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पररच्छे द -१
कार्यर्ोजनाको पररर्चर्
१.१ पृष्ठभूमी
िामो सं घषय पिात प्राप्त "नेपािको सं ववधान २०७२" िे सं श्चघर् िोकताश्चन्त्रक गणतन्त्र नेपािको मूि
सं रर्चना सं घ, प्रदे श र स्थानीर् तह गरर लतन तहको हुनेछ भलन धारा ५६ मा उल्िे ख गरे को छ ।
ववकेन्रीकरणको अवधारणा सँगै राज्र्शश्चक्तको बाँडफाँड अनुरुप

एक केन्र, ७ प्रदे श र ७५३ वटा

ु को शासन व्र्वस्थामा जनताको बढीभन्दा
स्थानीर् तहहरुको सं रर्चना ववकास गररएको छ । मुिक
बढी सहभालगता प्रबर्द्यन गनय

र जनतािाई स्थानीर्स्तरमा नै सेवा उपिव्ध गराउन स्थानीर् स्वार्ि

शासन सम्बन्धी लनकार्को व्र्वस्था गदै सं ववधानको धारा ६० िे सं घ, प्रदे श र स्थानीर् तहिे आफ्नो
अलधकारिेत्र लभत्रको ववषर्मा कर िगाउन र ती श्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्र्वस्था गरे को
अवस्थामा र्स राजश्व सम्भाव्र्ता तथा राजश्व सुधार कार्य र्ोजना प्रलतबेदनिे पुर्चौडी नगरपालिकाको
वविीर् िमता ववकास गने िक्ष्र्का साथै वविीर् िमतािाई सबि बनाउने र राजश्वको सम्भाव्र्ता,
प्रिेपण तथा स्रोतहरु पूणय िमतामा उपर्ोग गने िक्ष्र् लिएको छ ।
हािको

पररश्चस्थलतको बारे मा पुनराविोकन एवम् मूल्र्ाङ्कन गने, िश्चित समूहबीर्च अन्तरविर्ा एवम्

कार्यशािा गोष्ठी गने, राजश्व वृवर्द्का उपार् पवहल्र्ाई सल्िाह र सुझाव सवहत राजश्व सुधार कार्यर्ोजना
तर्ार गने र सो तर्ारी गदाय प्राप्त अनुभवका आधारमा तालिम सामग्री तर्ार गने कार्यमा परामशयदाताको
भूलमका आदद रहेको छ ।
लथए

र्स कार्यका कृर्ाकिापहरू नगरपालिकाको नेतत्ृ वमा सं र्चािन भएका

साथै राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ार गदाय

"गाउँपालिका तथा नगरपालिको राजश्व सुधार

कार्यर्ोजना तजुम
य ा सम्बश्चन्ध ददग्दशयन २०७६" अनुरुप गररएको

छ

साथै र्स

नगरपालिकािे

र्सका प्रकृर्ा तथा उपिब्धीहरूिाई आत्मसातगरी र्स कार्य र्ोजनािाई अनुमोदन गरी कार्ायन्वर्न
गने छ भन्ने

ववश्वासका साथ पुर्चौडी नगरपालिकाको

राजश्व सुधार कार्यर्ोजनाको अश्चन्तम प्रलतवेदन

तर्ार पाररएको छ ।
१२. राजश्व सुधार र्ोजनाको औश्चर्चत्र्
सं घ तथा प्रदे श सरकारबाट प्रदान गररने सशतय

अनुदान, समपुरक अनुदान र ववशेष अनुदानिे मात्र

स्थानीर् तहको खर्चय आवश्र्कता पुरा गनय सं भव नरहेको हुँदा स्थानीर् तहको खर्चय तथा आवश्र्कता
पररपूलतयका िालग राज्र्को राजस्व अलधकारको समेत तहगत सरकारबीर्च बाँडफाँड गररएको छ ।
नेपािको सं ववधानको

व्र्बस्था र

स्थानीर् सरकार सं र्चािन ऐन, २०७४ को मान्र्ता अनुसार
1

राजश्व सुधार कार्यर्ोजना पुर्चौडी नगरपालिका

नगरपालिका तथा गाउँपालिकािे स्थानीर् स्तरमा आर् सं किन गनय पाउने अलधकार सुलनश्चित गररएको
छ ।
र्सरी कानूनिे स्थानीर्

