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b'O{ zAb 

nf]stGq g]kfnL hgtfsf] cys k|of;sf] kl/0ffd xf] . PsfTds /fHo Joj:yfn] c+lusf/ ub}{ cfPsf] Pp6} 

efiff, Pp6} wd{ tyf Pp6} hfthfltsf] gLltn] g]kfnnfO{ lgs} kl5 ws]n]sf] dx;'; u/L g]kfndf k6s 

k6s ePsf] hgcfGbf]ngjf6 g]kfnnfO{ ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqfTds d'n'ssf] ?kdf 3f]if0ff ul/Psf] 

xf] . g]kfnsf] gofF ;+ljwfg @)&@ nfO{ sfof{Gjog ug]{ s|ddf ;DkGg :yfgLo txsf] klxnf] r/0fsf] 

lgjf{rgjf6 hgtfn] :yfgLo hgk|ltlglwx?sf] kfFrjif]{ sfo{sfn ;dfKt eO{ bf]>f] sfo{sfnsfnfuL 

lgjf{rg ;DkGg eO{ sfo{sfn ;'? eO{ ;s]sf] 5 . :yflgo ;]jfu|fxLsf]  hgcfsf+Iff, sdhf]/ ;+:yfut 

k|jGw, ;Lldt >f]t ;fwgjf6 hgtfx?nfO{ ;/n, ;'ne tyf kf/bzL{ ?kdf gu/kflnsfn] ;]jf k|bfg ub}{ 

cfPsf] 5 . hl6n e"jgfj6, klx/f]sf] r/d ;+j]bgzLntf, bIf hgzlQmsf] cefjsf] jLr klg gu/kflnsfn] 

y'k|}ljsf; lgdf{0fsf sfdx? ;DkGg u/]sf] 5 .  

ljsf;sf] ultnfO{ cl3 j9fpFb} hfFbf ef}lts ljsf; dfq ;j} yf]s xf]Og ljsf;sf nflu ;j} eGbf 

dxTjk"0f{ s'/f eg]sf] k4lt, ;+:s[lt / ;xsfo{sf] jftfj/0f >[hgf ub}{ :yfgLo txnfO{ cfl{ys ?kn] ;jn 

/ ;Ifd agfpb} n}hfg' klg xf] . gu/kflnsfleq /fhZjsf] j[l4 ug{ ;lsof] eg] ljsf; / ;d[l4sf] kf6f] 

:joF cufl8 j9\bf] /x]5 eGg] dx;'; x'g yfn]sf] 5 . log} ljifox?nfO{ dWogh/ u/L gu/kflnsfsf] 

/fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf lgdf{0fsf] nflu k|b]z ;/sf/, k|b]z k|lzIf0f s]Gb| snjnu'/L emfkfn] u/]sf] 

cfly{s ;xof]u k|lt  gu/kflnsf s[t1tf hfx]/ ub}{ of] sfo{of]hgfn] o; gu/kflnsfsf] /fhZj ;'wf/df 

6]jf k'¥ofO{ cfly{s ?kn] ;DkGg aGgsf] nflu ;sf/fTds dfu{ lgb]{zg ug]{ ljZjf; lnPsf] 5' . of] /fhZj 

;'wf/ sfo{of]hgf tof/ ug]{ dfpG6]g y6\; k|f= ln= nfO{ wGojfb lbg rfxfG5' .  

 

gu/ k|d'v 
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b'O{ zAb 

ef}lts ljsf; / cfly{s ljsf; Pp6} l;Ssfsf b'O{j6f kf6f /x]5g . hg;xeflutf ;lxtsf] ljsf;nfO{ bLuf] x'g] 

;+efjgf /xG5 . clkm;df sfo{/t kbflwsf/L, sd{rf/L, ;d'bfosf] cu|;/tf tyf ?rLnfO{ klg ;fydf /fv]/ nfg 

;lsof] eg] jNn xfd|f ef}lts ljsf;sf k|of;x? bL3{sfnLg jGbf /x]5g . sdhf]/ e"jgfj6, hnjfo' rs|df 

cfPsf] kl/jt{gsf] sf/0fn] xfd|f] gu/kflnsfn] w]/} vfnsf dfgj lgld{t ljkQLx?sf] ;fdgf ub}{ cfPsf] 5 . 

k|fs[lts jf dfgj lgld{t ljklQsf sf/0f gu/kflnsfn] jgfPsf k"jf{wf/sf ;+/rgfx?nfO{ bLuf] jgfpg lgs} 

7"nf] r'gf}lt 5 . o;/L dfgj lgld{t ljklQx?nfO{ sd ug{sf nflu cy{tGqsf] cfsf/ j9fpg h?/L 5 . 

hgtfx?df ha;Dd xfdLn] ;/sf/L >f]t tyf ;fwgx?dflysf] :jfldTj jf]w >[hgf ug{ ;Sb}gf}+ tj;Dd 

ljsf;nfO{ bLuf] jgfpg ;Sb}gf}+ .  

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g @)&$ n] bLuf] tyf ;Gt'lnt ljsf; / cfly{s ?kdf cfTdlge{/ ;dfhsf]] kl/sNkgf 

u/]sf] 5 . ljsf; Tolt a]nf bLuf] jGg ;S5 hlt a]nf xfdLn] ;j} If]q, txtKsfnfO{ ;d]6]/ of]hgf jgfpg ;S5f}+ 

. xf8{j]o/ / ;km\6 j]o/sf of]hgfx?nfO{ ;d]6]/ nfg ;lsof] eg] dfq xfd|f of]hgfx? ;Gt'lnt jGg ;S5g . 

ljsf;nfO{ k|efjsf/L ?kdf cl3 j9fpg gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL k|efjsf/L x'g h?/L 5 . 

/fhZj ;'wf/ sfo{of]hgfn] gu/kflnsfsf] cfGtl/s lgoGq0f k|0ffnL h:t} cfGtl/s n]vf k/LIf0f zfvf tyf cGo 

zfvfx?sf] ;+:yfut ljsf;df hf]8 lbG5 . gu/kflnsfsf] zf;sLo k|jGw, ;+u7g tyf k|zf;g, jflif{s jh]6 

tyf of]hgf Joj:yfkg, ljlQo Pj+ cfly{s Joj:yfkg, ;fj{hlgs ;]jf k|jfx, Goflos sfo{;Dkfbg, ef}lts 

k"jf{wf/, ;fdflhs ;dfj]zLs/0f, jftfj/0f ;+/If0f tyf ljkb Joj:yfkg / ;xsfo{ Pj+ ;dGjonfO{  ;Fu} cuf8L 

a9fpg' kb{5 . sgsfO{ gu/kflnsfn] ;xsfo{ / ;dGjo, jftfj/0f ;+/If0f tyf ljkb Joj:yfkg tyf ;fdflhs 

;dfj]zLs/0fdf ljz]if hf]8 lbg cfjZos b]lvPsf] 5 . of] # jif]{ /fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf jgfpgsf nflu ;'rgf 

;+sng ug'{ x'g] dfpG6]g y6\; k|f= ln sf ;Dk"0f{ lj1 tyf sd{rf/L ;fyLx?nfO{ wGojfb lbg rfxfG5' . ;fy} 

/fhZj ;'wf/ sfo{of]hgfdf ePsf /fhZj ;'wf/sf ls|ofsnfkx?nfO{ gu/kflnsfsf] jflif{s of]hgfdf ;dfj]z 

u/L sfo{s|dsf] sfof{Gjogdf hf]8 lbg' x'g ;j}nfO{ cg'/f]w ub{5' .  

 

k|d'v k|;f;lso clws[t 
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पररच्छेद -१ 

कार्यर्ोजनाको पररचर् 

१.१ पषृ्ठभमूी 
"नेपािको संववधान २०७२" िे संचघर् िोकताचन्त्रक गणतन्त्र नेपािको मूि संरचना संघ, प्रदेश र 
स्थानीर् तह गरर लतन तहको हनुेछ भलन उल्िेख गरेको छ। ववकेन्रीकरणको अवधारणा साँगै 
राज्र्शचिको बााँडफााँड अनरुुप  एक केन्र, ७ प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीर् तहहरुको संरचना ववकास 
गररएको छ। मिुकुको शासन व्र्वस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभालगता प्रबर्द्यन गनय र जनतािाई 
स्थानीर्स्तरमा नै सेवा उपिव्ध गराउन स्थानीर् स्वार्ि शासन सम्बन्धी लनकार्को व्र्वस्था गदै 
संववधानको धारा ६० िे संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहिे आफ्नो अलधकारिते्र लभत्रको ववषर्मा कर 
िगाउन र ती श्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्र्वस्था गरेको अवस्थामा र्स राजस्व सम्भाव्र्ता तथा 
राजस्व सधुार कार्यर्ोजना प्रलतबेदनिे कनकाई नगरपालिकाको वविीर् िमता ववकास गने िक्ष्र्का 
साथै वविीर् िमतािाई सबि बनाउने र राजस्वको सम्भाव्र्ता, प्रिेपण तथा स्रोतहरु पूणय िमतामा 
उपर्ोग गने िक्ष्र् लिएको छ ।  

हािको पररचस्थलतको बारेमा पनुराविोकन एवम ् मूल्र्ाङ्कन गने, िचित समूहबीच अन्तरविर्ा एवम ्
कार्यशािा गोष्ठी गने, राजस्व ववृर्द्का उपार् पवहल्र्ाई सल्िाह र सझुाव सवहत राजश्व सधुार कार्यर्ोजना 
तर्ार गने र सो तर्ारी गदाय प्राप्त अनभुवका आधारमा तालिम सामग्री तर्ार गने कार्यमा परामशयदाताको 
भलूमका आदद रहेको छ ।  र्स कार्यका कृर्ाकिापहरू नगरपालिकाको नेततृ्वमा संचािन भएका   
लथए  साथै राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार गदाय  "नगरपालिका तथा नगरपालिको राजश्व सधुार 
कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बचन्ध ददग्दशयन २०७६" अनरुुप गररएको  छ । र्स   नगरपालिकािे र्सका 
प्रकृर्ा तथा उपिब्धीहरूिाई आत्मसातगरी र्स कार्य र्ोजनािाई अनमुोदन गरी कार्ायन्वर्न गने छ 
भन्ने  ववश्वासका साथ कनकाई नगरपालिकाको  राजश्व सधुार कार्यर्ोजनाको अचन्तम प्रलतवेदन तर्ार 
पाररएको छ 

१,२ राजश्व सधुार र्ोजनाको औचचत्र् 

संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररने सशतय अनदुान, समपरुक अनदुान र ववशेष अनदुानिे मात्र 
स्थानीर् तहको खचय आवश्र्कता परुा गनय संभव नरहेको हुाँदा स्थानीर् तहको खचय तथा आवश्र्कता 
पररपूलतयका िालग राज्र्को राजस्व अलधकारको समेत तहगत सरकारबीच बााँडफााँड गररएको छ । 
नेपािको संववधानको व्र्बस्था र स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को मान्र्ता अनसुार 
नगरपालिका तथा नगरपालिकािे स्थानीर् स्तरमा आर् संकिन गनय पाउने अलधकार सलुनचित गररएको 
छ ।  
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र्सरी कानूनिे स्थानीर् तहिाई आन्तररक आर् पररचािन गनयसक्ने उल्िेख्र् अलधकार ददएको भएतापलन 
स्थानीर् तहहरुिे त्र्सको पणुयरुपमा पररचािन गनय सवकरहेका छैनन ्। जसको मखु्र् कारणमा स्थानीर् 
तहको संरचना नर्ााँ हनु,ु त्र्सको िालग आवश्र्क नीलत तथा कार्यववलध, संगठनात्मक ब्र्वस्था, सूचना 
तथा तथर्ांकको स्थापना, आर्को सम्भाब्र्ता अध्र्र्न, लनर्न्त्रण प्रणािीको स्थापना आददको अभाब  
तथा अभ्र्ासको कमी हनु ुरहेको छ ।र्स प्रलतबेदनमा समाबेश गररएका सामग्रीिे आन्तररक आर् 
पररचािनमा सधुार ल्र्ाउन र राजश्व प्रिेपणिाई र्थाथयपरक र बैज्ञालनक बनाई वजेट तजुयमा प्रकृर्ािाई 
थप व्र्वचस्थत गनय लमल्ने ववश्वास लिईएको छ । 

 

१.३ कार्यर्ोजनाको उद्दशे्र् 

र्स कनकाई नगरपालिकाको आन्तररक आर्को ववद्यमान अवस्था, आन्तररक श्रोतको संभावना तथा 
आगामी आलथयक बषयको आर् प्रिपेण सवहतको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार गनुय र्स कार्य र्ोजनाको 
समग्र उदे्दश्र् रहेको छ । र्स राजश्व सम्भाव्र्ता तथा राजश्व सधुार कार्य र्ोजनाको  ववचशविकृत 
उदे्दश्र्हरु देहार्अनसुार रहेका छन ्: 

१. राजश्व पररचािनका सन्दभयमा ववर्द्मान नीलत तथा ववगतको आर् पररचािनको                 
अवस्था ववश्लषेण गने, 

२. स्थानीर् तहको आन्तररक आर्का आधार तथा दरको सम्भाब्र्ता ववश्लषेण गरी राजस्व 
प्रिेपण गने, 

३. सहभालगतामूिक ववलध अविम्बन गरी राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गने, 

४. राजश्व सधुार  कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बन्धी स्पि खाका उपिब्ध गराई ढााँचामा एकरुपता 
र ववषर्बस्तमुा गणुस्तररर्ता कार्म गने, 
५. स्थानीर्  तहको राजश्व अलधकारका सम्वन्धमा जनप्रलतलनलधहरु तथा कमयचारीहरुको 
िमता ववकास गरी राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गनय सहर्ोग परु्ायउने, 

१.४ कार्यर्ोजनाका ववषर्बस्तहुरु 

नगरपालिका तथा नगरपालिकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बचन्ध ददग्दशयन २०७६ अनरुुप 
तर्ार पाररएको र्स प्रलतवेदनमा कनकाई नगरपालिकाको राजस्व पररचािनको हािको पररचस्थलतको 
पनुराविोकन एवम ्मूल्र्ाङ्कनका आधारमा राजस्व सधुारको िालग गनुयपने कृर्ाकिापहरुको पवहचान 
सवहत आगामी तीन आलथयक वषयको राजस्व प्रिेपण गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनािे नगरपालिकाको 
राजस्व सधुारमा गनुयपने कार्यहरूिाई मागयदशयन गनुयका  साथै आगामी वषयहरूको आर् बजेट तर्ार 
गनय आधार उपिब्ध गराउने ववश्वास लिइएको छ । कार्यर्ोजनामा समेवटएका ववषर्वस्तहुरू देहार् 
बमोचजम रहेका छन ्। 
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क. कार्यर्ोजनाको पररचर् 

ख. नगरपालिकाको संचिप्त पररचर् 

ग. नगरपालिकाको राजस्व अलधकार तथा आर् संभाव्र्ता ववश्लषेण 

घ. आर् संकिनको संस्थागत िमता तथा संकिनको अवस्था 
ङ. राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
च. आगामी ३ वषयको आर् प्रिेपण 

छ. लनष्कषय तथा सझुाव 

१.५ कार्यर्ोजना तजुयमा ववलध तथा प्रविर्ा 
र्स नगरपालिकाको राजश्व सधुार  कार्यर्ोजना तर्ार कार्यका िालग सम्बचन्धत ववलभन्न सन्दभय 
सामाग्रीहरुको अध्र्र्न तथा ववश्लषेण,  तथर्ाङ्क तथा सूचना संकिनका िालग आवश्र्क फारमहरुको 
ववकास, तथर्ाङ्क संकिन तथा ववश्लषेण, िचित समूहबीच अन्तरविर्ा, सहभालगतामूिक छिफि, 

कार्यशािा गोष्ठी तथा प्रस्ततुीकरण जस्ता ववलधहरु प्रर्ोग गररएको लथर्ो । अध्र्र्नका िममा 
अविम्बन गररएका ववलधहरुिाई देहार् अनसुार प्रस्ततु गररएको छ । 

१.५.१  सन्दभय सामग्री संकिन तथा अध्र्र्न 

अध्र्र्न कार्यको प्रथम चरणमा ववलभन्न स्रोतहरूबाट सन्दभय सामग्रीहरू संकिन, अध्र्र्न तथा 
पनुराविोकन गररएको लथर्ो । थप सूचनाका िालग सम्बचन्धत कमयचारी तथा पदालधकारीहरुसंग 
छिफि गररएको लथर्ो । कार्यर्ोजना तजुयमाको िममा अध्र्र्न तथा पनुराविोकन गररएका मखु्र् 
सन्दभय सामग्रीहरू अनसूुची १ मा समावेश गररएको छ । 

१.५.२  तथर्ाकं/सूचना संकिन फाराम तर्ारी  

तथर्ांक संकिन गनुयअचघ सम्बचन्धत ववलभन्न सन्दभय सामग्रीहरूको अध्र्र्नका आधारमा परामशयदात ृ
संस्थाबाट सूचना संकिनका िालग आवश्र्क फारामहरूको ववकास गररएको लथर्ो । राजस्व सधुार 
कार्यर्ोजनाको सन्दभयमा तथर्ांक संकिनको िालग प्रर्ोग गररएको फाराम अनसूुची २ मा समाबेश 
गररएको छ ।  

  



10 

कनकाई नगरपालिकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना 

१.५.३  प्रारचम्भक बैठक तथा अलभमखुीकरण कार्यशािा 

राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाको िालग परामशयदाताको टोिी फाल्गनु २२ गते कनकाई    
नगरपालिकाको कार्ायिर्मा पगुी नगरपालिकाका प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत तथा राजश्व शाखा प्रमखुसंग 
प्रारचम्भक बैठक गरी अलभमचुखकरण कार्यशािाको लमलत, समर्, सहभालग र छिफिका ववषर्बस्तहुरु 
तर् गररएको लथर्ो । र्सै गरर पवुय तालिका अनरुुप  फाल्गनु २३ र २४ गते का ददन स्थानीर् 
तहको राजश्व पररचािन सम्वन्धमा नगरपालिकाका पदालधकारीहरु, राजश्व परामशय सलमलत, कमयचारीहरु 
तथा अन्र् सरोकारपिहरुिाई अलभमचुखकरण गनय तथा राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गनय 
अलभमखुीकरण तथा प्रारम्भीक कार्यशािा गोष्ठी आर्ोजना गररएको लथर्ो । कार्यशािा गोष्ठीमा ४७ 
जनाको सहभालगता रहेको लथर्ो ।  

कार्यशािा गोष्ठीको प्रारम्भमा परामशयदात ृसंस्थाका तफय बाट नारार्ण कोइरािािे कार्यिमको उदे्दश्र्, 

अवधारणा तथा कार्यर्ोजना तजुयमा प्रविर्ा बारे प्रकाश पानुय भएको लथर्ो ।  

तालिका १ : कार्यशािामा गठन गररएका समूह 

समहु समूह कार्यको िते्र  समूह संर्ोजक र सदस्र्हरु 

समूह - १ राजस्वका चशषयक दार्रा, दर, तथा 
प्रिेपण  

संर्ोजकः श्री मंज ुप्रसाईं  

सदस्र्: श्री भोजराज आचार्य 
सदस्र्: श्री सम्झना लतवारी  

 

समहु -२ कर राजस्व सधुार र्ोजना  संर्ोजकः श्री वववेक  भण्डारी  

सदस्र्: श्री प्रकाश अलधकारी 
सदस्र्: श्री संगीता पौडेि  

सदस्र्: श्री ववजर् पाठक  

समहु -३ गैरकर राजस्व सधुार र्ोजना (नर्ााँ 
िेत्र समेत) 

संर्ोजकः श्री िक्ष्मी अलधकारी  
सदस्र्: श्री कुशि आचार्य 
सदस्र्: श्री चजश ुममुुय  

समहु - ४ राजस्व प्रशासन (आर्को अलभिेख 
तथा संकिन, संगठन, अनगुमन र 
समन्वर्) 

संर्ोजकः श्री वपताम्बर गौतम  

सदस्र्: श्री दगुाय खड्का  

सदस्र्: श्री जमनुा कटुवाि  
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समूह कार्यको प्रस्ततुी र  छिफि पलछ कार्यर्ोजनाका िालग आवश्र्क सूचना संकिन गनय र 
आवश्र्क समन्वर्का िालग लनम्नानसुारको कार्यटोिी गठन गररएको लथर्ो । 

तालिका २ : सूचना संकिन कार्यटोिी  

ि 
सं 

नाम र पद पद  चजम्मेवारी 

१ श्री वववेक  भण्डारी  प्रशासवकर् अलधकृत  संर्ोजक 

२ श्री खगेन्र लमश्र  अलधकृत  सदस्र् 

३ श्री भोजराज आचार्य सहार्क सदस्र् 

 

र्सैगरर समापनका अवसरमा नगरपालिकाका प्रमूख श्री राजेन्र कुमार पोखरेििे र्स कार्यर्ोजनाको 
तजुयमाबाट नगरपालिकाको  आन्तररक आर् ववृर्द्मा ठोस सधुारको  अपेिा गदै सहभालग सबैिाई 
धन्र्बाद व्र्ि गनुय भएको लथर्ो। अलभमचुखकरणा कार्यशािाको कार्यिम तथा सहभालगहरुको वववरण 
अनसूुची ३ मा गररएको छ। 

१.५.४  तथर्ाकं/सूचना संकिन 

कनकाई नगरपालिकाका ववलभन्न शाखाहरू  तथा सरोकारवािा पिहरूसंग छिफि, अन्तरकृर्ा, स्थिगत 
अविोकन एबम ्प्रकाचशत तथा अप्रकाचशत प्रलतवेदनहरुबाट आवश्र्क सूचनाहरू संकिन गररएको 
लथर्ो। र्सका अिावा तथर्ांक संकिन कार्यटोिीिे समेत आवश्र्क तथर्ांकहरू संकिन गरी 
परामशयदाता टीमिाई उपिब्ध गराएको लथर्ो । अध्र्र्नका िममा संकिन गररएका िेत्रगत तथर्ांक 
एवं सूचनाहरू देहार् बमोचजम रहेका छन।् 

• राजस्व प्रशासन सम्बन्धी वववरण 

• ववगत दईुवषय तथा चाि ुवषयको हािसम्मको र्थाथय आर् वववरण 

• चाि ुवषयको आलथयक ऐन तथा बजेट 

• नगरपालिकाको वस्तगुत वववरण 

• कमयचारी वववरण तथा संगठन संरचना  

• आन्तररक आर्को स्रोत, िेत्र तथा दर सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण 

• आन्तररक आर् संकिनको संभाववत नर्ााँ िेत्रहरू सम्बन्धी तथर्ांक तथा सूचना  
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१.५.५  तथर्ाकं ववश्लषेण तथा कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ारी 

कार्यशािा, समूहगत छिफि र स्थिगत भ्रमण तथा सन्दभय सामग्रीहरुको अध्र्र्नबाट प्राप्त तथर्ांक 
तथा सूचनाहरूिाई ववलभन्न तथर्ांकीर् औजारहरूको प्रर्ोग गरी  ववश्लषेण गररएको छ । र्सरी गररएको 
ववश्लषेणको आधारमा राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको प्रारचम्भक मस्र्ौदा तर्ार पाररएको लथर्ो ।  

१.५.६ मस्र्ौदा प्रलतवेदन पेश 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा उपर नगरपालिकाबाट आवश्र्क सझुाव तथा सल्िाह प्राप्त गनयका 
िालग  मस्र्ौदा प्रलतबेदन नगरपालिकामा समि पेश गररएको लथर्ो । नगरपालिकाबाट प्राप्त सझुाव 
समेतका आधारमा पररमाजयन गररएको  मस्र्ौदािाई परामशय कार्यशािामा प्रस्ततु गररएको लथर्ो । 

१.५.७  परामशय कार्यशािा गोष्ठी 

प्रलतबेदनको पररमाचजयत मस्र्ौदा प्रस्ततु गरी नगरपालिकाका उपप्रमखु राजस्व सधुार सलमलतका समोजक 
श्री मंज ुप्रसाईं र अन्र् सदस्र्हरुको िगार्त प्रमखु प्रससवकर् अलधकृत, ववलभन्न शाखाका प्रमखु र 
अन्र् सम्बचन्धत कमयचारीहरुलसत मस्र्ौदा प्रलतवेदनको बारेमा छिफि गरर रार् सझुाब संकिन 
गररएको लथर्ो । 

