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पररच्छेद- एक 

पररचर् 

 

१.१ पषृ्ठभमूी 
नेपालको  सिंद्धवधान २०७२ ले राज्र् शश्चक्तको प्रर्ोग सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरी तीनवटै तहको 
कार्यश्चजम्मेवारी लनधायरण गरेको छ । र्सै अनसुार स्थानीर् सरकारलाई सिंद्धवधानद्वारा प्रदानगरीएको 
कार्यश्चजम्मेवारी परुा गनय आवश्र्क पने स्रोत साधनको पररपूतीका लालग सिंघ तथा प्रदेश सरकारबाट 
द्धवश्चिर् समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, समपरुक अनदुान र द्धवशेष अनदुान र्दन सक्न ेव्र्बस्था 
गरेकोछ । सिंघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरीने र्स्तो अनदुानले मात्र स्थानीर् तहको खचय 
आवश्र्कता परुा गनय सिंभव नहनुे र राज्र् शश्चक्तको बााँडफााँड गदाय राज्र्को राजस्व अलधकारको समेत 
तहगत सरकारबीच शश्चक्तको बााँडफााँड गरीने हुाँदा सिंघीर् द्धवि व्र्बस्थाका मान्र्ता अनसुार स्थानीर् 
तहलाई द्धवलभन्न कर तथा गैर करहरु लगाउन ेर उठाउने गरी राजस्व अलधकार समेत सिंबैधालनक 
रुपमै प्रदान गरीएको छ । अनदुान र राजस्व अलधकार बाहेक स्थानीर् तहले सिंद्धवधान र सिंघीर् कानून 
बमोश्चजम राजस्व बााँडफााँड बापत रकम प्राप्त गनयसक्ने र नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृलतमा ऋण ललन 
सक्ने कानूनी व्र्बस्था समेत गरीएको छ । स्थानीर् सरकारको वढ्दो खचय धान्नका लालग र उनीहरुको 
सामथर्य वदृ्धि गनयका लालग पलन ती लनकार्हरुको आन्तररक राजस्व पररचालन क्षमतामा वदृ्धि गनुयपने 
आवश्र्कता अपररहार्य बन्न पगेुको छ । र्सका लालग स्थानीर् तहको राजस्व बिृीका सिंभावनाहरुको 
खोजी गने, सिंभाव्र् क्षेत्रको राजस्व पररचालनका लालग अवलम्बन गनुयपने नीलतगत, कानूनी र 
व्र्बस्थापकीर् सधुारका उपार्हरु पद्धहचान गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने र ती सबै प्रर्ाशका आधारमा 
आगामी र्दनमा पररचालन गनय सद्धकने वास्तद्धवक आन्तररक आर्को प्रक्षेपण गने कार्यका लालग राजस्व 
सधुार कार्यर्ोजनाको खााँचो देश्चखन्छ।र्सै सन्दभयमा मलैली  नगरपाललकाको आन्तररक आर् पररचालनमा 
सधुार ल्र्ाउनका लागी राजश्व सधुारका कृर्ाकलापहरु पद्धहचान गनय र पद्धहचान गरीएका 
कृर्ाकलापहरुको कार्ायन्वर्नबाट मलैली  नगरपाललकाको आन्तररक आर्मा पनय सक्न ेप्रभाव समेतका 
आधारमा आगामी र्दनमा प्राप्त हनु सक्ने राजस्वको प्रक्षेपण गने कार्यलाई मागयदशयन गनय र्ो राजश्व 
सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा तर्ार गरीएको छ।र्ो राजश्व सधुार कार्यर्ोजनाको  उपर्ोगबाट 
नगरपाललकालाई आफ्नो राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गरी आन्तररक आर् पररचालनमा सधुार 
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ल्र्ाउन र राजश्व प्रक्षेपणलाई र्थाथयपरक र बैज्ञालनक बनाई वजेट तजुयमा प्रकृर्ालाई थप व्र्बश्चस्थत 
गनय मद्यत लमल्ने द्धवश्वास ललईएको छ । 

र्ो राजस्व सधुार कार्यर्ोजना (Revenue Improvement Action Plan – RIAP) प्रलतवेदन  सदूुरपश्चिम 
प्रदेश अन्तगयत बैतडी श्चजल्लाको मलैली नगरपाललकाको लालग तर्ार गरीएको हो । र्ो प्रलतवेदनमा 
मलैली नगरपाललकाको राजस्व पररचालनको वतयमान अवस्था अध्र्र्न तथा द्धवश्लषेण गरी राजस्व 
सधुारका लालग गनुयपने कार्यहरूको पद्धहचान तथा सोको आधारमा आगामी ३ आलथयक वषयको राजस्व 
प्रक्षेपण गरीने छ । राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाले नगरपाललकाको राजस्व सधुारमा गनुयपने कार्यहरूलाई 
मागयदशयन गने तथा सोको अनगुमनका आधार र्दनछे । राजस्व प्रक्षेपणले नगरपाललकाको आगामी 
बषयहरूको आर् बजेट तर्ार गनय आधार उपलब्ध गराउन ेछ । र्स प्रलतवेदनमा लनम्न द्धवषर्वस्तलुाई 
समेद्धटएको छ: 
१. राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको औश्चचत्र्, उदे्दश्र् तथा तर्ारी द्धवलध 

२. नगरपाललकाको सिंश्चक्षप्त पररचर्  

३. स्थानीर् तहको राजस्व अलधकार तथा आर् सिंभाव्र्ता  

४. आर् सिंकलनको सिंस्थागत क्षमता तथा सिंकलनको अवस्था 
५. राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
६. आगामी ३ वषयको आर् प्रक्षपेण 

७. लनष्कषय तथा सझुाव  

राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा कार्य मलैली  नगरपाललकाले आवश्र्कता महससु गरे बमोश्चजम 
माउन्टेन थाट्स कन्सल्टेन्सी प्रा.ली., लललतपरुको  प्राद्धवलधक सहर्ोगमा  उपलब्ध गराईएको हो । 
अध्र्र्नका क्रममा नगरपाललकाले राजस्व सम्बन्धी स्थलगत सूचना सिंकलन तथा कार्यशाला 
गोष्ठीहरूको आर्ोजना गरेको लथर्ो । 

 

१.२ राजश्व  सधुार र्ोजनाको औश्चचत्र्  

नेपालको  सिंद्धवधान २०७२ ले राज्र् शश्चक्तको प्रर्ोग सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरी तीनवटै तहको 
कार्यश्चजम्मेवारी लनधायरणको गरीएको छ । स्थानीर् तहले आ–आफ्नो क्षेत्रमा गने द्धवकास लनमायण 
कार्यलाई व्र्वश्चस्थत गरी जनचाहना अनरुुप सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो लगानी आवश्र्क 
देश्चखन्छ । र्सकालालग स्थानीर् सरकारलाई सिंघ र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हनुे द्धवलभन्न अनदुान 
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तथा राजस्व वााँडफााँड बाहेक स्थानीर् तहको  राजस्व अलधकार अन्तगयत द्धवलभन्न कर तथा सेवा शलु्क, 

पर्यटन शलु्क तथा दण्ड जररवाना जस्ता गैर कर लगाउने अलधकार प्रदान गरीएको छ । र्सका साथै 
स्थानीर् सरकारले अन्र् स्वदेशी सिंघसिंस्थाबाट अनदुान रकम प्राप्त गनयसक्ने, नेपाल सरकारको 
पूवयस्वीकृलत ललएर वैदेश्चशक अनदुान वा सहर्ोग ललन सक्ने तथा नपेाल सरकारको सहमलत ललएर द्धवि 
आर्ोगले लसफाररस गरेको सीमालभत्र रही आन्तररक ऋण ललन सक्ने कानूनी व्र्वस्था समेत छ । 
सिंवैधालनक अलधकारलभत्र रही स्थानीर् सरकार सिंचालन ऐन २०७४ ले नगरपाललका तथा 
नगरपाललकालाई आन्तररक आर् पररचालन गनयसक्ने उल्लेख्र् अलधकार र्दएको भए तापलन ती 
अलधकारलाई ऐनको प्रावधान अनसुार व्र्वश्चस्थत तथा न्र्ार्ोश्चचत तररकाले पूणयरुपमा पररचालन गनय 
सद्धकरहेका छैनन,् जसको मूख्र् कारणमा स्थानीर् तहको सिंरचना नर्ााँ भएकोले त्र्सका लालग आवश्र्क 
नीलत तथा कार्यद्धवलध, सिंगठनात्मक व्र्वस्था, सूचना तथा तथर्ािंकको स्थापना, आर्को सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न, आन्तररक लनर्न्त्रण प्रणालीको स्थापना तथा अभ्र्ासको कमी हनु ु रहेको छ । राजस्व 
प्रकृर्ामा सधुारका लालग मलैली नगरपाललकाको नेततृ्वमा सहभागीतामूलक पद्दलत अवलम्न गरी राजस्व 
सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गरीएको हो ।र्स कार्यक्रममा  नगरपाललकाका जानप्रलतलनलध, कमयचारी तथा 
अन्र् सरोकारवाला पक्षहरूलाई पलन राजस्व पररचालनको क्षेत्रमा अलभमखुीकरण, आन्तररक आर् 
सधुारका लालग समस्र्ा तथा अवसरहरूको पद्धहचान गरी कार्यर्ोजना तर्ारी तथा आर्को प्रक्षेपणलाई 
मागयदशयन गने दस्तावेज तर्ार हनुेछ । 

१.३ र्ोजनाको उदेश्र्  

र्स र्ोजनाको  मूल उदे्दश्र् नगरपाललकाको आन्तररक आर् पररचालन क्षमता सधुारको लालग राजश्व 
सम्भाब्र्ता अध्र्र्न गनय, सम्भाब्र्ताको अलधकतम उपर्ोगकोलालग गनुयपने कृर्ाकलापहरुको पद्धहचान 
गरी कार्यर्ोजना तर्ार गनय तथा सोको आधारमा भद्धवष्र्को आर् प्रक्षेपण गने कार्यमा नगरपाललकालाई 
सक्षम बनाउन ुरहेको छ । र्स र्ोजनाका उदे्दश्र्हरु देहार्अनसुार रहेका छना्ः 
 

 राजश्व पररचालनका सन्दभयमा द्धवद्यमान नीलत तथा द्धवगतको आर् पररचालनको अवस्था द्धवश्लषेण 
गरी राजस्व प्रक्षेपण गनय मागयदशयन गने । 
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 नगरपाललकाको  आन्तररक आर्का आधार तथा दरको सम्भाब्र्ता द्धवश्लषेण गरी राजस्व प्रक्षेपण 
गनय मागयदशयन गने । 

 सहभालगतामूलक द्धवलध अवलम्बन गरी राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गनय मागयदशयन गने । 

 राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बन्धी स्पष्ट खाका उपलब्ध गराई ढााँचामा एकरुपता र 
द्धवषर्बस्तमुा गणुस्तररर्ता कार्म गने । 

 स्थानीर् तहको राजश्व अलधकारका सम्वन्धमा जनप्रलतलनलधहरु तथा कमयचारीहरुको क्षमता 
द्धवकासगरी राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गनय सहर्ोग परु्ायउने । 

 

१.४ कार्यर्ोजनाका द्धवषर्बस्तहुरु 

नगरपाललकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बन्धी र्दग्दशयन २०७६ अनरुुप तर्ार पाररएको 
र्स प्रलतवेदनमा मेलौली नगरपाललकाको राजस्व पररचालनको वतयमान पररश्चस्थलतको पनुरावलोकन एवम ्
मूल्र्ाङ्कनका आधारमा राजस्व सधुारका लालग गनुयपने कृर्ाकलापहरुको पद्धहचान सद्धहत आगामी तीन 
आलथयक वषयको राजस्व प्रक्षेपण गरीएको छ । र्स कार्यर्ोजनाले नगरपाललकाको राजस्व सधुारमा 
गनुयपने कार्यहरूलाई मागयदशयन गनुयका साथै आगामी वषयहरूको आर् बजेट तर्ार गनय आधार उपलब्ध 
गराउने द्धवश्वास ललइएको छ । कार्यर्ोजनामा समेद्धटएका द्धवषर्वस्तहुरू देहार् बमोश्चजम रहेका छन ्। 

क. कार्यर्ोजनाको पररचर् 

ख. नगरपाललकाकाको सिंश्चक्षप्त पररचर् 

ग. नगरपाललकाकाको राजस्व अलधकार तथा आर् सिंभाव्र्ता द्धवश्लषेण 

घ. आर् सिंकलनको सिंस्थागत क्षमता तथा सिंकलनको अवस्था 
ङ. राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
च. आगामी ३ वषयको आर् प्रक्षेपण 

छ. लनष्कषय तथा सझुाव 

 
१.५ कार्यर्ोजना तजुयमा द्धवलध तथा प्रद्धक्रर्ा 
र्स नगरपाललकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार कार्यका लालग सम्बश्चन्धत द्धवलभन्न सन्दभय 
सामाग्रीहरुको अध्र्र्न तथा द्धवश्लषेण,  तथर्ाङ्क तथा सूचना सिंकलनका लालग आवश्र्क फारमहरुको 
द्धवकास, तथर्ाङ्क सिंकलन तथा द्धवश्लषेण, लश्चक्षत समूहबीच अन्तरद्धक्रर्ा, सहभालगतामूलक छलफल, 
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कार्यशाला गोष्ठी तथा प्रस्ततुीकरण जस्ता द्धवलधहरु प्रर्ोग गरीएको लथर्ो । अध्र्र्नका क्रममा 
अवलम्बन गरीएका द्धवलधहरुलाई देहार् अनसुार प्रस्ततु गरीएको छ । 

१.५.१  सन्दभय सामग्री सिंकलन तथा अध्र्र्न 

अध्र्र्न कार्यको प्रथम चरणमा द्धवलभन्न स्रोतहरूबाट सन्दभय सामग्रीहरू सिंकलन, अध्र्र्न तथा 
पनुरावलोकन गरीएको लथर्ो । थप सूचनाका लालग सम्बश्चन्धत कमयचारी तथा पदालधकारीहरुसिंग 
छलफल गरीएको लथर्ो । कार्यर्ोजना तजुयमाको क्रममा अध्र्र्न तथा पनुरावलोकन गरीएका मखु्र् 
सन्दभय सामग्रीहरू अनसूुची १ मा समावेश गरीएको छ । 

 

१.५.२  तथर्ािंक/सूचना सिंकलन फाराम तर्ारी  

तथर्ािंक सिंकलन गनुयअश्चघ सम्बश्चन्धत द्धवलभन्न सन्दभय सामग्रीहरूको अध्र्र्नका आधारमा परामशयदात ृ
सिंस्थाबाट सूचना सिंकलनका लालग आवश्र्क फारामहरूको द्धवकास गरीएको लथर्ो । राजस्व सधुार 
कार्यर्ोजनाको सन्दभयमा तथर्ािंक सिंकलनको लालग प्रर्ोग गरीएको फाराम अनुसूची २ मा समाबेश 
गरीएको छ ।  

 

१.५.३  प्रारश्चम्भक बैठक तथा अलभमखुीकरण कार्यशाला 

राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाको लालग 
परामशयदाताको टोली २०७८/०३/१० 
गते मेलौली    नगरपाललकाको 
कार्ायलर्मा पगुी नगरपाललकाका प्रमखु 
प्रशासद्धकर् अलधकृत तथा राजश्व शाखा 
प्रमखुसिंग प्रारश्चम्भक बैठक गरी 
अलभमशु्चखकरण कार्यशालाको लमलत, समर्, 

सहभालग र छलफलका द्धवषर्बस्तहुरु तर् 
गरीएको लथर्ो । र्सै गरी पवुय ताललका 
अलनरूप २०७८/०३/१२  गते का र्दन 
स्थानीर् तहको राजश्व पररचालन 
सम्वन्धमा नगरपाललकाका पदालधकारीहरु, राजश्व परामशय सलमलत, कमयचारीहरु तथा अन्र् सरोकार 

चचत्र 1:कार्यशालामा परामशय टोलीको छलफलको झलक 
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पक्षहरुलाई अलभमशु्चखकरण गनय तथा राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गनय अलभमखुीकरण तथा प्रारम्भीक 
कार्यशाला गोष्ठी आर्ोजना गरीएको लथर्ो।कार्यशाला गोष्ठीमा २५ जनाको सहभालगता रहेको   लथर्ो। 

 

कार्यशाला गोष्ठीको अध्र्क्षता नगरपाललकाका नगर प्रमखु श्री कृष्ण लसिंह नार्कज्रू्ले गनुयभएको लथर्ो 
। स्वागत मन्तव्र् प्रमखु प्रशाकीर् अलधकृत श्री बदु्धिराम उपाध्र्ार्ज्रू्ले, राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाका 
सम्बन्धमा प्रादेश्चशक शसुासन केन्रका शसुासन द्धवज्ञ श्री गोद्धवन्द रोकार्ाज्रू्ले एवम कार्यकारी लनदेशक 
श्री पदमराज जोशीजज्रू्ले सम्बोधन गनुयभएको लथर्ो, तेस्तै गरी नगरपाललकाको राजस्वको वतयमान 
अवस्थाका बारेमा नगरपाललका उप मेर्र श्री राधा ओझाज्रू्ले प्रस्ट पनुय भएको लथर्ो। परामशयदात ृ
सिंस्थाका तफय  नारार्ण कोइरालाज्रू् ले कार्यक्रमको उदे्दश्र्, अवधारणा तथा कार्यर्ोजना तजुयमा प्रद्धक्रर्ा 
बारे प्रकाश पानुय भएको लथर्ो । 

ताचलका नं. 1 कार्यशालामा गठन गरीएका समूह 

समहु समूह कार्यको क्षते्र  समूह सिंर्ोजक र सदस्र्हरु 

समूह - १ राजस्वका श्चशषयक दार्रा, दर, तथा 
प्रक्षेपण  

सिंर्ोजकाः  श्री राधा कुमारी ओझा  

सदस्र्हरुाः श्री प्रकाश लगरी 
         श्री महेन्र लसिंह नार्क  

 

