अनगुमन तथा मलू्र्ाकंनः राजस्ि सुधार कार्यर्ोजना कार्ायतिर्नमा सहजीकरण गनय संघीर् 

मावमिा तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्, रावष्ट्रर् प्राकृवतक स्रोत तथा विि आर्ोग, प्रदेश मतत्रािर्, दातृ 

वनकार्हरु आक्रदिे अनुगमनको िावग सहर्ोग प्रदान गनय सक् नेछन । र्स्तो अनुगमन प्रणािीको स्थापनािे 

स्थानीर् तहको अनुगमन तथा प्रवतिेदन गने िमतामा विकास हुनेछ । राजस्ि प्रशासनसंग सम्िवतधत 

तथ्र्ांङक िाहके र्ोजना कार्ायतिर्न प्रकृर्ाको अनगुमन तथा करदाताहरुको अनुभूवत सकंिन पवन 

अनुगमनको मू्र् विवध हुनसक् नेछ । 
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अनसुूची १ – प्रारवम्भक कार्यशािा गोष् ठ तथा मस्र्ौदा प्रवतिदेन प्रस्ततुीकरणको 

माईतर्टू 
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अनसुूची २ – प्रारवम्भक कार्यशािा गोष् ठ तथा मस्र्ौदा प्रवतिदेन 

प्रस्ततुीकरणको फोटोहरु 
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अनसुूची ३ – सूचना सकंिन फाराम 

 

१. नगरपाविकाको सवंिप् त पररचर् तथा हािको अिस्था 

 

सवंिप् त पररचर् 

 

▪ नामाकरण 

▪ घरधुरी तथा जनसं्र्ा 

▪ िेत्रफि तथा िडा विभाजन 

▪ प्रवसि स्थिहरु 

 

मु् र् पिूायधारको अिस्था 

 

▪ सडक, बाटो, पुि 

▪ वबजुिी 

▪ खानेपानी तथा लसंचाई 

▪ साियजवनक भिन तथा पूिायधारहरु 

▪ फोहरमैिा व्यिस्थापन (फोहरको पररमाण र व्यिस्थापनको अिस्था) 

 

आर्थयक अिस्था 

 

▪ उद्योग, व्यिसार् तथा किकारखाना 

▪ मु्र् व्यापाररक केतरहरु 

▪ प्राकृवतक तथा पर्यटकीर् सम्पदा 

 

२. नगरपाविकाको सगंठन तथा राजस्ि प्रशासन 

 

हािको सगंठन सरंचना 
 

कमयचारीहरुको वििरण 

ि.स.ं पद स्िीकृत दरबतदी पदपरु्तय 

स्थार्ी करार 

१     
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२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

९     

१०     

११     

१२     

१३     

१४     

१५     

१६     

१७     

 

भौवतक सवुिधाहरु 

 

▪ कार्ायिर्का भिनहरु 

▪ सिारी साधन 

▪ फर्नयचर, कम्प्र्ुटर, वप्रतटर 

 

राजस्ि शाखा तथा राजस्ि प्रशासन 

 

राजस्ि शाखामा कार्यरत कमयचारीहरुको वििरण 

ि.स.ं नाम पद वजम्मिेारी 

१    

२    

३    
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४    

५    

६    

७    

 

▪ कार्यकि तथा कार्य स्थिको पर्ायप् तता 

▪ फर्नयचर, कम्प्र्ुटर, वप्रतटर तथा अतर् भौवतक सवुिधाहरु 

▪ राजस्ि सम्बतधी डाटा बेस, राजस्ि प्रशासनमा सफ्टिेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

▪ कम्प्र्ूटर विविङ्ग प्रणािीको प्रर्ोग 

 

३. नगरपाविकाको आर् (आततररक तथा िाह् र्) सम्बतधी वििरण 

 

▪ विगत तीन आर्थयक िषयहरु (२०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८) को र्थाथय आर् वििरण 

▪ चािु आर्थयक िषयको (२०७८/७९) को अनुमावनत/बजेट वििरण र गत चौमावसकको र्थाथय 

वििरण 

▪ चािु आर्थयक िषयका िावग नगरसभािे पाररत गरेको कर, शुल्क तथा दस्तरुका दरहरु 

 