१.५.८ अचन्तम प्रलतवेदन तर्ारी   

कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदामा नगरपालिकाबाट प्राप्त सझुावहरुको साथसाथै ववलभन्न अध्र्र्न प्रलतवेदन, प्रगलत 
प्रलतवेदन हरुिाई पनुराविोकन गरर र छिफिबाट प्राप्त सझुाव समेतका आधारमा मस्र्ौदा 
प्रलतवेदनिाई अचन्तम रुप ददईएको छ।  

१.६ अध्र्र्नको सीमा 
नगरपालिकाको  राजस्व सधुार कार्य र्ोजनाको िेत्र व्र्ापक रहेको भएता पलन सीलमत स्रोत साधन, 

पर्ायप्त सूचनाको अभाव, समर्को लसलमतता जस्ता कारणिे र्स अध्र्र्न प्रलतवेदनका केही सीमाहरू 
रहेका छन ्। त्र्स्ता सीमाहरु  लनम्नानसुार रहेका छन:् 

• नेपाि सरकारिे स्थालनर् आवलधक लनवायचनको लमलत तोवकसेको अवस्थामा स्थानीर् सरकारका 
कमयचारीिाई लनवायचनका  िालग खटाईसेकेको अवस्थामा समेत नगरपालिकामा उपिब्ध 
जनसचि र नगरपालिकाको वेवसाइटमा उपिब्ध तथर्ााँकहरुिाई संकिन गरर कार्य र्ोजना 
तर्ार  गररएको लथर्ो । 

• अध्र्र्न तथा ववश्लषेण कार्य प्रमखु रुपमा कार्ायिर्को अलभिेख, दस्तावेज प्रलतवेदन तथा दितीर् 
स्रोतहरूबाट प्राप्त तथर्ाङ्क तथा सूचनाहरूिाई आधार मानी गररएको छ। र्सका अलतररि 
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नगरपालिकाका सम्बचन्धत जानप्रलतलनलधहरू, कमयचारीहरू तथा अन्र् सरोकार पिहरूसंग  भएको 
छिफिहरुबाट प्राप्त सूचनाहरू समावेश गररएको छ । 

• नगरपालिकाकाको आन्तररक आर् तथा स्रोत पररचािन सम्बन्धी अध्र्र्नको िालग उपिब्ध 
गराइएका फाराम अनसुार प्राप्त तथर्ाङ्कहरू, कार्ायिर्का अलभिेखहरु तथा केवह स्थिगत 
अध्र्र्नबाट संकिन गररएको छ ।  

• नगरपालिकाकाको जनसंख्र्ा तथा आलथयक गलतववलधमा हनुे पररवतयन, नगरपालिकाकाको सेवामा 
हनुे पररवतयन, नागररक संन्तवुिमा हनुे पररवतयन, मूल्र्ांकन दरमा हनुे पररवतयन तथा राजस्वका 
दरको पनुराविोकन आदद विर्ाकिापहरूिे भववष्र्को राजस्व संकिनमा असर गने भएता 
पलन तथर्ाङ्कहरूको पर्ायप्त मात्रामा उपिब्ध हनु नसेको अवस्थामा र्ो कार्य र्ोजना प्रलतवेदन 
तर्ार गररएको छ । 
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पररच्छेद - २ 

नगरपालिकाको संचिप्त पररचर् 

२.१ कनकाई नगरपालिकाको संचिप्त परीचर् 

कनकाई नगरपालिका प्रदेश नंबर एक अन्तगयत झापा चजल्िाको मध्र् भागमा अवचस्थत रहेको छ । 
आफ्नै खािको धालमयक, राजनैलतक र सामाचजक महत्व र ववशेषता बोकेको र्स नगरपालिकाको पूवयमा 
अजुयनधारा र ववतायमोड नगरपालिका रहेको छ भन ेपचिममा चशव सताचि नगरपालिका रहेको छ । 
त्र्सैगरी उिरमा इिामको माई नगरपालिका रहेको छ  भने दचिणमा झापा गाउाँ पालिका र ब्रहदशी 
नगरपालिका रहेको छ । र्स नगरपालिकाको केन्र सरुुङ्गा बजार छेउमा रहेको छ जनु झापा चजल्िाको 
सदरमकुाम भरपरुबाट कररव २८ वक.मी.को दरुीमा रहेको छ र चजल्िा सदरमकुामसाँग वपच सडक 
(पूवय–पचिम राजमागय र ववतायमोड–चन्रगढी सडक) िे जोलडएको छ । झापा चजल्िािाई पूवय र पचिम 
कररव २ वरावरी भागमा वााँडेको र्स चजल्िाकै प्रमखु नदी कनकाई नदीका नामवाटै र्स 
नगरपालिकाको नामांकरण गररएको हो । ववश्व मान चचत्रमा २६.४१, ०६” उिरी अिासं. देचख 
८७.९९,५८” पूवय देशान्तर सम्म फैलिएको नेपािको कुि भभुागको ०.०३९ प्रलतशत िेत्र र झापाको 
६.६२ प्रलतशत भभुाग ओगटेको छ । 

८०.९८  वगय वक.मी फैलिएको र्स नगरपालिकामा जम्मा ९  वटा वडा रहेका छन ्I  प्राकृलतक तथा 
धालमयक दृविकोणिे महत्वपूणय र्स नगरपालिका पर्यटकीर् वहसाबिे पलन महत्वपूणय रहेको छ I र्स 
नगरपालिका िेत्रका मखु्र् वजार केन्दहरु्रमा सरुुङ्गा, घैिाडबु्बा, िक्ष्मीपरु र दगुायपरु हनु ्I  

२०७८ जनगणना अनसुार र्स नगरपालिकाको कुि  जनसंख्र्ा ५३०८८ रहेको छ भने कुि घरधरुी 
संख्र्ा १३५५३  रहेको छ । र्स नगरपालिकाको वववरण ति प्रस्ततु गररएको छ।  

तालिका ३ : कनकाई नगरपालिको वववरण (२०७८ को तथर्ाकं अनसुार)  

ि.स वववरण जम्मा 
१. जनसंख्र्ा   ५३०८८   

२. घरधरुी   १३५५३   

३. मवहिा   २७५३१  

४. परुुष   २५५५७  

५. जन घनत्व   ६७१.२/ वक. लम.   

६. पररवारको औषत आकार   ३.९१    

श्रोतः राविर् जनगणना २०७८  
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२.२ आलथयक तथा सामाचजक अवस्था 

कनकाई नगरपालिकाको मध्र् भागमा पूवय पचिम राजमागयको ८.२ वकिोलमटर खण्ड र अमरपथ 
झापारोड (सरुुङ्गा-चप्रामारी) को कररब ११.७ वकिोलमटर सडक खण्ड पलन र्सै नगरपालिकामा पदयछ 
। अन्र् कररब ८ वटा मखु्र् सडकहरू र्स नगरपालिकालभत्र रहेका छन,् जसिे नगरपालिकाका मखु्र् 
व्र्ापाररक िेत्रहरू तथा वडाहरूिाई जोड्ने काम गदयछ । र्सका अलतररि नगरपालिका िेत्रलभत्र 
वडा तथा वस्ती जोड्ने अन्र् ग्राभेि तथा कच्ची सडकहरू रहेका छन।् 

र्हााँका मखु्र् वजार केन्रहरुमा सरुुङ्गा, घैिाडबु्बा, िक्ष्मीपरु र दगुायपरु हनु।् र्स नगरपालिकाको बढ्दो 
शहरीकरणको आवश्र्कतािाई र्ी बजार केन्रहरूिे ववलभन्न मािासामान तथा सेवाहरू आपूलतय गरररहेका 
छन ्। ववशेषगरर सूरुङ्गा िेत्र व्र्ापाररक केन्रको रुपमा ववकलसत हदैु गएको छ । स्तरीर् होटि, 

हाडयवर्र, इिेक्रोलनक लडिरहरू, रेडीमेड कपडा, मलन रान्सफर, बैक तथा ववचिर् संस्थाहरू, र अन्र् 
सप्िार्सयहरू समेतको  संख्र्ा ववृर्द् भइरहेको छ ।  

कनकाई नगरपालिकामा वसोवास गने मखु्र् जालत ब्राह्मण छन ्भने िेत्री, सतार, राजवंशी अन्र् मूख्र्  
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जालतहरूकोरहेका छन।् र्स नगरपालिका िेत्रको मखु्र् आलथयक विर्ाकिाप कृवषमा आधाररत छ । 
र्स वाहेकका आलथयक विर्ाकिापमा ब्र्ापार व्र्वसार्, सरकारी सेवा र अन्र् सेवामिुक रोजगारी 
रहेका छन ्। अन्र् स्थानहरूबाट बसाई सदै आउने िम बढ्दै गएको र नगरपालिकािे समेत 
पूवायधारहरूमा िगानी बढाउदै िगेकािे ववस्तारै र्स नगरको बजार िेत्रसंगै आलथयक गलतववलध बढ्दै 
गईरहेको छ ।  

२.३ प्राकृलतक सम्पदा 

नगरको कररव १७०० हेक्टर जलमन वन िेत्रिे ओगटेको छ भने झापा चजल्िाकै प्रमखु नदीहरू र्स 
नगरिेत्रमा पने हनुािे मखु्र् प्राकृलतक सम्पदाहरूमा वन पैदावार, खोिा नािा रहेका छन।् खोटो 
जलडबटुीहरू र अन्र् काष्ठ तथा गैरकाष्ठ उत्पादनहरू वनिेत्रवाट हनुे मखु्र् उत्पादन हनु ् भन े
नगरपालिका िेत्रमा रहेका खोिानािावाट उत्पाददत खोिाजन्र् उत्पादनका खानीहरू अको प्राकृलतक 
सम्पदाको रुपमा रहेको छ ।   

२.४ धालमयक, सााँस्कृलतक एवंम ्पर्यटकीर् सम्पदा 

धालमयक, सााँस्कृलतक एवम ्पर्यटकीर् दृविकोणिे समेत र्ो नगरपालिका महत्वपूणय रहेको छ । कनकाई 
नदी आफैं मा धालमयक महत्व बोकेको नदी हो । ववलभन्न धमय तथा जातजालतकोबसोबास रहेको र्स 
नगरपालिका िेत्रमा ववलभन्न मचन्दर, मचश्जद तथा गमु्बाहरू रहेका छन ्। ववलभन्न वकलसमका जातजालत 
तथा समदुार्का परम्परा र रहन सहन बोकेको र्स नगरपालिकािे समर् समर्मा आफ्ना ररलतररवाज 
तथा रहनसहनिाई ववलभन्न कार्यिम माफय त्प्रस्ततु गने गरेको पाईन्छ । 
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२.५ नगरपालिकाको संगठनात्मक स्वरूप  

हाि र्स नगरपालिकाको संगठनात्मक स्वरूप  देहार् अनसुार शाखा र ७ वटा वडाहरुमा वडा 
कार्ायिर्हरु रहेका छन ्। 
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२.६ कमयचारी वववरण  

र्ो प्रलतवेदन तर्ार पादायका बखत नगर कार्यपालिकामा रहेका मखु्र् शाखा तथा शाखा प्रमखुहरुको  
वववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

तालिका ४: कमयचारीहरुको वववरण 

लस. 
न.  

पद  संख्र्ा  तह  सेवा/समूह  स्थार्ी/करार  कैवफर्त  

१  प्रमखु प्रशासवकर् 
अलधकृत  

१  उप-सचचब  नेपाि प्रशासन/प्रशासन  स्थार्ी  

२ प्रशासवकर् अलधकृत २  अलधकृत  छैटौं प्रशासन/सा. प्र.  स्थार्ी  

३  सहार्क  ४  पाचौ  प्रशासन/सा. प्र. स्थार्ी  

४  अ. स. ई.  १  चौथो इन्जीलनर्र/ लसलभि  स्थार्ी  

५  सहार्क १  चौथो ववववध  स्थार्ी  

६  अलधकृत  - सातौ  प्रशासन िेखा  स्थार्ी  

७  सहार्क १  पाचौ  प्रशासन िेखा स्थार्ी  

८ सहार्क १  `चौथो  प्रशासन/सा. प्र. स्थार्ी  

९  सहार्क १  `चौथो प्रशासन िेखा स्थार्ी  

१०  अन्तररक िेखा पररिक  १  छैठौ  िेखा पररिण स्थार्ी  

११  अलधकृत  १   दशौ  चश. प्र./चशिा   स्थार्ी  

१२  अलधकृत  १   आठौं चश. प्र./चशिा   स्थार्ी  

१३  श्रोत व्र्चि  १  छैठौं  चशिा   

१४  प्रा. स.  १  पाचौ     

१५  लस. अ. हे. व.  १  छैठौ  जनरि हेल्थ  स्थार्ी  

१६  जान स्वास्थर् अलधकृत  १  छैठौ जनरि हेल्थ स्थार्ी  

१७  अलधकृत  २  छैठौ इन्जीलनर्र/ लसलभि  स्थार्ी  

१८  अलमन  २ चौथो  इन्जीलनर्र/सभे  स्थार्ी  

१९  सहार्क (चजन्सी)  १  पाचौ  प्रशासन/ स. प्र.  स्थार्ी  

२०  कम्पटुर अपरेटर  १  पाचौ  ववववध  करार   

२१  अलधकृत (सचुना) १  छैठौ  सचुना प्रववलध  करार   

२२  अलधकृत (रोजगार) १  छैठौ  प्रशासन करार   

२३  प्राववलधक सहार्क  १  पाचौ  इन्जीलनर्र/ लसलभि  कारार   
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२४  उधम ववकास सहजकताय  १  पाचौ  ववववध  कारार   

२५  उधम ववकास सहजकताय  १  चौथो  ववववध  कारार   

२६  अलधकृत  १  छैठौ  प्रशासान/ सा. प्र.  स्थार्ी   

२७  सहार्क (सामाचजक 
ववकास शाखा) 

१  पाचौ  ववववध  स्थार्ी  

२८  एम. आइ. एस. अपरेटर  २  पाचौ  ववववध करार   

२९  वफल्ड सहार्क  १  चौथो  ववववध करार  

३०  काननु अलधकृत  १  छैठौ  काननु  कारार   

३१  सहार्क  १  पाचौ  प्रशासान/ सा. प्र.  स्थार्ी  

३२   अलधकृत २  छैठौ  नेपाि कृवष/भेटनरी  स्थार्ी  

३३ ना. प्रा. स.  १  पाचौ  नेपाि कृवष/भेटनरी स्थार्ी  

३४  ना. प्रा. स.  १  चौथो  नेपाि कृवष/भेटनरी करार   

३५  का. स.  -  शे्रणी  वववहन  - स्थार्ी  

३६  बाि कल्र्ाण अलधकारी  १  पाचौ  वववध  करार   

३७  अलधकृत  १  छैठौ  कृवष  करार   

३८  कृवष/ का. स.   १  शे्रणी  वववहन  - करार   

३९  का. स.  १  चौथो    स्थार्ी   

४०  स्वकीर् सचचब  (नगर 
प्रमखु) 

१  चौथो  ववववध  करार   

४१  सहार्क/सचचव  ९  पाचौ प्रशासान/ सा. प्र. स्थार्ी   

४२. अ. सब-इचन्जलनर्र  २   चौथो  इन्जीलनर्र/ लसलभि  स्थार्ी   

४३  अ. सब-इचन्जलनर्र १  पाचौ  इन्जीलनर्र/ लसलभि स्थार्ी  

४४  का. स.  ७  शे्रणी  वववहन  - करार   

४५  सा. प.  २  चौथो   करार   

४६.  अ. स. ई.  १  चौथो इन्जीलनर्र/ लसलभि  स्थार्ी  

४७  सवारी चािक  २  शे्रणी  वववहन  - करार   

४८  हल्का सवारी चािक  १  शे्रणी  वववहन  - करार   

 

२.७ भौलतक सम्पचि 
कनकाई नगरपालिका अन्तरगत भौलतक पवुायधारको अवस्था राम्रो रहेको छ । हाि र्स नगरपालिकाको 
आफनै प्रशासलनक भवन रहेको छ  भने ९ न. वडा कार्यिर्िे पलन आफ्न ैभवनबाट सेवा प्रवाह 
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गरररहेको छ ।वडा न. १ िे भने नगरपालिकाको कार्ायिर्बाट सेवा र अन्र् वडाहरु मध्रे् २, ३, 
४, ५, ६ र ७ प्राथलमक स्वास्थर् सेवाको भवनबाट आफ्नो दैलनकी सेवा संचािन गरररहेको अवस्था 
रहेको छ भने वडा न. ८ िे भाडामा भवन लिई कार्ायिर्को कार्य संचािन गदै रहेको छ ।र्स 
नगरपालिकाको सबै वडामा सडक लनमायण तथा लबस्तारक कार्यिमहरु  संचािन भइरहेका छन ्। 
र्स नगरपालिकाको  सबै जसो वडाहरुमा राविर् प्रसारण िाइन जोलडएको छ । जस्िे गदाय र्हाका 
नागररकहरुिे लबधलुतर् सेवाबाट वाचन्चत हनु ुपरेको छैन । र्स नगरपालिकाको िेत्र  लभत्र सरकारी 
स्वालमत्वका दईु वटा बैंक, सवहत हािसम्म ६ वटा वाचणव्र् बैंकहरू सवहत कररब ५८ वटा बैंक 
तथा ववचिर् संस्थाहरू रहेका छन।् साथसाथै अस्पताि,  स्वास्थर् चौकी र लनचज चक्िलनकहरुिे 
स्वास्थर् सेवा प्रदान गदै आइरहेका छन ्। नगरपालिकाको सबै वडाहरुमा ववधतुीर् तथा इन्टरनेट 
सेवाको सवुवधा रहेको छ । नगरपालिका तथा वडा कार्ायिर्हरुमा आवश्र्क चावहने  फलनयचरहरुको 
व्र्वस्था रहेको छ । 

२.७.१ सडक तथा अन्र् सलुबधाको अवस्था  

र्स नगरपालिकामा पूवय पचिम महेन्र राजमागय ७ वकिोलमटर कािोपते्र, उिर दचिण अमरपथ 
सडकको सरुुङ्गा खण्ड कािो पते्र, जनपथ मागय ५०० लमटर कािोपते्र र ५०० वक.मी ंग्राभेि, िक्ष्मी 
पाण्डे मागय सडक ग्रावेि, अजनुयधरा न.पा हदैु १, २, ३, ४ हदैु चशवगञ्जसम्म जोड्ने बाटो ग्रावेि, ववप्िव 
सजृन शवहद मागय, वहमािी सडक ४ वक.मी ग्राभेि, चम्पापरु सडक ३ वक.मी ग्राभेि, अन्र् शाखा 
सडकको प्रत्रे्क वडामा दजयन भन्दा रहेका छ जसको ७० प्रलतशत सडक ग्रावेि भैसकेको छ । 

२.७.२ चजन्सी तथा सवारी साधनको अवस्था  

तालिका ५ चजन्सी तथा सवारी साधनको अवस्था  

वववरण संख्र्ा कैवफर्त 

मोटरसाइकि  ७० 
 

स्कुटर  २  
साइकि  १०  
चार पांग्र े(कार र जीप)  ३  
एम्बिेुन्स  २  
रर्ाक्टर  १  
रीपर  १  
स्काईभेटर  १  
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िोडर  १  
डेस्कटप कम्प्र्टुर  ४८  
ल्र्ापटप  ३५  
वप्रन्टर  ५२  

 

२.७.३ शैचिक स्वास्थर् संस्थाको अवस्था  

तालिका ६ शैचिक स्वास्थर् संस्थाको अवस्था  

वववरण संख्र्ा कैवफर्त 

सामदुावर्क लबद्यािर्  १४ 
 

लनचज लबद्यािर् २१  
स्वास्थर् चौकी  ६  
स्वास्थर् केन्र  ८  
प्राथलमक स्वास्थर् केन्र  १  
प्राथलमक स्वास्थर् चौकी  १  
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पररच्छेद - ३ 

राजश्व अलधकार र आर् सम्भावना ववश्लषेण 
 

३.१ राजस्व अलधकार सम्बन्धी संवैधालनक तथा काननुी व्र्वस्था 
नेपािको संववधानिे नेपािको मूि संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरर लतन तहको व्र्वस्था 
गरे साँगै राज्र्शचिको बााँडफााँड गरर नगरपालिका तथा नगरपालिकािाई राजस्व अलधकार प्रदान 
गरेको छ। स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे करको ववद्यमान ् संरचना एवम ् संचािन 
बारेमा नगरपालिकािाई मागयदशयन गरेको अवस्था रहेको छ । र्ो ऐनिे नगरपालिकाहरूिे लिन 
पाउने कर, दस्तूर एवं शलु्कको वकलसम, दर एवम ्दार्रा लनचित गरेको छ साथै र्स ऐनिे कानून 
बमोचजम बाहेक नगरपालिकािे आफ्नो अलधकार िेत्र लभत्र कुनै कर िगाउन, उठाउन र ऋण लिन 
नपाउने व्र्वस्था गरेको छ । र्स ऐनिे लनधायरण गरेको पररलधलभत्र रही नगर पररषद्बवाट  अनमुोदन 
गराई नगरपालिकािे स्थानीर् कर, शलु्क एवम ्दस्तूरहरू उठाउने गदयछ ।  

नेपािको संववधान, २०७२ को अनसूुची ८ रहेको स्थानीर् तहको २२ वटा एकि अलधकार मध्रे् 
राजश्व अलधकार अन्तगयत देहार् बमोचजमका अलधकार प्रदान गरेको छः  

 सम्पचि कर 

 घर बहाि कर 

 घर जग्गा रचजिेशन शलु्क 

 सवारी साधन कर 

 सेवा शलु्क दस्तरु 

 पर्यटन शलु्क 

 ववज्ञापन कर 

 व्र्वसार् कर 

 भमूीकर (मािपोत)  

 दण्ड जररवाना 
 मनोरञ्जन कर  

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे नगरपालिकािाई देहार्का राजस्व अलधकार प्रदान गरेको 
छः 

(क) नगरपालिकाको एकि राजस्व अलधकारः 
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अ) कर 

 १. सम्पचि करः आफ्नो िेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरिे चचेको जग्गामा सम्पचि 
कर िगाई बााँकी जग्गा र घर नभएका अन्र् जग्गामा भमूीकर (मािपोत) िगाउन ुपने व्र्बस्था 
रहेको छ। “घरिे चचेको जग्गा” भन्नािे घरिे ओगटेको जग्गाको िेत्रफि र अलधकतम सो 
िेत्रफि बराबरको थप जग्गासम्म पदयछ । (आलथयक ऐन, २०७५ र केही नपेाि ऐनिाई संशोधन 
गनय बनेको ऐन, २०७५ वाट संशोलधत ब्र्वस्था) 

२.भलूम कर (मािपोत): आफ्नो िेत्रलभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका आधारमा भमूीकर 
वा मािपोत िगाउने व्र्बस्था छ । तर, सम्पचि कर िगाएको अवस्थामा भलूमकर (मािपोत) 
िगाउन पाइदैन । (आलथयक ऐन २०७५ वाट संशोलधत ब्र्वस्था) 

३.घर जग्गा बहाि करः कुनै व्र्चि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंचशक तवरिे बहािमा ददएकोमा घरजग्गा बहाि कर 
िगाउन सवकने व्र्बस्था छ। (तर खण्ड ६८, संख्र्ा ३, भाग ५, लमलत २०७५।१।१० को 
नेपाि राजपत्रमा प्रकाचशत सूचना अनसुार प्राकृलतक व्र्चििे आजयन गने घर बहाि आर्मा 
िाग्ने घर बहाि कर मात्र सम्बचन्धत स्थानीर् तहिे संकिन गने व्र्बस्था गरेको छ ।) 

४.व्र्वसार् करः पूाँजीगत िगानी र आलथयक कारोबारको आधारमा स्थानीर् तहिे व्र्बसार् कर 
िगाउने व्र्बस्था रहेको छ ।  