समहु -२ कर राजस्व सधुार र्ोजना  सिंर्ोजकाः  श्री राम बहादरु चन्द  

सदस्र्हरुाः श्री नरेन्र जहुारी  

         श्री रघवुीर लसिंह भाट 

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

सिंर्ोजकाः  श्री सरुत पाकी  

सदस्र्हरुाः श्री रोपती भट्ट 

                श्री अजर् चौधरी  

समहु - ४ राजस्व प्रशासन (आर्को अलभलेख 
तथा सिंकलन, सिंगठन, अनगुमन र 
समन्वर्) 

सिंर्ोजकाः  श्री बदु्धिराम उपाध्र्ार् 

सदस्र्हरुाः श्री लक्ष्मी भट्ट 

         श्री राम लसिंह पजुारा  

 
समूह कार्यको प्रस्ततुी र छलफल पलछ कार्यर्ोजनाका लालग आवश्र्क सूचना सिंकलन गनय र आवश्र्क 
समन्वर्का लालग लनम्नानसुारको कार्यटोली गठन गरीएको लथर्ो । 
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ताचलका नं. 2 सूचना संकलन कार्यटोली 

क्र सिं नाम  पद श्चजम्मेवारी 
१ श्री चन्र प्रकास भट्ट सूचना अलधकृत  सिंर्ोजक 

२ श्री राम बहादरु चन्द लेखापाल सदस्र् 

३ श्री महेन्र लसिंह नार्क  सश्चचवालर् सहर्ोगी सदस्र् 

 

सूचना सिंकलन कार्यटोलीको गठनसिंगै 
कार्यशाला  समापनको लालग परामशयदाता 
टोलीको तफय बाट धन्र्बाद सद्धहत फ्लोर 
नगरपाललकालाई हस्तान्तरण गरीएको लथर्ो। 
समापनका अवसरमा नगरपाललकाका नगर 
प्रमूख श्री कृष्ण लसिंह नार्कज्रू्ले र्स 
कार्यर्ोजनाको तजुयमाबाट नगरपाललकाको  
आन्तररक आर् वदृ्धिमा ठोस सधुारको  अपेक्षा 
गदै सहभालग सबैलाई धन्र्बाद व्र्क्त गनुय 
भएको लथर्ो ।अलभमशु्चखकरणा कार्यशालाको 
कार्यक्रम तथा सहभालगहरुको द्धववरण अनसूुची 
३ मा गरीएको छ । 

 

१.५.४  तथर्ािंक/सूचना सिंकलन 

मेलौली नगरपाललकाका द्धवलभन्न शाखाहरू  तथा सरोकारवाला पक्षहरूसिंग छलफल, अन्तरकृर्ा, स्थलगत 
अवलोकन एबम ्प्रकाश्चशत अप्रकाश्चशत प्रलतवेदनहरुबाट आवश्र्क सूचनाहरू सिंकलन गरीएको लथर्ो । 
र्सका अलावा तथर्ािंक सिंकलन कार्यटोलीले समेत आवश्र्क तथर्ािंकहरू सिंकलन गरी परामशयदाता 
टीमलाई उपलब्ध गराएको लथर्ो । अध्र्र्नका क्रममा सिंकलन गरीएका क्षेत्रगत तथर्ािंक एविं 
सूचनाहरू देहार् बमोश्चजम रहेका छन:् 

 राजस्व प्रशासन सम्बन्धी द्धववरण 

 द्धवगत दईुवषय तथा चाल ुवषयको हालसम्मको र्थाथय आर् द्धववरण 

 चाल ुवषयको आलथयक ऐन तथा बजेट 

चचत्र 2:अचिमुखीकरण कार्यशालाको झलक 
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 नगरपाललकाकाको वस्तगुत द्धववरण 

 कमयचारी द्धववरण तथा सिंगठन सिंरचना  

 आन्तररक आर्को स्रोत, क्षेत्र तथा दर सम्बन्धी द्धवस्ततृ द्धववरण 

 आन्तररक आर् सिंकलनको सिंभाद्धवत नर्ााँ क्षेत्रहरू सम्बन्धी तथर्ािंक तथा सूचना  

१.५.५  तथर्ािंक द्धवश्लषेण तथा कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ारी 

कार्यशाला, समूहगत छलफल र स्थलगत भ्रमण तथा सन्दभय सामग्रीहरुको अध्र्र्नबाट प्राप्त तथर्ािंक 
तथा सूचनाहरूलाई द्धवलभन्न तथर्ािंकीर् औजारहरूको प्रर्ोग गरी  द्धवश्लषेण गरीएको छ । र्सरी गरीएको 
द्धवश्लषेणको आधारमा राजस्व सधुार कार्य र्ोजनाको प्रारश्चम्भक मस्र्ौदा तर्ार पाररएको लथर्ो ।   
१.५.६ मस्र्ौदा प्रलतवेदन पेश 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा उपर नगरपाललकाबाट आवश्र्क सझुाव तथा सल्लाह प्राप्त गनयका 
लालग  मस्र्ौदा प्रलतबेदन नगरपाललका समक्ष पेश गरीएको लथर्ो ।नगरपाललकाबाट प्राप्त सझुाव 
समेतका आधारमा पररमाजयन गरीएको  मस्र्ौदालाई परामशय कार्यशालामा प्रस्ततु गरीएको लथर्ो । 

१.५.७  परामशय कार्यशाला गोष्ठी 

प्रलतबेदनको पररमाश्चजयत मस्र्ौदा प्रस्ततु गरी सझुाव प्राप्त गनय नगरपाललकासाँगको  समन्वर्मा १२ गते 
परामशय कार्यशाला गोष्ठीको आर्ोजना गरीएको लथर्ो । कार्यशाला गोष्ठी नगरपाललकाका उपाध्र्क्ष श्री 
राधा कुमारी ओझाज्र्कुो अध्र्क्षतामा सञ्चालन भएको लथर्ो । गोष्ठीमा नगर  कार्यपाललकाका 
सदस्र्हरुको समेत उपश्चस्थलत रहेको लथर्ो । कार्यशालामा मस्र्ौदा प्रस्ततु गरीएको र प्रलतबेदनका 
द्धवषर्बस्त ुमालथ द्धवस्ततृ छलफल गरी रार् सझुाव सिंकलन गरीएको लथर्ो । परामशय कार्यशालाको 
कार्यक्रम तथा सहभालगहरुको उपश्चस्थती द्धवबरण अनसूुची ३ मा समावेश गरीएको छ । 

१.५.८ अश्चन्तम प्रलतवेदन तर्ारी   

कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदामा नगरपाललकाबाट प्राप्त सझुाव र लमलत १२ गते आर्ोश्चजत परामशय 
कार्यशालाबाट गोष्ठीबाट प्राप्त सझुाव समेतका आधारमा मस्र्ौदा प्रलतवेदनलाई अश्चन्तम रुप र्दइएको 
छ ।  

१.६ अध्र्र्नको सीमा  

नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्य र्ोजनाको क्षेत्र व्र्ापक रहेता पलन सीलमत स्रोत साधन, पर्ायप्त 
सूचनाको अभाव, कोलभड-१९ महामारीका कारण र्स अध्र्र्नका सीमाहरू लनम्नललश्चखत छना्ः  
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 कोलभड १९ को प्रकोपको समर्मा र्ो अध्र्र्न गनुय परेकोले प्रत्र्क्ष रुपमा स्थलगत अध्र्र्न 
गनय सम्भव भएन । र्सका बाबजदु पलन आवश्र्क पने डकुमेन्टहरू नगरपाललकाको वेवसाइट, 
प्रमखु प्रशाकीर् अलधकृत तथा सचुना प्रद्धवलध अलधकृत माफय त भच्र्र्रु्ल बैठकबाट सिंकलन गरी 
र्ोजना तथा कार्यक्रम तर्ार  गरीएको लथर्ो । 

 

 अध्र्र्न तथा द्धवश्लषेण कार्य प्रमखु रुपमा कार्ायलर्को अलभलेख, दस्तावेज प्रलतवेदन तथा र्द्वतीर् 
स्रोतहरूबाट प्राप्त तथर्ाङ्क तथा सूचनाहरूलाई आधार  मानी गरीएकोछ। र्सका अलतररक्त 
नगरपाललकाका सम्बश्चन्धत जानप्रलतलनलधहरू, कमयचारीहरू तथा अन्र् सरोकारपक्षहरूसिंग भएको 
छलफलहरुबाट प्राप्त सूचनाहरू समावेश गरीएको छ । 

  

 नगरपाललकाको आन्तररक आर् तथा स्रोत पररचालन सम्बन्धी अध्र्र्नको लालग उपलब्ध 
गराइएका फाराम अनसुार प्राप्त तथर्ाङ्कहरू, कार्ायलर्का अलभलेखहरु तथा केद्धह स्थलगत 
अध्र्र्नबाट सिंकलन गरीएको छ । भन ेतथर्ाङ्क सिंकलनको लालग द्धवस्ततृ स्थलगत सभेक्षण 
भएको छैन । 

 

 नगरपाललकाको जनसिंख्र्ा तथा आलथयक गलतद्धवलधमा हनुे पररवतयन, नगरपाललकाको सेवामा हनु े
पररवतयन,नागरीक सिंन्तदु्धष्टमा हनुे पररवतयन, मूल्र्ािंकन दरमा हनुे पररवतयन तथा राजस्वका दरको 
पनुरावलोकन आर्द द्धक्रर्ाकलापहरूले भद्धवष्र्को राजस्व सिंकलनमा असर गने भएता पलन र्ी 
तथर्ाङ्कहरू उपलब्ध नभएकोले आर् प्रक्षेपणमा आधार ललन सद्धकएको छैन । 
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पररच्छेद-दईु 

नगरपाललकाको सिंश्चक्षप्त पररचर् 

२.१ नगरपाललकाको सिंश्चक्षप्त पररचर्  

नेपाल सरकारको लमलत २०७३ फाल्गनु २२ गतेको लनणयर् अनसुार प्रारम्भमा साद्धवकका मेलौली, 
महारुर, लबशालपरु, दगुायस्थान (१,२,३,८ र ९ वडाहरु), सलेना, श्चशवनाथ(६,७, ८ र ९ वडाहरु), 
रोलडदेवल(४,५,६ र ७ वडाहरु),  गा.द्धव.स.हरु समाबेस  गरी मेलौली नगरपाललका घोषणा भएको लथर्ो 
। नेपालको सिंद्धवधान, २०७२ लागू भए सिंगै स्थानीर् तहहरु लनमायण गने क्रममा नेपाल सरकारकै 
लमलत २०७३ फागनु  २७ गतेको राजपत्रमा प्रकाश्चशत सूचना अनसुार मेलौली नगरपाललकाको क्षेत्र 
द्धवस्तार गरीएको छ । नपेालको सिंद्धवधान २०७२ अनसुार सदूुरपश्चिम प्रदेश  अन्तगयत पने र्ो नगर 
बैतडी श्चजल्ला का ४ वटा नगरपाललका सद्धहत चौथो नगरपाललका हो । बैतडी श्चजल्लाको दश्चक्षण–
पश्चिम भागमा पने र्ो नगरपाललकाको केन्र मेलौली वजार श्चजल्ला सदरमकुाम बैतडीबाट कररव ३५ 
द्धकलोलमटर को दरुीमा पछय । नर्ााँ सिंरचना अनसुार र्स नगरपाललकामा ९ वटा वडाहरु रहेका छन ्
। द्धव.सिं. २०६८ को जनगणना अनसुार र्स नगरपाललकामा ३९३४ घरपररवार वसोवास गदयछन ्। 
नगरपाललकाको को कुल जनसिंख्र्ा २२,५४५ रहेको छ । जसमा परुुषको सिंख्र्ा १२,१११ र 
मद्धहलाको जनसिंख्र्ा १०,४३४  रहेको छ।  

         
मेलौली नगरपाललकाको नक्शा 
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ताचलका नं. 3 वडा चववरण 

वडा न. वडा रहेको क्रन्र स्थान  जनसिंख्र्ा वडा कार्ायलर् 
१ देही ३६६९  छ 
२ सलेना  ३५६३ छ 
३ सलेना  २२५५ छ 
४ लततावै १३७८ छ 
५ खललगाड २३४१ छ 
६ हतरिंगा १७३९ छ 
७ पचकोरा ३४२६ छ 
८ कोटीगाउाँ २१३४ छ 
९ रोकटा २०४० छ 
 कुल जनसिंख्र्ा २२५४५   
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२.२ नगरपाललकाको मानव सिंसाधनको अवस्था 

 

 

 मेलौली नगरपाललकाको सिंघठनात्मक सिंरचना  
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नगरपाललकाक कमयचारीहरुको  द्धववरण 

 

 ताचलका नं. 4 कमयचारीको उपलव्धता (न.पा. स्तर वडा कार्ायलर् समेत) 

 

पद दरवन्दी सिंख्र्ा 
पदपूलतय सिंख्र्ा 

ररक्त 
पदपूलतयको लालग 
लो.से.आ.माग स्थार्ी करार जम्मा 

अलधकृतस्तर १२ ४ १ ५ ७ ७ 

सहार्कस्तर ४७ ४२ ३ ४५ २ २ 

कूल जम्मा ५९ ४६ ४ ५० ९ ९ 

 
ताचलका नं. 5 चवषर्गत के्षत्र तफय का कमयचारीको चववरण 

 

अ) श्चशक्षा 

पद दरवन्दीसिंख्र्ा 
पदपूलतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
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अलधकृतस्तर १ १  १ 0 

सहार्कस्तर १ १  १ 0 

कूल जम्मा २ २  १ 0 

आ) कृद्धष 

पद दरवन्दी सिंख्र्ा 
पदपूलतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अलधकृतस्तर १    १ 

सहार्कस्तर ३  २  १ 

कूल जम्मा ४  २  २ 

इ) पश ुसेवा 

पद दरवन्दीसिंख्र्ा 
पदपूलतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अलधकृतस्तर १ १  १  

सहार्कस्तर ७ १ ५ ६ १ 

कूल जम्मा ८ २ ५ ७ १ 

ई) स्वास्थर् (स्वास्थर् चौकी सद्धहत) 

पद दरवन्दी सिंख्र्ा 
पदपूलतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अलधकृतस्तर ९ ५ १  ३ 

सहार्कस्तर २९ १८ ११  ० 

कूल जम्मा      

उ) मद्धहला तथा बालबाललका 

पद दरवन्दीसिंख्र्ा 
पदपूलतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अलधकृतस्तर      

सहार्कस्तर २ २  २  

कूल जम्मा २ २  २  
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ऊ) इश्चिलनर्ररङ्ग सेवा तफय  

पद दरवन्दी सिंख्र्ा 
पदपूलतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अलधकृतस्तर २ १   १ 

सहार्कस्तर ११ ८ ३   

कूल जम्मा १३ ९ ३   

 

ए) ररक्त पदको द्धववरण 

पद तह सङ्खख्र्ा  पद ररक्त 
भएको लमलत 

ररक्त हनुकुो कारण 

कृद्धष अलधकृत छैटौ १ २०७६ चैत 
बाट 

अलनवार्य अवकास 

अन्र्  ८ २०७४ लोगसेवा आर्ोगबाट पदपलुतय 
नभएको 

श्रोत: नगरपाललकाको कार्ायलर्, मेलौली 
 

२.३ नगरपाललकाको भौलतक सम्पश्चिको अवस्था 
ताचलका नं. 6 कार्ायलर् िवनको पर्ायप्तता 

द्धववरण 

सिंख्र्ा 

भवन सिंरचना 
(पक्की// 

कच्ची) 

कार्ायलर्
को आफ्नै 

अन्र् सरकारी 
भवनको प्रर्ोग 

गरीएको 

भाडामा 
रहेको 

लनमायणालध
न 

न.पा./गा.पा.  
कार्ायलर् भवन 

२ पक्की छ छ़ छ छ 

वडा कार्ायलर्  
भवन 

९ पक्की छ छ छ  छ 

 

 

 

 
ताचलका नं. 7 स्थानीर् तहको केन्द्रमा उपलब्ध अन्द्र् िौचतक पवूायधारको अबस्थााः 
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क्र.सिं. द्धववरण पक् की कच् ची/ग्रावेल नपगेुको     
कैद्धफर्त 

1  सडकको पहुाँच   कच्ची   
 

क्र.सिं. द्धववरण राद्धिर् स्थानीर् नपगेुको कैद्धफर्त 

1  द्धवद्यतु  छैन स्थानीर् नपगेुको  
 

क्र.सिं. द्धववरण भएको नभएको सेवा प्रदार्क सिंख्र्ा कैद्धफर्त 

1  इन्टरनेट सेवा भएको  २ सलुबस,ु भार्ानेट, एभरेष्ट 

२ सरकारी कारोबार गने 
बैंक/अन्र् द्धविीर् सिंस्था 

भएको  २ एनलसलस, बैंक, द्धकसान 
माईक्रोफाईनान्स 

 

 

ताचलका नं. 8 सवारी साधनको चववरण 

सवारी साधन सिंख्र्ा 
अवस्था भाडामा ललएको 

भए खलुाउन े चाल ु ममयत 
गनुयपने 

लललाम 
गनुयपने  

अन्र् 

दईु पाङ्खग्र े
(मोटरसाइकल/स्कुटर) 

१४ १२ २    

चारपाङ्खग्र े(जीप/कार/भ्र्ान) 
१       

१ 
  १ अन्र् एक 

भाडामा 
दमकल       

एम्बलेुन्स १ १     
शववाहन       
अन्र् (ट्रर्ाक्टर, द्धट्रपर,, लोडर 
आर्द) 