तहिाई आन्तररक आर् पररर्चािन गनयसक्ने उल्िे ख्र् अलधकार ददएको

भएतापलन स्थानीर् तहहरुिे त्र्सको पुणरु
य पमा पररर्चािन गनय सवकरहे का छै नन् । जसको मुख्र्

कारणमा स्थानीर् तहको सं रर्चना नर्ाँ हुन ु , त्र्सको िालग आवश्र्क नीलत तथा कार्यववलध, सं गठनात्मक
ब्र्वस्था, सूर्चना तथा तथर्ांकको स्थापना, आर्को सम्भाब्र्ता अध्र्र्न, लनर्न्त्रण प्रणािीको स्थापना
आददको अवाब तथा अभ्र्ासको कमी हुन ु रहे को छ । र्स प्रलतबेदनमा समाबेश गररएका सामग्रीिे

आन्तररक आर् पररर्चािनमा सुधार ल्र्ाउन र राजश्व प्रिेपणिाई र्थाथयपरक र बैज्ञालनक बनाई वजेट
तजुम
य ा प्रकृर्ािाई थप व्र्वश्चस्थत गनय लमल्ने ववश्वास लिईएको छ ।
१.३ कार्यर्ोजनाको उद्देश्र्
र्स पुर्चौडी नगरपालिकाको आन्तररक आर्को ववद्यमान

अवस्था, आन्तररक श्रोतको सं भावना तथा

आगामी आलथयक बषयको आर् प्रिेपण सवहतको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ार गनुय र्स कार्य र्ोजनाको
समग्र उद्देश्र् रहेको छ । र्स राजश्व सम्भाव्र्ता तथा राजश्व सुधार कार्य र्ोजनाको

ववश्चशविकृत

उद्देश्र्हरु दे हार्अनुसार रहेका छन् :
१. राजश्व पररर्चािनका सन्दभयमा ववर्द्मान नीलत तथा ववगतको आर् पररर्चािनको
अवस्था ववश्लेषण गने
२. स्थानीर् तहको आन्तररक आर्का आधार तथा दरको सम्भाब्र्ता ववश्लेषण गरी राजस्व
प्रिेपण गने ,
३. सहभालगतामूिक ववलध अविम्बन गरी राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुम
य ा गने,
४. राजश्व सुधार

कार्यर्ोजना तजुम
य ा सम्बन्धी स्पि खाका उपिब्ध गराई ढाँर्चामा एकरुपता

र ववषर्बस्तुमा गुणस्तररर्ता कार्म गने ,
५. स्थानीर्

तहको राजश्व अलधकारका सम्वन्धमा जनप्रलतलनलधहरु तथा कमयर्चारीहरुको

िमता ववकास गरी राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुम
य ा गनय सहर्ोग पुर्ायउने,
१.४ कार्यर्ोजनाका ववषर्बस्तुहरु
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुम
य ा सम्बश्चन्ध ददग्दशयन २०७६ अनुरुप
तर्ार पाररएको र्स प्रलतवेदनमा पुर्चौडी

नगरपालिकाको राजस्व पररर्चािनको हािको पररश्चस्थलतको
2

पुनराविोकन एवम् मूल्र्ाङ्कनका आधारमा राजस्व सुधारको िालग गनुप
य ने कृर्ाकिापहरुको पवहर्चान
सवहत आगामी तीन आलथयक वषयको राजस्व प्रिेपण गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनािे नगरपालिकाको
राजस्व सुधारमा गनुप
य ने कार्यहरूिाई मागयदशयन गनुक
य ा

साथै आगामी वषयहरूको आर् बजेट तर्ार

गनय आधार उपिब्ध गराउने ववश्वास लिइएको छ । कार्यर्ोजनामा समेवटएका ववषर्वस्तुहरू दे हार्
बमोश्चजम रहेका छन् ।
क. कार्यर्ोजनाको पररर्चर्
ख. नगरपालिकाको सं श्चिप्त पररर्चर्
ग. नगरपालिकाको राजस्व अलधकार तथा आर् सं भाव्र्ता ववश्लेषण
घ. आर् सं किनको सं स्थागत िमता तथा सं किनको अवस्था
ङ. राजस्व सुधार कार्यर्ोजना
र्च. आगामी ३ वषयको आर् प्रिेपण
छ. लनष्कषय तथा सुझाव
१.५ कार्यर्ोजना तजुम
य ा ववलध तथा प्रविर्ा
र्स नगरपालिकाको राजश्व सुधार