५.सवारी करः टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ववद्धलुतर् ररक्सामा  स्थानीर्  तहिे   सवारी कर िगाउन 
सक्छ । 

६.काठ जन्र्, कवाडी र जीवजन्त ुकरः आफ्नो िेत्रलभत्र ऊन, खोटो, जडीबटुी, बनकस (खर), कवाडी 
माि, जीवजन्तकुो हाड, सीङ, प्वााँख, छािाको ब्र्वसावर्क उपर्ोग गरे बापत स्थानीर् तहिे र्स्तो 
कर िगाउन सक्छ। 

आ) शलु्क 

• बहाि ववटौरी शलु्कः आफुिे लनमायण, रेखदेख वा सञ्चािन गरेको हाट, बजार वा पसि वा 
सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग बापत स्थानीर् तहिे बहाि ववटौरी शलु्क 
लिन सक्ने व्र्बस्था छ । 

• पावकय ङ शलु्कः आफ्नो िते्रलभत्र सवारीिाई पावकय ङ सेवा उपिब्ध गराए बापत र्ो शलु्क 
िगाउन सवकन्छ । 
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इ) सेवा शलु्क 

स्थानीर् तहिे उपिब्ध गराउने देहार्का सेवामा सेवाशलु्क िगाई उठाउन सक्ने व्र्बस्था छ M 

• आफ्नो िेत्रलभत्र सञ्चािनमा रहेका केविकार, रेवकङ, कार्वकङ, बञ्जीजम्प, चजपप्िार्र, 

प्र्ाराग्िाइलडङ आदद मनोरञ्जन तथा साहसीक खेिकुद सम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा। 

• आफुिे लनमायण, संचािन वा ब्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवुायधार वा उपिब्ध गराएको 
खानेपानी, ववजिुी, धारा, अलतलथ गहृ, धमयशािा, पसु्तकािर्, सभागहृ, फोहरमैिा व्र्वस्थापन, 

सरसफाई, ढि लनकास, सडक बचि, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, ब्र्ार्ामशािा, पर्यटकीर् स्थि, 

हाटवजार, पश ुवधशािा, शवदाहगहृ, धोववघाट, सडक, वसपाकय , पिु आदद सेवामा । 

• अचि सम्पचि वा अन्र् कुनै ववषर्को मूल्र्ांकन सेवा शलु्क । 

• लसफाररश सम्बन्धी कुनै सेवा शलु्क । 

ई) दस्तरु 

दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरुः देहार्का सेवा उपिब्ध गराए बापत स्थानीर् तहिे दस्तरु 
लिन सक्छ : 

• एफएम रेलडर्ो संचािन, ‘घ’ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, ववद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका 
व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्राववलधक चशिा तथा व्र्वसावर्क तालिम, टु्यसन, कोचचङ सेन्टर, 

औषलध पसि, जग्गा ववकास (प्िवटग) 

• ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा, माटो, स्िेटजस्ता वस्तकुो सभेिण, उत्खनन ्तथा उपर्ोग  

• घरनक्सा पास   

• ३५ ददन पलछ दताय गररने व्र्चिगत घटना   

• सबै वकलसमका लसफाररश तथा प्रमाचणत सेवा 

उ) लबिी गनय सक्ने (केही नेपाि ऐनिाई संसोधन गनय बनेको ऐन २०७५ वाट संसोलधत ब्र्वस्था) 

• नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र वाताबरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन तथा प्रारचम्भक वातावरणीर् 
परीिणबाट तोवकएको पररमाणमा स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा एबम ्माटोजन्र् वस्तकुो लबिी 
गनय सक्ने । 

• नगरपालिका आफ्नो िेत्रलभत्रको सावयजलनक तथा ऐिानी जग्गामा रहेको काठ दाउरा, 
जराजरुी, दहिर बहिर आददको लबिी गनय सक्ने । 

• र्स्तो लबिीबाट प्राप्त रकम नगरपालिकाको सचञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपने ।  
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ऊ) सामदुावर्क वनबाट आर् प्राप्त गने (केही नेपाि ऐनिाई संसोधन गनय बनेको ऐन २०७५ 
वाट संसोलधत ब्र्वस्था) 

• सामदुावर्क वन उपभोिा सलमलतिे वन पैदावार लबिी तथा उपर्ोग सम्बन्धी आफ्नो वावषयक 
कार्यर्ोजना बनाई नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउनपुने । 

• वन पैदावारको लबिी वापत प्राप्त हनु ेरकमको १० प्रलतशत रकम सम्बचन्धत नगरपालिकाको 
सचञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपने ।  

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को उपरोि कानूनी व्र्बस्था र संघीर् वन ऐन २०७६ 
मा गररएको सामदुावर्क वन सम्बन्धी व्र्बस्था एक आपसमा बाचझन गएको अवस्था उत्पन्न भएको 
छ । 

(ख) प्रदेश तथा संघीर् कानून अनसुार प्राप्त हनुे (दफा ११ (४)) 

• प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क रोर्ल्टी  

• खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी  

• सामदुावर्क वनको संचािन ब्र्वस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी  

• पानी घट्ट, कुिो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप्त रोर्ल्टी  

• प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क रोर्ल्टी   

• खानेपानी महसिु 

• स्थानीर् साना सतह तथा भलूमगत लसंचाई सेवा शलु्क 

• स्थानीर् स्तरमा जलडवटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन, संकिन, प्रशोधन र वजार 
ब्र्वस्थापन 

• जनरि अस्पताि, नलसयङ होम, लनदान केन्र र स्वास्थर् संस्थाको दताय, संचािन अनमुलत 

• स्थानीर् सावयजलनक र्ातार्ातको रुट अनमुलत, नवीकरण 

• इन्टरनेट सेवा, टेिीसेन्टर, केवि, तारवववहन टेलिलभजन प्रसारण अनमुलत, नवीकरण 

• स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताय 

अन्तर सरकारी ववि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ िे नगरपालिकािाई लनम्नअनसुार राजस्व अलधकार 
प्रदान गरेको छः 
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(अ) एकि कर प्रशासन सम्वन्धी ब्र्वस्था (आलथयक ऐन २०७५ वाट संसोलधत ब्र्वस्था) 

(क) सवारी साधन कर प्रदेशिे िगाउने र उठाउने । तर टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र ववद्यलुतर् 
ररक्सामा सवारी साधन कर नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने। 

(ख) घरजग्गा रचजिेशन शलु्कको दर प्रदेशिे लनधायरण गने र नगरपालिकािे उठाउने ।  

(ग) मनोरंजन करको दर प्रदेशिे लनधायरण गने र नगरपालिकािे उठाउन े। 

(घ) ववज्ञापन कर नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने । 

(ख),  (ग) र (घ) बमोचजमको करबाट उठेको रकममध्रे् ६० प्रलतशत रकम नगरपालिकाको 
संचचत कोषमा जम्मा गरी ४० प्रलतशत रकम मालसक रुपमा प्रदेश सचञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपने 
व्र्बस्था रहेको छ ।  

प्रदेशिे सवारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदेश ववभाज्र् कोषमा जम्मा गनुयपने हनु्छ ।प्रदेश 
ववभाज्र् कोषमा जम्मा भएको रकम ६० प्रलतशत रकम प्रदेश सरकारिाई र ४० प्रलतशत 
नगरपालिकािाई बााँडफााँड हनुे गदयछ । र्स्तो रकम राविर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववि आर्ोगिे 
लनधायरण गरेको आधार र ढााँचा बमोचजम प्रदेश सरकारिे स्थानीर् तहिाई मालसक रुपमा उपिब्ध 
गराउन ुपने हनु्छ । 

(आ) राजस्व बााँडफााँड  

नेपाि सरकारिे संकिन गरको मूल्र् अलभववृर्द् कर र आन्तररक उत्पादन तफय को अन्तशलु्कबाट 
संकिन भएको रकमको १५ प्रलतशत स्थानीर् ववभाज्र् कोषमा जम्मा हनुे व्र्बस्था छ । राविर् 
प्राकृलतक स्रोत तथा ववि आर्ोगिे लनधायरण गरेको आधार र ढााँचा बमोचजम र्स्तो रकमको 
बााँडफााँड हनुे गदयछ । र्स्तो रकम स्थानीर् सचञ्चत कोषमा मालसक रुपमा प्राप्त हनुे व्र्बस्था छ 
। प्राकृलतक श्रोतबाट प्राप्त हनुे रोर्ल्टी समेत आर्ोगको लसफाररसमा प्राकृलतक श्रोतको उपर्ोगबाट 
प्रभाववत हनुे स्थानीर् तहिाई २५ प्रलतशतिे हनुे रकम बााँडफााँड गररन्छ । र्स्तो रोर्ल्टी स्थानीर् 
तहिाई बावषयक रुपमा प्राप्त हनुे व्र्बस्था छ । 

(इ)  अनदुान 

• वविीर् समानीकरण अनदुानः खचयको आवश्र्कता र राजस्वको िमताको आधारमा राविर् 
प्राकृलतक श्रोत तथा ववि आर्ोगको लसफाररसमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हनुे । 

• सशतय अनदुानः कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय आर्ोगिे तोकेको आधारमा संघ र प्रदेशबाट 
प्राप्त हनुे । 
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• समपूरक अनदुानः पूवायधार लबकास सम्बचन्ध कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय र्ोजनाको कुि 
िागतको अनपुातका आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हनुे । 

• ववशेष अनदुानः कुनै खास उदे्दश्र् र र्ोजनाको िालग संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हनुे । 

(ई) वैदेचशक सहार्ता तथा आन्तररक ऋण 

• नेपाि सरकारको पूवयस्वीकृलत लिएर मात्र वैदेचशक अनदुान वा सहर्ोग लिन वा बैदेचशक 
अनदुान वा सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यिम कार्ायन्वर्न गनय गराउन सक्ने । 

• नेपाि सरकारको सहमलत लिएरमात्र राविर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववि आर्ोगिे लसफाररस 
गरेको लसमा लभत्र आन्तररक ऋण लिन सक्ने । 

• स्थानीर् तहिे नेपाि सरकारसाँग मनालसब कार्यका िालग ऋण लिन सक्ने  

उपरोि कानूनी व्र्वस्था बमोचजम स्थानीर् तहिे राजस्व अलधकारको उपर्ोग गदाय कानून बमोचजम 
वाहेक कुनै कर िगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाउने ब्र्वस्था हनुकुा साथै लनम्न अनसुारका थप 
ब्र्वस्थाहरू रहेका छन ्। 

• कर िगाउाँदा राविर् आलथयक नीलत, वस्त ुतथा सेवाको ओसार पसार, पूाँजी तथा श्रम बजार, 

लछमेकी प्रदेश तथा स्थानीर् तहिाई प्रलतकुि असर नहनुे गरी िगाउन ुपने संवैधालनक 
ब्र्वस्था रहेको। 

• कूटनीलतक लनर्ोग, कूटनीलतज्ञ, वैदेचशक ऋण वा सहार्ताबाट संचालित पररर्ोजनावाट हनुे 
पैठारी, सामवुहक वा संर्िु आवासको लबिी नभएको स्टक, सामवुहक आवासको सावयजलनक 
उपर्ोगको िेत्रमा कर निाग्ने । 

• सेवा शलु्क असिुी कार्य आफै वा ब्र्वस्थापन करार वा सावयजलनक लनजी साझेदारीवाट 
गनय सक्ने। 

३.२. आन्तररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था 
मालथ उचल्िचखत राजस्व अलधकार सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्थाका आधारमा र्स नगरपालिकाको 
सम्भाव्र् आर् चशषयकहरूको पररचािनको अवस्था ववश्लषेण गररएको छ । र्स अन्तगयत 
नगरपालिकामा सम्भावना भएका आर् चशषयकहरूको सम्भाव्र्ता, दर लनधायरण र संकिनको 
अवस्थािाई देहार् बमोचजम पवहचान गररएको छ : 
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तालिका ७ : आन्तररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था 
ि.सं. आर्का चशषयक सम्भावना दर लनधायरण संकिन 

क. करतफय   

१ भलूम कर (मािपोत) छ  भएको  भएको  

२ सम्पचि कर   छ  भएको  भएको  

३ सवारी कर (टााँगा, ररक्सा, 
अटोररक्सा, इररक्सा)   

छ  भएको  भएको 

४ घर जग्गा बहाि कर   छ  भएको  भएको  

५ व्र्वसार् कर   छ  भएको  भएको  

६ जडीबटुी, कवाडी र 
जीवजन्त ुकर 

छ  भएको  नभएको  

७ ववज्ञापन कर छ  भएको  नभएको  

८  मनोरन्जन कर  छ  भएको  नभएको  

ख. गैरकर 

१ ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, एवम ्
माटोजन्र् वस्तकुो लबिी  

छ  भएको  भएको  

२ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर, 

बहिर लबिी  
छ नभएको  नभएको  

३ सामदुावर्क वन पैदावार 
लबिी  

छ  भएको  नभएको  

४ नक्सापास दस्तरु 
  

छ  भएको  भएको  

५ व्र्चिगत घटना दताय 
वविम्ब दस्तरु 

छ  भएको  भएको  
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६ बहाि ववटौरी शलु्क 
  

छ भएको  भएको 

७ पावकय ङ शलु्क   छ नभएको  नभएको  

८ फोहरमैिा व्र्वस्थापन 
शलु्क  

छ नभएको  नभएको  

९ स्थानीर् खानेपानी महसिु
  

छ भएको  भएको  

१० स्थानीर् ववद्धतु महसिु
  

छ भएको  भएको  

११ मनोरञ्जन तथा साहसी 
खेिकुद सम्वन्धी सेवा तथा 
व्र्वसार्मा सेवाशलु्क 
(केविकार, रेवकंग , 
कार्ावकंग, वन्जीजम्प, 

चजपफिार्र, प्र्ाराग्िाईलडंग 
आदद)  

छ नभएको  नभएको  

१२ लनमायण, संचािन र 
व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् 
पूवायधार तथा सेवामा सेवा 
शलु्क (अलतलथ गहृ, सभागहृ, 

सडक वचि, शौचािर्, पाकय , 
व्र्ार्ामशािा, पर्यटकीर् 
स्थि, हाटबजार, पश ु
वधशािा, शवदाह गहृ, 

वसपाकय  आदद)  

छ  नभएको  नभएको  

१३ मूल्र्ांकन सेवा शलु्क  छ भएको  भएको  

१४ दताय, अनमुलत तथा नवीकरण 
दस्तरु (एफएम रेलडर्ो 

छ  भएको  भएको  
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संचािन, घ वगयको लनमायण 
इजाजतपत्र, लबद्यािर्  
स्थापना, स्थानीर् स्तरका 
व्र्ापाररक फमय  (आंचशक) 

१५ ढुाँगा, लगट्टी, बािवुा, माटो, 
स्िेटजस्ता वस्तकुो सभेिण, 

उत्खनन ् तथा उपर्ोग 
शलु्क  

छ भएको  भएको  

१६ लसफाररस तथा प्रमाचणत 
दस्तरु 

छ  भएको  भएको  

१७ दण्ड जररवाना   छ  भएको  भएको  
 

प्रस्ततु तालिकामा ववद्यमान काननुी प्रावधान अनसुार नगरपालिकािे लिन पाउने कर तथा 
गैरकरहरुको आधारभतू अवस्था शीषयकगत रुपमा प्रस्ततु गररएको छ ।  

तालिका अनसुार करतफय  ९ शीषयक र गैरकरतफय  १७ शीषयकमा आन्तररक आर्को ववद्यमान 
अवस्था ववश्लषेण गररएको छ। र्स तालिका अनसुार नगरपालिकािे लिनसक्न ेनौ वकलसमका कर 
मध्रे् नगरपालिकाका सम्बचन्धत कमयचारीहरूसाँगको छिफि, स्थानीर् तहको भ्रमण तथा 
नगरपालिकाका दस्तावेजहरूको अध्र्र्नका आधारमा पााँच वकलसमका करहरु संकिन रहेको 
देचखन्छ । तत्काि संभावना नदेचखएको मनोरन्जन िगार्त व्र्वसार् करको पलन दर लनधायरण 
गररएकोिे नौ वकलसमकै करको संकिन गनय सवकने सम्भावना रहेको देचखन्छ।  

गैरकरतफय का राजस्वका १७ शीषयक मध्रे् सबै शीषयकमा संकिनको सम्भावना भएको पाइए पलन 
११  शीषयकबाट राजस्व संकिन भएको पाइएको छ । 
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३.३ आन्तररक राजस्वका प्रमखु िते्र र सम्भावना 
३.३.१ कर राजस्व 

क. सम्पचि कर   

हािको अवस्थाः नगरपालिकािे "कनकाई नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७५" जारी गरर 
२०७५ देचख सम्पचि कर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको छ। कनकाई नगरपालिकाको आलथयक 
ऐन,२०७५ िे घरसंरचना र सो घरसंरचनािे चचेको (चप्िन्थ एररर्ा) जग्गामा सम्पचि कर िगाउने 
व्र्वस्था गरेको छ । जग्गाको मूल्र्ांकन दर कार्म गदाय बजारको भाउ साथसाथै जग्गाको 
मूल्र्ांकन आधारमा बढीमा रु. ६००००/- र घटीमा रु. १००/- कार्म गरेको छ ।  

नगरपालिकािे सम्पचि कर बापत गत आ.व. २०७७/०७८ मा रु. ५,०००,०००  अनमुान 
गरर रु. ८२,९९,८१२ संकिन गरेकोमा चाि ुआ.व. २०७८/२०७९ मा सम्पचि कर बापत 
रु. ६,०००,००० संकिन गने प्रस्ताव गरेको छ । नगरपालिकाको कार्ायिर् िगार्त सबै  वडा 
कार्ायिर्हरुमा लबलिङका िालग  ववधतुीर् तथा हाते लबि माफय त सम्पलत करहरु संकिन गरररहेको 
छ।  

सम्भाव्र्ताः 

कनकाई नगरपालिकाको २०७८ को जनसंख्र्ा गणना अनसुार नगरको कुि घरधरुी  संख्र्ा 
१३,५५३ भएको र हािको कानूनी व्र्बस्था अनसुार घर तथा घरिे चचेको जग्गाको मात्र सम्पचि 
कर लिन सवकने भएकोिे संभाव्र्ता गणना गदाय सम्पूणय घरधरुी मध्रे् कररब ६० देचख ६५ प्रलतशत 
सम्म सम्पचि कर  घरहरु पलतय र ऐिानी जग्गामा बनेको समेतका आधारमा सम्पचि करमा िगभग 
६१३१ करदाता रहने अनमुान गररएको छ । हाि नगरपालिकािे ववगतको एकीकृत सम्पचि कर 
सम्बन्धी व्र्बस्था नै सबै जग्गा र घरमा सम्पचि कर लिने गरेको कारण करदातािे न्रू्नतम रु. 
१००/- देचख अलधकतम रु ६०,०००/- सम्म कर लतने गरेको पाइन्छ । तर अव उप्रान्त घर 
र घरिे चचेको जग्गाको मात्र सम्पचि कर लिन पाइने हुाँदा प्रलत करदाता औषत रकममा व्र्ापक 
कमी आउने देचखएकोिे औषत करदाता रु. ८१५/- का दरिे रकम अनमुान गररएको छ । 

सधुारका पिहरूः 

र्स नगरपालिकाको आन्तररक आर्को लनकै महत्वपणुय स्रोत सम्पचि कर भएको र र्ो कर प्रत्र्ि  
रुपमा नगरवासीको सम्पचिमा आधाररत हनुे हदुा संवेदनचशि हनुे गदयछ । र्सिाई प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्नका िालग नगरपालिकािे लनम्न पिहरूमा सधुार गनुयपने देचखन्छ:  

➢ नगरपालिकामा सम्पचि कर कार्ायन्वर्नका िालग बेग्िै कार्यववलध तर्ार गने ।  
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➢ नगरपालिकािे मािपोत कार्ायिर्संग समन्वर् गरर मािपोतको मूल्र्ांकन दरसंग 
नगरपालिकाको सम्पचि मूल्र्ांकनको दरिाई र्थाथयपरक बनाउने । 

➢ ब्र्ापाररक प्रर्ोजन र आवासीर् तथा खेतीर्ोग्र् जग्गाहरुको मूल्र्ांकन िाई र्थाथयपरक 
बनाउने । 

➢ सम्पचि करमा दताय भएका करदाताको वववरणहरू व्र्वचस्थत रुपमा अध्र्ावलधक गने । 

➢ पालिकामा सम्पचि करको वववरणसंग घरजग्गा वहाि कर र व्र्वसार् कर वववरणिाई 
आवर्द् गरर एकैपटक तीनवटै कर समेत संकिन गने प्रववलधको ववकास गने । 

ख. भलूम कर (मािपोत)  

हािको अवस्थाः कनकाई नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७५  िे सम्पचि कर िगाउने भनी 
तोवकएको जग्गा बाहेकका अन्र् जग्गामा भलूमकर (मािपोत) िगाउने व्र्वस्था गरेको छ । 
भमूीकर (मािपोत) लिंदा सम्पचि कर प्रर्ोजनका िालग कार्म भएको जग्गाको मूल्र् र करको 
दरका आधारमा लिने गररएको छ । नगरपालिकािे करदाताबाट सम्पचि कर र भमूीकर (मािपोत) 
भनी एउटै ववि/रलसद ददने गरेको भए पलन भमूीकर (मािपोत) र सम्पचि कर िाग्ने जग्गाको 
िेत्रफि छुट्याई कर लिने गरेको छैन ।  

कनकाई नगरपालिकािे आ. ब. २०७३/७४ देचख नै सम्पचि कर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको हुाँदा 
त्र्स पलछका आ.ब. २०७७/७८ सम्मका िालग बक्र्ौता मािपोत रकम मात्र असूि गरररहेको 
छ । र्स अनरुुप आ.व. २०७७/७८ मा कुि रु ४४,९९,३९२ बक्र्ौता मािपोत संकिन 
भएको लथर्ो। चाि ुआ.व. २०७८/७९ मा मािपोत बापत रु. ४,०००,००० अनमुान गरेको 
छ । 

सम्भाव्र्ताः 

कनकाई नगरपालिकामा नीचज स्वालमत्वको जग्गा सम्बन्धी एकीन ववबरण उपिब्ध छैन । मािपोत 
कार्ायिर्बाट पलन र्स्तो ववबरण उपिब्ध हनु सकेन । जनगणना २०७८ को अनसुार घरधरुी 
संख्र्ा १३,५५३ भएता पलन कलतपर् करदाता घरधरुी अिग देचखए पलन जग्गा र घरको स्वालमत्व 
एकै व्र्चिको नाममा रहेको र कलतपर् करदाताको सम्पचि करमात्र  िाग्ने र मािपोत िगाउन  
जग्गा नहनुे समेत सम्भावनािाई ध्र्ानमा राखी  कुि मािपोत करको करदाता संख्र्ा ६,५०० 
अनमुान गररएको छ।  
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सधुारका पिहरूः 

नगरपालिकामा भलूम तथा करदातासम्बन्धी ववस्ततृ र र्कीन तथर्ांक उपिब्ध नभएको अवस्थाको 
कारण भलूम र करदाता सम्बन्धी ववस्ततृ र र्कीन तथर्ांक संकिन र लनर्लमत अद्यावलधको व्र्वस्था 
गनुय पने प्रमखु आवश्र्कताको रुपमा रहेको देचखन्छ । थप सधुारका पिहरु देहार्अनसुार छन ्

• मािपोत कार्ायिर्बाट तथर्ांक संकिन गरेर अथवा मािपोत कार्ायिर्साँगको समन्वर्मा 
नर्ााँ नापी गरेर भलूमसम्बन्धी र्कीन र ववस्ततृ तथर्ांक कार्म गने । 

•  सडकहरुको नक्साङ्कन, नामकरण र िगत कट्टाको व्र्वस्था गने । 

•  सम्पचि करमा दताय भएका करदाताको वववरणहरू व्र्वचस्थत रुपमा अलभिेखीकरण गने 
। 

•  सबै वडामा कम्प्र्टुरमा आधाररत लबलिङ पर्द्लतिाई अलनवार्य गने । 

•  आलथयक ऐन पररमाजयन गरी भलूमकर र सम्पचि कर अलनवार्य रुपमा एकैपटक उठाइन े
काननुी व्र्बस्था गने । 