३ ३     
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पररच्छेद-३ 

स्थानीर् तहको राजस्व अलधकार 

पररच्छेदमा लतनमा नेपालको सिंद्धवधान तथा उपलब्ध कानूनी व्र्वस्था अनसुार नगरपाललकाको आन्तररक 
आर् पररचालनको सम्भाव्र्तालाई श्चशषयकगत रुपमा द्धवस्ततृ द्धवश्लषेण गरीएको छ। र्सले नगरपाललकाको 
आन्तररक आर् पररचालनको  अवस्था तथा सम्भावनाको द्धवस्ततृ द्धवश्लषेण भई पद्धहचान गरीएको 
मदु्दाहरूलाई राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाले सिंवोधन गने छ भने द्धवश्वास ललइएको छ। 

 

३.१ राजस्व अलधकार सम्बन्धी सिंवैधालनक तथा कानूनी व्र्वस्था 
"नेपालको सिंद्धवधान २०७२" ले  नेपालको मूल सिंरचना सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरी लतन तहको 
हनुेछ भलन धारा ५६ मा उल्लेख गरेको छ I सिंद्धवधानको धारा ६० ले सिंघ, प्रदेश र स्थानीर् तहले 
आफ्नो अलधकारक्षेत्र लभत्रको द्धवषर्मा कर लगाउन र ती श्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्र्वस्था 
गरेको छ ।स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ ले करको द्धवद्धमान सिंरचना एवम ्सिंचालन बारेमा 
नगरपाललकाकालाई मागयदशयन गरेको अवस्था रहेको छ । र्ो ऐनले नगरपाललकाकाहरूले ललन पाउने 
कर, दस्तूर एविं शलु्कको द्धकलसम, दर एवम ्दार्रा लनश्चित गरेको छ साथै र्स ऐनले कानून बमोश्चजम 
बाहेक नगरपाललकाकाले आफ्नो अलधकार क्षेत्र लभत्र कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण ललन नपाउने 
व्र्वस्था गरेको छ ।र्स ऐनले लनधायरण गरेको पररलधलभत्र रही नगरपररषदबाट अनमुोदन गराई 
नगरपाललकाले स्थानीर् कर, शलु्क एवम ्दस्तूरहरू उठाउने गदयछ ।  

नपेालको सिंद्धवधान, २०७२ को अनसूुची ८ मा रहेको स्थानीर् तहको २२ वटा एकल अलधकार मध्रे् 
राजश्व अलधकार अन्तगयत देहार् बमोश्चजम अलधकार प्रदान गरेको छाः  

 सम्पश्चि कर 

 घर बहाल कर 

 घर जग्गा रश्चजिेशन शलु्क 

 सवारी साधन कर 

 सेवा शलु्क दस्तरु 

 पर्यटन शलु्क 

 द्धवज्ञापन कर 

 व्र्वसार् कर 

 भमूीकर (मालपोत)  

 दण्ड जररवाना 
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 मनोरिन कर  

स्थानीर् सरकार सिंचालन ऐन, २०७४ ले नगरपाललकालाई देहार्का राजस्व अलधकार प्रदान गरेको छाः 
(क) नगरपाललकाको एकल राजस्व अलधकाराः 
अ) कर 
 १. सम्पश्चि कराः आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरले चचेको जग्गामा सम्पश्चि कर 
लगाई बााँकी जग्गा र घर नभएका अन्र् जग्गामा भमूीकर (मालपोत) लगाईने व्र्बस्था  छ । 
“घरले चचेको जग्गा” भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफल र अलधकतम सो क्षेत्रफल बराबरको 
थप जग्गासम्म पदयछ । (आलथयक ऐन, २०७५ र केही नेपाल ऐनलाई सिंशोधन गनय बनेको ऐन, 

२०७५ वाट सिंशोलधत ब्र्वस्था) 
२.भलूम कर (मालपोत): आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका आधारमा भमूीकर वा 
मालपोत लगाउने व्र्बस्था छ । तर, सम्पश्चि कर लगाएको अवस्थामा भलूमकर (मालपोत) लगाउन 
पाइदैन । (आलथयक ऐन २०७५ वाट सिंशोलधत ब्र्वस्था) 

३.घर जग्गा बहाल कराः कुनै व्र्श्चक्त वा सिंस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आिंश्चशक तवरले बहालमा र्दएकोमा घरजग्गा बहाल कर लगाउन 
सद्धकने व्र्बस्था छ। (तर खण्ड ६८, सिंख्र्ा ३, भाग ५, लमलत २०७५।१।१० को नेपाल राजपत्रमा 
प्रकाश्चशत सूचना अनसुार प्राकृलतक व्र्श्चक्तले आजयन गने घर बहाल आर्मा लाग्ने घर बहाल कर 
मात्र सम्बश्चन्धत स्थानीर् तहले सिंकलन गने व्र्बस्था गरेको छ ।) 

४.व्र्वसार् कराः पूाँजीगत लगानी र आलथयक कारोबारको आधारमा स्थानीर् तहले व्र्बसार् कर लगाउने 
व्र्बस्था रहेको छ ।  

५.सवारी कराः टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, द्धवद्धलुतर् ररक्सामा  स्थानीर् तहले सवारी कर लगाउन 
सक्छ। 

 

६.जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकराः आफ्नो क्षेत्रलभत्र ऊन, खोटो, जडीबटुी, बनकस (खर), कवाडी 
माल, जीवजन्तकुो हाड, सीङ, प्वााँख, छालाको ब्र्वसाद्धर्क उपर्ोग गरे बापत स्थानीर् तहले र्स्तो 
कर लगाउन सक्छ। 

आ) शलु्क 
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 बहाल द्धवटौरी शलु्काः आफुले लनमायण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा 
सरकारी जग्गामा बनेका सिंरचनाको उपर्ोग बापत स्थानीर् तहले बहाल द्धवटौरी शलु्क ललन 
सक्ने व्र्बस्था छ । 

 पाद्धकय ङ शलु्काः आफ्नो क्षते्रलभत्र सवारीलाई पाद्धकय ङ सेवा उपलब्ध गराए बापत र्ो शलु्क 
लगाउन सद्धकन्छ । 

 इ) सेवा शलु्क 

स्थानीर् तहले उपलब्ध गराउने देहार्का सेवामा सेवाशलु्क लगाई उठाउन सक्ने व्र्बस्था छ M 
 आफ्नो क्षेत्रलभत्र सञ्चालनमा रहेका केवलकार, टे्रद्धकङ, कार्द्धकङ, बिी जम्प, श्चजपप्लार्र, 

प्र्ाराग्लाइलडङ आर्द मनोरिन तथा साहसीक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा। 

 आफुले लनमायण, सिंचालन वा ब्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवुायधार वा उपलब्ध गराएको खानेपानी, 
द्धवजलुी, धारा, अलतलथ गहृ, धमयशाला, पसु्तकालर्, सभागहृ, फोहरमैला व्र्वस्थापन, सरसफाई, ढल 
लनकास, सडक बश्चि, शौचालर्, पाकय , पौडी पोखरी, ब्र्ार्ामशाला, पर्यटकीर् स्थल, हाटवजार, पश ु
वधशाला, शवदाहगहृ, धोद्धवघाट, सडक, वसपाकय , पलु आर्द सेवामा । 

 अचल सम्पश्चि वा अन्र् कुनै द्धवषर्को मूल्र्ािंकन सेवा शलु्क । 

 लसफाररश सम्बन्धी कुनै सेवा शलु्क । 

 

ई) दस्तरु 
दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरुाः देहार्का सेवा उपलब्ध गराए बापत स्थानीर् तहले दस्तरु ललन 
सक्छ : 

 एफएम रेलडर्ो सिंचालन, "घ" वगयको लनमायण इजाजत पत्र, द्धवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका 
व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्राद्धवलधक श्चशक्षा तथा व्र्वसाद्धर्क ताललम, टु्यसन, कोश्चचङ सेन्टर, 

औषलध पसल, जग्गा द्धवकास (प्लद्धटिंग) 
 ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा, माटो, स्लेटजस्ता वस्तकुो सभेक्षण, उत्खनन ्तथा उपर्ोग  

 घरनक्सा पास   

 ३५ र्दन पलछ दताय गरीने व्र्श्चक्तगत घटना   

 सबै द्धकलसमका लसफाररश तथा प्रमाश्चणत सेवा 

उ) लबक्री गनय सक्न े(केही नेपाल ऐनलाई सिंसोधन गनय बनेको ऐन २०७५ वाट सिंसोलधत ब्र्वस्था) 
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 नगरपाललकाले आफ्नो क्षते्रलभत्र वाताबरणीर् प्रभाव मूल्र्ािंकन तथा प्रारश्चम्भक वातावरणीर् 
परीक्षणबाट तोद्धकएको पररमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा एबम ्माटोजन्र् वस्तकुो लबक्री गनय 
सक्ने । 

 नगरपाललका आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सावयजलनक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ दाउरा, जराजरुी, 
दहिर बहिर आर्दको लबक्री गनय सक्ने । 

 र्स्तो लबक्रीबाट प्राप्त रकम नगरपाललकाकाको सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपने ।  

ऊ) सामदुाद्धर्क वनबाट आर् प्राप्त गने (केही नेपाल ऐनलाई सिंसोधन गनय बनेको ऐन २०७५ वाट 
सिंसोलधत ब्र्वस्था) 
 सामदुाद्धर्क वन उपभोक्ता सलमलतले वन पैदावारको लबक्री वापत प्राप्त हनुे रकमको १० प्रलतशत 

रकम को कार्य र्ोजना बनाई नगरपाललकाकाबाट स्वीकृत गराउनपुने । 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को उपरोक्त कानूनी व्र्बस्था र सिंघीर् वन ऐन २०७६ मा 
गरीएको सामदुाद्धर्क वन सम्बन्धी व्र्बस्था एक आपसमा बाश्चझन गएको अवस्था उत्पन्न भएको छ । 

(ख) प्रदेश तथा सिंघीर् कानून अनसुार प्राप्त हनु े(दफा ११ (४)) 
 प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क रोर्ल्टी  

 खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी  

 सामदुाद्धर्क वनको सिंचालन ब्र्वस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी  

 पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप्त रोर्ल्टी  

 प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क रोर्ल्टी   

 खानेपानी महसलु 

 स्थानीर् साना सतह तथा भलूमगत लसिंचाई सेवा शलु्क 

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

 जनरल अस्पताल, नलसयङ होम, लनदान केन्र र स्वास्थर् सिंस्थाको दताय, सिंचालन अनमुलत 

 स्थानीर् सावयजलनक र्ातार्ातको रुट अनमुलत, नवीकरण 

 इन्टरनेट सेवा, टेलीसेन्टर, केवल, तारद्धवद्धहन टेलललभजन प्रसारण अनमुलत, नवीकरण 

 स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताय 
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अन्तर सरकारी द्धवि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ ले नगरपाललकालाई लनम्नअनसुार राजस्व अलधकार प्रदान 
गरेको छाः 
(अ) एकल कर प्रशासन सम्वन्धी ब्र्वस्था (आलथयक ऐन २०७५ वाट सिंसोलधत ब्र्वस्था) 
(क) सवारी साधन कर प्रदेशले लगाउने र उठाउने । तर टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र द्धवद्यलुतर् 

ररक्सामा सवारी साधन कर नगरपाललकाले लगाउने र उठाउने । 

(ख) घरजग्गा रश्चजिेशन शलु्कको दर प्रदेशले लनधायरण गने र नगरपाललकाले उठाउने ।  

(ग) मनोरिंजन करको दर प्रदेशले लनधायरण गने र नगरपाललकाले उठाउन े। 

(घ) द्धवज्ञापन कर नगरपाललकालेनै लनधायरण गने  र उठाउने । 

(ख), (ग) र (घ) बमोश्चजमको करबाट उठेको रकममध्रे् ६० प्रलतशत रकम नगरपाललकाको 
सिंश्चचत कोषमा जम्मा गरी ४० प्रलतशत रकम प्रदेश सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपने व्र्बस्था रहेको छ।  

प्रदेशले सवारी साधन  करबाट उठेको रकम प्रदेश द्धवभाज्र् कोषमा जम्मा गनुयपने हनु्छ ।प्रदेश 
द्धवभाज्र् कोषमा जम्मा भएको रकम ६० प्रलतशत रकम प्रदेश सरकारलाई र ४० प्रलतशत 
नगरपाललकालाई बााँडफााँड हनुे गदयछ । र्स्तो रकम राद्धिर् प्राकृलतक स्रोत तथा द्धवि आर्ोगले 
लनधायरण गरेको आधार र ढााँचा बमोश्चजम प्रदेश सरकारले स्थानीर् तहलाई  उपलब्ध गराउन ुपने 
हनु्छ। 

 

(आ) राजस्व बााँडफााँड  

नेपाल सरकारले सिंकलन गरको मूल्र् अलभवदृ्धि कर र आन्तररक उत्पादन तफय को अन्तशलु्कबाट 
सिंकलन भएको रकमको १५ प्रलतशत स्थानीर् द्धवभाज्र् कोषमा जम्मा हनुे व्र्बस्था छ । राद्धिर् 
प्राकृलतक स्रोत तथा द्धवि आर्ोगले लनधायरण गरेको आधार र ढााँचा बमोश्चजम र्स्तो रकमको बााँडफााँड 
हनुे गदयछ । र्स्तो रकम स्थानीर् सश्चञ्चत कोषमा प्राप्त हनुे व्र्बस्था छ । प्राकृलतक श्रोतबाट प्राप्त 
हनुे रोर्ल्टी समेत आर्ोगको लसफाररसमा प्राकृलतक श्रोतको उपर्ोगबाट प्रभाद्धवत हनुे स्थानीर् तहलाई 
२५ प्रलतशतले हनुे रकम बााँडफााँड गरीन्छ । र्स्तो रोर्ल्टी स्थानीर् तहलाई बाद्धषयक रुपमा प्राप्त हनु े
व्र्बस्था छ । 

(इ)  अनदुान 

 द्धविीर् समानीकरण अनदुानाः खचयको आवश्र्कता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राद्धिर् 
प्राकृलतक श्रोत तथा द्धवि आर्ोगको लसफाररसमा सिंघ र प्रदेशबाट प्राप्त हनुे । 
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 सशतय अनदुानाः कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय आर्ोगले तोकेको आधारमा सिंघ र प्रदेशबाट प्राप्त 
हनुे । 

 समपूरक अनदुानाः पूवायधार लबकास सम्बश्चन्ध कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय र्ोजनाको कुल 
लागतको अनपुातका आधारमा सिंघ र प्रदेशबाट प्राप्त हनुे । 

 द्धवशषे अनदुानाः कुनै खास उदे्दश्र् र र्ोजनाको लालग सिंघ र प्रदेशबाट प्राप्त हनुे । 

(ई) वैदेश्चशक सहार्ता तथा आन्तररक ऋण 

 नेपाल सरकारको पूवयस्वीकृलत ललएर मात्र वैदेश्चशक अनदुान वा सहर्ोग ललन वा बैदेश्चशक 
अनदुान वा सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय गराउन सक्ने । 

 नेपाल सरकारको सहमलत ललएरमात्र राद्धिर् प्राकृलतक स्रोत तथा द्धवि आर्ोगले लसफाररस 
गरेको लसमा लभत्र आन्तररक ऋण ललन सक्ने । 

 स्थानीर् तहले नेपाल सरकारसाँग मनालसब कार्यका लालग ऋण ललन सक्ने । 

उपरोक्त कानूनी व्र्वस्था बमोश्चजम स्थानीर् तहले राजस्व अलधकारको उपर्ोग गदाय कानून बमोश्चजम 
वाहेक कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण ललन नपाउने ब्र्वस्था हनुकुा साथै लनम्न अनसुारका थप 
ब्र्वस्थाहरू रहेका छन ्। 

 कर लगाउाँदा राद्धिर् आलथयक नीलत, वस्त ुतथा सेवाको ओसार पसार, पूाँजी तथा श्रम बजार, 

लछमेकी प्रदेश तथा स्थानीर् तहलाई प्रलतकुल असर नहनुे गरी लगाउन ुपने सिंवैधालनक ब्र्वस्था 
रहेको । 

 कूटनीलतक लनर्ोग, कूटनीलतज्ञ, वैदेश्चशक ऋण वा सहार्ताबाट सिंचाललत पररर्ोजनावाट हनुे 
पैठारी, सामदु्धहक वा सिंर्कु्त आवासको लबक्री नभएको स्टक, सामदु्धहक आवासको सावयजलनक 
उपर्ोगको क्षेत्रमा कर नलाग्ने  

 सेवा शलु्क असलुी कार्य  आफै वा ब्र्वस्थापन करार वा सावयजलनक लनजी साझेदारीवाट गनय 
सक्ने । 
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३.२ आन्तररक आर् पररचालनको वतयमान अवस्था:- 
उल्लेश्चखत राजस्व अलधकार सम्बन्धी कानूनीका आधारमा र्स मेलौली नगरपाललकाको सम्भाव्र् आर् 
श्चशषयकहरूको पररचालनको अवस्था द्धवश्लषेण गरीएको छ । जस अन्तगयत नगरपाललकामा सम्भावना 
भएका आर् श्चशषयकहरूको सिंभाव्र्ता, सिंकलनको अवस्था तथा दर लनधायरणको अवस्थालाई देहार् 
बमोश्चजम पद्धहचान गरीएको छ: 
 ताचलका नं. 9 नगरपाचलकाको आन्द्तररक आर् पररचालनको वतयमान अवस्था 

क्र.स. आर्का श्चशषयक  सम्भावना दर लनधायरण  सिंकलन  कैद्धफर्त 

क कर तफय      

१ भलूमकर (मालपोत कर ) छ भएको  भएको   

२ सम्पलत कर छ भएको नभएको  

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

छ भएको नभएको  

४ घर जग्गा बहाल कर  छ भएको नभएको  

५ व्र्वसार् कर छ भएको भएको  

६ जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर छ  भएको भएको  

७ द्धवज्ञापन कर  छ भएको नभएको  

ख गैर कर      

८ स्लेट, ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा, एवम ्माटोजन्र् 
वस्तकुो लबक्री 