अतर् दस्तािजे तथा सचूनाहरु 

▪ वनिायवचत पदावधकारीहरुको वििरण 

▪ नगर सभाि ेपाररत गरेको आर्थयक ऐन 

▪ राजस्िसाँग सम्बवतधत अतर् नीवत तथा कार्यिमहरु 

▪ नगरपाविकाको बस्तुवस्थवत वििरण (Profile) 

▪ राजस्ि पररचािनका िावग भएका प्रभािकारी प्रर्ासहरु 
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अनसुूची ४ – सूचना सकंिन फाराम 

 

क) राजस्ि तफय  

१) सम्पवत कर 

▪ सम्पवि कर कार्ायतिर्न प्रारम्भ भएको आर्थयक बषयः  

▪ जम्मा करदाता सङ््र्ा:  

▪ गत आर्थयक बषयमा उठेको जम्मा रकम रुः  

▪ चािु आर्थयक बषयको िार्षयक िक्ष्र् रुः  

▪ चािु आर्थयक बषयको गत मवहनासम्म उठेको रकम रुः  

▪ अवधकतम र तर्ूनतम कर वतने व्यवक्तिे कवत वतरेका छन्? अवधकतम रुः            तर्नूतम रुः  

▪ गत आर्थयक बषयसम्मको बक्र्ौता रकम रुः  

 

२) भवूमकर (मािपोत) 

 

▪ नगरपाविका वभत्रको जम्मा खेतीर्ोग्र् जग्गाको कूि िेत्रफिः   (पाविकामा 

तथ्र्ाङ्क उपिधध नभए मािपोत िा नापी कार्ायिर्बाट प्राप् त गनय सक्रकने) 

▪ गत आ.ब. मा उठेको रकम रुः 

▪ गत आ.ब.सम्मको जम्मा बक्र्ौता रकम रुः  

 

३) व्यिसार् कर 

 

▪ दताय भएका व्यबसावर्क फमयको सङ््र्ा: 

▪ गत आ.ब. मा उठेको जम्मा रकम रुः 

▪ चािु आ.ब.को िार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को गत मवहनासम्म उठेको रकम रुः 

▪ अवधकतम र तर्ूनतम कर वतने व्यवक्तिे कवत वतरेका छन् ? अवधकतम रुः            तर्नूतम रुः  

▪ गत आ.ब.सम्मको बक्र्ौता रकम रुः 

▪ दताय हुन बााँकी रहकेा फमयको सङ््र्ा रुः 
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ि.स.ं व्यापार व्यिसार्को वििरण साना िगानी मझौिा िगानी ठूिा िगानी कैक्रफर्त 

१ उद्योग     

२ वििीर् संस्था (बैंक, विकास बैंक, 

सहकारी विमा, आक्रद) 
    

३ व्यापाररक भिन, मि, वनजी 

अस्पताि, संस्थागत किेज 

विद्यािर्  

    

४ वडिर तथा थोक वििेता     

५ अतर् व्यिसार्     

 
४) व्यिसार् िहाि कर 

 

▪ संस्थागत रुपमा (बैंक, सरकारी, नीवज विद्यािर्, सरकारी कार्ायिर् आक्रदिाई) भाडामा क्रदएका 

घरहरुको सङ््र्ा:   औषत मावसक घर भाडा रकम रुः 

▪ व्यिसावर्क फमय (पसि, होटेि, रेष् टुरेतट आक्रद) िाई भाडामा क्रदएका घरहरुको सङ््र्ा:         

औषत मावसक घर भाडा रकम रुः 

▪ आिावसर् प्रर्ोजनका िावग भाडामा क्रदएका घरको सङ््र्ा:  औषत मावसक घर 

भाडा रकम रुः 

▪ चािु आ.ब.को िार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को फाल्गुण मवहनासम्म उठेको रकम रुः 

 

५) जवडबटुी, किाडी र जीिजतत ुकर 

  

▪ जवडबुटी सङ्किन गने व्यबसार्ीको सङ््र्ा:      सङ्किन हुने जवडबुटीको औषत पररमाणः       

के.जी. 