•  भलूमकर िाग्ने जग्गाको मूल्र्ांकनमा आवश्र्कता अनसुार पररमाजयन गने । 

ग. घरजग्गा वहाि कर  

नगरपालिका िेत्रम कुनै व्र्चक्ि वा संस्थािे घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा 
पोखरी परैु वा आंचशक तवरिे वहािमा ददए घरजग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररने छ भलन 
नगरपालिकािे ऐन पास गरेको छ । 

हािको अवस्थाः 

कनकाई नगरपालिकािे आफ्नो आलथयक ऐनमा उल्िेख गरे अनसुार  कोठा भाडा िगाउन े
घरधनीिाई संझौता अनसुार बहाि रकमको १० प्रलतशत असिु गने ब्र्वस्था गरेको छ । तथापी 
नगरपालिकािे प्रभावकारी रुपमा र्ो कर संकिन गनय सकेको छैन । संस्थागत रुपमा बहािमा 
बस्ने संस्थाहरूिे कानूनी प्रावधानिे बाध्र् बनाएका कारणिे  नबझुाई नहनुे भएको अवस्थामा मात्र 
बझुाउने गरेको देचखन्छ । आ.व. २०७७/७८ मा रु. २,०००,००० कर उठ्ने अनमुान  
गरेकोमा रु. २८,७४,२०२.७४ रुपैर्ा कर संकिन भएको देचखन्छ । चाि ुआ.व.२०७८÷७९ 
मा र्स िेत्रबाट रु. २,५००,००० कर संकिन गनय सवकने अनमुान गरीएको छ ।  
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संभावनाः 

र्ो मालथको करको तथर्ांकिाई हेदाय नगरपालिकाको घरजग्गा वहाि करको दरिाई कार्मै राखी 
कर संकिन गदायखेरी देहार् बमोचजम संकिन सम्भावना देचखन्छ। 

तालिका ८ : घरजग्गा वहाि करको सम्भाव्र्ता ववश्लषेण 

िसं 

प्रर्ोजनका 
आधारमा 
बहािमा बस्ने 

कुि 
संख्र्ा 

बहािमा 
बस्ने 
अनमुालनत 
संख्र्ा 
(क) 

मालसक औषत 
अनमुालनत 
भाडारकम(ख) 

वावषयक भाडा 
रकम(ग) 

घर बहाि कर 
(घ) 

क X ख X १२ 

(घ)को ऐनिे 
तोके अनसुार  
प्रलतशत* 

१ 
बैंक तथा 
वविीर् संस्था  ५८  ५३   १५,०००  ९,५४०,०००  ९५४,०००  

२ लनजी ववद्यािर् २१  १६  २५,००० ४,८००,०००  ४८०,०००  

३ 
होटेि तथा 
रेिुरेन्ट १५०  ७५  १०,०००  ९,०००,०००   ९००,००० 

४ 

घरार्सी 
प्रर्ोजनमा 
बस्नेहरु ३५० ३५० २,०००  ८४,०००००  ८४,०००  

५ 

सरकारी तथा 
गैस संघ 
संस्थाहरु ७०  ६०  ८,०००  ५,७६०,०००  ५७६,०००  

६ 
अन्र् 
व्र्वसार्हरु ९५०  ६००  ५,०००  ३६,०००,०००  ३६०,०००  

जम्मा   १,१४५  ६५,०००  ९००,१२०,०००  ३,३५४,०००  

मालथको तालिकाको ववश्लषेण अनसुार ३३५४००० बहाि कर उठ्न सक्ने अनमुान गररएको छ 
।  

सधुारका पिहरूः 

➢ नगरपालिका लभत्र घर वहािमा िगाएका घरधलन र ब्र्ापाररक प्रर्ोजनकाको रुपमा िगाएको 
जागा जलमनहरुको िगत संकिन गरी अद्यावलधक गरर  सम्पचि करसंग आवर्द् गने । 

➢ बैज्ञालनक मूल्र् लनधायरण प्रणािीको ववकास गरर  घरजग्गा वहाि मूल्र्ांकन गरर त्र्सै अनरुुप कर 
संकिन गने। 
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➢ घर तथा वहािकरको दर पनुराविोकन गने । 

➢ नगरपालिकािे घरजग्गा वहाि कर संकिन गनय का िालग कार्यववलध तजुयमा गरर िाग ुगने । 

घ. व्र्वसार् कर 

नगरपालिका िेत्र लभत्र व्र्पार, व्र्वसार् वा सेवामा पूंजीगत िगानी र आलथयक कारोवारका आधारमा 
व्र्वसार् गर िगाइने छ। नगरपालिकािे आलथयक ऐनमा व्र्वसार्हरूिाई व्र्वसार्को वकलसमको 
आधारमा ववभाजन गरी करको दर लनधायरण गरेको छ । व्र्वसार् करको दर न्रू्नतम रु ३०० 
देचख अलधकतम रु २०,००० सम्म रहेको छ । व्र्वसार् कर वापत नगरपालिकािे आ. व. 
२०७७/७८ मा रु. ३,२१२,९४८.९३  असिु गरेकोमा आ.व. २०७८/७९ को िालग रु 
२,०००,०००  संकिन हनुे अनमुान गररएको छ । 

संभावनाः 

र्स नगरपालिकाको व्र्वसार् करको संख्र्ा लनकै ठुिो रहेको िे लत फमय तथा प्रलतष्ठानहरूबाट 
लनम्न बमोचजम व्र्वसार् कर संकिन हनु सक्ने सम्भावना देचखएको छ ।  

तालिका ९ : व्र्वसार् करको सम्भाव्र्ता ववश्लषेण 

िसं व्र्ापार व्र्वसार्को वववरण संख्र्ा 
करको औसत 
दर 

सम्भाववत आर् 

१ क वगयको ववचिर् संस्था तथा बैंक  ६ ५०,०००  ३००.०००  

२ ख वगयको ववचिर् संस्था तथा बैंक ३ ४०,०००  १२०,०००  

३  ग वगयको ववचिर् संस्था तथा बैंक १२ ३०,०००  ३६०,०००  
४  घ वगयको ववचिर् संस्था तथा बैंक १२ २०,०००  २४०,०००  
५   सहकारी, ववमा र मलनरान्सफर  ६१  १०,०००  ६१०,०००  

६  मझौिा उद्योग १० १०.०००  १००,०००  

७  साना उद्योग १४५  ३,०००  ४३५,०००  

८  लनजी ववद्यािर् २१   ५,०००  १०५,०००  

९   लडिर तथा थोक वविेता  ९५   ४,०००  ३६४,०००  

१०   लनजी अस्पताि र चक्िलनक  २५  ५,०००  १२५,०००  

११   लनमायण व्र्वसार्ी तथा सप्िार्सय  ११  ५,०००  ५५,०००  

१२  
लनचज फन पाकय  िगार्त ठुिा 
मनोरंजन स्थि  

३  २०,०००  ६०,०००  

१३  पेरोि पम्प  ३  ६,०००  १८,०००  
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१४  होटेि रेस्टुरेन्ट १५०  २,५००  ३७५,०००  

१५  अन्र् व्र्वसार् २०००    १,०००  २,०००,०००  

जम्मा   ५,२६७,०००  

मालथको ववस्िेषण अनसुार  व्र्वसार् करको सम्भाव्र् आम्दानी ५,२६७,००० हनुे देचखन्छ ।  

सधुारका पिहरूः 

➢ नगरपालिकामा सञ्चालित सबै वकलसमका व्र्वसार्हरुको वववरण/िगत संकिन गने । 

➢ नगरपालिकाको आलथयक ऐनमा व्र्वसार्िाई िगानी, कारोवार र मापदण्डको आधारमा 
ठूिा, मझौिा र साना (क, ख, ग) वगयमा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन गने । 

➢ ऐनिे व्र्वस्था गरे अनसुारका सबै व्र्वसार्िाई न. पा. मा दताय गराउने तथा नगरपालिका 
िेत्रमा व्र्वसार् संचािन गनयको िालग नगरपालिकावाट व्र्वसार् संचािन अलनवार्य इजाजत 
लिनपुने व्र्वस्था गने ।  

➢ ब्र्वसार्को िगानी र आलथयक कारोवारको आधारमा दताय शलु्क र वावषयक कर लनधायरण 
गने । 

➢ बजार अनगुमन गने, कार्यका िालग राजस्व परामशय सलमलतिाई बढी सविर् बनाउन े। 

➢ कर अलभर्ान सञ्चािन गरी कर सचेतना अलभववृर्द् गने साथसाथै र्ससम्बन्धमा नागररकका 
गनुासो सनुवुाइ गरी जार्ज गनुासो सम्बोधनको व्र्वस्था गने । 

➢ कर प्रशासनमा दण्ड र परुस्कारिाई लनर्लमत प्रविर्ाका रुपमा स्थावपत गने । जस्तै, 
अलधकतम कर लतने करदातािाई परुस्कृत गनुयका साथै कर नलतने तथा अटेरी गनेिाई 
जररवानाको व्र्वस्था गने । 

➢ प्रभावकारी रुपमा व्र्वसार् कर संकिनका िालग आन्तररक राजस्व कार्ायिर्, घरेि ुतथा 
साना उद्योग कार्ायिर् तथा उद्योग वाचणज्र् संघ आदद कार्ायिर्हरूसाँग आवश्र्क सहर्ोग 
र समन्वर् गने । जस्तै आन्तररक राजस्व कार्ायिर्िे व्र्वसार् संचािनका िालग VAT  
तथा PAN दताय एवं नवीकरण गदाय स्थानीर् लनकार्को व्र्वसार् कर चिुा अलनवार्य 
गररददएमा कर संकिन प्रभावकारी हनुेछ। 
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ङ. काठजन्र्, कवाडी, जीवजन्त ुकर  

हािको अवस्था: 

कनकाई नगरपालिका ववलभन्न िेत्रबाट कवाडी संकिन गरी बेचववखन गने व्र्वसार्हरू संचािनमा 
रहेको भएता पलन मरेका जीवजन्त ुतथा काठजन्र् वस्तहुरु संकिन तथा लबिी गने व्र्वसार्हरूको 
िागत रहेको  देचखन्छ। स्थानीर् सरकार संचािन ऐन िागू भएपलछ र्स शीषयकबाट आर् संकिन 
गने अलधकार प्राप्त भएसंगै नगरपालिकािे आलथयक ऐनमा करका दरहरू लनधायरण गरर र्स्तो कर 
संकिन गने गरेको छ । र्स्ता व्र्वसार् संचािन गनेिाई नगरपालिकािे इजाजत प्रदान गने र 
उपर्िु मापदण्डका आधारमा कर संकिन गनय सक्ने वातावरण रहेको छ। 

सम्भावना:   

र्स कनकाई नगरपालिका िेत्रवाट कररव १५०० देचख २०००  चक्वन्टि सम्म कवाडी मािवस्त ु
संकिन तथा लबिी हनुे गररएको छ। नगरपालिकािे कवाडी वस्तकुो मूल्र्को आधारमा प्रलत के. 
जी.   औसत रु २.०० सम्म कर लनधायरण गदाय वावषयक रु. ४००,००० कर संकिन हनुे  अवस्था 
देचखन्छ । तर मरेका जीवजन्ततुथा जलडवटुी संकिन तथा लबिीको सम्भावना गणना नगररएता 
पलन भैंसी/रााँगा, खसी/बाख्रा आदद र अन्र् घरपािवुा जनावरहरुको पलन लनकासीको सम्भावना 
रहेको छ । 

 

सधुारका पिहरूः 

• नगरपालिका िेत्रमा संकिन हनुे कवाडी मािसामान तथा काठजन्र् वस्तकुो पररमाण 
एकीन गरी करको दर आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

• कवाडी व्र्बसार् साथै  काठजन्र् वस्तकुो व्र्बसार् को सञ्चािन सम्बन्धी मापदण्ड तथा 
कार्यववलध लनधायरण गरी सम्भाव्र् वातावरणीर् प्रदूषण लनर्न्त्रण गने । 

• कनकाई नदीमा माछा माने लछमेवक पालिकासाँग समन्वर् गरर कार्यपालिकािे लनणयर् गरर 
आगामी आलथयक बषयमा कार्ायन्वर्नमा  ल्र्ाउने । 

च. साना सवारी कर  

टााँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र ई ररक्साको दताय र नवीकरणमा वावषयक शलु्क १५०० लनधायरण गरेको 
भएपलन हाि सम्म र्स चशषयकमा कर उठेको देचखदैन । 
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हािको अवस्था  

हािको अवस्थामा  नगरपालिकािाई टााँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा, ईररक्साको दताय तथा नवीकरण तथा 
सवारी कर गने अलधकार प्रदान गरेसंगै नगरपालिकािे आफ्नो आलथयक ऐनमा साना सवारी साधनको 
दताय तथा नवीकरण दस्तरु र वावषयक सवारी करको दर लनधायरण गरेको छ ।तथावप हािसम्म 
कनकाई नगरपालिकािे साना सवारी कर माफय त कुनै रकम संकिन  गरेको छैन ।  

सम्भावना  

आगामी आ.ब.मा  कनकाई नगरपालिकािे ५१२ भन्दा बढी  साना सवारीबाट प्रलत सवारी साधन 
बाट रु १५०० का दरिे (दताय तथा नवीकरण सवहत) लिएमा वावषयक रु ७,६८,००० संकिन 
हनु सक्ने सम्भावना देचखन्छ । 

सधुारका पिहरूः 

ववशेष वकलसमका आलथयक कार्यिम माफय त ऋण वा सहलुिर्त ददएर भएपलन र्स अटो ररक्शा 
व्र्ावसार्िाई  बढवा ददएर उर्द्मचशिाता प्रबधयन गनय जरुरी रहेको छ ।साथसाथै, सवारी दताय 
दस्तरु तथा करको दर पररमाजयन गने। 

छ) ववज्ञापन कर  

नगरपालिकािे आफ्नो िते्र लभत्रका सडक, चोक, सावयजलनक स्थिमा ववज्ञापन, प्रचार—प्रसार आददका 
िालग राख्न ददए वापत ववज्ञापन कर िगाउन सक्नछे। ववज्ञापन करको दर लनधायरण तथा संकिन 
नगरपालिकािे गरी संकलित रकममध्रे् ४० प्रलतशत प्रदेश सरकारिाई ददन ुपने कानलुन प्राबधान 
छ।कनकाई नगरपालिकािे चाि ुआ.व.को िालग ववज्ञापन कर वापत देहार् अनसुार दर लनधायरण 
गरेको छ।   

तालिका १० : ववज्ञापन कर वववरण  
वववरण दर रेट रु. 
क) होलडयङ बोडय  100  
ख) ग्िो साइनबोडय 80  
ग) लभिे िेखन      80  
घ) व्र्ानर प्रलत ददन प्रलत लमटर            ५  
ङ) गेट सात ददन सम्म दैलनक             १००   
च) गेट पन्र ददन सम्म दैलनक             ५०  
छ) गेट १ मवहना ददन सम्म दैलनक             ४०  
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हािको अवस्था: 

ववज्ञापन सेवािाई नगरपालिकािे करको दार्रा ल्र्ाएर ववज्ञापन करका सन्दभयमा नगरपालिकािे 
ववज्ञापनका वकलसम अनसुार करको दरहरू लनधायरण गरेको छ । ठेक्का ववलधिारा कर संकिन 
भैरहेको छ । गत आ.व. २०७७/७८ मा र्स शीषयकबाट कुनै रकम नउठे पलन  आ.व. 
२०७८/७९ को िालग रु. २००,००० संकिन गनय सवकने अनमुान गरीएको छ । 

सम्भावना:  

सबै उध्र्ोग तथा व्र्वसार् सन्चाि गने र नगरपालिकाको िेत्रम ववज्ञापन सेवा लिने कताय पवहचान 
गने करको दार्रा फारवकिो बनाउने सम्भावना रहेको छ। नगरकालिकाको िेत्रिे पूवय पचिम 
राजमागयको केही खण्डसमेत समेट्ने भएकोिे ववज्ञापन करको सम्भावना बढी रहेको छ । आगमी 
आ.व.मा अनमुानीत रु. ७००,००० िाखसम्म संकिन हनु सक्ने सम्भावना रहेको छ। 

सधुारका पिहरूः 

➢ ववज्ञापन कर व्र्बस्थापन कार्यववलध तजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने । 

➢ नगरपालिका  िेत्रमा रहेका ववद्यमान ववज्ञापन सामग्री सम्बन्धी िगत संकिन गने । 

➢  सबै ववज्ञापनिाई करको दार्रामा आउने ववषर् सलुनचित गने साथै ववज्ञापन करको 
अनगुमनिाई प्रभावकारी बनाउने । 

➢ सावयजलनक जग्गा बाहेक लनजी घर र जग्गामा राचखएका ववज्ञापन सामग्रीमा समेत कर 
िगाउने गरी कानूनी व्र्बस्था गने ।  

➢ न्रू्नतम कर संकिन हनु सक्ने रकम र्वकन गरी ठेक्का अंक लनधायरण गने । 

३.३.२ गैरकर राजस्व 

क) बहाि लबटौरी शलु्क 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र आफूिे लनमायण, रेखदेख 
वा सञ्चािन गरेको हाट, बजार वा पसि वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग बापत 
बहाि लबटौरी शलु्क िगाउन पाउने व्र्वस्था गरेको छ । उि ऐनको आधारमा नगरपालिकाको 
आलथयक ऐनिे अव्र्वचस्थत, भलूमहीन र सकुुम्बासी बसोवासिाई व्र्वस्थापन गदै शलु्कजम्मा गनय 
सक्ने देचखन्छ।फाकफोथमु गाउाँपालिकाको हकमा सरुुङ्गा पश ुबजार, घैिाडुब्बा, र दगुायपरुजस्ता 
स्थानहरुमा हवटर्ा र माघेसिाचन्तमा कनकाई नदीको वकनारमा वषयको एक पटक िाग्ने माईमेिामा  
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हाटबजार ववटौरी शलु्क आलथयक ऐनवाट लनधायरण गरी ठेक्का ववलधमाफय त बहाि लबटौरी असिु गरेको 
छ । 

हािको अवस्था  

नगरपालिकामा तिको  तालिकामा ददएका चशषयकमा शलु्क लनधायरण गरर संकिन गररएको छ । 

तालिका ११ बहाि लबटौरी शलु्क (हाटबजार) संकिन 

ि.सं. स्थिको नाम ठेक्का कार्म भएको रकम  

१ सरुुङ्गा बजार (पश ुबजार समेत) ४,४११,०००  

२ घैिाडुब्बा पश ुबजार १,३०३,३३३ 

३ माईमेिा ८८०,०००  

४  दगुायपरु बजार २,०५,०००  

 जम्मा  ६,७९९,३३३  
श्रोत: राजस्व सधुार कार्यर्ोजना ,२०७५  

सम्भावना:  

बहाि ववटौरी शलु्क संकिनको अभ्र्ासमा नगरपालिकाको प्रर्ास हेदाय आगामी ददनमा र्ो शीषयकमा 
राम्र ैशलु्क संकिन हनुे देचखन्छ । पालिकामा ववटौरी शलु्क पनुराविोकन गनय सकेमा आगामी 
आ.व.मा २५ प्रलतशतिे बवृर्द् हनुे सक्ने अनमुान गनय सवकन्छ । आगमी आ.व. मा पालिकाको 
िेत्रमा रहेको ऐिानी जग्गामा बसोबास गने व्र्चि वटा प्रलत घर औसत रु. ५०० का दरिे शलु्क 
लिदा पलन ६ िाख संकिन हनुे देचखन्छ। घैिाडुब्बा बजार, बाह्रदशी गाउाँपालिकामा भएको 
जग्गाको पररचािन बाट कररब ४ िाख आर् संकिन हनुे अनमुान गररएको छ। घैिाडुब्बा बजार,  
सरुुङ्गा बजार, दगुायपरु बजार र माईमेिा बाट ६,७९९,३३३ को २५ प्रलतशत बढेर आउने रकम 
ऐिानी जग्गाबाट ६ िाख र घैिाडुब्बा बजार, बाह्रदशी गाउाँपालिकामा भएको जग्गा बाट ४ िाख 
गरर जम्मा ८९ िाख ६० हजार बहाि ववटौरी शलु्क संकिन हनुे सम्भावना देचखन्छ । 

सधुारका पिहरूः 

• सावयजलनक, पती र ऐिानी जग्गा तथा त्र्स्ता जग्गामा बनेका घर, टहरा तथा अन्र् संरचना 
सम्बन्धी ववस्ततृ तथर्ांक संकिन गरर बहाि ववटौरी शलु्कको दार्रामा ल्र्ाउने । 

•  नगरपालिकामा जलमनको उपर्ोग अनसुार शलु्कको दर लनधायरण गने । 

•  हाट बजारमा हनुे पसि तथा व्र्ापार सम्बन्धी आवश्र्क तथर्ांक तथा वववरण संकिन 
गरर शलु्क लनधायरण गने । 
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• संकलित वववरणका आधारमा पसिहरूको वगीकरण गरी हाट बजार ववटौरी शलु्कको दर 
लनधायरण गने र सोही आधारमा ठेक्का अंक कार्म गने ।  

ख) फोहोर मैिा व्र्वस्थापन शलु्क  

हािको अवस्थाः 

कनकाई नगरपालिकािे सरुुङ्गा,  दगुायपरु, िक्ष्मीपरु, घैिाडुब्वा बजार िेत्रमा फोहरमैिा व्र्वस्थापन 
शलु्कको दर लनधायरण गरेको छ । र्सका अलतररि फोहर लनस्कासन गने ब्र्वसावर्क कारोवारमा 
संचर् कर, स्थानीर् ववकास शलु्क र सरसफाई कर लनधायरण गरेको छ । तर नगरपालिकािे 
व्र्वसार्ीहरूसंग व्र्वसार् कर असिुी संगै रु १०० रकम थप गरर वावषयक फोहरमैिा व्र्वस्थापन 
शलु्क संकिन  गररएको छ । हािको कर संकिन सम्वन्धी कानूनी ब्र्वस्था संग र्सको मेि 
देचखन्दैन।  

सम्भावनाः 

नगरपालिकािे मखु्र् बजारिेत्रहरू सरुुङ्गा, घैिाडुब्बा, िक्ष्मीपरु र दगुायपरुबाट फोहरमैिा व्र्स्थापन 
कार्यिम संगै शलु्क संकिन कार्य प्रारम्भ गरेमा आगामी आ.व.२०७८/७९ मा र्स बापत 
५००,००० उठ्ने अनमुान गरे पलन कररब रु. ४ िाख सम्म शलु्क संकिन हनु सक्ने देचखन्छ 
। 

सधुारका पिहरूः 

• फोहरमैिा ब्र्वस्थापन शलु्कको दर उत्पादन हनुे फोहरको प्रकार र पररमाणिाई आधार 
मानेर पररमाजयन गने। 

• मखु्र् बजार िेत्रमा रहेका व्र्वसार्ी, संघ संस्था तथा घरधरुीहरूको िगत तर्ार गरर 
शलु्कको दार्ारा फरावकिो बनाउन।े 

• शलु्क संकिन गदाय फोहोर मैिा व्र्वस्थापन शलु्क शीषयक अन्तगयत्संकिन गने 

ग) लसफाररस तथा प्रमाचणत दस्तरु 

नगरपालिकािे घर जग्गा नामसारी लसफाररस, कृवषपश ुसमहुदताय नववकरण शलु्क, स्थार्ी बसोवास 
लसफाररस, नागररकता लसफाररस, नागररकता र प्रलतलिवप लसफाररस, अंलगकृत नागररकता लसफाररस, 
आलथयक अवस्था कमजोर  वा ववपन्नता प्रमाचणत, आलथयक अवस्था वलिर्ो वा सम्पन्नता  प्रमाचणत, 
ववद्यतु जडान लसफाररस, धारा जडान लसफाररस, चजववत रहेको लसफाररस, दवैु नाम गरेको व्र्चि, 
एउटै हो भन्ने लसफाररस/फरक जन्मलमलत संशोधन लसफाररस ,जग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस र प्रमाचणत, 
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व्र्वसार् वन्द लसफाररस, व्र्वसार् सञ्चािन नभएको लसफाररस, व्र्ापार व्र्वसार् नभएको लसफाररस, 
कोट फी लमनाहा लसफाररस, नावािक पररचर्पत्र लसफाररस, चौपार्ा सम्बन्धी लसफाररस 
नगरपालिकामा दताय वा नववकरण भएका व्र्वसार् को लसफाररस, उद्योग ठाउाँ सारी लसफाररस, 
ववद्यािर् ठाउाँ सारी लसफाररस, आचन्तररक बसाइाँसराई लसफाररस, व्र्चिगत वववरण लसफाररस, 
जग्गा दताय लसफाररस आदद जस्ता अन्र्  लसफाररस तथा प्रमाचणत दस्तरु कार्ायनर्न गदै आइरहेको 
छ ।  