छ भएको नभएको  

९ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर, बहिर 
लबक्री 

छ भएको नभएको  

१० सामदुाद्धर्क वन पैदावार लबक्री छ भएको नभएको  

११ नक्सापास दस्तरु छ भएको भएको  

१२ व्र्श्चक्तगत घटना दताय शलु्क छ भएको भएको  

१३ बहाल द्धवटौरी शलु्क छ भएको भएको  
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१४ पाद्धकय ङ्ग शलु्क छ भएको नभएको  

१५ फोहरमैला व्र्वस्थापन शलु्क छ भएको नभएको  

१६ स्थानीर् खानेपानी महसलु छ भएको नभएको  

१७ स्थानीर् द्धवद्यतु ्महसलु छ भएको नभएको  

१८ मनोरिन तथा साहसी खेलकुद सम्वन्धी 
सेवा तथा व्र्वसार्मा सेवाशलु्क 
(केवलकार, टेद्धकङ्ग, कार्ाद्धकङ्ग, वन्जीजम्प, 

श्चजपफलार्र, प्र्ाराग्लाईलडङ्ग आर्द) 

छ भएको नभएको  

१९ लनमायण, सिंचालन र व्र्वस्थापन गरेका 
स्थानीर् पूवायधार तथा सेवामा सेवा शलु्क 
(खानेपानी, लबजलुी, धारा, अलतलथ गहृ, 

धमयशाला, पसु्तकालर्, सभागहृ, ढल 
लनकास, सडक वश्चि, शौचालर्, पाकय , पौडी 
पोखरी, व्र्ार्ामशाला, पर्यटकीर् स्थल, 

हाटबजार, पश ुवधशाला, शवदाह गहृ, 

धोद्धवघाट, सडक, वसपाकय , पलु आर्द) 

छ भएको भएको  

२० मूल्र्ािंकन सेवा शलु्क छ  भएको भएको  

२१ दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरु 
(एफएम रेलडर्ो सिंचालन, घ वगयको लनमायण 
इजाजतपत्र, द्धवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् 
स्तरका व्र्ापाररक फमय 

छ भएको भएको  

२२ ढुङ्गा, चगट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, 

स्लेटजस्ता वस्तुको सिेक्षण, उत्खनन तथा 
उपर्ोग शुल्क 

छ भएको नभएको  

२३ वडा माफय त गरीने लसफाररश तथा प्रमाश्चणत 
दस्तरु 

छ भएको भएको  

२४ दण्ड जररवाना छ भएको नभएको  



25 
 

 

३.३ आन्तररक राजश्व सिंकलनको प्रमखु क्षते्र र सम्भावना द्धवश्लषेण:- 
 

३.३.१ कर राजश्व 

क. भलूमकर (मालपोत कर ) 
वतयमान अवस्थााः मेलौली नगरपाललकाको आलथयक ऐन, २०७७  ले सम्पश्चि कर लगाउने भनी तोद्धकएको 
जग्गा बाहेकका अन्र् जग्गामा भलूमकर (मालपोत) लगाउने व्र्वस्था गरेको छ । भमूीकर (मालपोत) 
ललिंदा सम्पश्चि कर प्रर्ोजनका लालग कार्म भएको जग्गाको मूल्र् र करको दरका आधारमा ललन े
गरीएको छ । र्स नगरपाललकामा १ रोपनी देश्चख ५ रोपनी सम्म जग्गा हनुेलाई प्रलत रोपनी रु ६ 
का दरले कर लनधायरण गरीएको छ भने क्रमश ५ देश्चख १० रोपनी लाई रु ८ , १० देश्चख २० 
रोपनी लाई रु ९, २० देश्चख ३० रोपनी लाई रु १० र ३० रोपनी भन्दा मालथ भएकालाई रु ११ 
गरी भलूमकरलाई ५ वगयमा द्धवभाजन गरीएको छ ।  

 

नगरपाललकाले करदाताबाट सम्पश्चि कर र भमूीकर (मालपोत) भनी एउटै द्धवल/रलसद र्दने गरेको भए 
पलन भमूीकर (मालपोत) र सम्पश्चि कर लाग्ने जग्गाको क्षेत्रफल छुट्याई कर ललने गरेको छैन । 
मेलौली  नगरपाललकाले र्स अनरुुप आ.व. २०७६/७७ मा कुल र ८५.८७ हजार मालपोत सिंकलन 
भएको लथर्ो ।  

सम्भाव्र्तााः 
मेलौली नगरपाललकामा नीश्चज स्वालमत्वको जग्गा सम्बन्धी एकीन द्धवबरण उपलब्ध छैन । मालपोत 
कार्ायलर्बाट पलन र्स्तो द्धववरण उपलब्ध हनु सकेन । नगरपाललकाको वस्तगुत द्धववरण तर्ार नभएको 
करण २०६८ को जनगणना अनसुार घरधरुी सिंख्र्ा ३९४३ लाई आधार मान्दा कलतपर् करदाताको 
घरधरुी अलग देश्चखए पलन जग्गा र घरको स्वालमत्व एकै व्र्श्चक्तको नाममा रहेको र कलतपर् करदाताको 
सम्पश्चि कर लाग्न े बाहेक मालपोत लाग्न ेजग्गा नहनुे समेत सम्भावनालाई ध्र्ानमा राखी  कुल 
मालपोत करको करदाता सिंख्र्ा (कुल घरधरुी ३९४३ को ७०%) २७५४  अनमुान गरीएको छ। 
मालपोत कर बाट आगामी आ.ब.मा रु ७५०००० असलु हनु ेअनमुान गरीएकोछ । 

सधुारका पक्षहरूाः 
नगरपाललकामा भलूम तथा करदातासम्बन्धी द्धवस्ततृ र र्कीन तथर्ािंक उपलब्ध नभएको अवस्थाको 
कारण भलूम र करदाता सम्बन्धी द्धवस्ततृ र र्कीन तथर्ािंक सिंकलन र लनर्लमत अद्यावलधको व्र्वस्था 
गनुय पने प्रमखु आवश्र्कताको रुपमा रहेको देश्चखन्छ । थप सधुारका पक्षहरु देहार्अनसुार छन ्
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 मालपोत कार्ायलर्बाट तथर्ािंक सिंकलन गरेर अथवा मालपोत कार्ायलर्साँगको समन्वर्मा नर्ााँ 
नापी गरेर भलूमसम्बन्धी र्कीन र द्धवस्ततृ तथर्ािंक कार्म गने । 

  सडकहरुको नक्साङ्कन, नामकरण र लगत कट्टाको व्र्वस्था गने । 

  सम्पश्चि करमा दताय भएका करदाताको द्धववरणहरू व्र्वश्चस्थत रुपमा अलभलेखीकरण गने । 

  सबै वडामा कम्प्र्टुरमा आधाररत लबललङ पिलतलाई अलनवार्य गने । 

  आलथयक ऐन पररमाजयन गरी भलूमकर र सम्पश्चि कर अलनवार्य रुपमा एकैपटक उठाइने कानूनी 
व्र्बस्था गने । 

  भलूमकर लाग्ने जग्गाको मूल्र्ािंकनमा आवश्र्कता अनसुार पररमाजयन गने । 

 

ख. सम्पलत कर 
वतयमान अवस्थााः मेलौली नगरपाललका आलथयक ऐन २०७७  ले घर सिंरचना र स्व घरसिंरचनाले चचेको 
जग्गामा सम्पश्चि कर लगाउने व्र्वस्था गरेको छ । मेलौली नगरपाललका आलथयक ऐन २०७७ को 
अनसूुची ४ मा सम्पलत करको मलु्र् लनधायरण गरीएको छ। नगरपाललकाको सम्पश्चि कर बापत गत 
आ.व. २०७६/७७ मा राजश्व सिंकलन शनु्र् देश्चखर्को छ ।  

सम्भाव्र्तााः 
मेलौली नगरपाललकाले सम्पलत कर उठाउने कानूनी व्र्बस्था गरे पलन हाल सम्म सम्पश्चि कर उठाउन 
सकेको देश्चखएन । सिंभाव्र्ता गणना गदाय सम्पूणय घरधरुी (३९४३ )मध्रे् कररब ५०% कर दातालाई 
आगामी आ.ब.मा  सम्पश्चि करको दार्रामा ल्र्ाउन सक्ने अनमुान गरीएको छ । घर र घरले चचेको 
जग्गाको मात्र सम्पश्चि कर ललन पाइने हुाँदा प्रलत करदाता असलु हनु सक्ने सम्भावना कम देश्चखएकोले 
आगामी आ.ब.मा रु ७०००००  राजश्व असलु हनेु  अनमुान गरीएको छ । 

सधुारका पक्षहरूाः 
 तत्काल घर धरुी सवेक्षण गरी वतयमानमा रहेका घरधरुी सिंख्र्ा लनधायरण गनुय पने । 

 सबै वडा मा घर न. द्धवतरण गनुय पने । 

 करदातालाई करको दार्रामा ल्र्ाउनका लालग करदाता जनचेतना कार्यक्रम सिंचालन गनुय पने । 

 घर कार्म नभएका हकमा आवश्र्क प्रद्धक्रर्ा परुा गरी घर कार्म गने । 

 घर कार्म गनयका लालग नक्सापास अलनवार्य गने । 
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ग. घरजग्गा वहाल कर  

र्स नगरपाललका क्षेत्रलभत्र व्र्श्चक्त वा सिंस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पड, जग्गा 
वा पोखरी परैु वा आिंश्चशक तवरले वहालमा र्दएकोमा वहालमा र्दएको कुल रकमको २ प्रलतशतको 
दरले वहाल कर लगाईने व्र्वस्था अनसुार वहाल कर असलुी गदै आइरहेको छ ।  

वतयमान अवस्थााः  

मेलौली नगरपाललकाले आ.ब. २०७४ देश्चख नै घरजग्गा वहाल कर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको छ ।  
आ.ब. २०७६/७७ मा कुल १५००००  उठेको देश्चखन्छ  । चाल ुआ.व. २०७७/७८ मा  
घरजग्गा वहाल बापत रु ३७९००० असलु हनु ेअनमुान गरेको देश्चखन्छ । 

सिंभावनााः 
ताचलका नं. 10 घरजग्गा वहाल करको सम्िाव्यता चवश्लेषण 

क्रसिं 
प्रर्ोजनका आधारमा 
बहालमा बस्न े

कुल 
सिंख्र्ा 

बहालमा 
बस्न े
अनमुालनत 
सिंख्र्ा 
(क) 

मालसक औषत 
अनमुालनत 
भाडारकम(ख) 

वाद्धषयक भाडा 
रकम(ग) 

घर बहाल 
कर (घ) 

क X ख X १२ 
(ग)को १०  
प्रलतशत* 

१ बैंक २   २  ३००००  ७२००००  ७२०००  

२ सहकारी ६  ६  ५०००  ३६००००  ३६०००  

३ लनजी द्धवद्यालर्      

४ होटेल तथा रेषु्टरेन्ट ५० ३०  ५०००  १८०००००   १८०००० 

५ 
घरार्सी प्रर्ोजनमा 
बस्नेहरु ५०  ५०   १०००  ६०००००    ६००००   

६ 
सरकारी तथा गैस सिंघ 
सिंस्थाहरु १० १० ५०००  ६००००  ६०००  

७ अन्र् व्र्वसार्हरु १००  ५०   ५०००  २५००००   २५०००   

जम्मा २१८   १४८    ३७९०००   

 

मालथको ताललकाको द्धवश्लषेण अनसुार आगामी आ.ब.मा रु. ३७९००० बहाल कर उठ्न सक्ने अनमुान 
गरीएको छ ।  



28 
 

सधुारका पक्षहरूाः 
 घर बहाल कारलाई व्र्वश्चस्थतरुपमा लाग ुगनयका लालग घर बहाल कर व्र्वस्थापन कार्यद्धवलध 

२०७७ लाई पूणयरुपमा कार्यन्वर्न गने । 

 लगत द्धववरण सिंकलन गने । 

 करदाता पद्धहचान गने । 

 घर धलन र बहालमा बस्ने दबैुलाई बहाल करको लबषर्मा जानकारी गराउने  

घ. व्र्वसार् कर 
मेलौली नगरपाललका आलथयक ऐन २०७७  अनरुुप र्स नगरपाललकाले आफ्नो क्षेत्र लभत्र व्र्वसार् 
दताय तथा नवीकरण सलु्क लगाउदै आएको छ ।र्स नगरपाललकाले पूश्चजाँगत लगानी र आलथयक 
कारोवारको आधारमा मेलौली नगरपाललका आलथयक ऐन २०७७ को अनसूुची ५ अनसुार वाद्धषयक 
व्र्वसार् कर लनधायरण गरेको छ । 

वतयमान अवस्थााः 
मेलौली नगरपाललकाले आ.ब. २०७४ देश्चख नै व्र्वसार्  कर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको छ ।आ.ब. 
२०७७/०७८  मा कुल १४८३००  उठेको देश्चखन्छ  । चाल ुआ.व. २०७८/७९ मा व्र्वसार् 
कर बापत रु २७१००० असलु हनुे अनमुान गरेको देश्चखन्छ । 

  

सम्भावनााः 
 ताचलका नं. 11 व्यवसार् करको सम्िाव्यता चवश्लेषण 

क्रसिं व्र्ापार व्र्वसार्को द्धववरण सिंख्र्ा सम्भाद्धवत कुल पजुी  
लगानीको १% का  
दरले 

१ होटेल रेषु्टरेन्ट ५०  ५००००००  ५००००  

२ द्धवश्चिर् सिंस्था/सहकारी ८ ८००००००  ८०००० 

३ घरेल ुउद्योग ४ १६०००००  १६०००  

४ लनजी द्धवद्यालर्    

५ राइस लमल ५ २५०००००  २५०००  

६ फलनयचर उद्योग तथा साःलमल ७ ४२०००००  ४२०००  

७ लनजी अस्पताल    
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८ अन्र् व्र्वसार् १००  १०००००००  १०००००  

जम्मा   २७१००० 

 

मालथको द्धवश्लषेण अनसुार आगामी आलथयक बषयमा व्र्बसार् करबाट रु. २७१००० उठाउने अनमुान 
गरीएको छ।  

सधुारका पक्षहरूाः 
 नगरपाललकामा सञ्चाललत सबै द्धकलसमका व्र्वसार्हरुको द्धववरण/लगत सिंकलन गने । 

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

 ऐनले व्र्वस्था गरेअनसुारका सबै व्र्वसार्लाई नगरपाललकामा दताय गराउने तथा नगरपाललका 
क्षेत्रमा व्र्वसार् सिंचालन गनयको लालग नगरपाललकावाट अलनवार्य रुपमा व्र्वसार् सिंचालन इजाजत 
पत्र ललनपुने व्र्वस्था गने ।  

 लगानी र आलथयक कारोवारको आधारमा दताय शलु्क र वाद्धषयक कर लनधायरण गने । 

 बजार अनगुमन गने कार्यका लालग राजस्व परामशय सलमलतलाई बढी सद्धक्रर् बनाउने । 

 कर अलभर्ान सञ्चालन गरी कर सचेतना अलभवदृ्धि गने साथसाथै र्ससम्बन्धमा नागरीकका गनुासो 
सनुवुाइ गरी जार्ज गनुासो सम्बोधनको व्र्वस्था गने । 

 कर प्रशासनमा दण्ड र परुस्कारलाई लनर्लमत प्रद्धक्रर्ाका रुपमा स्थाद्धपत गने । जस्तै– अलधकतम 
कर लतने उपभोक्तालाई परुस्कृत गने । करको दार्रामा नआउनेलाई जररवानाको व्र्वस्था पने । 

प्रभावकारी रुपमा व्र्वसार् कर सिंकलनका लालग आन्तररक राजस्व कार्ायलर्, घरेल ुतथा साना 
उद्योग कार्ायलर् तथा उद्योग वाश्चणज्र् सिंघ आर्द कार्ायलर्हरूसाँग आवश्र्क सहर्ोग र समन्वर् 
गने । जस्तै आन्तररक राजस्व कार्ायलर्ले व्र्वसार् सिंचालनका लालग VAT  तथा PAN दताय एविं 
नवीकरण गदाय स्थानीर् लनकार्को व्र्वसार् कर चकु्ता अलनवार्य तथा पाललकावाट प्रदान गने सेवा 
सिंग जोड्न सकेमा (Tie-up) प्रभावकारी हनुेछ। 

ङ जडीबटुी, कवाडी, जीवजन्त ुकर  

मेलौली नगरपाललका लभत्र कुनै पलन व्र्श्चक्त वा सस्थाले  घर पालवुा जनावरको लनकासीमा तथा 
जलडबटुी, खोटो, वनकस, कवाडीमाल, ऊन र प्रचललत कानूनले लनषधे गरेको जीवजन्त ुवाहेक अन्र् 
मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड़छाला, लसिंग खरु प्वाखजस्ता वस्तकुो व्र्ावसार्ीक कारोवार गरेमा 
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मेलौली नगरपाललको आलथयक ऐन २०७७ को अनसूुची ६ बमोश्चजमको कर लगाउने प्रावधान रहेको 
छ ।र्स नगरपाललकाले देहाए अनरुुप जडीबटुी, कवाडीमाल जीवजन्त ुकर लगाउाँदै आएको छ :  

ताचलका नं. 12 जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्द्तु कर चववरण  

क्र.स. द्धववरण  दर  

१  कागजजन्र् सामानका लालग प्रलत के.श्चज.  १ 
२  फलामजन्र् सामानका लालग प्रलत के.श्चज. २  
३  श्चस्टलजन्र् सामानका लालग प्रलत के.श्चज. २  
४  अन्र्  प्रलत के.श्चज. २ 