▪ प्रवत के.जी. जवडबुटी करको दरः  चािु आ.ब.को िक्ष्र्ः 

 

ि.सं. िस्तुहरु ईकाई कुि सङ्किन पररणाम अनुमावनत मुल्र् 

क जवडिुटी जतर् िस्तुहरु    

     

     

ख किाडी जतर् िस्तुहरु    
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ग जीिजततु    

     

     

 

ख) गरै कर राजस्ि तफय  

 

१) वसफाररश/प्रमावणत दस्तरु (िडा र पाविकाबाट गररन ेसब ैक्रकवसमका) 

 

▪ गत आ.ब. मा सबै गररएको वसफाररश प्रमावणतको सङ््र्ा: 

▪ वसफाररश/प्रमावणत दस्तुरको तर्ूनतम दरः  वसफाररस/प्रमावणत दस्तुरको अवधकतम दरः 

▪ गत आ.ब. मा प्राप् त र्थाथय आर् रुः 

▪ चािु आ.ब.को िार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को फाल्गुण मवहनासम्म उठेको रकम रुः 

▪ िार्षयक रुपमा दताय र नविकरण सम्बतधी सेिाको विबरणः 

ि.स. सिेाको क्रकवसम सङ््र्ा 
दस्तरुको 

दर 

सङ्किन हुनसक् न े

कुि राजस्ि 

गत आ.ब मा 

प्राप् त  रकम 

१ एफ एम रेवडर्ो     

२ घ िगयको वनमायण व्यिसार्ी ईजाजत     

३ विद्यािर् स्थापना     

४ पत्रपवत्रका     

५ व्यापाररक फमय     

६ सहकारी     

७ अतर्     

 जम्मा     
 

२) भिन वनमायण अनमुवत दर 

 

▪ िार्षयक रुपमा वनमायण हुने नर्ााँ घरको सङ््र्ा: 

▪ नक्शापास प्रकृर्ामा आउने गरेका घरहरुको प्रवतशतः 

▪ नक्शापास दस्तुरको दर प्रवतिगय फीटः 

▪ गत आ.ब. मा पास भएका नक्सा सङ््र्ा:  दस्तुर बापतको र्थाथय आर्ः 

▪ चािु आ.ब.को िार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को फाल्गुण मवहनासम्म उठेको रकम रुः 



सूर्यविनार्क नगरपाविकाको राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अवततम प्रवतिेदन) 

  75 | पा ना  

 

३) सिेा शलु्क 

ि.स. सिेाको क्रकवसम दर 
सिेाग्राहीको 

सङ््र्ा 

सङ्किन हुनसक् न े

कुि राजस्ि 

गत आ.ब मा 

प्राप् त  रकम 

१ हाटबजार     

२ पार्कय ङ     

३ बहाि वबरौटी शुल्क     

४ 
फोहोरमैिा व्यिस्थापन 

(सरसफाई) 
    

५ सडक बवि     

६ शौचािर्     

७ पाकय      

८ पर्यटक्रकर् स्थि     

९ सडक, बसपाकय      

१० अचि सम्पवत मूल्र्ाङ्कन     

जम्मा     

 

४) वबिी 

ि.स. सम्पवतको क्रकवसम 

EIA/IEE 

प्रवतिदेन 

अनसुारको 

पररणाम 

दर 

सङ्किन 

हुनसक् न ेकुि 

राजस्ि 

गत आ.ि. मा 

प्राप् त  रकम 

चाि ुआ.ि. 

को ठेक् का 

रकम 

१ 

ढंुगा 

वगट्टी 

िािुिा 

माटो 

स्िेट 

अतर् 

     

२ 
टेण्डर फमय (बार्षयक 

सङ््र्ा) 
     

३ 
पुस्तक िा नक्शा 

(सङ््र्ा) 
     

४ अतर् सम्पवत      

जम्मा      

 

५) सम्पवत भाडा 

ि.स. सम्पवतको क्रकवसम पररणाम दर 

सङ्किन 

हुनसक् न े

कुि राजस्ि 

गत आ.ि. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.ि. 

को 

अनमुान 
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१ मेवसन औजार      

२ घर िा जग्गा िा पोखरी      

३ अतर् सम्पवत      

जम्मा      

 

६) दण्ड जररिाना 

ि.स. दण्ड जररिानाको क्रकवसम पररणाम दर 

सङ्किन 

हुनसक् न े

कुि राजस्ि 

गत आ.ि. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.ि. 