हािको अवस्थाः 

नगरपालिकाको आलथयक ऐनिे लसफाररश तथा प्रमाचणतको दर लसफारीसको प्रकृलत हेरी न्रू्नतम रु 
५ देचख १५००० सम्म लनधायरण गरेको छ र र्सवाट गत आलथयक वषयको २०७७/७८ मा रु. 
५,२०८,४१७.५०/- असिुी भएको र चािू आलथयक वषय २०७८/७९ मा र्स शीषयकमा रु. 
५,१००,०००/- संकिन हनु सक्ने अनमुान गररएको छ । 

सम्भावनाः 

आगामी ददनमा नगरपालिकाको कार्ायिर् तथा वडा कार्ायिर्हरूवाट वावषयक कररव २५,००० 
वटा ववलभन्न वकलसमका लसफाररश तथा प्रमाचणत हनु ेअनमुान गररएको छ । वतयमान दर अनसुार 
प्रलत लसफाररश वा प्रमाचणत औषत रु. ३०० भएमा र्स बाट वावषयक आर् रु. ७,५००,०००/- 
आर् संकिन हनुे सम्भावना रहेको देचखन्छ ।  

सधुारका पिहरूः लसफाररस  तथा प्रमाचणत दस्तरुका सन्दभयमा लनम्नअनसुार सझुावहरु प्रस्ततु 
गररएको छः 

• अनिाइन ववलधमाफय त लसफाररस तथा प्रमाचणत दस्तरुको संकिन गने  व्र्वस्था गने । 

• व्र्चिगत घटना दतायका िालग अलभर्ान संचािन गने । 

• लसफाररस गदाय शलु्क लतरे नलतरेको र्वकन गरेर मात्र लसफाररस गने । 

• वडाबाट संकलित दस्तरुहरु चशषयक सवहतको वववरण तर्ार पने । 

• वडा कार्ायिर्को लबलिंग प्रणािीिाई पलन कम्र्टुर सफ्टवेर्रमा आधाररत बनाउने । 

• गाउाँपालिका र वडाको कम्र्टुर प्रणािीमा नेटववकिं ग गने । 
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घ) पर्यटन स्थि प्रवेश शलु्क  

हािको अवस्थाः  

कनकाई नगरपालिकामा पर्यटवकर् दृिीकोणिे महत्वपणुय स्थानहरू पलन रहेका छन ्। जस मध्रे्  
जामनुखाडी लसमसार िेत्र,  हैप्पी ल्र्ाण्ड (सेल्फी डााँडा), धनषुकोटी धाम,  वपकलनक स्थिहरू र्हााँका 
प्रमखु पर्यटवकर् आकषयणका िेत्रहरू हनु ्। खासगरी महाचशवरालत्र, बािाचतदुयशी,  कृष्णजन्मािमी, 
माघे सङ्क्िाचन्त, नर्ााँ वषय जस्ता ववषेश ददन तथा पवयहरूमा र्स िेत्रमा दशयनाथी तथा पर्यटकहरूको 
घइुाँचो हनुे गदयछ । नगरपालिकािे मालथ उल्िेचखत िेत्रहरूमा पर्यटन शलु्क (आफ्नै सहिगानीमा 
वनेको वाि उद्यानमा प्रवेश शलु्कको २५ र अन्र्िे गरेको िगानीमा ५ प्रलतशतका दरिे) संकिन 
गने भनी राजस्व पररचािन अन्तगयत्को नीलत तथा कार्यिममा उल्िेख गरेको छ ।  

सम्भावनाः 

नगरपालिकामा तत्काि पर्यटन शलु्क संकिनको सम्भावना भएका िेत्रहरू (जामनुखाडी लसमसार 
िेत्र, हैप्पी ल्र्ाण्ड (सेल्फी डााँडा), धनषुकोटी धाम)को तथर्ांक संकिन गरर ववश्लषेण गदाय लनम्न 
बमोचजम पर्यटन शलु्क संकिन हनु गनय सवकने देचखन्छ । 

तालिका १२ पर्यटन शूल्कको सम्भाव्र्ता वववरण  

ि. 
स.  

पर्यटन 
स्थिको नाम  

 

औषत पर्यटक 
आवागमन संख्र्ा 
(अनमुानीत)  

प्रवेश 
शलु्क  

रु.  

 

अनमुानीत  

वावषयक आर् रु.  

 

न.पा.िे  

संकिन 
गने  

शलु्कको 
दर  

(प्रलतशत)  

 

न.पा.को  

आर्  

सम्भावना रु. 
वावषयक  

 

देलनक  वावषयक  

१  जामनुखाडी 
लसमसार 
िेत्र 

६००  २१६,०००  ५०  १०,८००,०००  ५  ५४०,०००  

२  जामनुखाडी 
लसमसार 
िेत्रको वाि 
उद्यान 

१५०   ५४,०००  ५०  २,७००,०००  २५  ६७५,०००  

३  सेल्फी डााँडा ८००  २८८,०००  १००  २८,८००,०००  ५  १,४४०,०००  

४  धनषुकोटी 
धाम 

२०  ९६०  १००  ९६,०००  ५  ४,८००  
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(साप्तावहक 
रुपमा 
िाग्ने)  

 जम्मा       २,६५९,८००  
  

सधुारका पिहरूः  

• आलथयक ऐनमा पर्यटन शलु्कको संकिन सम्बन्धी व्र्वस्था गदै शलु्कको दर लनधायरण  गने 
। 

• नगरपालिकाको पर्यटन शलु्कको दर वटकटमा समावेश गने र वटकटको अलभिेख राख्न े।  

• पर्यटवकर् सम्भावना भएका सबै सावयजलनक स्थिहरू पवहचान गरर ददघयकालिन आर् हनु े
संरचना तर्ार गने । 

ङ) नक्सा पास दस्तरु  

हािको अवस्था  

कन्काई नगरपालिकाको नक्सापास दस्तरुको दर आलथयक ऐनमा लनधायरण गरेको छ । 
नगरपालिकािे प्राववलधक कमयचारी खटाउदा िाग्ने रकम समेत लनधायरण गरेको छ । र्स शीषयकवाट 
आ. बं २०७७।७८ मा रु. ३,९११,२५५.८६  संकिन भएको छ । चाि ुआ. व. मा र्ो 
शीषयक बाट रु. ३,०००,००० दस्तरु संकिन गनेळिि लिएको छ।  

सम्भावनाः  

कनकाई नगरपालिका धेरै िेत्रहरु शहररकणतफय  बवढरहेको देचखन्छ। हाि र्स िेत्रमा प्रार्ः जसो 
न्र्नुतम १००० वगय वफट भन्दा बढीका घरहरू लनमायण भईरहेका छन।् आगामी आ.व.मा र्स 
नगरपालिकािेत्रमा कररब ३०० वटा नर्ााँ घर लनमायण हनुे र परुाना १५० वटा नक्सा पासको 
दार्रामा आउन सक्ने अनमुान गनय सवकन्छ । र्सबाट औसत रु. १२,००० का दरिे जम्मा रु. 
१,८००,००० आम्दानी हनुे सम्भावना देचखन्छ। 

सधुारका पिहरूः  

• नक्सापास प्रकृर्ािाई प्रभावकारी वनाउने तफय  पहि गनय जरुरी देचखन्छ । 

• बलनसकेका घरहरूको अलभिेखीकरणकोिालग दस्तरु आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

• नक्सापासकोिालग मापदण्ड तथा कार्यववलधहरू अनसुार भवन लनमायण भए नभएको लनरन्तर 
अनगुमन  
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• गने । 

• घरको तल्िा, बनोट तथा वकलसमका आधारमा दस्तरुको दर लनधायरण गरर समर्ानकुुि 
पररमाजयन गदै जाने । 

च) व्र्वसार् रचजिेशन दस्तरु (दताय तथा अनमुलत दस्तरु)  

हािको अवस्था  

स्थानीर् तहिे एफएम रेलडर्ो संचािन, घ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, ववद्यािर् स्थापना,  स्थानीर् 
स्तरका ब्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्राववलधक चशिा तथा ब्र्वसावर्क तालिम,  टु्यसन,  कोचचङ,  औषलध 
पसि, प्िवटङ्ग, ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा, ननु, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेटजस्ता वस्तकुो सभेिण, उत्खनन ् तथा 
उपर्ोग आदद कार्य गनयको िालग अनमुलत ददन र सो बापत दस्तरु संकिन गनय सक्छन ्। र्ो 
ब्र्वस्था भखैरै प्रचिनमा आएको स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनिे गरेको हनुािे नगरपालिकािे 
र्स्तो शीषयकवाट आर् संकिन गनय आलथयक ऐनमा ब्र्वस्था गररसकेको छैन । 

सम्भावना:  

नगरपालिका िेत्रमा संचालित स्थानीर् स्तरका ब्र्ापाररक फमय, घ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, 

सहकारी, ववद्यािर् आदद अनमुलत प्रमाणपत्र ददई लनर्लमत गनुयपने तथा नर्ााँ संचािनमा आउन 
चाहनेिाई इजाजत ददन सक्ने अलधकार रहेको छ। हाि र्स नगरपालिकामा कररव ४०० जलत 
व्र्ावसावर्क फमय, फामेसी, लनजी ववद्यािर्, तालिम प्रदार्क आदद सञ्चािनमा रहेको अनमुान गररएको 
छ । त्र्स्ता संस्थाहरूिाई दताय अनमुलत र नवीकरण गदाय औसत दस्तरु रु. १२,००० लिइएको 
खण्डमा प्रलत वषय रु. ४८०,००० राजश्व संकिन हनुे सम्भावना रहेको छ। 

सधुारका पिहरूः  

व्र्बसार् रचजिेशन दस्तरुका सन्दभयमा लनम्नअनसुार सझुावहरु प्रस्ततु गररएको छः 

• दताय, अनमुती र नवीकरणका िालग छुटै्ट कार्यववलध तजुयमा गने । 

• आलथयक ऐनमा दताय, अनमुलत र नवीकरण दस्तरुको दर लनधायरण गने । 

• नर्ााँ संस्था, फमय वा उद्योग स्थापना गनुयपूवय दताय तथा अनमुलत प्रमाणपत्र अलनवार्य गने । 

• अनमुलत नलिई संचािनमा रहेका संस्था, फमय वा उद्योगिाई लनर्लमत गनय दण्ड जररवानाको 
व्र्वस्था गने । 
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छ) लबिीबाट प्राप्त रकम (स्िेट, ढंुगा, लगट्टी, बािवुा तथा माटोजन्र् वस्त ुलबिी) 

हािको अवस्थाः  

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ अनसुार नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारचम्भक वातावरणीर् परीिणबाट तोवकएको पररमाणमा स्िेट, ढंुगा, लगट्टी, बािवुा 
एवम्माटोजन्र् वस्त ुलबिी गनय सक्ने प्रावधान राखेको छ ।  

प्रारचम्भक वातावरणीर् परीिण (IEE) प्रलतवेदनिे कनकाईनदीबाट  उत्खनन्गनय नलमल्ने देखाएकािे 
ववररङ्ग खोिामात्र ठेक्कामा िागेको छ। नगरपालिकािे प्रदेश सरकारको आलथयक ऐन अनसुार 
नगरपालिकाकािे दहिर वहिर शलु्कको रुपमा ववररङ्ग खोिावाट उत्पाददन ढुङ्गा, लगट्टी तथा 
बािवुावाट रकम संकिन गरी सो को ४० प्रलतशत प्रदेश सरकारिाई  उपिब्ध गराउाँदै आएको 
छ । आ.व. २०७७/७८ मा र्स (दहतर बहतर) शीषयकमा रु.१,४८३,५६९,२०० रकम उठेको 
छ भने आगामी आ. व. २०७८/७९ का िालग (नदद जन्र् पदाथय लबवि बाट) रु. २०,०००,००० 
रकम उठाउने अनमुान गररएको छ।  

संभावनाः 

कनकाई नगरपालिकाको ववररङ्ग खोिाको प्रारचम्भक वातावरणीर् परीिण (IEE) प्रलतवेदनिाई  
आधार मान्दा वडा नं. १, ७, ८ र ९ का पााँचवटा स्थिहरूबाट ढुङ्गा, लगट्टी तथा वािवुा जम्मा ८० 
००,००० घन लमटर पररमाण उत्खनन ्गरर लबिी गनय सवकने देचखन्छ। नगरपालिकािे लबिी 
दर लनधायरण गरेको नभएपलन प्रदेश सरकारको आलथयक ऐन अनसुार प्रलत घन वफट दहिर वहिर 
शलु्क मलु्र् रु. ३ (१ घन लमटर) का दरिे संकिन गदाय रु. २४,०००,०००  हनु ेदेचखन्छ । 
तर बोि कबोि माफय त ्ठेक्का लनधायरण गदाय रु. १ करोड २२ िाखमा शलु्क संकिन ठेक्का िागेको 
छ ।  

नगरिेत्रमा रहेका चारवटा सामदुावर्क वनहरू (प्रजापलत, जामनुबारी र सकेुडााँगी र कनकाई) हरू 

बाट वावषयक कररब २२,००० घन वफट काठ लबिी हनुे गरेको देचखन्छ । उि काठको लबिी 
दर औसत रु १५०० प्रलत घन वफट रहेको छ । जसका कारण ती सामदुावर्क बनबाट वावषयक 
रु. ३३,०००,००० बराबरको काठ लबिी हनुे र सो बापत नगरपालिकािे कररब ३३ िाख 
रुपैर्ा आम्दानी गनय सक्न ेसम्भाबना रहेको छ। 

सधुारका पिहरूः 

• ढुङ्गा, लगट्टी तथा वािवुा ठेक्का प्रकृर्ा अगाडी बढाउन ुपवुय नगरसभाबाट लबिीको दर लनधायरण 
गरी 



47 
 

 कनकाई नगरपालिकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना  
 

 

• आलथयक ऐनमा व्र्वस्था गनुयपने । 

• प्रदेश सरकारको आलथयक ऐन अनसुारको दहिर बहिर शलु्कको पररभाषा एकीन गरी 
दहिर बहिर शलु्कको दार्रालभत्र वहेर आउने तैररने वस्त ु(काठ) िाई मात्र समावेश गनय 
पहि गने। 

• IEE प्रलतवेदनिे एकीन गरेको पररमाणमा िाई एवकन गनुय पने देचखन्छ।  

• नगरपालिकािे सोका िालग प्रभावकारी अनगुमन तथा मूल्र्ांकन सलमलत गठन गरी आवलधक 
अनगुमन गरी लनर्म काननुको दार्रामा ल्र्ाउन ुपने देचखन्छ । 

• लनर्म ववपररत गने ठेकदारिाई कारबाही गने र दण्ड जररवाना गनय सवकन ेप्रावधान राख्न ु
पदयछ। 

ज) स्थानीर् पूवायधार उपर्ोग सेवा शलु्क (सडक सधुार शलु्क) 

हािको अवस्थाः 

कनकाई नगरपालिकािे सडक संग सम्बचन्धत रहेर प्रत्र्ि रुपमा ३ वटा सडक (िचक्ष्ममागय,  

वहमािी मागय र अमरपथ) बाट सडक सवारी कर सधुार शलु्क संकिन गरररहेको छ । सडक 
सवारी कर तथा सडक सधुार शलु्कका सन्दभयमा नगरपालिकािे आलथयक ऐन प्रावधान सवहत 
संकिन दर लनधायरण गरेको छ । नगरपालिकािे कुनैपलन नामवाट पटके सवारी कर लिन सक्न े
काननुी अलधकार नरहे ता पलन  ववररङ्ग खोिावाट नदीजन्र् पदाथय ढुवानी गने सडक लनमायण तथा 
ममयत संचािन प्रर्ोजनकोिालग स्थानीर् पवुायधार उपर्ोग सेवा शलु्क संकिन गनय प्रर्ास गनुयपने 
देचखन्छ । 

सम्भावनाः  

ववररङ्ग खोिाको वडा नं. १, ७, ८ र ९ का पााँचवटा स्थिहरूबाट नददजन्र् पदाथय ढुवानी गने 
सवारी साधनबाट सडक सधुार शलु्क संकिन भइरहेको छ । उि पााँच स्थिका सडक भएर नौ 
मवहनासम्म दैलनक कररब २५० वटा  रर्ाक्टर तथा वरपरहरू नददजन्र् पदाथय ढुवानीका िागी 
आवतजावत गने गदयछन ्।मवहनाको २५ ददनिाई कर्य ददन मान्दा प्रलत रीपबाट औसत रु. २०० 
का दरिे सडक सधुार शलु्क संकिन गदाय वावषयक रुपमा जम्मा रु. १,१२५०,०००/-  आर् 
गने सवकन ेदेचखन्छ । 
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सधुारका पिहरूः 

• ववररङ्ग खोिाका ववलभन्न स्थानहरूबाट मात्र नदीजन्र् पदाथय ढुवानी गने सवारी साधनहरूिाई 
सडक सधुार शलु्कको दर लनधायरण गने ।  

• नगरपालिकामा  टेम्पो, ई ररक्सा, अटो ररक्सा वाहेक अन्र् सवारीको सवारी करको ब्र्वस्था 
आलथयक ऐनवाट हटाउने । 

• नदीजन्र् पदाथयको लबिी ठेक्का संगै स्थानीर् पूवायधार उपर्ोग सेवा शलु्क (सडक सधुार 
शलु्क) पलन ठेक्का िगाउाँन ुपने। 

• नगरपालिकािे र्ो शलु्क संकिन गनुय अगावै उि िेत्रका सडकहरू ममयत सधुार गरर 
सवारी आवतजातमा सहजता कार्म गनुय पने। 

झ) सरकारी सम्पचिको बहािबाट प्राप्त आर् 

हािको अवस्थाः  

कनकाई नगरपालिकाको स्वालमत्वमा सरुुङ्गा बजारको मखु्र् केन्रमा र घैिाडबु्बामा भवनहरू रहेका 
छन।् हाि सरुुङ्गा बजार िेत्रमा भएका तीन वकलसमका संरचनाहरू (दईु तल्िे भवन-१, एक तल्िे 
भवन- १ र कच्ची टहरा- ५ वटा) भाडामा िगाई नगरपालिकािे मालसक रुपमा बहाि रकम 
संकिन गरररहेको छ । घैिाडुब्बा बजारमा १० कोठे १ तल्िे भवन भएता पलन हािसम्म 
त्र्सको पररचािन गरी आर्आजयन हनु सकेको छैन । नगरपालिकािे “घरजग्गा, कोठा, टहरा 
बहािमा िगाउने सम्बन्धी कार्यववलध २०७५” तजुयमा गरी र्स कार्यिाई व्र्वचस्थत बनाउदै 
गईरहेको छ । कनकाई नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहेको जे.लस.बी र स्काभेटर पलन बहािमा 
ददने गरेको र सो बापत रकम संकिन गरररहेको छ । प्रभावकारी पररचािनका िालग “व्र्ाकहो 
िोडर सञ्चािन कार्यववलध, २०७४” तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गरररहेको छ । 

सम्भावना: 

;/sf/L ;DklQsf] axfnaf6 k|fKt cfoM 
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तालिका १३ : ;/sf/L ;DklQsf] axfnaf6 k|fKt cfo 

ि. 
सं. 

स्वालमत्वमा रहेको सम्पचि
  

ईकाई 

 

संख्र्ा  मालसक भदा दर रु. सम्भाववत आर् 
वावषयक रु.  

१ 

 

सरुुंगा बजारमा भएका 
पदक्क भवनहरू  

१. २० कोठे तल्िो भवन  

२. २० कोठे मालथल्िो 
भवन  

३. १४ काठे पदक्क भवन   

 

कोठा  ४  ३५००  १६८,०००  
८  ३०००  २८८,०००  
१६  २६००  ४९९,२००  
६  २४००  १७२,८००  
६  २३००  १६५,६००  
४  १८००  ८६,४००  
१०  १०००  १२०,०००  

२  सरुुङ्गा बजारमा भएका 
कचच्च भवनहरू  

१. ७२ कोठे टहरा 
२. २० कोठे टहरा
 कोठा  

 

कोठा  १६  १०००  १९२,०००  
१६  ९००  १७२,८००  
४०  ८००  ३८४,०००  
४  ६००  २८,८००  

३  सरुुङ्ग बजारमा भएको कृवष 
टहरा 
 कोठा  

 

कोठा  १०  ७००  ८४,०००  
८ ६००  ५७,६००  
१४  ५००  ८४,०००  

४  घैिाडुब्बा बजारमा भएको 
१० कोठे १ तल्िे भवन
 भवन   

भवन   १  एकमसु्ट  १,२०,०००  

५  जेसीलब तथा स्काभेटर (प्रलत 
घण्टा औसत भाडा दर 
उपभोिा सलमलतका िालग 
रु. १५०० र अन्र्का 
िालग रु. १७००) 

ठुिा 
औजार  

२  एकमसु्ट  ८५०,०००  

 जम्मा     ३४,७३,५००  
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पररच्छेद - ४ 

आर् संकिनको संस्थागत िमता तथा संकिन अवस्था 
४.१ राजस्व पररचािन सम्बन्धी संस्थागत संरचना 
स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे राजस्व सम्बन्धी नीलत तथा कानूनको तजुयमा,  संशोधन,  

पररमाजयन र सोको पररपािनाका सम्बन्धमा आवश्र्क परामाशय प्रदान गनय स्थानीर् स्तरमा एक राजस्व 
परामशय सलमलतको  पररकल्पना गरेको छ । कनकाई  नगरपालिकाको राजस्व परामशय सलमलतको 
संस्थागत संरचना देहाए बमोचजम रहेको छ  ।                                     

तालिका १४ : कनकाई नगरपालिकाको राजस्व परामशय सलमलत 

ि. सं नाम चजम्मेवारी 
१ आशा चशवाकोटी  संर्ोजक 

२ प्रमे प्रसाद राजवंशी  सदस्र् 

३ सलुनता खरेि लसग्देि  सदस्र् 

४ मोहन प्रसाद न्र्ौपाने  सदस्र् 

५ लत्रिोचन चचमररर्ा  सदस्र् 

६ देवी प्रसाद उप्रतेी  सदस्र् 

७ भोजराज आचार्य  सदस्र् सचचव 

 

राजस्व परामशय सलमलतिे ववलभन्न छिफि तथा बैठकहरू सम्पन्न गरर राजस्वका दररेटहरू तथा 
राजस्व सम्बन्धी नीलतगत लनणयर्हरू नगर सभा समि पेस गरेको लथर्ो । पनुसिंरचचत नगरपालिको 
संवैधालनक ब्र्वस्थाको आधारमा नगरपालिकािे चाि ुवषयको िालग आलथयक ऐन पाररत गरेको छ 
। 

राजस्व परामशय सलमलतको बैठक वसी आन्तररक आर्को दररेट प्रस्ताव गरर नगरसभािे सो दररेट 
स्वीकृत गरेका छ । आर्का चशषयगत ्दार्रा तथा उि दार्राका दररेटहरू राखी नगरसभा माफय त ्
आलथयक ऐन पाररत गररएको हो । नगर सभािारा आ.व.२०७८।७९ को िालग आन्तररक आर् 
तफय  शीषयकगत वगीकरण सवहत जम्मा रु. ५७,०८१,६६६ संकिन भएको छ । 