 

वतयमान अवस्था:   हाल सम्म र्स श्चशषयकमा कर उठेको नदेश्चखएपलन चाल ुआ.व. २०७८/७९  मा 
कर बापत रु ५०००० अनमुान गरेको देश्चखन्छ । 

 

सधुारका पक्षहरूाः 
 नगरपाललका क्षेत्रमा सिंकलन हनुे कवाडी मालसामान तथा जडीबटुीको पररमाण एकीन गरी 

करको दर आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

  कवाडी व्र्बसार् साथै  जडीबटुी व्र्बसार् को सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यद्धवलध 
लनधायरण गरी वातावरश्चणर् प्रभाव अध्र्र्न गरी  सम्भाव्र् वातावरणीर् प्रदूषण लनर्न्त्रण गने । 

 अवैधालनक रुपमा चमेललर्ा नदीमा माछा माने द्धवषर्मा  लछमेद्धक पाललकासाँग समन्वर् गरी 
कार्यपाललकाले लनणयर् गरी आगामी आलथयक बषय कार्ायन्वर्नमा  ल्र्ाउने । 

च. सवारी कर: 
टााँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र ई ररक्साको दताय र नवीकरणमा वाद्धषयक शलु्क २०० लनधायरण गरेको 
भएपलन हाल सम्म र्स श्चशषयकमा कर उठेको देश्चखदैन । 

वतयमान अवस्था  

वतयमान अवस्थामा  केद्धह मात्र सवारी भएपलन आगामी र्दनमा सडक द्धवस्तार सिंगै सवारी सिंख्र्ा बढ्ने 
अवस्था देश्चखन्छ । 

सम्भाव्र्तााः 
आगामी आ.ब.मा अटो ररक्सा र ई ररक्सा जस्ता सबारी साधन दताय गने सम्भावना हदुा रु १०००० 
सिंकलन गने सक्ने देश्चखन्छ ।   
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सधुारका पक्षहरूाः 
केद्धह द्धवशेष द्धकलसमका कार्यक्रम माफय त ऋण वा सहलुलर्त र्दएर भएपलन र्समा जोड र्ददै व्र्वसार् 
तथा उिमश्चशलाता प्रबधयन गनय जरुरी रहेको छ ।र्स वषय दतायमा छुट जस्ता कार्यक्रम ल्र्ाउनाले 
आगामी वषय नवीकरण शलु्क ललन पाइने द्धवषर्मा ध्र्ान र्दन ुपने देश्चखन्छ । 

 

छ) द्धवज्ञापन कर  
कसैले नगरपाललका लभत्रका होलडङ बोडय, साईन बोडय, पम्पलेट, पोष्टर जस्ता द्धवज्ञापनका सामाग्रीहरु 
राखेमा वा सवारी साधनमा द्धवज्ञापन गरेमा  लनम्न बमोश्चजमको वाद्धषयक द्धवज्ञापन करको व्र्वस्था गरेको 
छ । नगरपाललकाले  द्धवज्ञापन कर वापत देहार् अनसुार दर लनधायरण गरेको छ। 

 

ताचलका नं. 13 चवज्ञापन कर चववरण 

क्र.स. द्धववरण दर रेट रु. 
१ प्रलत होलडयङ बोडय प्रलत स्क्वार्र द्धफट वाद्धषयक  १०००  
२ सबबोडय  प्रलत स्क्वार्र द्धफट बाद्धषयक  २००  

 

३ सानो बोडयका लालग २० स्क्वार्र द्धफट सम्म  वाद्धषयक १००  
४ २० देश्चख ३००  स्क्वार्र द्धफट सम्म  वाद्धषयक ५००  
५ वाल पेंद्धटिंग प्रलत स्क्वार्र द्धफट वाद्धषयक १००  
६  ग्लो साइनबोडय प्रलत स्क्वार्र द्धफट वाद्धषयक ५० 
७ पोल ब्र्ानर प्रलत स्क्वार्र द्धफट हप्ताको  १०० 

 

वतयमान अवस्था: द्धवज्ञापन सेवालाई नगरपाललकाले करको दार्रा ल्र्ाए पलन हाल सम्म कुनै कर असलुी 
गरेको छैन । हाल नगरपाललकाको मखु्र् र सहार्क सडकमा धेरै होलडयङ बोडय रहेको र प्रत्रे्क पसल 
तथा होटेलहरु अगाडी धेरै होलडयङ बोडय प्रर्ोगमा देख्न सद्धकन्छ । 

सम्भावना: सबै उध्र्ोग तथा व्र्वसार् सन्चाल गने र नगरपाललकाको क्षेत्रमा द्धवज्ञापन सेवा ललने  पद्धहचान 
गरी करको दार्रामा ल्र्ाउने सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।सरुुका वषयमा देहाएको  अनमुालनत 
सिंख्र्ा बाट सरुु गरी द्धवज्ञापन सेवा प्रर्ोगलाई करको दार्रामा ल्र्ाउन सद्धकन्छ  र र्सको सम्भावना 
तल उल्लेख गरीएको छ : 
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ताचलका नं. 14 चवज्ञापन करको सम्िाव्यता चवश्लषेण 

क्र.स. द्धववरण अनमुालनत 
सिंख्र्ा 

दर रेट रु. सम्भाव्र् रकम  

१ प्रलत होलडयङ बोडय प्रलत स्क्वार्र द्धफट 
वाद्धषयक  

५  १०००  ५०००  

२ सबबोडय  प्रलत स्क्वार्र द्धफट बाद्धषयक  १०  २००  
 

२००० 

३ सानो बोडयका लालग २० स्क्वार्र 
द्धफट सम्म  वाद्धषयक 

१०  १००  १०००  

४ २० देश्चख ३००  स्क्वार्र द्धफट सम्म  
वाद्धषयक 

२०  ५००  १०००0   

५ वाल पेंद्धटिंग प्रलत स्क्वार्र द्धफट वाद्धषयक २०  १००  २००० 
६  ग्लो साइनबोडय प्रलत स्क्वार्र द्धफट 

वाद्धषयक 
५०  ५० २५०० 

७ पोल ब्र्ानर प्रलत स्क्वार्र द्धफट 
हप्ताको  

१०० १०० १००००  

 जम्मा    ३२५००  
 

सधुारका पक्षहरू 

 द्धवज्ञापन कर व्र्बस्थापन कार्यद्धवलध तजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने । 

 नगरपाललका  क्षेत्रमा रहेका द्धवद्यमान द्धवज्ञापन सामग्री सम्बन्धी लगत सिंकलन गने । 

  सबै द्धवज्ञापनलाई करको दार्रामा आउने द्धवषर् सलुनश्चित गने साथै द्धवज्ञापन करको 
अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउने । 

 सावयजलनक जग्गा बाहेक लनजी घर र जग्गामा राश्चखएका द्धवज्ञापन सामग्रीमा समेत कर लगाउने 
गरी कानूनी व्र्बस्था गने ।  
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३.३.२ गैरकर राजस्व 

क) बहाल लबटौरी शलु्क 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र आफूले लनमायण, रेखदेख वा 
सञ्चालन गरेको हाटबजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका सिंरचनाको उपर्ोग बापत बहाल 
लबटौरी शलु्क लगाउन पाउने व्र्वस्था गरेको छ । उक्त ऐनको आधारमा नगरपाललकाको आलथयक 
ऐन २०७७ अनसुार आलथयक वषय २०७७/०७८ देश्चख लाग ुहनुे गरी बहाल लबटौरी शलु्क लगाइने 
व्र्वस्था गरेको छ ।   

ताचलका नं. 15 बहाल चबटौरी शलु्क  चववरण 

द्धववरण बाद्धषयक दर रेट (प्रलत वगयफुट) रु. 
क) बजार क्षेत्रमा २  
ख) आवास क्षेत्रम   १   

 

वतयमान अवस्था र सम्भावना : वतयमान अवस्थामा दईु श्चशषयकमा मात्र दर लनधायरण गरेको भए पलन कुनै 
आम्दानी गरीएको छैन र र्सको सम्भावना रहेको हदुा एकमषु्ट रु. ५०००० आगामी वषयमा उठाउन 
सक्ने देश्चखन्छ । 

सधुारका पक्षहरूाः 
 सावयजलनक, पती र ऐलानी जग्गा तथा त्र्स्ता जग्गामा बनेका घर, टहरा तथा अन्र् सिंरचना 

सम्बन्धी द्धवस्ततृ तथर्ािंक सिंकलन गरी बहाल द्धवटौरी शलु्कको दार्रामा ल्र्ाउने । 

 जलमनको उपर्ोग अनसुार शलु्कको दर लनधायरण गने । 

 हाट बजारमा हनुे पसल तथा व्र्ापार सम्बन्धी आवश्र्क तथर्ािंक तथा द्धववरण सिंकलन गने। 

 सिंकललत द्धववरणका आधारमा पसलहरूको वगीकरण गरी हाट बजार द्धवटौरी शलु्कको दर 
लनधायरण गने र सोही आधारमा ठेक्का अिंक कार्म गने । 

 

ख) पाद्धकय ङ शलु्क  
आफ्नो क्षेत्रलभत्र सवारीलाई पाद्धकय ङ सेवा उपलब्ध गराए बापत सेवा  शलु्क लगाउन सद्धकने कलनन ु
अलधकारको प्रर्ोग गदै मेलौली नगरपाललकाले आलथयक बषय  २०७७/०७८ देश्चख लनम्न बमोश्चजमको 
दर लनधायरण गरेको अवस्था छ । 
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ताचलका नं. 16 पार्कय ङ शलु्क चववरण 

क्र.स. द्धववरण  दर  

१  मोटरसाइकल, ररक्सा, अटो ररक्सा, ठेलागाडा र अन्र् 
साधन  प्रलत पटक  

१०  

२  श्चजप, कर प्रलत पटक   ३०   

३  लमलन वस, माइक्रोबस,प्रलत पटक   ४० 

४  बस, ट्रक टर्ाक्टर प्रलत पटक   ५०  

 

वतयमान अवस्था:  

मेलौली नगरपाललकाले आ.व. २०७७ /0७८ देश्चख पाद्धकय ङ सेवा शलु्क लाग ुगरी उठाउिंदै आएको 
छ ।आगामी आ.व. मा रु २५००० को अनमुान गररएको छ । 

सम्भावनााः 
 द्धवलभन्न चाड पवय हरुमा लाग्ने मेला तथा हाट बजारमा आउने सवारी साधनहरुको व्र्वश्चस्थत पाद्धकिं गको 
व्र्वस्थापन गरी थप शलु्क सिंकलन गनय सक्न ेसम्भावना छ । 

सधुारका पक्षहरूाः 
 उपर्कु्त स्थानमा पाद्धकिं ग स्थलको लनमायण गरी पाद्धकिं ग सेवा उपलब्ध गराउने । 

 पाद्धकिं ग शलु्क भकु्तानीको लबलध छनोट गरी कार्ायन्वर्न गने । 

 पाद्धकिं ग समर्को आधारमा पाद्धकिं ग शलु्क कार्म गराउने । 

ग) फोहोरमैला व्र्वस्थापन शलु्क  

वतयमान अवस्थााः  वतयमान अवस्थामा फोहरमैला व्र्वस्थापन सम्बश्चन्ध मेलौली नगरपाललकालेको आलथयक 
ऐन २०७७ मा लनम्न व्र्ावस्था गरी आ.व. २०७७ /0७८ देश्चख लागहुनुे उल्लेख गररएको छ । 

ताचलका नं. 17 पार्कय ङ शलु्क चववरण 

क्र.स.  द्धववरण  दर  

१ ठुला उद्योग जस्तैाः क्रसर, श्चचनी मर्दरा उद्योगहरु वाद्धषयक  २५०००  

२ काठ उद्योग, सलमल, ठुला राइस लमलहरू बाद्धषयक   ३००० 

३ होटल, मास ुपसल प्रलत मद्धहना  ३०  
४ अन्र् व्र्ावसार् प्रलत मद्धहना  २० 
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५ बसोबास भएका घरहरु प्रलत मद्धहना   १५ 
६ ठुला बधशाला प्रलत मद्धहना  २५०००  

  

सम्भावनााः  

शहरीकरणको द्धवकास साँगसिंगै फोहोर मैला व्र्वस्थापन गदै जानपुने कारणले गदाय आगामी आ.ब. मा 
१ लाख शलु्क उठने अनमुान गररएको छ । 

घ) लसफाररस तथा प्रमाश्चणत दस्तरु  

नगरपाललकाले घर जग्गा नामसारी लसफाररस,कृद्धषपश ु समहुदताय नद्धवकरण शलु्क, स्थार्ी बसोवास 
लसफाररस,नागररकता र प्रलतललद्धप लसफाररस, अिंलगकृत नागररकता लसफाररस, आलथयक अवस्था कमजोर  
वा द्धवपन्नता प्रमाश्चणत,  आलथयक अवस्था वललर्ो वा सम्पन्नता  प्रमाश्चणत, द्धवद्यतु जडान लसफाररस, धारा 
जडान लसफाररस, श्चजद्धवत रहेको लसफाररस, दवैु नाम गरेको व्र्श्चक्त एउटै हो भने्न लसफाररस/ फरक 
जन्मलमलत सिंशोधन लसफाररस ,जग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस र प्रमाश्चणत, व्र्वसार् वन्द लसफाररस, व्र्वसार् 
सञ्चालन नभएको लसफाररस, व्र्ापार व्र्वसार् नभएको लसफाररस, कोट फी लमनाहा लसफाररस, नावालक 
पररचर्पत्र लसफाररस, चौपार्ा सम्बन्धी लसफाररस, गााँउपाललकामा दताय वा नद्धवकरण भएका व्र्वसार् 
को लसफाररस,उद्योग ठाउाँ सरी लसफाररस,द्धवद्यालर् ठाउाँ सरी लसफाररस,आश्चन्तररक बसाइाँसराई 
लसफाररस,व्र्श्चक्तगत द्धववरण लसफाररस,जग्गा दताय लसफाररस दस्तरु आर्द जस्ता अन्र्  लसफाररस तथा 
प्रमाश्चणत दस्तरु कार्ायन्वर्न गदै आइरहेको छ । 

वतयमान अवस्थााः 
मेलौली नगरपाललकाले लसफाररस तथा प्रमाश्चणत दस्तरु  लाग ु गरी उठाउिंदै आएको छ ।मेलौली 
नगरपाललकाले आ.व. २०७६/७७ मा रु १४७८७५०  सिंकलन भएको छ भने आगामी आ.व. मा 
रु १७९७५०० को अनमुान गररएको छ । 

  

सम्भावनााः 
ताचलका नं. 18 चसफाररस तथा प्रमाचणत दस्तुरको सम्िाव्यता चवश्लेषण 

प्रमाश्चणत तथा दस्तरुका प्रकारहरु अनमुालनत सिंख्र्ा 
औसतदर 

सम्भाव्र् रकम (रु) 
 (वाद्धषयक) 

लनवेदन तथा लसफारीस दस्तरु १९७२  ५००   ९८६०००   

व्र्श्चक्तगत घटना दताय द्धवलम्ब दस्तरु १९७२   १००  १९७२००  
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प्रमाश्चणत दस्तरु ३९५    ४०० १५८०००    

अन्र् दस्तरु ५९१  ३००   १७७३००   

न्र्ाद्धर्क दण्ड जररवाना र जफत ७९   ५००   ३९५००   

प्रशासलनक दण्ड जररवाना ७९   ५००  ३९५००   

अन्र् द्धवद्धवध आर्   २०००००    

जम्मा   १७९७५०० 

 

मालथको ताललका अनसुार गााँउपाललकाको कुल घरधरुी सिंख्र्ा ३९४३ को आधारमा सिंख्र्ा लनधायरण 
गररएकोछ जस अनसुार लनवेदन तथा लसफारीस दस्तरुमा ५० प्रलतशत, व्र्श्चक्तगत घटना दताय द्धवलम्ब 
दस्तरुमा ५० प्रलतशत, प्रमाश्चणत दस्तरुमा १० प्रलतसत, अन्र् दस्तरुमा १५ प्रलतशत, न्र्ाद्धर्क दण्ड 
जररवाना र जफतमा २ प्रलतशत, प्रशासलनक दण्ड जररवानामा २ प्रलतशत गररएको छ ।  

सधुारका पक्षहरूाः लसफाररस  तथा प्रमाश्चणत दस्तरुका सन्दभयमा लनम्नअनसुार सझुावहरु प्रस्ततु गररएको 
छाः 
१. अनलाइन द्धवलधमाफय त लसफाररस तथा प्रमाश्चणत दस्तरुको सिंकलन गने व्र्वस्था गने । 

२. व्र्श्चक्तगत घटना दतायका लालग अलभर्ान सिंचालन गने । 

३.लसफाररस गदाय शलु्क लतरे नलतरेको र्द्धकन गरेर मात्र लसफाररस गने । 

४. वडाबाट सिंकललत दस्तरुहरु श्चशषयक सद्धहतको द्धववरण तर्ार पने । 

५. वडा कार्ायलर्को लबललिंग प्रणालीलाई कम्र्टुर सफ्टवेर्रमा आधाररत बनाउने । 

६. नगरपाललका र वडाको कम्र्टुर प्रणालीमा नेटवद्धकिं ग गने । 

 

ङ) पर्यटन स्थल प्रवेश शलु्क  

वतयमान अवस्थााः  

वतयमान अवस्थामा नगरपाललकाले पर्यटन स्थल प्रवेश शलु्क लनधायरण गरेको छैन । 

सम्भावनााः 
पहाडी तथा दगुयम क्षेत्रमा मा अवश्चस्थत र्स नगरपाललकामा पर्यटन स्थल प्रवेश शलु्कको सम्भावना 
न्रू्न देश्चखएको छ। 

 