को 

अनमुान 

१ नक्शा पास      

२ छाडा गाईिस्त/पशु      

३ सडक िा सडक पेटी      

४ फोहोरमैिा      

 अतर्      

 

७) सिारी साधन कर (टेम्पो, वजप, रक, रटपर, भ्र्ान, माईिोबस, वमवनबस/बस) 

ि.स. 
सिारी साधनको 

क्रकवसम 
सङ््र्ा दर 

सङ्किन 

हुनसक् न ेकुि 

राजस्ि 

गत आ.ि. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.ि. 

को अनमुान 

१ टेम्पो      

२ वजप      

३ वमवनरक      

४ रक      

५ रटपर      

६ भ्र्ान      

७ माईिोबस      

८ वमवनबस      

९ बस      

 अतर्      

 

८) प्रदशेसाँग बााँडफााँड हुन ेराजस्ि 



सूर्यविनार्क नगरपाविकाको राजश् ि सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अवततम प्रवतिेदन) 

  77 | पा ना  

 

ि.स. राजस्िको क्रकवसम पररणाम दर 

सङ्किन 

हुनसक् न ेकुि 

राजस्ि 

गत आ.ि. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.ि. 

को अनमुान 

१ सिारी साधन कर      

२ घरजग्गा रवजष् रेशन शुल्क      

३ मनोरञ् जन कर (करदाता)      

४ विज्ञापन कर (करदाता)      

 अतर्      

 

९) नगरपाविकाको स्िावमिमा रहकेो जग्गा र र्सको हािको उपर्ोग सम्बतधी वििरणः 

 

 

१०) नगरपाविकामा साियजवनक, पर्तय ऐिानी जग्गा र र्सको हािको उपर्ोगको अिस्थाः 

 
 

११) नगरपाविका िते्रवभत्रका महत्िपणूय पर्यटक्रकर् र धार्मयक स्थिहरु सम्बतधी वििरणः 

 

 

१२) आततररक आर्का अतर् कुन ैथप सभंाव्य स्रोत भएमा सोको वििरणः  

 

नगरपाविका आर् स्रोतहरु तथा हािको अिस्था 

 

ि. 

स.ं 

आर्का प्रकार सम्भािनाको 

वििरण 

सङ्किन 

भएको⁄ नभएको 

दर वनधायरणको 

अिस्था 

क कर तफय     

१ भूवम कर (मािपोत)    

२ सम्पवि कर    

३ सिारी कर     

४ घर जग्गा बहाि कर    

५ व्यिसार् कर    

६ जडीिुटी, किाडी र जीिजततु कर    

ख अतर् राजस्ि    

१ ढुङ्गा, वगट्टी, िािुिा, माटो, काठ, दाउरा, 

स्िेट, आक्रद जस्ता िस्तुको वििी तथा 

वनकासी शुल्क 

   

२ नक्सापास दस्तुर    
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३ व्यवक्तगत घटना दताय शुल्क    

४ िहाि विटौरी शुल्क    

५ पार्कय ङ्ग शुल्क    

६ अस्पताि सञ् चािन शुल्क    

७ फोहरमैिा व्यिस्थपन शुल्क    

८ स्थानीर् खानेपानी शुल्क    

९ स्थानीर् विद्यतु महशुि    

१० केििकार, रेककंग, कार्ाक्रकङ्ग, बतजीजम्प, 

जीपफ्िार्र, पाराग्िाईवडङ्ग, आक्रद 

मनोरञ् जन तथा साहसी खेिकुद सम्बतधी 

सेिा तथा व्यिसार्मा सेिाशुल्क 

   

११ वनमायण, सञ् चािन र व्यिस्थापन गरेका 

स्थानीर् पूिायधार तथा सेिामा सेिाशुल्क 

(खानेपानी, विजुिी, धारा, अवतवथ गृह, 

धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागृह, ढि 

वनकास, सडक बवि, शौचािर्, पाकय , पौडी 

पोखरी, व्यार्ामशािा, पर्यटक्रकर् स्थि, 

हाटबजार, पशु िधशािा, शिदाह गृह, 

धोविघाट, सडक, बसपाकय , पुि, आक्रद 

   

१२ मूल्र्ाङ्कन सेिा शुल्क    

१३ दताय, अनुमवत तथा निीकरण दस्तुर 

(एफएम रेवडर्ो सञ् चािन, घ िगयको 

वनमायण इजाजतपत्र, विद्यािर् स्थापना, 

स्थानीर् स्तरका व्यापाररक फमय, आक्रद) 

   