आ.व. २०७९/८० का िालग स्वीकृत राजस्व सम्बन्धी नीलत तथा कार्यर्ोजनाहरूः 
• नगरपालिकािाई समदृ्द बनाउन कर तथा राजस्वको दर भन्दा दार्रािाई फरावकिो बनाउने 

नीलत लिइएको छ । नगर िेत्र लभत्र सङ्किन गररने नदी जन्र् पदाथय ढुवानी गने सवारी 
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साधनिाई नदी जन्र् पदाथय सङ्किन िेत्रमा नै तोवकए बमोचजम पूवायधार ववकास शलु्क 
िगाउने व्र्वस्था लमिाइने छ ।  

• नगर िेत्र लभत्र दताय भई सञ्चािनमा रहेका सवारी साधनहरूिे वावषयक सड़क सधुार सवारी 
कर लतनुयपने व्र्वस्था लमिाइने छ ।  

• सामदुावर्क वन उपभोिा सलमलतिे वन पैदावार वविी तथा उपर्ोग सम्बन्धी वावषयक कार्य 
र्ोजना बनाई नगरपालिकामा पेश गनुयपने छ । वन पैदावार लबिीबाट प्राप्त रकम सङ्घीर् 
ऐन अनसुार हनुे गरी स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ६२ ( ख ) बमोचजम दश 
प्रलतशत रकम नगरपालिकाको सचञ्चत कोषमा जम्मा गनुय पनेछ ।  

• पर्यटकीर् िेत्र , वपकलनक िेत्र , सामदुावर्क वनका पर्यटकीर् िेत्रमा लिइन ेप्रवेश शलु्कमा 
पर्यटन वन वातावरण प्रवधयन तथा संरिण शलु्क बापत पााँच प्रलतशत कर िगाइने छ । 
उि रकम सम्बचन्धत लनकार्िे चौमालसक रूपमा नगरपालिकामा बझुाउने व्र्वस्था 
लमिाइएको छ ।  

• सम्पचि कर र मािपोत तथा भलूम कर पसु मसान्त सम्म एकमसु्ट बझुाएमा दश प्रलतशत 
छुट ददने व्र्वस्था लमिाइएको छ । आ.व. २०७७/०७८ मा बझुाउन ुपने मािपोत तथा 
भलूमकर आगामी पौष मसान्त सम्ममा बझुाउन सवकने व्र्वस्था लमिाइएको छ ।  

• नगरको ववलभन्न िेत्रका डाटाहरू जस्तै घरभाडा , व्र्वसार् उद्योग , ववलभन्न सञ्जािहरूको 
आवश्र्क डेटाबेस तर्ार गररनेछ ।  

• नगरपालिकािाई बझुाउन ुपने कोठा , सटर तथा घर भाडा र बहाि कर एकमसु्ट बझुाएमा 
पााँच प्रलतशत छुट ददइने व्र्वस्था लमिाइएको छ । र्स नगरपालिकाबाट लनमायण भएका 
भवनको िकडाउनका कारण पूणय रूपमा व्र्वसार् सञ्चािन हनु नसकेकािे १ मवहनाको 
सटर भाडा छुटको व्र्वस्था लमिाइएको छ । 

• नगरपालिकाबाट वावषयक िाग्ने आर् टेकामा तोवकएको रकम एकमसु्ट बझुाएमा दश 
प्रलतशत छुटको व्र्वस्थािाई लनरन्तरता ददईएको छ । 

४.२ आर् संकिनको संस्थागत व्र्वस्था 
sgsfO{ gu/kflnsfsf] ljut # aif{sf] cfo kl/rfngsf] cj:yf tnsf] tflnsfdf lbO{Psf] 5 . 

gu/kflnsfn] करको  bfo/f tyf b/df j[l4 ul/ of] nIf xfl;n u/]sf] b]lvG5 . To;}ul/ /fh:j 

afF8kmfF8af6 k|fKt cfDbfgL C0ffTds b]lvG5 eg] jfx\o ;|f]t af6 k|fKt cfDbfgL eg] a9]sf] 

b]lvG5 . 
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४.३. ववगतको आर् पररचािनको अवस्था 
 

तालिका १५ : कनकाई नगरपालिकाको  राजस्व संकिनको अवस्था 

ि. स.  
 

राजश्व 
चशषयक  
 

र्थाथय ( आर् तीन वषयको ) 
 

प्रस्ताववत आर् 
चाि ुआ.व.को  

 

२०७६/७७    २०७७/७८   २०७८/७९ 

(जेष्ठ मसान्त सम्म) 
२०७९/८०    

क  

 

आन्तररक 
आर्   

११७,७३३,२७६.98     १६२,५९०,१३४.३१  ५७,०८१,६६६     ८१,५३०,००
०  

१ स्थानीर् कर  

१.१  मािपोत तथा 
भलूमकर   

 

१८,००,०६१ ४,४९९,३९२  १०,७३०,१७०  १५,०००,००
०  

१.२   घर वहाि 
कर  

२,८४६,७७४  २,६७४,२०२.७४  १,७३१,९२१   ५,०००,०००  

१.३  वहाि 
ववटौरी कर 
(हाट बजार) 

९,८५०,८९२  ५,९६२,८२४  ७, ५९०,६३० ८,०००,००० 

१.४  व्र्वसार् कर  २,२११,१२८  ३,२१२,९४८.९३  २,४६५,१४५   ४,०००,०००  
१.५  सवारी साधन 

कर (साना)  
०  १,८००    

१.६   सम्पलत कर    -  

१.७  मनोरंजन 
कर  

० ० ० २,५००,०००  

१.८  पटके सवारी 
कर  

० ०   

१.९   ववज्ञापन कर   ०  ०  ३९५,००० ५००,०००  
१.१०   एवककृत 

सम्पलत कर  
६४,४१,६७२  ८,२९९,८१२    

१.११   पवुायधार 
सेवाको 

१३,१३४,१६६  ५,६२७,७६७  ४,५३५,७५३ ५,०००,०००  
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उपर्ोगमा 
िाग्ने कर  

१.१२   आन्र् कर  ५,९६३,०८४   -  

१.१३  सवारी दताय 
कर  

०  ०  ०  १००,०००  

२  सेवा शलु्क  
२.१  सवारी 

पावकिं ग 
शलु्क  

०  ०  ०  ५००,०००  

२.२  सावयजलनक 
सवुवधा 
उपर्ोग सेवा 
शलु्क  

    

२.३  फोहोर मैिा 
संकिन 
शलु्क   

० ० ०  ३,०००,०००   

२.४  अन्र् सेवा 
शलु्क तथा 
बोिपत्र 
वविी (िोडर  
र स्काभेटर 
समेत) 

- - ०  ५,५००,००० 

३  दस्तरु  
 ३.१  दताय तथा 

नवीकरण 
दस्तरु  

- - -  -  

३.२  नक्सा पास 
दस्तरु  

3,570,718 ३,९११,२५५.८६  २,५९६,९२३ ४००,०००  

३.३  लसफाररस 
तथा 
बक्साउने 
दस्तरु  

३,७५७,९०४  ५,१४४,०७७.५०  ५,७३७,१६७  ७,०००,०००  
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३.४  नाता 
प्रमाचणत 
दस्तरु  

१२१,८४५ ६८,३४०  २५८,४००  ४००,०००  

३.५  न्र्ावर्क 
दस्तरु  

६,५१५ २८,४००  १६,५९५  ३०,०००  

३.६   अन्र् दस्तरु  ७,८८४,१०९.98  २२,१७७,६९२.२८  ४३१,५००  ५००,०००  
४.  अन्र् आर्  
४.१  दण्ड 

जररवाना  

    

४.२  भाडा तथा 
वहाि बाट 
आर्  

    

४.३  दहतर बहतर  
वविी 

०  ०    

४.४   अन्र् वविी 
वन पैदावार 
समेत  

०  ०  २९६,४३० 
 

४.५  अन्र् वविी 
(टेण्डर 
फारम 
समेत) 

२,७९७,८८०  ९५०,६५२   ४,०००,०००  

४.६  नददजन्र् 
पदाथयको 
वविीबाट 
प्राप्त हनुे 
आर्  

० ० २०,०००,०००   १५,०००,००
०  

४.७  अन्र् ववववध 
आर् 

० ०    

ख  राजस्व बाडफाट  
५.१  मािपोत 

रचजस्रेशन 
वापत  
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५.२  केन्र सरकार 
तथा जी.स.स 
बाट प्राप्त  

    

५.३  केन्र सरकार 
बाट प्राप्त 
राजस्व 
बाडफाड  

० ० ७५,४४२,४५६  १००,३५९,०
००  

५.४  घर जग्गा 
रचजस्रेशन 
दस्तरु  

१४,६३२,७४३ २८,४९९,७१५.६०  २२,७३२,७७२ २०,०००,००
०  

५.५  बाडफाड भइ 
प्राप्त हनुे 
मूल्र् 

अलभबलृध कर   

५३,८०६,८०८.६५  ७१८,६९०.०५    

५.६  बाडफाडबाट  
प्राप्त हनुे 

सवारी साधन 
कर   

६,३४९,७४३  ९,२८३,००५.४०  ६,४७८,६६६ ९,८५५,४२०  
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कनकाई नगरपालिकाको आन्तररक आर्को संरचना हेदाय प्रमखु तीन श्रोतहरूमा िमशः सम्पचि 
कर, लसफाररश, ववटौरी कर (हाट बजार कर) र नददजन्र् पदाथयको वविी क साथै जग्गा रचजस्रेशन 
दास्तरु रहेको देचखन्छ . 

तालिका १६ : कनकाई नगरपालिकाको कूि आर् संरचना 
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कनकाई नगरपालिकाको लतनै आ.व. २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा सबै भन्दा 
बढी बाह्य श्रोतिे ओगटेको छ आन्तररक आर्को संरचना र राजस्व बाडफाड बाट कम मात्र 
अर्रथयतंत्र जटेुको देचखन्छ . 
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४.४. राजस्व पररचािनमा रहेका सवािहरू 

gu/kflnsfsf] :yfgLo cfGtl/s cfo kl/rfngdf gofF Aoj:yf cg';f/sf] Ifdtf ljsf; 

ug{ cfjZos b]lvG5 . gu/kflnsfsf] cfGtl/s cfo kl/rfngdf b]lvPsf ;jfnx¿nfO{ 

;+jf]wg ug{ lgDg sfo{ ug{ cfjZos b]lvG5 .   

क. आन्तररक आर् पररचािन सम्बन्धी नीलतगत र कानूनी व्र्बस्था  

नगरपालिकामा हािसम्म आबस्र्कता भन्दा न्रू्न जनशचिका कारणिे राजस्व प्रशासन प्रभावकारी 
हनु सकेको लथएन ।हाि सवै वडामा सचचव तथा नगरपालिकामा पलन कमयचारीहरूको व्र्वस्थापन 
भएकािे राजस्व प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउने कार्यको थािनी भएको छ । र्सको िालग 
जनशचि व्र्वस्थापन, राजस्व शाखाको संस्थागत ववकास, राजस्व सम्वन्धी कार्यर्ोजना तजुयमा, 
मािपोतको िगत अद्यावलधकरण, करदाताहरूको पवहचान र िगत अलभिेखीकरण, कर तथा गैर 
करका स्रोतहरूको पवहचान आदद कार्यहरू भइ रहेका छन।् र्सैगरी र्हााँ राजस्वको महत्वपूणय 
स्रोत कृवष, घरेि ुउधोग, वन, हाट-बजार िगार्तका िेत्रिाई प्रथालमकत ददइएको हनुाने त्र्स 
िेत्रको िमता ववकास, ववस्तार र प्रवर्द्यन गनुयपने र्ोजना रहेकोछ । 

वडाबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राजस्व संकिन कार्य संचािन गनुयका साथै वडा कार्ायिर् भन्दा 
टाढाका वस्तीहरूमा लनर्लमत रूपमा घचुम्त चशववर सञ्चािन गनुयपने हनु्छ । नगरपालिका तथा वडा 
कार्ायिर्का राजस्व प्रशासनसाँग सम्बचन्धत कमयचारीहरूिाई आर्का शीषयक, प्रववलधको प्रर्ोगमाफय त 
राजस्वका ववववध पिहरूको अलभिेखीकरण िगार्तका ववषर्मा अलभमखुीकरण आवश्र्क हनु्छ। 
राजस्व परामशय सलमलतको भलूमकािाई अझ सशिीकरण गरी राजस्व अनगुमन तथा िक्ष्र् प्रालप्तका 
िालग चजम्मेवारी लनधायरण, आवश्र्क लनदेशन एवं लनणयर् गनय जरुरी देचखन्छ । 

ख. संगठन संरचना र जनशचि व्र्वस्थापन 

/fh:j kl/rfng Ifdtf ;'wf/ tyf /fh:jsf] >f]t / cfwf/x¿ a[4L ug{ gu/kflnsfsf] /fh:j 

k|zf;gsf] at{dfg ;+u7gsf] lj:tf/ ug'{ klxnf] sfo{sf] ?kdf b]lvG5 . gu/kflnsfsf] gofF If]q tyf 

kl/jlt{t /fh:j clwsf/sf] cfwf/df gu/kflnsfn] ef}lts ;'ljwf, pko'Qm dfgj ;+;fwg Joj:yf, 

Ifdtf ljsf; tflnd, sfo{ljlw, ;"rgf tyf clen]v k|0ffnLsf] cfjZostf b]lvG5 . To;sf cltl/Qm 

j8fx¿jf6 ;d]t tf]lsPsf zLif{sx¿df cfo ;+sng ug{ Ifdtf ljsf; u/L cfjZos ;|f]t tyf 

;fwg pknAw u/fpg cfjZos /x]sf] b]lvG5 . 

ग. सूचना तथा तथर्ाकं प्रणािी र सूचना प्रववलध  

नगरपालिकामा सम्पचि कर, भलूम कर (मािपोत), व्र्वसार् कर तथा अन्र् कर र गैरकर बझुाउने 
करदाताको संख्र्ा के कलत छ भने्न वास्तववक तथर्ांक छैन । एकालतर लबलिङ पर्द्लतिाई पूणयरुपमा 
कम्प्र्टुरमा आधाररत बनाउनपुने देचखन्छ भन ेअकायलतर सबै करदाताको िगत संकिन गनुयपने 
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आवश्र्कता रहेको छ । पूणयरुपमा कम्प्र्टुरमा आधाररत लबलिङ गने पररपाटी भए मात्र कुन 
शीषयकमा कर लतने कलत करदाता छन ्भने्न र्कीनका  साथ तरुुन्त भन्न सवकने चस्थलत रहन्छ र 
करदाताको िगत संकिन पिात करको दार्रामा आउन बााँकी करदाताको संख्र्ाका बारेमा पलन 
आाँकिन गनय सवकन्छ । 

घ. समन्वर् संर्न्त्रको प्रभावकाररता  

राजस्व पररचािन सम्बन्धी नीलत लनमायण, शलु्क तथा दस्तरुको दर लनधायरण, राजस्व संकिन ववलध 
लनधायरण जस्ता कार्यमा सम्बचन्धत आन्तररक तथा बाह्य लनकार्हरूसाँग प्रभावकारी समन्वर्को खााँचो 
देचखन्छ । र्सका िालग राजस्वका आधार लनधायरण तथा दरहरूमा पररमाजयनका िालग राजस्व 
परामशय सलमलतको भलूमकािाई प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क हनु्छ । आर् संकिनमा वडा 
सलमलतको भलूमकािाई स्पि व्र्ाख्र्ा गरी वडा र राजस्व शाखाबीच लनरन्तर समन्वर्को खााँचो 
देचखन्छ । त्र्सैगरी रोर्ल्टी िगार्तका राजस्व बााँडफााँड सम्बन्धमा नेपाि सरकारसाँग, सवारी 
साधन कर तथा घरजग्गा रविेशन दस्तरुको बााँडफाटका िालग प्रदेश सरकारसाँग र ववगत बषयहरुको 
राजस्व बााँडफााँटका िालग चजल्िा समन्वर् सलमलतसाँग पर्ायप्त समन्वर् कार्म नहुाँदा ती लनकार्बाट 
नगरपालिकामा प्राप्त हनुे स्रोत लनर्लमत रुपमा प्राप्त हनु सकेको देचखदैन । 

ङ. आन्तररक लनर्न्त्रण र जवाफदेवहता 

आर् संकिन अवस्थाको अनगुमन गरी राजस्व चहुावट भएको पाइएमा त्र्सिाई लनर्न्त्रण गनय 
तत्काि आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । गाउाँपालिकािे आर् व्र्र्को वववरण आवलधक रूपमा 
प्रकाशमा ल्र्ाउन,ु करदातासाँग लनन्तर संवाद गनुय, सूचना प्रववलध तथा सामाचजक लमलडर्ामाफय त ्राजस्व 
र खचयको वववरणबारे जनता तथा सरोकारवािािाई जानकारी गराउन ु र्स ददशातफय को केही 
सकारात्मक प्रसासहरू हनु सक्दछन।् 
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पररच्छेद - ५ 

राजश्व सधुार कार्यर्ोजना 
५.१ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना  

राजश्व सधुार कार्यर्ोजनाको मखु्र् उदे्दश्र् स्थानीर् तहको राजश्व पररचािनमा सधुार ल्र्ाउनको 
िालग र्ोजनाबर्द् रुपमा कार्य संचािन गनुय हो । स्थानीर् तहको राजश्व प्रिेपण गरी सोको 
आधारमा वजेट तर्ार गने तथा राजश्व परामशय सलमलतको लसफाररशमा राजश्वका दररेट लनधायरण 
गने कार्यमा राजश्व सधुार कार्यर्ोजनािे सहर्ोग गदयछ । 

नगरपालिकाको राजस्व पररचािनमा के कस्ता समस्र्ा छन ् र सधुारका िालग के कस्ता 
कृर्ाकिाहरु सञ्चािन गनय आवश्र्क छ भने्न ववषर्मा लनवायचचत जनप्रलतलनलध र सो कार्यमा संिग्न 
जनशचि नै सबैभन्दा बढी जानकार हनु सक्दछन ्। त्र्सबाहेक र्सका सरोकारवािाहरुको भोगाई 
पलन आफैमा महत्वपूणय मालनन्छ । र्स कार्यका िालग बाह्य परामशयदाताको भमूीका उनीहरुिाई 
समस्र्ा पवहचान गरी समाधानका सही उपार् पवहल्र्ाउने कुरामा सहजीकरण गने सम्मको हनु्छ 
। तसथय र्ो कार्यर्ोजना तजुयमा गदाय पलन र्सै अवधारणा अनरुुप सहभालगतामूिक कार्यशािाको 
आर्ोजना गररएको लथर्ो । कार्यशािाका सहभागीहरूिाई चार वटा समूहमा ववभाजन गरी गररएको 
समूह कार्य र त्र्स उपर प्िेनरीमा भएको छिफिका आधारमा तर् भएका ववषर्बस्तिुाई 
परामशयदाताद्बाट  संकलित अन्र् सूचना तथा ववश्लषेणबाट आएका नलतजाहरूिाई समेत समावेश 
गरी राजस्व सधुार कार्यर्ोजनातर्ार गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनाका विर्ाकिापहरूिाई बहृत ्
रुपमा लनम्न तीन िेत्रमा ववभाजन गररएको छः  

क. कर राजस्व सधुार र्ोजना 

ख. गैरकर राजस्व सधुार र्ोजना 

ग. राजस्व प्रशासन सधुार र्ोजना  
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क. कर राजस्व सधुार र्ोजना 

तालिका १७ : कर राजस्व सूधार कार्यर्ोजना 

ि.
सं 

कर राजस्वको 
चशषयक 

सधुारकािालग गनुयपने कार्यहरु समर्ावलध चजम्मेवारी 

१ 
भमूीकर 

(मािपोत) 

• मािपोत कार्ायिर्बाट जग्गाको 
अलभिेख प्राप्त  गने, 

• वडागत रुपमा सम्पूणय जग्गाको 
अलभिेख राख्न ेर लनर्लमत अद्यावलधक 
गने 

• जग्गाको पनुवगीकरण गरी 
मूल्र्ांकनिाई वैज्ञालनक बनाउने, 

• नगरपालिका िेत्रलभत्र रहेका ऐिानी, 
प्रलत जग्गाहरुको अलभिेख राख्ने । 

आ.व. 
२०७९/०८०  
देचख लनरंतर 
गने । 

राजस्व शाखा, 
र्ोजना तथा भौलतक 
पूवायधार शाखा ।  

२ सम्पचिकर 

• नगरपालिकामा सम्भाव्र् सम्पचि 
करदाता सबैको वववरण संकिन गरी 
अद्यावलधक गने, 

• सम्पचि कर सम्बन्धी फाराम अनिाइन 
प्रववलधबाट भने व्र्वस्था गने, 

• सम्पचि कर सम्बन्धी जनचेतना चशववर 
सञ्चािन गने,  

• असि करदातािाई प्रोत्साहन तथा 
सम्मान गने । 

आ.व. 
२०७९/०८०  
देचख लनरंतर 
गने । 

सूचना प्रालबलधक 
शाखा/ राजस्व 
शाखा । 

३   सवारी कर  

• नगरपालिकामा सवारी साधन दताय तथा 
नववकरण कार्यववलध बनाउने, 

• सवारी साधनको भाडा लनधायरण गने,  

• समर् सपेि करको अध्र्ावलधक गने, 
• नगरपालिकामा रहेका साना सवारी 

साधनको संख्र्ा अध्र्ावलधक गने ।  

आ.व. 
२०७९/०८०  
देचख लनरंतर 
गने । 

कार्यपालिका। 

 ४ 
 घरजग्गा बहाि 
कर 

• घर बहाि कारिाई प्रगलतशीि 
प्रणािीमा लनधायरण गने,  

• घर नम्बर िाग ुगरर संख्र्ा अध्र्ावलधक 
गने,  

• घरको अनगुमन गरर बहािमा िगाउन 
र्ोग्र् बनाउने। 

आ.व. 
२०७९/०८०  
देचख लनरंतर 
गने । 

सूचना प्रववलध 
शाखा, आलथयक 
प्रशासन शाखा र 
वडा कार्ायिर्हरु 
। 

 ५  व्र्वसार् कर  

• पालिकामा नर्ााँ दताय तथा नवीकरणका 
िालग चशववर सञ्चािन गने,  

आ.व. 
२०७८/०८९ 

आलथयक ववकास 
शाखा र सूचना 
प्रववलध शाखा   
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• सम्भाव्र् व्र्वसार् करदाता सबैको 
वववरण संकिन गरी लनर्लमत 
अद्यावलधक गने, 

• अनिाइन प्रववलधबाट व्र्वसार् दताय 
अलभिेख राख्न ेप्राबधान राख्न,े  

• सबै व्र्वसार् िाई करको दार्रामा 
िेराउने । 

 

देचख लनरंतर 
गने । 

६ 

कास्ठ जन्र्, 

कवाडी र 
जीवजन्त ुकर 

• ठेक्का प्रणािी िाग ुगने,  

• नगर पालिकामा रहेका र्स्ता वस्त ु
संकिकको पवहचान गने, 

• संकिन केन्रको स्थापना गरर सबै 
संकिन कतायिाई करको दार्रामा 
ल्र्ाउने, 

• कास्ठजन्र् उत्पादनमा पहि गने । 

आ.व. 
२०७९/०८०  
देचख लनरंतर 
चाि ुगने । 

आलथयक प्रशासन 
शाखा  

७    ववज्ञापन कर  

• ववज्ञापन कर कार्यववलध लनमायण गने,  

• सम्भाव्र्ता अध्र्ार्न गने,  

• अनगुमन प्रभावकारी बनाउने,  

• सबै पसि तथा व्र्वसार्ी हरुको 
पवहचान गने, 

करको दर वैज्ञालनक बनाउने । 

आ.व. 
२०७९/०८०  
देचख लनरंतर 
गने । 

नगर कार्यपालिका 
र राजस्व परामशय 
सलमलत   

 

ख. गैरकर राजस्व सधुार र्ोजना 

गैरकर राजस्वको िेत्रमा आवश्र्क सधुारका िालग लनम्नानसुारका कृर्ाकिापहरु प्रस्ताव गररएको 
छः 