च) नक्शापास दस्तरु  
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वतयमान अवस्था : मेलौली नगरपाललकालेको आलथयक ऐन २०७७ मा नक्सा पास दस्तरु उठाउनका 
लालग व्र्वस्था गरी आ.व. २०७७ /०७८ देश्चख लागहुनुे उल्लेख गररएको छ ।जसमा घर नक्सा 
पास द्धकताब दस्तरु रु. १००० सद्धहत १००० वगयफुट भन्दा मालथको घर लनमायण गदाय औसतमा रु 
७५० र १००० वगयफुट भन्दा मलुन रु. ४.७५ तोकेको छ। 

 

सम्भावना: 
नगरपाललका लभत्र भएका ३९३४ घर धरुरमध्रे् १०प्रलतशत घरधरुी (३९३)बाट आगामी आ.ब.मा 
घरको नक्सदस्तरु वापत रु. ३९३ हजार  उठने अनमुान  गररएको छ। 

 

छ ) लबक्रीबाट प्राप्त रकम (स्लेट, ढुिंगा, लगट्टी, बालवुा तथा माटोजन्र् वस्त ुलबक्री) 
वतयमान अवस्था:  
मेलौली नगरपाललकालेको आलथयक ऐन २०७७ मा प्राकृलतक श्रोतको द्धवक्री (स्लेट, ढुिंगा, लगट्टी, बालवुा 
तथा माटोजन्र् वस्त)ु बाट उठाउने रकमको लनधायरण पाललका लभत्र र पाललका बाद्धहर गरी दईु 
द्धकलसमले तोकेको छ । 

सम्भावना: 
नगरपाललका लभत्र रहेका खोला, नदी तथा खानीहरु बाट लनस्कने स्लेट, ढुिंगा, लगट्टी, बालवुा तथा 
माटोजन्र् वस्त ुलबक्रीको लालग तत्काल वातावरणीर् प्रभाब मलु्र्ािंकन गरी राजश्वको श्रोत बरृ्द्द गनय 
सक्ने सम्भावना देश्चखन्छ । मेलौली नगरपाललकालेको आलथयक ऐन २०७७ को अनसूुची १३ मा 
भएको ब्र्वस्था अनसुार आमामी आ.ब.मा रु २०००००० रकम सिंकलन गने अनमुान गररएको छ । 

सधुारका पक्षहरूाः  ढुिंगा, लगट्टी, बालवुा द्धवक्रीको सन्दभयमा लनम्नअनसुार सझुावहरु प्रस्ततु गररएको छाः  
१. वातावरणीर् प्रवाब मलु्र्ािंकन गने । 

२. लबक्रीको दर लनधायरण गने । 

 

झ) सामदुाद्धर्क वनको वन पैदावार लबक्रीबाट प्राप्त हनु ेआर्  

वतयमान अवस्थााः  

र्स नगरपाललकामा रहेका सामदुाद्धर्क वन तथा ती वनहरुबाट लबक्री हनुे वन पैदावरको पररमाण 
सम्बन्धी तथर्ािंक उपलब्ध नभएकाले आगामी आ.व.मा जम्मा रु. २ लाखको कार्यक्रम बन्न सक्ने 
अनमुान लगरएको छ । 

सधुारका पक्षहरूाः 
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 नगरपाललकामा रहेका सामदुार्ीक वना तथा वन पैदावर सम्बन्धी अलभलेख सिंकलन गने । 

 सामदुार्ीक वन पैदावर लबक्री तथा उपर्ोग सम्बन्धी वाद्धषयक कार्यर्ोजना नगरपाललकाले स्वीकृत 
गने । 

 आर् सिंकलन सम्बन्धी प्रावधान आलथयक ऐनमा समावेश गने । 
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पररच्छेद - ४ 

आर् सिंकलनको सिंस्थागत क्षमता तथा सिंकलन अवस्था 
 

४.१ राजस्व पररचालन सम्बन्धी सिंस्थागत सिंरचना 
स्थानीर् सरकार सिंचालन ऐन, २०७४ ले राजस्व सम्बन्धी नीलत तथा कानूनको तजुयमा,  सिंशोधन,  पररमाजयन 
र सोको पररपालनाका सम्बन्धमा आवश्र्क परामाशय प्रदान गनय स्थानीर् स्तरमा एक राजस्व परामशय 
सलमलतको  पररकल्पना गरेको छ । मेलौली नगरपाललकाको राजस्व परामशय सलमलतको सिंस्थागत 
सिंरचना देहाए बमोश्चजम रहेको छ  ।                                     
ताचलका नं. 19 मेलौली नगरपाचलकाको राजस्व परामशय सचमचत 

क्रसिं नाम पद श्चजम्मेवारी 
१ श्री राधा कुमारी ओझा  उप मेर्र  सिंर्ोजक 

२ श्री राजेन्र लसिंह काकी का.पा. सदस्र् सदस्र् 

३ श्री सरुत लसिंह नेगी  का.पा. सदस्र् सदस्र् 

४ श्री पदम लसिंह ठगनु्ना   का.पा. सदस्र् सदस्र् 

५  श्री लनमयला चन्द प्रलतलनलध सदस्र् 
६ श्री सरी राम पाकी  प्रलतलनलध सदस्र् 
७  श्री धमयराज न्र्ौपाने  राजस्व अलधकृत सदस्र् सश्चचव 

 

 

आ.व. २०७७/७८  का लालग स्वीकृत राजस्व सम्बन्धी नीलत तथा कार्यर्ोजनाहरूाः 
 

र्स नगरपाललकाले आलथयक वषय ०७७/०७८ को लालग स्वीकृत गरेको राजश्व सम्बन्धी नीलतहरुको 
द्धवस्ततृ द्धववरण अनसूुची ५ मा समावेश गरीएको छ । 

४.२ आर् सिंकलनको सिंस्थागत व्र्वस्था 
सिंगठन सिंरचनामा र्स नगरपाललकाले  राजस्व तथा आलथयक प्रशासन शाखा अन्तगयत ्रहने गरी राजस्व 
पररचालन उपशाखा गठन गरे तापलन व्र्वहारमा उपशाखाको रुपमा कार्यरत देश्चखदैन ।  

स्थलगत अवलोकन तथा द्धवलभन्न सूचनाका आधारमा हेदाय हाल नगरपाललकाको राजस्व सिंकलनको 
अवस्था देहार्अनसुार रहेको छ: 
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 नगरपाललकामा राजस्व परामशय सलमलतले आवश्र्कता अनसुार बैठक गने, करका दर, दार्रा 
सम्बन्धमा शीषयकगत छलफल गरी स्वीकृलतका लालग नगरसभामा पेश गने गरेको छ । 

 राजस्व तथा आलथयक प्रशासन शाखामा लेखा अलधकृत १, सहार्क लेखापाल १ कार्ायलर् 
सहार्क १ जना गरी ३ जना कार्यरत रहेको। 

 राजस्व उपशाखा तथा उक्त उपशाखाका कमयचारीले गनुयपने कामहरुको कार्यद्धववरण नरहेको। 

 राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीलेनम्र व्र्वहारका साथ सेवाग्राहीलाई सेवा र्दने गरेको ।  

 राजस्व सिंकलनका लालग सबै वडाहरुमा हातले लेश्चख कागजी लबल काट्ने गररएको छ ।  

 

४.३ द्धवगतको आर् पररचालनको अवस्था 
मेलौली नगरपाललकाको द्धवगत आर् द्धववरण देहार् अनरुुप वदृ्धि दर अनरुुप आगामी आ.व को आर् 
अनमुान गररदै राजश्व प्रक्षेपण गररएको छ । 

ताचलका नं. 20 मेलौली नगरपाचलकाको राजस्व संकलनको अवस्था आन्द्तररक आर्को अवस्थााः 

      (रु हजारमा): 
क्र.सिं. प्रमखु स्रोत २०७६/७७ को र्थाथय कैद्धफर्त 
 कर   
१. सम्पिी कर   
2. भलूम कर (मालपोत) ८५.८७  
३ घर-जग्गा रश्चजिेसन शलु्क १३.२६  
४ गैर कर बेरुज ु २.३८  
५. सेवा शलु्क (सवै द्धकलसमका)    
६. दस्तरु (लसफाररश, प्रमाश्चणत¸ नक्सा 

पास आर्द) 

१४७८.७५  

८. सम्पलत भाडा १७२९.०६  
९. अन्र् २३७.३०  
 जम्मा -  
 कूल जम्मा ३८६५.७०  
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ताचलका नं. 21 मेलौली नगरपाचलकाको कूल आर् संरचना 

आर् स्रोत 
२०७६/७७ 

रु.(हजारमा) 
प्रलतशत 

२०७७/७८ 
रु.(हजारमा) 

प्रलतशत 
२०७८/७९ 
रु.(हजारमा) 

प्रलतशत 

आन्तरीक 
आर् (रु.) 

३८६५.७० ०.८६  ११२००  २.२  ५४००  १   

राजश्व 
बााँडफााँड (रु.) 

७५८८२.४५ 
१६.८
९ 

७६४००.२१०  १५  ७९१२१  १४   

बाह्यस्रोत 
(रु.) 

३६९६६९  
८२.२
५   

३५३१७७  ७०  ४८२६७  ८२  

जनसहभागीता -      

गतवषयको 
मौज्दात 

-  ६५०१२.१९०  १२.८  १९५०० ३    

जम्मा ४४९४१७.१५ १००  ५०५७८९.४  १००  ५९२२८८  १००  

 

४.४ राजस्व पररचालनमा देखएका चनुौलतहरु  

मेलौली नगरपाललकाले राजस्व अलधकार क्षेत्रलभत्रका रहेका धेरै सम्भावनाहरु उपर्ोगमा ल्र्ाएका छैन। 
समग्रमा र्स नगरको राजस्व पररचालनको क्षेत्रमा लनम्नअनसुारका प्रमखु चनुौलतहरु द्धवद्यमान रहेको 
देश्चखन्छ:  

 

क. राजस्व प्रशासनका लालग उपर्कु्त सिंगठन लनमायण तथा क्षमता द्धवकास  

राजस्व सिंकलनलाई प्रभावकारी तथा पारदशी बनाउन राजस्व सिंकलन सम्बन्धी छुटै्ट कार्यद्धवलधहरू, 

आवश्र्क जनशश्चक्त, कार्यस्थल तथा आवश्र्क उपकरण सद्धहतको वातावरण हनु ु आवश्र्क छ 
।वडास्तरमा पर्ायप्त कमयचारीको अभावका करण हाते लबल प्रर्ोग गने गररएको छ। राजस्व शाखाका 
लालग पर्ायप्त स्थानको कमी रहेको देश्चखन्छ। राजस्व शाखामा एकजना राजस्व अलधकृतका अलतररक्त 
थप तीन जना कमयचारी कार्यरत छन।् वडा कार्ायलर्हरुको हकमा एकजना वडा सश्चचव र एकजना 
सहार्क कमयचारी कार्यरत रहेको देश्चखन्छ। कार्यबोझका आधारमा कमयचारी कम देश्चखन्छ। 

ख. तथर्ािंक सिंकलन तथा लनर्लमत अद्यावलधकरणको पिलत स्थापना  

हाल नगरपाललकामा सम्पश्चि कर, भलूम कर (मालपोत), व्र्वसार् कर तथा अन्र् कर र गैरकर बझुाउने 
करदाताको सिंख्र्ा के कलत छ भने्न र्कीन तथर्ािंक छैन । एकालतर लबललङ पिलतलाई पूणयरुपमा 



42 
 

कम्प्र्टुरमा आधाररत बनाउनपुने देश्चखन्छ भने अकायलतर सबै करदाताको लगत सिंकलन गनुयपने 
आवश्र्कता रहेको छ। पूणयरुपमा कम्प्र्टुरमा आधाररत लबललङ गने पररपाटी भए मात्र कुन शीषयकमा 
कर लतने कलत करदाता छन ्भने्न र्कीन साथ तरुुन्त भन्न सद्धकने श्चस्थलत रहन्छ र करदाताको लगत 
सिंकलन पिात दार्रामा आउन बााँकी करदाताको सिंख्र्ाका बारेमा आाँकलन गनय सद्धकन्छ । 

ग. आन्तररक आर् पररचालन नीलत तथा कार्यद्धवलध  

नगरपाललकाले आर् पररचालन सम्बन्धी सम्पश्चि व्र्वस्थापन, घरबहाल, नदीजन्र् पदाथय बाहेक अन्र् 
क्षेत्रहरुमा समेत कार्यद्धवलध तर्ार गरी वडा सलमलतहरूलाई समेत उपलब्ध गराउन ुपदयछ । र्समा 
आर् सिंकलन गने तररका, प्रलतवेदन बझुाउन ेढााँचा, नगद दाश्चखला सम्वन्धी ब्र्वस्था, अनगुमन जस्ता 
द्धवषवस्त ुपदयछन ्।  

  

घ. राजस्वका दर लनधायरण तथा प्रचार प्रसार  

नगरपाललकाले लबिमान  कानूनी व्र्वस्था अनसुार राजस्व सिंकलनका लालग दर लनधायरण गदाय 
सरोकारवाला व्र्श्चक्त तथा सिंघ सिंस्थाहरुसाँग पर्ायप्त छलफल गने र सभाबाट स्वीकृत भएको करलाई 
जनस्तरसम्म प्रचार प्रसार गनय आवश्र्क हनु्छ । नगरपाललकाले करदातालाई लतनुयपने कर रकम 
सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन अलग्रम सूचना सम्प्रषेण गने द्धवलधको उपर्ोगसाँगै करदाता श्चशक्षामा 
पलन पर्ायप्त ध्र्ान र्दन सकेको देश्चखदैन । र्सका अलतररक्त राजस्व प्रशासनमा दण्ड र परुस्कारको 
नीलतलाई प्रभावकारी रुपमा अवलम्बन गनुय पने देश्चखन्छ ।  

 

ङ. समन्वर् सिंर्न्त्र  

राजस्वका आधार लनधायरण तथा दरहरूमा पररमाजयनका लालग राजस्व परामशय सलमलतको भलूमकालाई 
प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क हनु्छ । राजस्व पररचालन सम्बन्धी नीलत लनमायण, शलु्क तथा दस्तरुको 
दर लनधायरण, राजस्व सिंकलन द्धवलध लनधायरण जस्ता कार्यमा सम्बश्चन्धत आन्तररक तथा बाह्य 
लनकार्हरूसाँग प्रभावकारी समन्वर्को खााँचो देश्चखन्छ । आर् सिंकलनमा वडा सलमलतको भलूमकालाई 
स्पष्ट व्र्ाख्र्ा गरी वडा र राजस्व शाखाबीच लनरन्तर समन्वर्को खााँचो देश्चखन्छ । साथै रोर्ल्टी 
लगार्तका राजस्व बााँडफााँड सम्बन्धमा नेपाल सरकारसाँग, सवारी साधन कर तथा घरजग्गा रद्धिेशन 
दस्तरुको बााँडफाँ टका लालग प्रदेश सरकारसाँग र द्धवगत बषयहरुको राजस्व बााँडफााँटका लालग श्चजल्ला 
समन्वर् सलमलतसाँग पर्ायप्त समन्वर् कार्म नहुाँदा ती लनकार्बाट नगरपाललकामा प्राप्त हनुे स्रोत लनर्लमत 
रुपमा प्राप्त हनु सकेको देश्चखदैन ।  
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च. चहुावट लनर्न्त्रण, पारदश्चशयता र जवाफदेद्धहता  

आर्को सिंकलन अवस्थाको अनगुमन गरी राजस्व चहुावट भएको पाइएमा त्र्सलाई लनर्न्त्रण गनय 
तत्काल आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ। नगरपाललकाले आर् व्र्र्को द्धववरण आवलधक रूपमा प्रकाशमा 
ल्र्ाउन,ु करदातासाँग लनरन्तर सिंवाद गनुय, सूचना प्रद्धवलध तथा सामाश्चजक लमलडर्ामाफय त ्राजस्व र खचयको 
द्धववरणबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराउन ु र्स र्दशातफय को केही सकारात्मक प्रर्ासहरू हनु 
सक्दछन।् 
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पररच्छेद - ५ 

राजश्व सधुार कार्यर्ोजना 
 

५.१ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना  

राजश्व सधुार कार्यर्ोजनाको मखु्र् उदे्दश्र् स्थानीर् तहको राजश्व पररचालनमा सधुार ल्र्ाउनको लालग 
र्ोजनाबि रुपमा कार्य सिंचालन गनुय हो । स्थानीर् तहको राजश्व प्रक्षेपण गरी सोको आधारमा वजेट 
तर्ार गने तथा राजश्व परामशय सलमलतको लसफाररशमा राजश्वका दररेट लनधायरण गने कार्यमा राजश्व 
सधुार कार्यर्ोजनाले सहर्ोग गदयछ । 

नगरपाललकाको राजस्व पररचालनमा के कस्ता समस्र्ा छन ्र सधुारका लालग के कस्ता कृर्ाकलापहरु 
सञ्चालन गनय आवश्र्क छ भने्न द्धवषर्मा लनवायश्चचत जनप्रलतलनलध र सो कार्यमा सिंलग्न जनशश्चक्त नै 
सबैभन्दा बढी जानकार हनु सक्दछन ्। त्र्सबाहेक सरोकारवालाहरुको अनभुव पलन आफैमा महत्वपूणय 
मालनन्छ । र्स कार्यका लालग बाह्य परामशयदाताको भमूीका उनीहरुलाई समस्र्ा पद्धहचान गरी 
समाधानका सही उपार् पद्धहल्र्ाउने कुरामा सहजीकरण गने सम्मको हनु्छ । तसथय र्ो कार्यर्ोजना 
तजुयमा गदाय पलन र्सै अवधारणा अनरुुप सहभालगतामूलक कार्यशालाको आर्ोजना गररएको लथर्ो । 
कार्यशालाका सहभागीहरूलाई चार वटा समूहमा द्धवभाजन गरी गररएको समूह कार्य र त्र्स उपर 
प्लेनरीमा भएको छलफलका आधारमा तर् भएका द्धवषर्बस्तलुाई परामशयदाताबाट  सिंकललत अन्र् 
सूचना तथा द्धवश्लषेणबाट आएका नलतजाहरूलाई समेत समावेश गरी राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार 
गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनाका द्धक्रर्ाकलापहरूलाई बहृत ्रुपमा लनम्न तीन क्षेत्रमा द्धवभाजन गरीएको 
छाः  