१४ ढुङ्गा, वगट्टी, िािुिा, नुन, माटो तथा स्िेट 

जस्ता िस्तुको सिेिण, उत्खनन तथा 

उपर्ोग शुल्क 

   

१५ िडा कार्ायिर् माफय त गररने वसफाररस तथा 

प्रमावणत दस्तुर 
   

१६ दण्ड जररिाना    

 

नगरपाविकाको स्िावमत्ि िा भोगचिनमा रहकेा जग्गा र भिन 

ि.स.ं जग्गा रहकेो स्थान क्रक.न.ं िते्रफि हािको उपर्ोग भाडा िा बहाि 

रकम (र्क्रद भएमा) 

क स्िावमत्ि रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      
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४      

५      

ख भोगचिनमा रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      

४      

५      

 

नगरपाविकाको स्िावमत्िमा रहकेा भिन 

ि.स.ं भिन रहकेो स्थान भिनको वििरण हािको उपर्ोग भाडा िा बहाि 

रकम (र्क्रद भएमा) 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

भिन सम्बतधी वििरण 

ि.स.ं घरको िगीकरण अनमुावनत 

सङ््र्ा 

बहािमा 

भएको 

सङ््र्ा 

औसत 

बहाि दर 

१ व्यापररक प्रर्ोजनका िावग वनर्मयत भिन⁄घरहरु 

(नोट: व्यापाररक कम्प्िके्स, पाटी प्र्ािेस, 

अस्पताि, कोल्ड स्टोर, नीवज विद्यािर् तथा 

क्र्ाम्पस, आक्रद) 

   

२ औद्योवगक प्रर्ोजनका भिन⁄घरहरु    

३ आिावसर् भिन⁄घरहरु    

३.१ कच् ची घरहरु (कच् ची जोडाई तथा छाना)    

३.२ अधय कच् ची घरहरु (माटोको जोडाई र कंक्रिट िा 

वस्टिको छाना भएको) 
   

३.३ वपिर वसस्टम नभएको पक् की घर (Without RCC 

Frame Structure) 
   

३.४ वपिर वसस्टम भएको पक् की घर (With RCC 

Frame Structure) 
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जम्मा    

 

 

जग्गा सम्बतधी वििरण 

ि.स.ं जग्गाको क्रकवसम अनमुावनत 

िते्रफि 

औसत मलु्र्ाङ्कन दर (मािपोत 

कार्ायिर्को आधारमा) 

कैक्रफर्त 

१ शहरी िेत्र    

२ आिासीर् िेत्र    

३ कृवष िेत्र    

४ िन तथा अतर् िेत्र    

जम्मा    

 

बहाि विटौरी 

 

ि.स.ं सम्पविहरु ईकाई पररमाण दर 

क भिन तथा कोठाहरु    

     

ख मेवसनहरु    

     

ग साियजवनक सम्पवि    

     

     

 

नगरपाविकाि ेवनमायण, सञ् चािन तथा व्यिस्थापन गरेका सिेा 

 

ि.स.ं सिेाहरु उपिधध 

गराईएको स्थान 

िा िते्र 

ईकाई र 

पररमाण 

सिेा शलु्कको 

सभंािना के छ 

? 

हािको अिस्था 

(आर्) 

१ फोहरमैिा व्यिस्थापन     

२ स्थानीर् खानेपानी     

३ विजुिी     

४ धारा     

५ अवतवथ गृह     

६ धमयशािा     

७ पुस्तकािर्     
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८ सभागृह     

९ ढि वनकास     

१० सडक िवि     

११ साियजवनक शौचािर्     

१२ पाकय      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्यार्मशािा     

१५ पर्यटकीर् स्थि     

१६ हाट बजार     

१७ पशु बधशािा     

१८ शिदाह गृह     

१९ बसपाकय      

२० अतर् पार्कय ङ्ग िेत्र     

२१ वसफाररश तथा प्रमावणत     

२२ दताय, अनुमवत, नविकरण 

दस्तुर 
    

२३ मूल्र्ाङ्कन सेिा शुल्क     

२४ नक्सापास     

जम्मा     
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अनसुूची ५ - सझुाि तथा पृष् ठपोषण ताविका 
 