तालिका १८ : गैरकर राजस्व सूधार कार्यर्ोजना 

ि.सं 

गैरकर 

राजस्वका 
चशषयक 

सधुारकािालग गनुयपने कार्यहरु समर्ावलध चजम्मेवारी 

१ 

ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, 
जराजरुी,  आदद 
प्राकृलतक वस्तकुो 
लबिी 

• सम्भाव्र् िेत्रहरुको प्रारचम्भक 
वातावरणीर् परीिण गने, 

• प्रारचम्भक वातावरणीर् परीिणका 
अलतररि आवश्र्क भए वातावरणीर् 
प्रभाव मूल्र्ांकन समेत गने,  

• लबिीको दर लनधायरण गने, 

२०७९ जेष्ठ 
मसान्त सम्म 
। 

वातवरण एवम 
राजस्व शाखा  
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• वावषयक ठेक्का िगाउने, 
आलथयक ऎन लबपररत जाने ठेकेदारिाई कारवाही 
गने। 

 २   वन पैदावर  

• नगरपालिका िेत्रका सामदुावर्क वन 
तथा वनपैदावार लबिीसम्बन्धी 
तथर्ांक संकिन र लनर्लमत 
अद्यावलधक गने, 

• सामदुावर्क वनको वन पैदावार 
लबिीवापत प्राप्त हनुे रकमको दश 
प्रलतशत रकम सम्बचन्धत शीषयकमा 
दाचखिा गरी गाउाँ पालिकाको सचञ्चत 
कोषमा जम्मा गने,  

• वन पैदावार उत्पादनमा पहि गने, 
वन पैदावरमा िग्ने कर अध्र्ावलधक गने । 

आ.व. २०७९-
०८० देचख 
लनरन्तर । 

कार्यपालिका 
तथा राजस्व 
शाखा  

 ३  नक्सा पास दस्तरु 

• भवन लनमायण आचार संवहताको पािना 
गने, 

• आलथयक ऎन संशोधन गरर दस्तरुको 
दर अध्र्ावलधक गने,  

• नगरपालिकाका सबै घरहरुिाई 
नक्सा पासको दार्रामा िेराउन 
रणनीलतक कदम चल्ने ।  

 

आ.व. २०७९-
०८०  देचख 
लनरन्तर । 

नगरकार्यपालिका  

४  

बहाि ववटौरी 
शलु्क 

• नगरपालिकाको िेत्रमा पने   
प्रलतजग्गाको िगत संकिन गने, 

• प्रलतजग्गामा बनेका घर टहराहरुबाट 
बहाि लबटौरी शलु्क  असिु गने, 

• वहाि लबटौरी शलु्क िगाउदा 
बैज्ञालनक पद्दतीको अविम्बन गने । 

आ.व. २०७९-
०८०  देचख 
लनरन्तर । 

सम्बचन्धत वडा 
कार्ायिर्  

५  पावकिं ङ शलु्क  

• पावकिं ङका िालग उपर्िु सावयजलनक 
जग्गा पवहचान गने, 

• प्राथलमकताका आधारमा पावकय ङ 
स्थिहरुको लडजाइन र लनमायण गदै 
जान,े  

• लनमायणमा भएका पावकय ङ स्थिमा 
पावकय ङ सरुु गने,  

• लनर्म अनसुार शलु्क असिुी ववलध तर् 
गने र तर् भएको ववलधअनसुार पावकय ङ 
शलु्क असिुी गने । 

 

व. ०७९-
०८०  देचख 
लनरन्तर । 

नगरकार्यपालिका  
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 ६  
 फोहरमैिा 
व्र्वस्थापन 

• लनचज सावयजलनक मोडेिमा कार्यववलध 
लनमायण गने, 

• फोहोरमैिा उत्पादन गने 
लनकार्हरुको पवहचान गने,  

• पवहचानमा आएका लनकार्हरुिाई 
मात्राको आधारमा शलु्क िगाउने । 

 

आ.व. २०७९-
०८०  देचख 
लनरन्तर । 

नगरकार्यपालिका 

 ७ 
 सेवाशलु्क तथा 
लसफाररश प्रमाचणत 
दस्तरु 

• सेवा शलु्क लिन सवकने िेत्रहरु 
(अलतलथगृह, सभाहि, औद्योलगक िेत्र, 

बसपाकय , हाटबजार तथा सावयजलनक 
जग्गाको लिज, कृवष उपज संकिन 
केन्र, कोल्ड स्टोर) आददको पवहचान 
गने, 

• पवहचान भएका आर्ोजनामध्रे् 
स्विगानीमा सञ्चािन गने 
आर्ोजनाहरुको संभाव्र्ता अध्र्र्न 
गने, 

• सावयजलनक लनजी साझेदारीमा सम्पन्न 
गनय सवकने आर्ोजना छनौट गरी 
कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा अचघ बढाउने, 
नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सेवा 
शलु्ककोदरमा समसामवर्क पररमाजयन 
गने । 

आ.व. २०७९-
०८० देचख 
लनरन्तर । 

र्ोजना शाखा, 
राजस्व परामशय 
सलमलत र 
नगरकार्यपालिका  

८ 
व्र्चिगत घटना 
दताय शलु्क 

• समर्मा व्र्लतगत घटना दताय गनयका 
िालग जागरण अलभर्ान संचािन गने, 

• समर्मा व्र्लतगत घटना दताय नगरेमा 
अलभिम्ब शलु्क लिने कर्यववबी लनमायण 
गने,  

• समर्मा व्र्लतगत घटना दताय गरेमा 
परुुस्कारको व्र्वस्था गने ।  

 

आ.व. २०७९-
०८० देचख 
लनरन्तर । 

नगरकार्यपालिका  

 ९  
 दताय, अनमुलत तथा 
नववकरण दस्तरु 

• िगानीका आधारमा व्र्बसार् दताय 
तथा  नवीकरण शलु्क लनधायरण गने, 

• उधोघरुिाई साना, मझौिा तथा ठुिा 
गरर ववभाजन गने, 

नवीकरण दस्तरु समर् सपेि समार्ोजन गने 
। 

२०७९-०८० 
देचख लनरन्तर 
। 

राजस्व परामशय 
सलमलत, 
नगरकार्यपालिका  
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ग. राजस्व प्रशासन सधुार र्ोजना 

नगरपालिकाको समग्र राजस्व पररचािनिाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व प्रशासनको िेत्रमा गररन ु
पने सधुारका िालग देहार् बमोचजमका कृर्ाकिापहरु प्रस्ताव गररएको छः 

तालिका १९ : राजस्व प्रशासन सधुार कार्यर्ोजना 

ि.सं. राजस्वप्रशासन सधुारका िालग गनुयपने कार्यहरु समर्ावलध चजम्मेवारी 

काननुी तथा 
नीलतगत 
व्र्वस्था  

 

• नगरपालिकािे बनाएको  आलथयक ऐन 
पनुराविोकन गरी पररमाजयन गने हािको राजस्व 
अलधकारका सम्भाव्र् चशषयकहरु अनसुार चशषयक 
हेरफेर गने व्र्वहाररक नदेचखएका, िाग ुनहनुे तथा 
संघीर् काननुसाँग बाचझने प्रावधानहरुिाई हटाउने, 

• राजस्व असिुीको व्र्वस्था साथसाथै दण्ड, सजार् 
तथा परुस्कारको व्र्वस्था पलन उल्िेख गने, 

• व्र्वसार् कर सम्बचन्ध कार्यलबलध िाई पूणय रुपमा 
िाग ुगने,  

• प्रगलतशीि करको दर, मूल्र् र महत्वको आाधारमा 
करको लनधायरण, समर्ानकूुि करको दरमा 
पररमाजयन गने । 

आ.ब.२०७९ 
साउन देचख िाग ु
गने। 

 

राजस्व शाखा, 
राजस्व परामशय 
सलमलत  

 

सागंठलनक 
स्वरुप 

• राजस्व सम्बन्धी कामको चाप र आवश्र्कता 
अनसुार वडा कार्ायिर् देचख नगर कार्यपालिकाको 
कार्ायिर्मा कमयचारी दरबन्दी थप गने, 

• सम्पूणय कमयचारीहरुिाई िमता ववकासका 
तालिमहरु प्रदान गने,  

• कमयचारीको कार्य प्रगलत अनसुार परुस्कारको 
व्र्वस्था गने । 

 

 

आ.ब.२०७९ 
असर सम्म । 

प्रमखु 
प्रशासकीर्  

अलधकृत 

 

भौलतक 
पूवायधार  

तथा संरचना 
 

• सेवाग्राहीमैत्री भौलतक संरचना तर्ारी गने: 
• खानेपानी, शौचािर्, प्रलतिािर्, चमेनागृहको 

व्र्वस्था गने, 
• पवहिे आउनेिाई पवहिो सेवा ददने,  

• टेण्डर, ववज्ञापन िगार्तका सूचनाहरु छापा तथा 
ववद्यतुीर् िगार्तका प्रभावकारी तथा सान्दलभयक 
माध्र्मबाट प्रसार गने,  

• वािमैत्री, अपाङ्गमैत्री, िैंलगक अल्पसंख्र्कमैत्री 
संरचना बनाउन े। 

आ.व.२०७९ 
सउन देखी बन्ने 
नर्ााँ संरचनाहरुमा  
िाग ुगने ।   

नगरकार्यपालिका  
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पारदचशयता 
तथा  

जवाफदेवहता  

 

• नगरपालिका र वडा कार्ायिर्हरुमा नागररक 
वडापत्रको व्र्वस्था गने,  

•  मोबाइि एपको व्र्वस्था गरर सचुना तथा 
जानकारीको मध्र्म बनाउने ।  

 हरेक वषय समर्ानकूुि करमा अद्यावलधकरण गने । 

२०७९ असोज 
मसान्त सम्म । 

सूचना प्रववलध 
शाखा र राजस्व 
शाखा  

करदाताको  

पवहचान 

 

• नगरपालिकामा वगीकृत करदाता तथर्ांक 
संकिन गने,  

• कर छुट नहनुे सेवाको वगीकरण गने,  

• प्रत्रे्क पररवारको सम्पचि र आम्दानीको िगत 
संकिन गने, 

असि करदाताको पवहचान गरर ववलभन्न प्रकारका 
प्रोत्साहनका प्र्ाकेजहरु ल्र्ाउने ।  

२०७९ चैत 
मसान्त देचख 
लनरन्तर । 

आलथयक प्रशासन 
शाखा, राजस्व 
शाखा, वडा 
कार्ायिर्  

राजस्व 
सुधार 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्वर्न 

• कर करदातािाई कर लतनेबारेको जानकारी  
एस.एम.एस. िगार्तका प्रभावकारी माध्र्मबाट 
गराउने, 

•  कर नीलतमा दण्डात्मक र उत्प्ररेणामूिक दवैु 
लसर्द्ान्तको सन्तलुित प्रर्ोग गने । जस्तै: वढिो 
कर लतनेिाई वविम्ब शलु्क िगार्त दण्डको 
व्र्वस्था र लनर्लमत तथा बढी कर लतने 
करदातािाई परुस्कारको व्र्वस्था गने,  

•  कर उठाउने ववशेष टोिी खटाई व्र्वसार् दताय, 
नवीकरण गने, 

ववलभन्न सञ्चार माध्र्मबाट कर असिुीका िालग चेतनामूिक 
संदेश प्रचार प्रसार गने । 

२०७९ असर देचख 
लनरन्तर । 

राजस्व परामशय 
सलमलत  

करदाताको  

अलभिेख 

 

• ववद्यतुीर् प्रववलधको प्रर्ोगबाट सबै प्रकारका 
करदाताको अलभिेख राख्न ेर अद्यावलधक गदै जाने, 

• र्सरर अलभिेख राख्दा ठुिा, मझौिा र साना 
करदाताको समेत िागत  

राख्न े। 

 

लनर्लमत तथा 
वावषयक 

राजस्व शाखा,  
वडा  

कार्ायिर्हरु 

अनगुमन  

मूल्र्ांकन 

 

• पालिकामा सम्बचन्धत शाखा सलमलतिे वडादेचख 
गाउाँपालिकाको सबै शाखा तथा सम्पूणय 
सरोकारवािा लनकार्मा स्थिगत लनरीिण गने, 

• करको महत्व बझुाउने, सझुाव संकिन गने, 
अनगुमन प्रभावकारी बनाउने । 

हरेक आ.व.को  

अचन्तम  

चौमालसक 

 

राजस्व अनगुमन 
सलमलत  

आन्तररक 
िेखा  

परीिण 

 

• चाि ुआ.व.मा भए गरेका कर असिुीको आन्तररक 
एवम ्अचन्तम िेखा परीिण गने, 

• आलथयक प्रलतवेदन तर्ार गने। 

 

आगामी  

आ.व.को प्रथम  

चौमालसक 

 

राजस्व शाखा 
आ.िे.प. शाखा 
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पररच्छेद - ६ 

आगामी तीन वषयको आर् प्रिपेण 

६.१ राजस्व प्रिपेणका आधारहरु 

राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ारी पिात सोको कार्ायन्वर्नबाट स्थानीर् तहको राजश्व संकिनमा 
पने प्रभावको समेत ववश्लषेण गरी भववष्र्को िालग प्राप्त हनुे राजश्वको प्रिेपण गनुयपदयछ ।  राजश्व 
प्रिेपणको िालग लनम्न ववलधहरुमध्रे् राजश्वका स्रोतको उपिब्ध सूचनाको आधारमा कुनै एक ववलध 
प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सवकने व्र्वस्था रहेको छ । 

क. तथर्ांवकर् आधार 

ख. ववगतको राजश्व बवृर्द्दरको आधार 

ग. संझौताको आधार 

घ. िमसम बवृर्द्दर 

र्सैगरी र्स कनकाई नगरपालिकामा मालथ ददएका आधारहरुको  जगमा रहेर आगामी तीन वषय 
(आ.व. २०७९/८०  देचख २०८१/८२) को िालग आर् प्रिेपण गररएको छ । र्ो आर् 
अनमुान राजस्व सधुार र्ोजनामा प्रस्ताव गररएका विर्ाकिापहरू धेरैजसो शीषयकहरूको आर् 
प्रिेपण प्राप्त तथर्ांकमा आधाररत छ भने केही शीषयकहरूको आर् प्रिेपण गदाय ववगतको आर् 
बवृर्द्दरिाई आधार मालनएको छ । 

तालिका २० : राजश्व प्रिपेणका आधारहरू  

राजस्व संकेत राजस्व चशषयक 
कुि सम्भाव्र्ता 
(रु हजारमा) 

आर् प्रिपेणका आधारहरू 

११३१३ 
सम्पचि मािपोत 
तथा भलुम कर  

१५००० 

कुि सम्भाव्र्ताको पवहिो वषय ४० 
प्रलतशत संकिन हनुे र तत्पिात  िमस: 
वावषयक १३ र ११ प्रलतशतका दरिे 
ववृर्द्हनु े। 

११३२१ 
घर जग्गा बहाि 
कर 

५०० 

कुि सम्भाव्र्ताको पवहिो वषय ७१ 
प्रलतशत संकिन हनुे र तत्पिात  िमस: 
वावषयक २० र १० प्रलतशतका दरिे 
ववृर्द्हनु े। 

११३२२ 
बहाि लबटौरी 
शलु्क 

८०० 
कुि सम्भाव्र्ताको पवहिो वषय ९० 
प्रलतशत संकिन हनु ेर तत्पिात िमस: 
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वावषयक १२  र १३ प्रलतशतका दरिे 
ववृर्द्हनु े। 

११४७२ ववज्ञापन कर ५०० 

चािू आ.व.का िालग २५ प्रलतशतिे बदृी 
हनुे र त्र्सपलछका वषयमा िमशः १ र 
२०  प्रलतशत दरिे ववृर्द् हनुे । 

१७४४९  

मनोरञ्जन कर 
तथा पर्यटक 
प्रवेश शलु्क  

२५०० 

चािू आ.व.का िालग रु २५०० हजार 
अनमुान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा 
िमशः ४ र  १५ प्रलतशतका दरिे ववृर्द् 
हनु े। 

१४१५७  
नदद जन्र् 
पदाथयको वविी 
बाट प्राप्त हनुे  

१५००० 

चािू आ.व.का िालग १५००० हजार 
संकिन हनुे अनमुान र त्र्सपलछका वषयमा 
िमशः १५००० र १७००० संकिन 
हनुे अनमुान गररएको। 

११६११  

 
व्र्वसार् कर ४०००  

चािू आ.व.का िालग ६० प्रलतशतिे  बदृी 
हनुे र त्र्सपलछका वषयमा िमशः ३७  र 
९ प्रलतशतका दरिे ववृर्द्हनुे हनु े। 

१४४५२  
पूवायधार सेवाको 
उपर्ोगमा िाग्ने 
कर 

५००० 

चािू आ.व.का िालग १० प्रलतशतिे  बदृी 
हनुे र त्र्सपलछका वषयमा सोवह रकम 
बराबरको कर संकिन हनुे अनमुान 
गररएको छ। 

१३१११  

वविीर् 
समानीकरण 
अनदुान प्रदेश  

८२९९ 

चािू आ.व.का िालग ८२९९ हजार रकम 
प्राप्त अनमुान गररएको र त्र्सपलछका 
वषयमा िमशः १००० र १०५००  रकम 
प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ। 

 
वविीर् 
समानीकरण 
अनदुान संघ  

१५०९०० 

चािू आ.व.का िालग १५०९०० हजार 
रकम प्राप्त अनमुान गररएको र त्र्सपलछका 
वषयमा िमशः १६२००० र १७००००   
रकम प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ। 

१३३१३  
सशतय अनदुान 
प्रदेश पजुीगत  

१६१८ 

चािू आ.व.का िालग १६१८  हजार रकम 
प्राप्त अनमुान गररएको र त्र्सपलछका 
वषयमा िमशः १६१८ र ४०००  रकम 
प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ। 
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१३३१२  
सशतय अनदुान 
चाि ुसंघ  

१८०४०० 

चािू आ.व.का िालग १०८०४००   
हजार रकम प्राप्त अनमुान गररएको र 
त्र्सपलछका वषयमा िमशः २२०४०० र 
२३००००  रकम प्राप्त हनुे अनमुान 
गररएको छ। 

१३३१३  
सशतय अनदुान 
संघ पजुीगत 

२१९०० 

चािू आ.व.का िालग २१९०० हजार 
रकम प्राप्त अनमुान गररएको र त्र्सपलछका 
वषयमा िमशः २९५०० र ४००००   
रकम प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ। 

१३३१३  
समपरुक अनदुान 
प्रदेश  

१०००० 

चािू आ.व.का िालग १०००० हजार 
रकम प्राप्त अनमुान गररएको र त्र्सपलछका 
वषयमा िमशः १०००० र १००००    
रकम प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ। 

१३३१३  
समपरुक अनदुान 
संघ पजुीगत  

८००० 

चािू आ.व.का िालग ८००० हजार रकम 
प्राप्त अनमुान गररएको र त्र्सपलछका 
वषयमा िमशः १०००० र १५०००   
रकम प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ। 

 
ववषेश अनदुान 
प्रदेश  

० 

चािू आ.व.का िालग र्ो लसषयकमा रकम 
प्राप्त हनुे अनमुान नगररएको भएता पलन 
आ.व. ०८१/८२ मा भने ५०००    
रकम प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ। 

 
ववषेश अनदुान 
संघ   

० 

चािू आ.व.का िालग र्ो लसषयकमा रकम 
प्राप्त हनुे अनमुान नगररएको भएता पलन 
आ.व. ०८१/८२ मा भने २००००     
रकम प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ। 

११३१५  
जग्गा रचजिेशन 
दस्तरु  

२०००० 

चािू आ.व.का िालग २०००० हजार    
संकिन हनुे अनमुान गररएको र 
त्र्सपलछका वषयमा िमशः १० र १३ 
प्रलतशतका दरिे ववृर्द् हनु े। 

११४५६  
सवारी साधन कर 

प्रदेश  
९८५५४२० 

चािू आ.व.का िालग ५२ प्रलतशतिे बदृी 
हनुे अनमुान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा 
िमशः ३ र ४ प्रलतशतका दरिे ववृर्द् हनु े
। 
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१४२१३  
अन्र् वविीबाट 
प्राप्त हनुे रकम 
वन पैदावार समेत  

४००० 

चािू आ.व.का िालग ४००० हजार    
संकिन हनुे अनमुान गररएको र 
त्र्सपलछका वषयमा िमशः १२ र ५ 
प्रलतशतका दरिे ववृर्द् हनु े। 

१४२४९  
अन्र् ववववध 
अनदुान प्राप्त  

१५०० 

चािू आ.व.का िालग १५०० हजार प्राप्त  
हनुे अनमुान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा 
िमशः ७०० र ८०० हजार रकम प्राप्त 
हनु ेअनमुान गररएको छ । 

१४४२२  सवारी दताय कर  १०० 

चािू आ.व.का िालग १०० हजार कर 
संकिन हनुे अनमुान गररएको र 
त्र्सपलछका वषयमा िमशः ५० र ३० 
प्रलतशतका दरिे ववृर्द् हनु े। 

१४२६५  घटना दताय दस्तरु  ५०० 
चािू आ.व.का िालग १४ प्रलत्रशतिे बदृी 
हनुे र त्र्सपलछका वषयमा िमशः बराबरी 
दस्तरु संकिन हनुे अनमुान गररएको। 

११४११/२१  

राजस्व 
बााँडफााँडबाट प्राप्त  
(संघ) 

१००३५९ 

चािू आ.व.का िालग १००३५९ हजार 
रकम प्राप्त हनुे अनमुान गररएको र 
त्र्सपलछका वषयमा िमशः १२०५५९ र 
१३०००० हजार रकम प्राप्त हनुे अनमुान 
गररएको छ। 

१४५२१  
प्रदषुण लनंत्रण 
तथा फोहोरमैिा 
संकिन शलु्क 

३००० 

हािसम्म प्राप्त नभएको तथावप पवहिो वषय 
रु.३००० हजार संकिन हनुे अनमुान 
गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः ५  
र  ४ प्रलतशतका दरिे ववृर्द् हनु े। 

१४२१९  

अन्र् सेवा शलु्क 
तथा वविी 
बोिपत्र  (ब्र्ाक 
िोडर/ 
स्क्र्ाभेटर  
समेत)  

५५०० 

चािू आ.व.का िालग रु ५५०० हजार 
अनमुान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा 
िमशः ६००० र ७००० संकिन हनु े
अनमुान गररएको छ। 

१४२४१ 
सवारी पावकय ङ 
शलु्क 

५०० 
चािू आ.व.का िालग रु ५०० हजार 
अनमुान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा 
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िमशः १० र ९ प्रलतशतका दरिे ववृर्द् 
हनु े। 

१४२७२ नक्सापासदस्तरु ४००० 

चािू आ.व.का िालग ५० प्रलतशतिे बदृी  
हनु ेअनमुान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा 
िमशः १२ र ६ प्रलतशतका दरिे ववृर्द् 
हनु े। 

१४२४३ लसफाररस दस्तरु ७००० 

चािू आ.व.का िालग २२ प्रलतशतिे  बदृी 
हनुे अनमुान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा 
िमशः १० र ६ प्रलतशतका दरिे ववृर्द् 
हनु े। 

१४२४५ 
नाता प्रमाचणत 
दस्तरु 

४०० 

चािू आ.व.का िालग ५४ प्रलतशतिे  बदृी 
हनुे अनमुान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा 
िमशः २५ र १० प्रलतशतका दरिे ववृर्द् 
हनु े। 

१४२२१  न्र्ावर्क दस्तरु  ३० 

चािू आ.व.का िालग ८० प्रलतशतिे  बदृी 
हनुे अनमुान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा 
िमशः ६० र १० प्रलतशतका दरिे ववृर्द् 
हनु े। 

    

१३४११  
नेदरल्र्ाण्ड 
िेप्रोसी ररलिफ 
नेपयि  

७०० 

चािू आ.व.का िालग रु ७०० हजार रकम 
प्राप्त हनुे अनमुान गररएको र त्र्सपलछका 
वषयमा िमशः ७०० र शून्र् रकम प्राप्त  
हनुे अनमुान गररएको छ। 