क. कर राजस्व सधुार र्ोजना 
ख. गैरकर राजस्व सधुार र्ोजना 
ग. राजस्व प्रशासन सधुार र्ोजना  
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क. कर राजस्व सधुार र्ोजना 
ताचलका नं. 22 कर राजस्व सूधार कार्यर्ोजना 

क्र.सिं 
 कर 
राजस्वको 
श्चशषयक 

सधुारका लागी गनुयपने कार्यहरु  समर्ावलध श्चजम्मेवारी 

१ 
भमूीकर 

(मालपोत) 

 मालपोत कार्ायलर्बाट 
जग्गाको अलभलेख प्राप्त 
गनय 

 वडागत रुपमा सम्पूणय 
जग्गाको अलभलेख राख्न े
र लनर्लमत अद्यावलधक 
गने 

 जग्गाको पनुवगीकरण 
गरी मूल्र्ािंकनलाई 
वैज्ञालनक बनाउने 

आ.ब. 
२०७८/०८९ देश्चख 
लनरिंतर  

राजस्व शाखा  

२ सम्पश्चिकर 

 सम्भाव्र् सम्पश्चि 
करदाता सबैको द्धववरण 
सिंकलन गरी अद्यावलधक 
गने 

 सम्पश्चि कर सम्बन्धी 
फाराम अनलाइन 
प्रद्धवलधबाट भने व्र्वस्था 
गने 

 सम्पश्चि कर सम्बन्धी 
जनचेतना श्चशद्धवरसञ्चालन 
गने 

आ.ब. 
२०७८/०८९ देश्चख 
लनरिंतर 

सूचना प्रालबलधक शाखा  

३   सवारी कर  

 दताय तथा नद्धवकरण 
कार्यद्धवलध बनाउने 

 भाडा लनधायरण गने  

 सवारी नम्बर कार्म गने  

आ.ब.२०७८/०८९ 
देश्चख लनरिंतर 

नगर कार्यपाललका  
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 ४ 
 घरजग्गा 
बहाल कर 

 घर बहाल करलाई 
प्रगलतशील प्रणालीमा 
लनधायरण गने  

 घर नम्बर लाग ुगने   

आ.ब. 
२०७८/०८९ देश्चख 
लनरिंतर 

सूचना प्रद्धवलध शाखा, 
आलथयक प्रशासन शाखा 
र वडा कार्ायलर्हरु 

 ५  व्र्वसार्कर  

 नर्ााँ दताय तथा 
नवीकरणका लालग 
श्चशद्धवर सञ्चालन गने 

  सम्भाव्र् व्र्वसार् 
करदाता सबैको 
द्धववरणसिंकलन गरी 
लनर्लमत अद्यावलधक गने 

 अनलाइन प्रद्धवलधबाट 
व्र्वसार् दताय अलभलेख 
राख्न े

 

आ.ब. 
२०७८/०८९ देश्चख 
लनरिंतर 

आलथयक द्धवकास शाखा 
र सूचना प्रद्धवलध शाखा   

६ 

जडीवटुी, 
कवाडी र 
जीवजन्त ुकर 

 ठेक्का प्रणाली लाग ुगने 

 सिंकलन केन्रको स्थापना 
गने  

आ.ब. 
२०७८/०८९ देश्चख 
लनरिंतर 

आलथयक प्रशासन शाखा  

७    द्धवज्ञापन कर  

 कार्यद्धवलध लनमायण गने  

 सम्भाव्र्ता अध्र्ार्न गन े 

 अनगुमन प्रभावकारी 
बनाउने  

आ.ब. 
२०७८/०८९ देश्चख 
लनरिंतर 

नगर कार्यपाललका र 
राजस्व परामशय सलमलत   

 

ख. गैरकर राजस्व सधुार र्ोजना 
गैरकर राजस्वको क्षेत्रमा आवश्र्क सधुारका लालग लनम्नानसुारका कृर्ाकलापहरु प्रस्ताव गररएको छाः 
ताललका २१ : गैरकर राजस्व सूधार कार्यर्ोजना 

क्र.सिं 
गैरकरराजस्वका 
श्चशषयक 

सधुारकालालग गनुयपने कार्यहरु समर्ावलध श्चजम्मेवारी 

१ 

ढुिंगा, लगट्टी, 
बालवुा, जराजरुी,  
आर्द प्राकृलतक 
वस्तकुो लबक्री 

 सम्भाव्र् क्षेत्रहरुको प्रारश्चम्भक 
वातावरणीर् परीक्षण गने, 

 प्रारश्चम्भक वातावरणीर् 
परीक्षणका अलतररक्त आवश्र्क 

२०७९ जेष्ठ 
मसान्त सम्म 

वातवरण एवम 
राजस्व शाखा  



47 
 

भए वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ािंकन समेत गने,  

 लबक्रीको दर लनधायरण गने, 
 वाद्धषयक ठेक्का लगाउने, 
 आलथयक ऎन लबपररत जाने 

ठेकेदारलाई कारवाही गने   

 २   वन पैदावर  

 सामदुाद्धर्क वन तथा 
वनपैदावार लबक्रीसम्बन्धी 
तथर्ािंक सिंकलन र लनर्लमत 
अद्यावलधक गने, 

 सामदुाद्धर्क वनको वन पैदावार 
लबक्रीवापत प्राप्त हनुे रकमको 
दश प्रलतशत रकम सम्बश्चन्धत 
शीषयकमा दाश्चखला गरी गाउाँ 
पाललकाको सश्चञ्चत कोषमा 
जम्मा गने  

२०७८-०७९ 
देश्चख 

कार्य पाललका तथा 
राजस्व शाखा  

 ३  
नक्सा पास 
दस्तरु 

 आलथयक ऎन सिंशोधन गने  

 करको दार्रा बढाउने  

 

२०७८-०७९ 
देश्चख 

नगर कार्यपाललका  

४  

बहाल द्धवटौरी 
शलु्क 

 प्रलतजग्गाको लगत सिंकलन 
गने, 

 प्रलतजग्गामा बनेका घर 
टहराहरुबाट बहाल लबटौरी 
शलु्क  असलु गने 

२०७८-०७९ 
देश्चख 

सम्बश्चन्धत वडा 
कार्ायलर्  

५  पाद्धकिं ग शलु्क  

 पाद्धकिं ङका लालग उपर्कु्त 
सावयजलनक जग्गा पद्धहचान गने, 

 प्राथलमकताका आधारमा पाद्धकय ङ 
स्थलहरुको लडजाइन र लनमायण 
गदै जाने,  

 लनमायणमा भएका पाद्धकय ङ 
स्थलमा पाद्धकय ङ, 

२०७८-०७९ 
देश्चख 

नगर कार्यपाललका  
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 शलु्क असलुी द्धवलध तर् गने र 
तर् भएको द्धवलधअनसुार पाद्धकय ङ 
शलु्क असलुी गने 

 

 ६  
 फोहरमैला 
व्र्वस्थापन 

लनश्चज सावयजलनक मोडेलमा कार्यद्धवलध 
लनमायण गने  

२०७८-०७९ 
देश्चख 

नगर कार्यपाललका 

 ७ 

 सेवाशलु्क तथा 
लसफाररश 
प्रमाश्चणत दस्तरु 

 सेवा शलु्क ललन सद्धकन ेक्षते्रहरु 
(अलतलथगहृ, सभाहल, औद्योलगक 
क्षेत्र, बसपाकय ,हाटबजार तथा 
सावयजलनक जग्गाको ललज, कृद्धष 
उपज सिंकलन केन्र, कोल्ड 
स्टोर) आर्दको पद्धहचान गने, 

  पद्धहचान भएका आर्ोजनामध्रे् 
स्वलगानीमा सञ्चालन गने 
आर्ोजनाहरुको सिंभाव्र्ता 
अध्र्र्न गने, 

 सावयजलनक लनजी साझेदारीमा 
सम्पन्न गनय सद्धकने आर्ोजना 
छनौट गरी कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा 
अश्चघ बढाउन,े 

 गाउाँपाललकाले उपलब्ध गराउने 
सेवा शलु्ककोदरमा 
समसामद्धर्क पररमाजयन गने  

२०७८-०७९ 
देश्चख 

र्ोजना शाखा, राजस्व 
परामशय सलमलत र 
नगर कार्यपाललका  

८ 
व्र्श्चक्तगत घटना 
दताय शलु्क 

 समर्मा व्र्लतगत घटना दताय 
गनयका लालग जागरण अलभर्ान 
सिंचालन गने, 

 समर्मा व्र्लतगत घटना दताय 
नगरेमा उच्च शलु्क ललन े
कर्यद्धवधी लनमायण गने  

२०७८-०७९ 
देश्चख 

नगरकार्यपाललका  

 ९  

 दताय, अनमुलत 
तथा नद्धवकरण 
दस्तरु 

 लगानीका आधारमा व्र्बसार् 
दताय तथा  नवीकरण शलु्क 
लनधायरण गने, 

२०७८-०७९ 
देश्चख 

राजस्व परामशय 
सलमलत, 
नगरकार्यपाललका  
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 उधोघरुलाई साना, मझौला 
तथा ठुला गरी द्धवभाजन गने  

 

ग. राजस्व प्रशासन सधुार र्ोजना 
समग्र राजस्व पररचालनलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व प्रशासनको क्षेत्रमा गररन ुपने सधुारका लालग 
देहार् बमोश्चजमका कृर्ाकलापहरु प्रस्ताव गररएको छाः 
ताचलका नं. 23 राजस्व प्रशासन सुधार कार्यर्ोजना  

क्र.सिं. 
राजस्वप्रशासन सधुारका लालग गनुयपने 
कार्यहरु 

समर्ावलध श्चजम्मेवारी 

कानूनी तथा 
नीलतगत 
व्र्वस्था  

 

 आलथयक ऐन पनुरावलोकन गरी 
पररमाजयन गने वतयमान राजस्व 
अलधकारका सम्भाव्र् श्चशषयकहरु 
अनसुार श्चशषयक हेरफेर गने 
व्र्वहाररक नदेश्चखएका, लाग ु
नहनुे तथा सिंघीर् कानूनसाँग 
बाश्चझने प्रावधानहरु हटाउने । 

 राजस्व असलुीको व्र्वस्थासिंगै 
दण्ड, सजार् तथा परुस्कारको 
व्र्वस्था पलन उल्लेख गने । 

 व्र्वसार् कर सम्बश्चन्ध 
कार्यलबलध २०७७ लाई पूणय 
रुपमा लाग ुगने  

 प्रगलतशील करको दर, मूल्र् र 
महत्वको आाधारमा करको 
लनधायरण, समर्ानकूुल करको 
दरमा पररमाजयन गन 

आ.ब.२०७८ 
साउन देश्चख 
लनरन्तर  

 

राजस्व शाखा, 
राजस्व परामशय 
सलमलत  

 

सािंगठलनक 
स्वरुप 

राजस्व सम्बन्धी कामको चाप र 
आवश्र्कता अनसुार वडा कार्ायलर् 
देश्चख नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा 
कमयचारी दरबन्दी थप गने  

 

आ.ब.२०७९ 
असर सम्म  

प्रमखु प्रशासकीर्  

अलधकृत,  
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भौलतक 
पूवायधार  

तथा सिंरचना 
 

सेवाग्राहीमैत्री भौलतक सिंरचना तर्ारी: 
 खानेपानी, शौचालर्, प्रलतक्षालर्, 

चमेनागहृको व्र्वस्था गने, 
 पद्धहले आउनेलाई पद्धहलो सेवा 

र्दने  

 टेण्डर, द्धवज्ञापन लगार्तका 
सूचनाहरु छापा तथा द्धवद्यतुीर् 
लगार्तका प्रभावकारी तथा 
सान्दलभयक माध्र्मबाट प्रसार 
गने  

आ.ब.२०७९ 
असर सम्म, 
तोद्धकएको लमलतमा  

नगरकार्यपाललका  

पारदश्चशयता 
तथा  

जवाफदेद्धहता  

 

 नागररक वडापत्रको व्र्वस्था 
गने 

  मोबाइल एपको व्र्वस्था 
लनमायण गने  

  हरेक वषय करमा समर्ानकूुल 
अद्यावलधकरण 

२०७८ असोज 
मसान्त सम्म  

सूचना प्रद्धवलध शाखा 
र राजस्व शाखा  

करदाताको  

पद्धहचान 

 

 वगीकृत करदाता तथर्ािंक 
सिंकलन 

 कर छुट नहनुे सेवाको 
वगीकरण 

 प्रत्रे्क पररवारको 
सम्पश्चि/आम्दानीको लगत  

    सिंकलन 

२०७८ चैत 
मसान्त 

आलथयक प्रशासन 
शाखा, राजस्व 
शाखा, वडा 
कार्ायलर्  

राजस्व 
सधुार 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्वर्न 

  करदातालाई कर लतनेबारेको 
जानकारी  एसएमएस 
लगार्तका प्रभावकारी 
माध्र्मबाट गराउन े

  कर नीलतमा दण्डात्मक र 
उत्प्ररेणामूलक दवैु लसिान्तको 
सन्तलुलत प्रर्ोग गने । जस्तै, 

द्धढलो कर लतनेलाई द्धवलम्ब 
शलु्क लगार्त दण्डको 

२०७८ असर 
मसान्त 

राजस्व परामशय 
सलमलत  
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व्र्वस्था र लनर्लमत तथा बढी 
कर लतने करदातालाई 
परुस्कारको व्र्वस्था गने 

  कर उठाउने टोली खटाई 
व्र्वसार् दताय, नवीकरण गने 

 द्धवलभन्न सञ्चार माध्र्मबाट कर 
असलुीका लालग चेतनामूलक 
प्रचार प्रसार गने । 

करदाताको  

अलभलेख 

 

द्धवद्यतुीर् प्रद्धवलधको प्रर्ोगबाट सबै 
प्रकारका करदाताको अलभलेख राख्न ेर 
अद्यावलधक गदै जाने 
 

लनर्लमत तथा 
वाद्धषयक 

राजस्व शाखा,  
वडा  

कार्ायलर्हरु 

अनगुमन  

मूल्र्ािंकन 

 

 सम्बश्चन्धत शाखा सलमलतले 
वडादेश्चख गाउाँपाललकाको सबै 
शाखा तथा सम्पूणय 
सरोकारवाला लनकार्मा 
स्थलगत लनरीक्षण गने, 

 करको महत्व बझुाउने, 
सझुाव सिंकलन गने 

हरेक आ.व.को  

अश्चन्तम  

चौमालसक 

 

राजस्व अनगुमन 
सलमलत  

आन्तररक 
लेखा  

परीक्षण 

 

 चाल ुआ.व.मा भए गरेका कर 
असलुीको आन्तररक एवम ्
अश्चन्तम लेखा परीक्षण गने 

 आलथयक प्रलतवेदन तर्ार गने 

 

आगामी  

आ.व.को प्रथम  

चौमालसक 

 

राजस्व शाखा 
आ.ले.प. शाखा 
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पररच्छेद - ६ 

आगामी तीन वषयको आर् प्रके्षपण 
 

६.१ राजस्व प्रक्षेपणका आधारहरु 

राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ारी पिात सोको कार्ायन्वर्नबाट स्थानीर् तहको राजश्व सिंकलनमा पने 
प्रभावको समेत द्धवश्लषेण गरी भद्धवष्र्को लालग प्राप्त हनुे राजश्वको प्रक्षेपण गनुय पदयछ ।  राजश्व प्रक्षेपणको 
लालग लनम्न द्धवलधहरुमध्रे् राजश्वका स्रोतको उपलब्ध सूचनाको आधारमा कुनै एक द्धवलध प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउन सद्धकन्छ ब्र्वास्ता रहेको छ । 

क. तथर्ािंद्धकर् आधार 
ख. द्धवगतको राजश्व बदृ्धिदरको आधार 
ग. सिंझौताको आधार 
घ. लमसम बदृ्धिदर 
र्सैगरी र्स मेलौली नगरपाललकामा प्रत्रे्क शीषयकको आर् प्रक्षपेण गदाय देहार्का आधारहरु ललइएको 
छाः  

ताचलका नं. 24 राजश्व प्रके्षपणका आधारहरू 

राजस्वसिं
केत 

राजस्व श्चशषयक 
कुल सम्भाव्र्ता 
(रु हजारमा) 

आर् प्रक्षपेणका आधारहरू 

११३१३ सम्पश्चिकर ७००  

कुल सम्भाव्र्ताको पद्धहलो वषय ८० प्रलतशत 
सिंकलन हनुे र त्र्स पिात क्रमशाः वाद्धषयक १० 
प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे । 

११३१४ 
भमूी कर 

(मालपोत) 
७५०  

कुल सम्भाव्र्ताको पद्धहलो वषय ८० प्रलतशत 
सिंकलन हनु ेर त्र्स पिात कमयश: वाद्धषयक १० 
प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे । 

११३२१ घर बहाल कर ३७९  

कुल सम्भाव्र्ताको पद्धहलो वषय ९० प्रलतशत 
सिंकलन हनु ेर त्र्स पिात कमयश: वाद्धषयक १० 
प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे । 
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११३२२ 
बहाल लबटौरी 
शलु्क 

५०  

कुल सम्भाव्र्ताको पद्धहलो वषय १०० प्रलतशत 
सिंकलन हनु ेर त्र्स पिात कमयश: वाद्धषयक १० 
प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे । 

१४४११ 
बााँडफााँड भई प्राप्त 
हनुे म.ुअ.कर 

 

हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ािंक  

नभएकाले अनमुान नगररएको । 

१४४२१ 
बााँडफााँड भई प्राप्त 
हनुे अन्ताःशलु्क 

 
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ािंक नभएकाले अनमुान नगररएको । 

११४७२ द्धवज्ञापन कर ३२.५  

चालू आ.व.का लालग रु ३२.५ हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपलछका वषयमा क्रमशाः १० 
प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे हनु े। 

११४७३ मनोरिन कर  
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ािंक नभएकाले अनमुान नगररएको । 

११६१३ 

व्र्वसार् 
रश्चजिेशन 
दस्तरु/घ वगय 

१००  

चालू आ.व.का लालग रु १०० हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपलछका वषयमा क्रमशाः ५ 
प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे हनुे । 

११६९१ 

  

अन्र्कर   

व्र्वसार् कर २७१ 

चालू आ.व.का लालग रु २७२ हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपलछका वषयमा क्रमशाः १० 
प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे हनु े। 

१३३११ 
समानीकरण 
अनदुान 

 

चाल ुआ.व.का लालग प्राप्त लसललङ 

सिंघीर् सरकार बाट ९३९०० हजार 
प्रदेश सरकार बाट ६८७२हजार  

त्र्सपछीका आ.व.मा वाद्धषयक १० प्रलतशतले 
वदृ्धि हनु ेअनमुान । 

१३३१२ सशतय अनदुान  

चाल ुआ.व.का लालग प्राप्त लसललङ 

सिंघीर् सरकार बाट २२७८५९हजार 
प्रदेश सरकार बाट ३४०७हजार 
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त्र्सपछीका आ.व.मा वाद्धषयक १० प्रलतशतले 
वदृ्धि हनुे अनमुान । 

१३३१४ समपरुकअनदुान  

चाल ुआ.व.का लालग प्राप्त लसललङ 

सिंघीर् सरकार बाट १२३०हजार 

प्रदेश सरकार बाट १२५०१हजार 

त्र्सपछीका आ.व.मा वाद्धषयक १० प्रलतशतले 
वदृ्धि हनुे अनमुान । 

१३३१५ द्धवषशेअनदुान  

चाल ुआ.व.का लालग प्राप्त लसललङ 

सिंघीर् सरकार बाट १७५०० हजार 

प्रदेश सरकार बाट ६४०० हजार  

त्र्सपछीका आ.व.मा वाद्धषयक १० प्रलतशतले 
वदृ्धि हनुे अनमुान । 

१४१५१  

सरकारी 
सम्पलतको 
बहालबाट प्राप्त 
आर्  

१९२९.०६२  

चालू आ.व.का लालग रु १९२९.०६२हजार 
अनमुान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा क्रमशाः 
५ प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे हनुे । 

१४१७१ वन रोर्ल्टी  
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ािंक नभएकाले अनमुान नगररएको । 

१४१७२ खानी रोर्ल्टी  
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ािंक नभएकाले अनमुान नगरीएको । 

१४१७३ जलस्रोत रोर्ल्टी  
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ािंक नभएकाले अनमुान नगररएको । 

१४१७४ पवयतारोहणरोर्ल्टी  
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ािंक नभएकाले अनमुान नगररएको । 

१४१७५ पदर्ात्रा रोर्ल्टी  
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ािंक नभएकाले अनमुान नगररएको । 

१४१७६ पर्यटन रोर्ल्टी  
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ािंक नभएकाले अनमुान नगररएको । 
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१४१७७ 
घरजग्गारश्चजिेशन 
शलु्क 

६३.२६८   

चालू आ.व.का लालग रु ६३.२६८  हजार 
अनमुान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा क्रमशाः 
१० प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे हनुे । 

१४१७८ सवारी साधनकर  
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ािंक नभएकाले अनमुान नगररएको । 

१४१७९ 
अन्र्बााँडफााँड हनु े
राजस्व 

 

चाल ुआ.व.का लालग प्राप्त लसललङ 

सिंघीर् सरकार बाट ७४२००हजार   

प्रदेश सरकार बाट १६८२.४५ हजार    

त्र्सपछीका आ.व.मा वाद्धषयक १० प्रलतशतले 
वदृ्धि हनुे अनमुान । 

  

१४२१३ 

लबद्धक्रबाटप्राप्त 
रकम 

(ढुिंगा, लगट्टी, 
बालवुा  

२००० 

चालू आ.व.का लालग रु २००० हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपलछका वषयमा क्रमशाः १० 
प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे हनुे । 

  बन पैदावररु. २००  

चालू आ.व.का लालग रु २०० हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपलछका वषयमा क्रमशाः १०  
प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे हनुे । 

१४२१९ 

अन्र् सेवाशलु्क 
(फोहोरमैला 
व्र्बस्थापन) 

१००  

चालू आ.व.का लालग रु १०० हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपलछका वषयमा क्रमशाः १०  
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सेवा शलु्क 

१५७८.७५१  
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१४२४५ 
नाता प्रमाश्चणत 
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१४३११ 
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३९.५  

चालू आ.व.का लालग रु ३९.५ हजार अनमुान 
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१४३१२ 
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३९.५  

चालू आ.व.का लालग रु ३९.५ हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपलछका वषयमा क्रमशाः ५  
प्रलतशतका दरले वदृ्धिहनुे हनुे । 
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तथर्ािंक नभएकाले अनमुान नगररएको । 

१४५२९ 
अन्र्राजस्व   

(द्धवद्धवध आर्) 
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१५१११ बेरुज ु ७००  
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पररच्छेद - ७ 

लनष्कषय तथा सझुाव 
 

७.१ लनष्कषय तथा सझुावहरु  

मेलौली नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाका क्रममा द्धवलभन्न स्थलगत भ्रमण लगार्त 
अन्र् स्रोतहरुबाट तथर्ािंक तथा सूचनाहरु सिंकलन गररएको लथर्ो । द्धवलभन्न फारमहरुको प्रर्ोग गरी 
नगरपाललका बाट तथर्ािंक तथा सूचनाहरु सिंकलन गनुयका  साथै प्रादेश्चशक सशुासन केन्रका कार्यकारी 
लनदेशक तथा स्थानीर् शासन द्धवज्ञको उपश्चस्थलतमा राजस्व सिंकलन तथा प्रशासनको अवस्थालाई सधुार 
गनयका लालग कार्यशाला माफय त राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएको लथर्ो। सिंकललत तथर्ािंक, 

सूचनाको द्धवश्लषेण तथा राजस्व सधुार कार्यर्ोजनामा लनर्दयष्ट गररएको कृर्ाकलापहरुको कार्ायन्वर्न हनु े
मान्र्ता र त्र्सको नलतजा समेत लाई ध्र्ानमा  नगरपाललकाको आगामी तीन आलथयक वषयका लालग 
राजस्व प्रक्षेपण गररएको छ ।  

आगामी तीन आलथयक वषयहरुमा हनुे आर् सिंरचनालाई तलको ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ: 
ताचलका नं. 26 आगामी ३ वषयको प्रके्षचपत आर् 

राजश्वश्चशषयक प्रस्ताद्धवत प्रक्षदे्धपतआर् ( रु. हजारमा) 
  ०७७ /०७८ ०७८ /०७९ ०७९/ ०८० ०८०/ ०८१ 

आन्तररक आर् १०३१५.८१   १००२२.३   १०९८६.८५  १२०३५  

सिंघीर् राजश्व बााँडफााँडबाट 
प्राप्त आर् 

७४२०० ८१६२०   ८९७८२  ९८७६०.२  

प्रदेश राजश्व बााँडफााँडबाट 
प्राप्त आर् 

१७४५.७२  १९२०.३  २११२.३३  २३२३.५६  

अनदुान ३६९६६९ ४०६६३५.८  ४४७२९९.४  ४९२०२९.३  

नगद मौजाद  ६५०१२.१९०    
जम्मा     ५२०९४२.७२१   ५००१९८.४  ५५०१८०.५८  ६०५१४८.०६  

कुल आर्मा आन्तररक 
आर्को र्ोगदान % 

१४.४६   २  १.९९  १.९९  
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प्रस्ततु मालथ उल्लेश्चखत द्धववरणले 
नगरपाललकाको आन्तररक आर् आलथयक 
वषाय २०७७/०७८ मा गत आ.ब.को 
नगद मौजाद का कारण १४.४६ 
देश्चखएको छ । आगामी आलथयक वषय 
२०७८/७९ नगद मौजाद नरहने 
अनमुान गरी आन्तररक आर् रु १ करोड 
२२  हजार ३०० पगु्ने अनमुान गररएको 
छ, जनु कूल आर्को २  प्रलतशत हनु 
आाँउछ । र्ो रकम सिंकलन गनय पलन 
नगरपाललकाले बतयमान सिंरचना तथा 
ब्र्वस्थापन प्रणालीमा ठूलै पररवतयन गरी 
लनम्न कदम चाल्न जरुरी छ ।  

 

 राजश्व परामशय सलमलतलाई थप द्धक्रर्ालसल बनाई पररचालन गने । 

 आलथयक ऐन तथा कार्यद्धवलधलाई वस्तपुरक बनाउने। 

 सम्पश्चि कर र मालपोत वा भमूीकर असलुी व्र्वस्था कानूनसम्मत बनाउने। 

 प्राकृलतक तथा नदीजन्र् वस्तकुो द्धवक्रीको दर व्र्वहाररक रुपमा लनधायरण गने । 

 सम्भाव्र् लबक्री पररमाण एद्धकन गरी न्रू्नतम ठेक्का अिंक लनधायरण गने । 

 सवारी पाद्धकय ङ्ग स्थल पद्धहचान गरी त्र्स तफय  आवश्र्क प्रकृर्ा अगाडी बढाउने । 

 घरजग्गा बहालकरको दरलाई प्रगलतश्चशल बनाउने र न्रू्नतम बहाल मलु्र् तोकी सोही 
अनसुार असलु गने । 

 राजश्व शाखाको क्षमता द्धवकास गने । 

 

७.२ कार्यर्ोजनाको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

स्थानीर् सरकार सिंचालन ऐन २०७४ को ब्र्वस्था अनसुार राजस्व परामशय सलमलतलाई राजस्वका 
स्रोत, दार्रा तथा दरको द्धवश्लषेण गरी आर् अनमुान गने र स्रोत अनमुान तथा वजेट लसमा लनधायरण 
सलमलतलाई बैशाख १० गते लभत्र आगालम ३ आलथयक बषयको आर् अनमुान गने कार्यमा र्ो राजश्व 
सधुार कार्यर्ोजनाले सहर्ोग गदयछ । हरेक आलथयक बषयको बैशाख पद्धहलो हप्तासम्ममा राजश्व सधुार 
कार्यर्ोजना तर्ार गरी स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतलाई उपलब्ध गराएमा सलमलतबाट 

५००१९८.४
५५०१८०.५८

६०५१४८.०६

०.

१०००००.

२०००००.

३०००००.

४०००००.

५०००००.

६०००००.

७०००००.

०७८ /०७९ ०७९/ ०८० ०८०/ ०८१

आगामी ३ वर्षको प्रके्षपित आय हजारमा

चचत्र 3:आगामी ३ वषयको प्रके्षचपत आर् ग्राफमा 
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गररने लनणयर्हरुको लालग र्ो कार्यर्ोजना  आधारश्चशला हनुेछ । राजश्व सधुारका नीलत, कृर्ाकलापहरु 
तथा वजेट अनमुान पिात राजश्व सधुार कार्यर्ोजना अनसुारका कृर्ाकलापहरु सिंचालन भए नभएको 
तथा अनमुान अनसुार आर् असलुी भए नभएको सम्वन्धमा लनर्लमत रुपमा अनगुमन गने, आगामी 
आलथयक बषयको आर् प्रक्षपेणको लालग त्र्स अवलध सम्मको कृर्ाकलाप तथा आर् असलुी अवस्थाको 
मूल्र्ािंकन गने तथा आलथयक बषय सम्पन्न भएपलछ सो आलथयक बषयको लालग तर् गररएका द्धक्रर्ाकलापहरु 
तथा आर् असलुी अवस्थाको मूल्र्ािंकन गनय आवश्र्क हनु्छ । र्ो राजश्व सधुार कार्य र्ोजनाको 
अनगुमन तथा मूल्र्ािंकनको लालग लनम्न चार तहको अनगुमन तथा मूल्र्ािंकन ब्र्वस्था लसफाररश 
गररएको छ । 

 

१.कार्ायलर् स्तरको अनगुमनाः  

कार्ायलर् स्तरको अनगुमन तथा मूल्र्ािंकनक लालग प्रमखु प्रशासद्धकर् अलधकृत, राजस्व शाखा तथा अन्र् 
सम्वश्चन्धत शाखाका प्रलतलनलधहरुलाई श्चजम्मेवार वनाउन ुपदयछ । स्थानीर् सरकारले कश्चम्तमा मद्धहनामा 
एक पटक बैठक वसी र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था तथा असलुी अवस्थाको अनगुमन गरी लक्ष 
हालसल गनेतफय  आवश्र्क कार्यगत लनणयर्हरु गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन ुप्रभावकारी नलतजा प्राप्त गनय 
सद्धकन्छ। 

 

२.राजश्व परामशय सलमलतवाट अनगुमन तथा मूल्र्ािंकनाः 
राजश्व परामशय सलमलतले चौमालसक रुपमा राजश्व सधुार र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था, आर् 
सिंकलनको अवस्थाको लनर्लमलत अनगुमन गरी कार्यपाललकालाई आवश्र्क परामशय प्रदान गने कार्य 
र्स अन्तगयत पदयछ । त्र्सैगरी आगामी आलथयक बषयकोलालग आर्को अनमुान गने कार्यपूवय भएका 
कार्यको मूल्र्ािंकन गरी स्रोत, दर तथा दार्रामा सधुारकोलालग कृर्ाकलाप लसफाररश गने र त्र्सको 
आधारमा आर्को अनमुान गनुय पदयछ । र्सका अलतररक्त आलथयक बषयको समाप्ती पिात राजश्व सधुार 
र्ोजनाको सलमक्षा गररन्छ । 

 

३. कार्यपाललकावाट अनगुमन तथा मूल्र्ािंकनाः 
कार्यपाललकाको बैठकले राजश्व परामशय सलमलतवाट प्रस्ततु गरेका प्रलतवेदन तथा सझुावहरुलाई 
छलफलमा ल्र्ाई आवश्र्क लनणयर् गनुयका साथ साथै छलफलको क्रममा राजश्व सधुार र्ोजना तथा 
आर् असलुी अवस्थाको सलमक्षा गरी आवश्र्क नीलतगत तथा कार्यगत लनणयर् गनुय पने भएमा लनणयर् 
गरीन्छ । 

 

४. वाह्य अनगुमन तथा मूल्र्ािंकनाः  

राजश्व सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहश्चजकरण गने चाहन ेसिंघीर् मामला तथा सामान्र् प्रशासन 
मन्त्रालर्, राद्धिर् प्राकृलतक स्रोत तथा द्धवि आर्ोग, प्रदेश मन्त्रालर्, प्रादेश्चशक सशुासन केन्र, श्चजल्ला 
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समन्वर् सलमलत तथा दातलृनकार्हरु आर्दले अनगुमनको लालग सहर्ोग प्रदान गनय सक्नेछन।् र्स्तो 
अनगुमन प्रणालीले स्थानीर् तहको अनगुमन तथा मूल्र्ािंकन क्षमतामा द्धवकास हनुेछ ।  
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अनसूुचीहरू 

अनसूुची १ सन्दभय सामग्रीहरू  

 नेपालको सिंद्धवधान २०७२ 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

  अन्तर सरकारी द्धवि ब्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

  नेपाल सरकारको आलथयक ऐन, २०७५ 

  राद्धिर् प्राकृलतक स्रोत तथा द्धवि आर्ोग ऐन, २०७४ 

 एकीकृत सम्पश्चि कर व्र्वस्थापन कार्यद्धवलध, २०७४ 

 प्रदेश तथा स्थानीर् कर सम्बन्धी अध्र्र्न तथा सझुाव प्रलतवेदन, २०७५ 

 मेलौली नगरपाललका कार्यसम्पादन लनर्मावली २०७४ 

 मेलौली नगरपाललका एद्धककृत सम्पलतकर कार्यद्धवधी २०७५ 

 मेलौली नगर पाललकाको आलथयक ऐन २०७७  

 मेलौली नगर पाललकाको नीलत तथा कार्यक्रम २०७७  

 मेलौली नगर पाललकाको राजस्व अनगुमन प्रलतवेदन, २०७७  

 मेलौली नगरपाललका भवन लनमायण सम्बश्चन्ध कार्यद्धवलध २०७५ 

 मेलौली नगर पाललकाको द्धवलभन्न आलथयक वषयहरूको द्धवकास र्ोजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरू 

  सिंघीर् मालमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्का प्रगलत प्रलतवेदनहरू 
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अनसूुची २ तथर्ािंक/ सूचना सिंकलनक लालग फारम तथा सूची 

tYof+s ;+sng ;"rL 

 

!= 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 
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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 
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 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_ 
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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       
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qm=;+= ;+rfngdf /x]sf Jofkf/ Joj;fosf] ljj/0f 
;fgf nufgL    

-;+Vof_ 

demf}nf 

nufgL -;+Vof_ 

7'nf nufgL    

-;+Vof_ 
s}lkmot 

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     
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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     

11 ;fj{hgLs zf}rfno       
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qm=;+= ;]jfx? 
pknAw u/fO{Psf] 

:yfg jf If]q 

OsfO{ / 

kl/df0f 

;]jf z'Nssf] 

;+efjgf -5 ÷5}g_ 

xfnsf] cj:yf 

-cfo_ 

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       
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अनसूुची ३ कार्यशालामा उपश्चस्थलतहरुको नाम तथा हस्ताक्षर 
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अनसूुची ४ कार्यशालाको समर् ताललका  

 

 