ि. स.ं मस्र्ौदा प्रवतिदेन उपर प्राप् त सझुािहरु समािेश गररएको सझुािहरु 

१ सम्पवत करको विगतको अिस्था र 

संभािनाहरुको विश् िेषण गने  

सम्पवत करको विगतको असुिी र सम्भािनाको 

अिस्थािाई पृष् ठ २३ र २४ मा समेरटएको छ । 

२ स्थानीर् तहिे आफूि ेप्रदान गने सेिािाई 

छररतो ढङ्गबाट विद्युतीर् माध्र्म प्रर्ोग 

गरी प्रदान गने र सो सेिासाँग आबि गरी 

सेिा दस्तुर संकिन गनय सक् ने 

सम्भािनािाई उजागर गदाय सुधार र्ोजना 

बढी कार्ायतिर्न हुने देवखतछ।  

नगरपाविकाको राजश् ि सम्बतधी नीवत तथा 

संर्तत्रको बारेमा पररच्छेद ४ (पृष् ठ  ३८-४१) मा 

विश् िेषण गररएको छ । 

३ स्थानीर् तहमा पूिायधार उपर्ोग शुल्क 

पररचािन गन े सम्भािना अवहिे न ै

व्यिहाररक छैन । राजश् ि सुधार र्ोजना 

बनाउाँदा कर पररचािन गनय सक्रकन े

सम्भािनाको विश् िेषण कम भएको देवखर्ो। 

कानुन बमोवजम करारोपण गनय सक्रकने भए 

पवन व्यिहारतः िागू गनय नसक्रकन े

विषर्िाई कार्यर्ोजनामा रा् नु आिश्र्क 

देवखदैन।  

सूर्यविनार्क नगरपाविकाि े हािसम्म पूिायधार 

उपर्ोग शुल्कबाट रकम संकिन गनय सकेको छैन 

तर स्थानीर् स्तरमा छिफि गदाय र्सको 

संभािना रहकेो वनस्कषय र र्ो नगरपाविका 

राजधानी काठमाण्डौसंगै रहकेोि े पवन सोही 

िमोवजम सिारी पार्कय ङ र फोहोरमैिा 

व्यिस्थापन शुल्कको आंकिन गररएको छ  

(उपवशषयक ३.३.२ अततगयत पृष् ठ ३३ र ३४) । 

४ व्यिसार् कर र व्यिसार् रवजष् रेशन दस्तुर 

का नाममा ब्रोकर िा शुल्क िगाउने गरी 

सुधार र्ोजना बनाउनु हुाँदैन । व्यिसार् दताय 

र निीकरण बापत् मात्र व्यिसार् दताय 

करिा शुल्क िगाउने विषर्मा र्ी स्पष् ट 

हुनुपने देवखतछ। 

व्यिसार् कर र व्यिसार् रवजष् रेशन दस्तुरका 

नाममा ब्रोकर िा शुल्क प्रस्ताि गररएको छैन 

५ कुनै पाविकाहरूको स्थावनर् सम्भािनाका 

आधारमा राजश् ि सुधार र्ोजना बनु्न पनेमा 

एउटै ढााँचा र क्रिर्ाकिापमा सुधार र्ोजना 

बनाएको देवखर्ो । उदाहरणको िावग 

कवतपर् गाउाँपाविकामा ढंुगा वगटी र 

बािुिा जस्ता नदीजतर् पदाथय बाट ठुिो 

राजस्िको सम्भािना छ भने ठूिा शहरी 

िेत्रमा विज्ञापन करबापत उल्िेखनीर् 

राजस्ि प्राप्त गनय सक्रकतछ । र्सरी 

पाविकाको सम्भािनािाई उजागर गने गरी 

सुधार र्ोजना बनु्न पने देवखतछ। 

सूर्यविनार्क नगरपाविकाको आततररक आर्को 

मु्र् स्रोतमा सम्पवत कर, मािपोत/भूवमकर, 

व्यिसार् कर, विज्ञापन कर, घरजग्गा बहाि कर, 

घर नक्शापास एिं रवजष् रेशन दस्तुर, वसफारीस 

तथा प्रमावणत दस्तुर र पर्यटन शुल्कको प्रशस्त 

संभािना रहकेो र सोही िमोवजम राजश् ि 

सुधारका संभािनाहरुको विश् िषेण गररएको छ 

(पररच् छेद ३.३ – आततररक आर् संकिनको प्रमुख 

िेत्र र संभािना विश् िषेण) 