१३३१९  सडक वोडय नेपाि  ५००० 

चािू आ.व.का िालग रु. ५००० हजार 
रकम प्राप्त हनुे अनमुान गररएको र 
त्र्सपलछका वषयमा िमशः ५००० र 
५००० रकम प्राप्त  हनुे अनमुान गररएको 
छ। 

१३४११  

संघ प्रदेश तथा 
दात्री लनकार्बाट 
समेत प्राप्त 
अनदुान तथा ऋण 
समेत  

११०००० 

चािू आ.व.का िालग रु. ११००००  
हजार रकम प्राप्त हनुे अनमुान गररएको र 
त्र्सपलछका वषयमा िमशः १००००० र 
१००००० रकम प्राप्त  हनुे अनमुान 
गररएको छ। 
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६.२ आगामी तीन आलथयक वषयको आर्को प्रिपेण 

मालथ उचल्िचखत प्रिेपणका आधारमा नगरपालिकाको आगामी ३ वषयको प्रिेवपत आर्को वववरण 
तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । प्रिेपणको िालग राजस्व संकेतका कोडको प्रर्ोग गररएको 
छ ।   

तालिका २१ : चािू आ.व. को अनमुान तथा आगामी तीन आलथयक वषयको आर् प्रिपेण रु. 
हजारमा  

राजश्व संकेत राजश्व चशषयक २०७८/७९  

वास्तववक आर् 

प्रिवेपत आर् 

   ०७९/८० 

प्रस्ताववत 
आर्  

०८०/८१ 

अनमुालनत 
आर्   

०८१/८२  

अनमुालनत आर् 

११३१३ 
सम्पचि मािपोत 
तथा भलुम कर  

१०७२०  
१५०००  १७००० १९०००  

११३२१ 
घर जग्गा बहाि 
कर 

१७३१  
५०००  ६०००  ७०००  

११३२२ 
बहाि लबटौरी 
शलु्क 

७५९०  
८०००  ८१००  ८२००  

११४७२ ववज्ञापन कर ३९५  ५००  ५०००  ६००  

१७४४९  
मनोरञ्जन कर 
तथा पर्यटक 
प्रवेश शलु्क  

०  

२५००  २६००  ३०००  

१४१५७  
नदद जन्र् 
पदाथयको वविी 
बाट प्राप्त हनुे  

२००००  

१५००० १५०००  १७०००  

११६११  

 
व्र्वसार् कर २४६५  

४०००   ५५००  र६०००  

१४४५२  
पूवायधार सेवाको 
उपर्ोगमा िाग्ने 
कर 

४५३५ 

५०००  ५०००  ५०००  
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१३१११  
वविीर् 
समानीकरण 
अनदुान प्रदेश  

८२९९  

८२९९  १०००  १०५००  

 
वविीर् 
समानीकरण 
अनदुान संघ  

१४२७००  

१५०९०० १६२००० 
`` 

१७००००  

१३३१३  
सशतय अनदुान 
प्रदेश पजुीगत  

७८००  
१६१८  १६१८  ४०००  

१३३१२  
सशतय अनदुान 
चाि ुसंघ  

१९७८८२  
१८०४०० २२०४००   २३००००  

१३३१३  
सशतय अनदुान 
संघ पजुीगत 

३८९४९  
२१९००  २९५००  ४००००  

१३३१३  
समपरुक अनदुान 
प्रदेश  

१००००  
१००००  १००००  १००००  

१३३१३  
समपरुक अनदुान 
संघ पजुीगत  

७२००  
८०००  १००००  १५०००  

 
ववषेश अनदुान 
प्रदेश  

० 
०  ०  ५०००  

 
ववषेश अनदुान 
संघ   

० 
०  ०  २००००  

११३१५  
जग्गा रचजिेशन 
दस्तरु  

२२७३२  
२०००० २२०००  २५०००  

११४५६  
सवारी साधन कर 

प्रदेश  
६४७८  

९८५५  १०१००  १०५००  

१४२१३  

अन्र् वविीबाट 
प्राप्त हनुे रकम 
वन पैदावार 
समेत  

२९६ 

४०००  ४५००  ४७००  

१४२४९  
अन्र् ववववध 
अनदुान प्राप्त  

३०६  
१५०० ७००  ८००  

१४४२२  सवारी दताय कर  ०  १०० १५० २०० 

१४२६५  घटना दताय दस्तरु  ४३१  ५०० ५०० ५०० 
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११४११/२१  
राजस्व 
बााँडफााँडबाट 
प्राप्त  (संघ) 

७५४४२  

१००३५९ १२०५५९  १३००००  

१४५२१  
प्रदषुण लनंत्रण 
तथा फोहोरमैिा 
संकिन शलु्क 

०  

३००० ३१००  ३२००  

१४२१९  

अन्र् सेवा शलु्क 
तथा वविी 
बोिपत्र  (ब्र्ाक 
िोडर/ 
स्क्र्ाभेटर  
समेत)  

० 

५५००  ६०००  ७०००  

१४२४१ 
सवारी पावकय ङ 
शलु्क 

०  
५००  ५५० ५००  

१४२७२ नक्सापासदस्तरु २५९६  ४०००  ४५००  ४८००  

१४२४३ लसफाररस दस्तरु ५७३७  ७०००  ७५००  ८०००  

१४२४५ 
नाता प्रमाचणत 
दस्तरु 

२५८  
४००  ५००  ५५०  

१४२२१  न्र्ावर्क दस्तरु  १६  ३० ५० ५५ 

      

१३४११  
नेदरल्र्ाण्ड 
िेप्रोसी ररलिफ 
नेपयि  

४०० 

७०० ७०० ० 

१३३१९  
सडक वोडय 
नेपाि  

०  
५०००  ५०००  ५०००  

१३४११  

संघ प्रदेश तथा 
दात्री लनकार्बाट 
समेत प्राप्त 
अनदुान तथा 
ऋण समेत  

० 

११००००  १०००००  १०००००  
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पररच्छेद - ७ 

लनष्कषय तथा सझुाव 

७.१ आगामी तीन आलथयक वषयको आर् प्रिपेण 

र्स अध्र्र्नका आधारमा आगामी तीन आ.व.मा नगरपालिकािे  प्रमखु शीषयकमा गनय सक्ने 
प्रिेवपत आम्दानी लनम्नानसुार रहेको छः  

तालिका २२ : आगामी ३ वषयको प्रिवेपत आर् 

राजश्वचशषयक  वास्तववक प्रिवेपत आर् ( रु. हजारमा) 

   ०७८/०७९  ०७९/०८०  ०८०/०८१  ०८०/ ०८१ 

आन्तररक आर् 
 ५७०८१ ८१५३० ८७७५० ९६२०५ 

राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त 
आर् 

 

१०४६५३ १३०२१४ १५२६५९ १६५५०० 

वविीर् समानीकरण 
अनदुान बाट प्राप्त हनुे 
आर्  

 

१५०९९९ १५९१९९ १७२००० १८०५० 

ससतय अनदुान 
 २४४६३२ २०३९१८ २५१५१८ २७४००० 

समपरुक अनदुान  १७२००  १८००० २०००० २५००० 
ववशेष अनदुान  ०  ०  ०  २५००० 
अन्र् संघ संस्था तथा 
लनकार्बाट प्राप्त हनु े
अनमुालनत आर्  

 
११५९००  १४५७००  १०५७००  १०५०००  

कुि जम्मा  ६९४६७   ७३८५६१  ७८९६२७  ८४६२०५  
 

 

७.२ लनष्कषय तथा सझुावहरु 

• आन्तररक आर् पररचािनको िालग तर्ार पाररएका ऐन तथा कार्यववलधहरुिाई पूणय रुपमा 
िाग ुगने, 

• आन्तररक आर् पररचािनको िालग थप ऐन तथा कार्यववलधहरु तजुयमा गने, 
• आलथयक ऐन पररमाजयन गरर कर तथा गैर कर राजश्वका ववद्यमान दरमा पररमाजयनका साथै 

परुस्कार एवम जररवानाको व्र्बस्था गने, 
• ढंुगा, लगट्टी, वािवुा, बहाि कर र व्र्बसार् कर िाई व्र्वचस्थत बनाउने, 
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• प्रारचम्भक वातावरणीर् परीिण प्रलतबेदनमा तर्ार पारर ढंुगा, लगट्टी, वािवुािाइ प्रमखु आर् 
श्रोत बनाउने,    

• राजश्व परामशय सलमलतको भमूीकािाई थप प्रभावकारी बनाउने, 
• राजस्व संकिनको लनर्लमत प्रगलत समीिा गने, 
• राजस्व प्रशासनमा दण्ड परुस्कारको व्र्बस्था लमिाउने, 
• राजश्व शाखाको िमता ववकास र सूचना प्रववलधको अलधकतम उपर्ोगमा जोड ददने, 
• राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्निाई सलुनचित गने, 

७.३ कार्यर्ोजनाको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को ब्र्वस्था अनसुार राजस्व परामशय सलमलतिाई राजस्वका 
स्रोत, दर तथा  दार्राको ववश्लषेण गरी आर् अनमुान गने र स्रोत अनमुान तथा वजेट लसमा लनधायरण 
सलमलतिाई बैशाख १० गते लभत्र आगालम ३ आलथयक बषयको आर् अनमुान गने कार्यमा र्ो राजश्व 
सधुार कार्यर्ोजनािे सहर्ोग गदयछ । त्र्सैिे हरेक आलथयक बषयको बैशाख पवहिो हप्तासम्ममा 
राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार गरी सम्बचन्धत सलमलतिाई उपिब्ध गराएमा सलमलतबाट गररने 
लनणर्यहरुको िालग आवश्र्क आधार हनुेछ । राजश्व सधुारका नीलत, कृर्ाकिापहरु तथा वजेट 
अनमुान पिात राजश्व सधुार कार्यर्ोजना अनसुारका कृर्ाकिापहरु संचािन भए नभएको तथा 
अनमुान अनसुार आर् असिुी भएको नभएको सम्वन्धमा लनर्लमत रुपमा अनगुमन गने, आगामी 
आलथयक बषयको आर् प्रिेपणकोिालग त्र्स अवलध सम्मको कृर्ाकिाप तथा आर् असिुी अवस्थाको 
मूल्र्ांकन गने तथा आलथयक बषय सम्पन्न भएपलछ सो आलथयक बषयको िालग तर् गररएका 
कृर्ाकिापहरु तथा आर् असिुी अवस्थाको मूल्र्ांकन गनय आवश्र्क हनु्छ । र्ो राजश्व सधुार 
कार्य र्ोजनाको अनगुमन तथा मूल्र्ांकनको िालग लनम्न अनसुारका चार तहको अनगुमन तथा 
मूल्र्ांकन ब्र्वस्था लसफाररश गररएको छ । 

(क) कार्ायिर् स्तरको अनगुमनः  

कार्ायिर् स्तरको अनगुमन तथा मूल्र्ांकनकोिालग प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत, राजश्व शाखा तथा 
अन्र् सम्वचन्धत शाखाका प्रलतलनलधहरुिाई चजम्मेवार वनाउन ुपदयछ । स्थानीर् तहिे कचम्तमा 
मवहनामा एक पटक बैठक वसी र्ोजनाको कार्ायन्वर्न तथा  राजस्व असिुी अवस्थाको अनगुमन 
गरी िक्ष्र् हालसि गनेतफय  आवश्र्क रणनीलत तर्ार पारर  कार्यन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदयछ । 

 

 

(ख) राजश्व परामशय सलमलतवाट अनगुमन तथा मूल्र्ाकंनः 
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 कनकाई नगरपालिकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना  
 

 

पालिकाको राजश्व परामशय सलमलतिे चौमालसक रुपमा राजश्व सधुार र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था 
तथा आर् संकिनको अवस्थाको लनर्लमलत अनगुमन गरी कार्यपालिकािाई आवश्र्क परामशय प्रदान 
गने कार्य गनुय पदयछ । साथै आगामी आलथयक बषयकोिालग आर्को अनमुान गने कार्यपूवय भएका 
कार्यको मूल्र्ांकन गरी आर्कास्रोत, दर तथा दार्रामा सधुारकोिालग गनुय पने कार्यहरु लसफाररश 
गने र त्र्सको आधारमा आर्को अनमुान गनुय पदयछ । र्सका अलतररि आलथयक बषयको समाप्ती 
पिात राजश्व सधुार र्ोजनाको सलमिा गररन्छ । 

(ग) कार्यपालिकावाट अनगुमन तथा मूल्र्ाकंनः 

नगरकार्यपालिकाको बैठकिे राजश्व परामशय सलमलतवाट प्रस्ततु गरेका सझुावहरुिाई छिफिमा 
ल्र्ाई आवश्र्क लनणर्य गने कार्य र्स अन्तगयत पदयछ । छिफिको िममा राजश्व सधुार र्ोजना 
तथा आर् असिुी अवस्थाको सलमिा गरी आवश्र्क नीलतगत तथा कार्यगत लनणर्य गनुय आवश्र्क 
भएमा लनणर्य गरीन्छ । 

(घ) वाह्य अनगुमन तथा मूल्र्ाकंन: 

नगरपालिकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहचजकरण गनय चाहने संघीर् मालमिा  
तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर्, राविर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववि आर्ोग, प्रदेश मन्त्रािर् तथा दात ृ
लनकार्हरु आददिे अनगुमनकोिालग सहर्ोग प्रदान गनय सक्नेछन।् र्स प्रकारको अनगुमन 
प्रणािीको स्थापनािे गाउाँपालिकाको अनगुमन तथा प्रलतवेदन गने िमताको  ववकास हनुेछ । 
राजश्व प्रशासनसंग सम्वचन्धत तथर्ांकका साथै र्ोजना कार्ायन्वर्न प्रकृर्ाको अनगुमन तथा 
करदाताहरुको अनभुलुत संकिन पलन अनगुमनको मूख्र् ववलध हनुसक्नेछ ।
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अनसूुची २: तथर्ांक सूचना संकिनक िालग फारम तथा सूची  

tYof+s ;+sng ;"rL 

 

कनकाई नगरपालिका, झापा  

!= ufpF÷gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro tyf xfnsf] cj:yfM 

• ;+lIfKt kl/ro M  

 gfdf+s/0f,  

 3/w'/L tyf hg;+Vof 

 If]qkmn tyf j8f ljefhg 

 k|lz4 :ynx? 

• d'Vo k"jf{wf/sf] cj:yf 

 ;8s, af6f], k'n 

 lah'nL 

 vfg]kfgL tyf l;+rfO{ 

 ;fjh{lgs ejg tyf k"jf{wf/x? 

 kmf]x/d}nf Joj:yfkg -kmf]x/sf] kl/df0f / Joj:yfkgsf] cj:yf_ 

• cfly{s cj:yf  

 pBf]u, Joj;fo tyf snsf/vfgf 

 d'Vo Jofkfl/s s]Gb|x? 

 k|fs[lts tyf ko{6lso ;Dkbf 

============= ufpF÷gu/kflnsfsf] ;+u7g tyf /fhZj k|zf;g M 

• xfnsf] ;+u7g ;+/rgf 

 sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 

qm=

;+= 
पद :jLs[t b/j+bL 

kbk'lt{ 

:yfoL s/f/ 

     

     



 

qm=

;+= 
पद :jLs[t b/j+bL 

kbk'lt{ 

:yfoL s/f/ 

     

     

• ef}lts ;'ljwfx? 

 sfof{nosf ejgx? 

 ;jf/L ;fwg  

 kmlg{r/, sDKo'6/, lk|G6/ 

• /fhZj zfvf tyf /fhZj k|zf;g 

 /fhZj zfvfdf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 

qm=;+= Gffd kb lhDj]jf/L 

    

    

    

    

 sfo{sIf tyf sfo{ :ynsf] kof{Kttf 

 kmlg{r/, sDKo"6/, lk|G6/ tyf cGo ef}lts ;'ljwfx? 

 /fhZj ;DaGwL 8f6f j];, /fhZj k|zf;gdf ;Kkm6\j]o/ / To;sf] k|of]u  

 sKo"6/ ljlnË k|0fflnsf] k|of]u 

• /fhZj k/fdz{ ;ldlt 

qm=;+= Gfd kb lhDj]jf/L 

    

    

    

    

cGo b:tfj]h tyf ;"rgfx? 

 /fhZj;+u ;DalGwt cGo gLlt tyf sfo{s|dx? 

 /fhZj 7]Ssf ;DjlGw ljj/0f 

 ufpF÷gu/kflnsfsf] a:t'l:ylt ljj/0f  



 

 /fhZj kl/rfngsfnflu ePsf k|efjsf/L k|of;x? 

@= ============= ufpF÷gu/kflnsfsf] :jldTj jf ef]urngdf /x]sf hUuf 

qm=;+= hUuf /x]sf :yfg ls=g= If]qkmn xfnsf] pkof]u ef8f jf axfn /sd 

-obL ePdf_ 

s :jfldTjdf /x]sf] hUuf  

      

      

      

v ef]urngdf /x]sf] hUuf  

      

      

      

>f]t M  

#= ============= ufpF÷gu/kflnsfsf] :jldTjdf /x]sf ejg tyf cf}hf/x? 

qm=;+= :yfg ;DklQsf] ljj/0f xfnsf] pkef]u ef8f jf axfn /sd -

obL ePdf_ 

!= Ejg    

     

     

@ d];Lg cf}hf/    

     

     

>f]t M  

$= s/df cfwfl/t ;"rgfx?  

s= ;DklQ s/ ;DaGwL ljj/0f 

============= ufpF÷gu/kflnsfdf btf{ ePsf hDdf s/bftf ;+Vof M ================== 

ut cf=j= df s/ ltg]{ s/bftf ;+Vof    M ==================  ;+slnt /sd M ================= 

v= ejg ;DaGwL ljj/0f 

qm=;+= 3/sf] juL{s/0f 
cf};t 

If]qkmn 

cg'dflgt 

;+Vof 

axfndf 

ePsf] ;+Vof 

cf};t axfn 

b/ 



 

1 Jofkf/Ls k|of]hgsf nflu lgld{t ejg÷3/x? 

-gf]6M Jofkf/Ls sDkn]S;, kf6L{ Kofn];, c:ktfn, sf]N8 :6f]/, 

gLlh ljBfno tyf Sofk; cfbL_ 

      

2 cf}Bf]lus k|of]hgsf ejg÷3/x?       

3 cfjfl;o ejg÷3/x?       

3.1 sRrL 3/x? -sRrLhf]8fO{ tyf 5fgf f_       

3.2 cw{ sRrL 3/x? -df6f]sf] hf]8fO{ / s+ls|6 jf l:6nsf] 5fgf 

ePsf_ 

      

3.3 lkn/ l;:6d gePsf] klSs 3/ (Without RCC Frame 

Structure) 

      

3.4 lkn/ l;:6d ePsf] klSs 3/ (With RCC Frame 

Structure) 

      

hDdf       

u= dfnkf]t -e'dL s/_ ;DaGwL ljj/0f 

============= ufpF÷gu/kflnsfdf btf{ ePsf hDdf s/bftf ;+Vof M ================== 

ut cf=j= df s/ ltg]{ s/bftf ;+Vof    M ==================  ;+slnt /sd M ================= 

hUuf ;DaGwL ljj/0f 

s|=;+= hUufsf] lsl;d cg'dflgt If]qkmn 
cf};t d'Nof+sg b/ -dfnkf]t sfof{nosf] 

cfwf/df_ 
s}lkmot 

1 zx/L If]q      

2 cfjfl;o If]q      

3 s[ifL If]q      

4 jg tyf cGo If]q    

hDdf      

3= ;jf/L ;fwg ;DaGwL ljj/0f 

============= ufpF÷gu/kflnsfdf btf{ ePsfhDdf s/bftf ;+Vof M ================== 

ut cf=j= df s/ ltg]{ s/bftf ;+Vof    M ==================  ;+slnt /sd M ================= 

qm=;+= ufpF÷gu/kflnsfdf ;+rfngdf /x]sf ;jf/L ;fwg cg'dflgt ;+Vof s}lkmot 

1 c6f] l/S;f, O{ l/S;f     

2 7]nfuf8f, 6fFuf, l/S;f   

hDdf     

ª= Jofkf/ Joj;fo ;DaGwL ljj/0f 

 

============= ufpF÷gu/kflnsfdf btf{ ePsf hDdf s/bftf ;+Vof M ================== 

ut cf=j= ======== df s/ ltg]{ s/bftf ;+Vof    M ==================  ;+slnt /sd M ================= 



 

qm=;+= ;+rfngdf /x]sf Jofkf/ Joj;fosf] ljj/0f 

;fgf 

nufgL    -

;+Vof_ 

demf}nf 

nufgL -

;+Vof_ 

7'nf nufgL    

-;+Vof_ s}lkmot 

1 pBf]u tyf xf]6n       

2 ljlQo ;+:yf -a}s, ljsf; a}s, ;xsf/L, ljdf cflb_       
3 lghL :jf:Yo tyf z}lIfs ;+:yfx?       

4 Aofkfl/s j:t'sf] sf/f]jf/ -yf]s, v'b|f_       

5 ljif]z1 ;]jf -8S6/, jlsn, cl86/ cflb_     

6 ;]jf Aoj;fo -dd{t, xhfd, lrof, ld7fO{, /]:6'/]G6, lgdf{0f, 

9'jfgL cflb_ 

    

7 cGo Aoj;fox?       

r= k|fs[lts ;|f]thGo j:t' ljs|L -lghL tyf ;fj{hlgs b'a} _ 

qm=;+= 
pTkfbg÷pTvgg 

:yn 
a:t'x? 

s'n pTvgg of]Uo 

kl/0ffd 
ljs|L d'No 

!    

  

9'Ëf      

lu6\6L      

:n]6     

afn'jf   

bxQ/ jXQ/      

cGo 

  

@    

  

9'Ëf      

lu6\6L      

:n]6     

afn'jf   

bxQ/ jXQ/      

cGo 

  

5= hl8a'6L, sjf8L / lhjhGt'sf] Aoj;flos pkof]u  

s|=;+= 

a:t'x? 

OsfO{ s'n ;+sng / 

Joj;flos pkof]u -

kl/df0f_ 

cg'dflgt d'No 

s= hl8a'6L hGo a:t'x?      

       

     

v= sjf8LhGo a:t'x?    

     

     

u= lhjhGt'sf] xf8, l;+u, v'/, KjfFv     

     



 

     

h= jxfn lj6f}/L ;DaGwL lja/0f 

s|=;+= 
;DklQx? 

OsfO{ 
kl/df0f b/ 

s= xf6jhf/sf ;]8, sf]7f tyf vfln :yfg      

       

       

v= ;fj{hlgs hUuf    

     

     

       

 

em=  ============= ufpF÷gu/kflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng tyf Joj:yfkg u/]sf ;]jf 

qm=;+= ;]jfx? 
pknAw u/fO{Psf] 

:yfg jf If]q 

OsfO{ / 

kl/df0f 

;]jf z'Nssf] 

;+efjgf -5 ÷5}g_ 

xfnsf] cj:yf 

-cfo_ 

1 kmf]x/d}nf Joj:yfkg   
    

2 :yfgLo vfg]kfgL   
    

3 lah'nL  
   

4 Wff/f  
   

5 cltly u[x  
   

6 wd{zfnf  
   

7 k':tsfno  
   

8 ;efu[x  
   

9 9n lgsf;  
   

10 ;8s alQ  
   



 

qm=;+= ;]jfx? 
pknAw u/fO{Psf] 

:yfg jf If]q 

OsfO{ / 

kl/df0f 

;]jf z'Nssf] 

;+efjgf -5 ÷5}g_ 

xfnsf] cj:yf 

-cfo_ 

11 ;fj{hgLs zf}rfno   
    

12 kfs{   
    

13 kf}8L kf]v/L   
    

14 Jofodzfnf  
   

15 ko{6lso :yn  
   

16 xf6 ahf/  
   

17 kz' awzfnf  
   

18 zjbfx u[x  
   

19 a;kfs{  
   

20 cGo kfls{Ë If]q  
   

21 l;kmfl/z tyf k|dfl0ft   
    

22 btf{, cg'dflt, gljs/0f b:t'/   
    

23 d"Nof+sg ;]jf z'Ns   
    

24 gS;fkf;  
 

 

 

  
  

 

 

 cGo =================  
   

hDdf       

 

  



 

अनसूुची ३  

   