६ घर बहाि कर र सम्पवि करमा स्िर् ं

घोषणा गने विवधका विषर्मा अध्र्र्न 

भएको पाइएन । घरबहाि करको दर 

व्यिसावर्क र संस्थागत को हकमा बढी दर 

आर्थयक ऐनमा सम्पवत कर मूल्र्ाङ्कनको 

आधारमा विने गररएको र घरजग्गा िहाि कर 

प्रर्ोजनका आधारमा विन े गररएकोिे सोही 

िमोवजम संभािनाहरुको विश् िेषण गररएको छ । 
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र आिावसर्को हकमा कम गनुय उपर्ुक्त हुदैन 

। र्ो घरबहाि  क्रदन ेधर्वक्तको आएमा िाग् न े

भएकािे अिग अिग गनुय त्रुरटपूणय हुतछ। 

कवतपर् पाविकामा अिग अिग गने गरी 

सुधार र्ोजनािे क्रदएको सुझाि व्यक्त छैन। 

७ करका दर र आधार तोक्दा वछमेकी स्थानीर् 

तहसंग समतिर् गने विषर्िाई समेत सब ै

स्थानीर् तहको राजस्ि सधुार र्ोजनामा 

समािेश गनुयपदयछ।  

सूर्यविनार्क नगरपाविकािे वछमेकी स्थानीर् 

तहहरुसंग समतिर् गरी कर राजस्िका बारेमा दर 

वनधायरण गरेको देवखतछ र उक्त सुझाि ताविका 

१८ (पेज न ं ४६-४८) मा राजश् ि संकिनका 

रणनीवत र कार्यनीवत िगार्त राजश् ि सुधार 

कार्यर्ोजना (पेज न ं४८) मा समेत समेरटएको छ। 

८ सुधार र्ोजनामा समािेश भएका 

क्रिर्ाकिापहरु व्यबहाररक भतदा बढी 

सैिावततक भएकाि े स्थानीर् तहबाट 

कार्ायतिर्न हुने वबषर्मा आशंका छ।  

स्थानीर् तहहरुिे आफ्नो एक कार्यकाि मात्र पुरा 

गरेका छन् । र्सै कारणिे पवन स्थानीर् तहहरु 

आततररक राजश् ि संकिनका वहसाबिे क्रदगो बत न 

सक्रकरहकेा छैनन । त्र्सैि ेराजश् ि सुधारका िावग 

सैिावततक र कानुनी पिहरुिाई समेटदै स्थानीर् 

तहको सेिा प्रिाहमा नागररकहरुको पहुाँच बढाउद ै

र कर वशिा माफय त राजश् ि संकिनिाई िमश 

बृवि गदै िैजानु पने हुतछ । 

९ प्रदेश सरकार र  संघीर् सरकारिे दर तोक् न े

र संकिन गने तर स्थानीर् तहिाई समेत 

बााँडफााँड हुने करहरुमा स्थानीर् तहि े

गनुयपने भूवमकामा राजश् ि सधुार र्ोजना 

मौन छ ।  

कवतपर् स्थानीर् करदाताहरुसाँग बसेर छिफि 

गदाय बारम्बार उनीहरूको गुनासो करिाई एक 

द्वार प्रणािी माध्र्मबाट मात्र उठाउाँदा राम्रो हुने 

तथा करको िारेमा कुनै भ्रम नरहने कुराको 

जानकारी पाईएको छ । त्र्सैिे कर उठाउन े

राजश् ि कार्ायिर् एउटै हुन ेर त्र्वहबाट स्थावनर्, 

प्रदेश र संघीर् गरेर कर बााँडफााँड गने हो भने 

उवचत हुतथ्र्ो होिा भत ने गनुासो पाइतछ । प्रदेश 

सरकार र संघीर् सरकारिे तोक् ने करको दर 

सरकारको नीवतगत व्यिस्था भएको र करको 

बााँडफााँड अततर सरकारी विि व्यिस्थापन ऐन 

अनुसार हुन े गरेकोिे स्थानीर् तहको भूवमका 

समेत सोही ऐन अनुसार रहकेो छ । तरपनी 

राजश् ि सुधार सम्बतधी रणनीवत र कार्यनीवतहरु 

र्स प्रवतिेदनको ताविका १८ (पेज न ं४६-४८) 

मा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

 