कार्यर्ोजना तर्ार कार्यका िालग सम्बश्चन्धत ववलभन्न सन्दभय

सामाग्रीहरुको अध्र्र्न तथा ववश्लेषण, तथर्ाङ्क तथा सूर्चना सं किनका िालग आवश्र्क फारमहरुको
ववकास, तथर्ाङ्क सं किन तथा ववश्लेषण, िश्चित समूहबीर्च अन्तरविर्ा, सहभालगतामूिक छिफि,
कार्यशािा गोष्ठी तथा प्रस्तुतीकरण जस्ता ववलधहरु प्रर्ोग गररएको लथर्ो । अध्र्र्नका िममा
अविम्बन गररएका ववलधहरुिाई दे हार् अनुसार प्रस्तुत गररएको छ ।
१.५.१ सन्दभय सामग्री संकिन तथा अध्र्र्न
अध्र्र्न कार्यको प्रथम र्चरणमा ववलभन्न स्रोतहरूबाट सन्दभय सामग्रीहरू सं किन, अध्र्र्न तथा
पुनराविोकन गररएको लथर्ो । थप सूर्चनाका िालग सम्बश्चन्धत कमयर्चारी तथा पदालधकारीहरुसं ग
छिफि गररएको लथर्ो । कार्यर्ोजना तजुम
य ाको िममा अध्र्र्न तथा पुनराविोकन गररएका मुख्र्
सन्दभय सामग्रीहरू अनुसूर्ची १ मा समावेश गररएको छ ।
१.५.२ तथर्ांक/सूर्चना संकिन फाराम तर्ारी
तथर्ांक सं किन गनुअ
य श्चघ सम्बश्चन्धत ववलभन्न सन्दभय सामग्रीहरूको अध्र्र्नका आधारमा परामशयदातृ
सं स्थाबाट सूर्चना सं किनका िालग आवश्र्क फारामहरूको ववकास गररएको लथर्ो । राजस्व सुधार
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कार्यर्ोजनाको सन्दभयमा तथर्ांक सं किनको िालग प्रर्ोग गररएको फाराम अनुसूर्ची २ मा समाबेश
गररएको छ ।

१.५.३ प्रारश्चम्भक बैठक तथा अलभमुखीकरण कार्यशािा
राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुम
य ाको िालग परामशयदाताको टोिी २०७८ असार ६ गते पुर्चौडी
नगरपालिकाको धल्र्ामोड पुगेर फवकयनु पर्ो पुनः असर १२ गते पलन सोवह स्थान भन्दा अगाडी जान
नसकेको कारण भर्चर्ुय ि बैठक माफयत नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासवकर् अलधकृत तथा राजश्व शाखा
प्रमुखसं ग प्रारश्चम्भक बैठक गरी अलभमुश्चखकरण कार्यशािाको सम्पन्न गररर्ो ।कार्यशािामा

स्थानीर्

तहको राजश्व पररर्चािन सम्वन्धमा नगरपालिकाका पदालधकारीहरु, राजश्व परामशय सलमलत, कमयर्चारीहरु
तथा अन्र् सरोकारपिहरुिाई अलभमुश्चखकरण गनय तथा राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुम
य ा गनय
अलभमुखीकरण तथा प्रारम्भीक कार्यशािा गोष्ठी आर्ोजना गररएको लथर्ो । कार्यशािा गोष्ठीमा २0
जनाको सहभालगता रहे को लथर्ो ।
कार्यशािा गोष्ठीको प्रारम्भमा परामशयदातृ सं स्थाका श्री कृष्ण दि भट्टिे कार्यिमको उद्देश्र्, अवधारणा
तथा कार्यर्ोजना तजुम
य ा प्रविर्ा बारे प्रकाश पानुय भएको लथर्ो ।

तालिका नं. १ कार्यशािामा गठन गरिएका समूह
समुह

समूह कार्यको िेत्र

समूह - १

राजस्वका श्चशषयक दार्रा, दर, तथा सं र्ोजकः श्री जानकी ऐर बम

समुह -२

समूह संर्ोजक र सदस्र्हरु

प्रिेपण

सदस्र्हरुः श्री प्रववण धानुक

कर राजस्व सुधार र्ोजना

सं र्ोजकः श्री भारत बहादुर धानुक
सदस्र्हरुः श्री राजेन्र बहादुर धानुक

समुह -३

गैरकर राजस्व सुधार र्ोजना (नर्ाँ सं र्ोजकः श्री दि बहादुर धामी
िेत्र समेत)

समुह - ४

सदस्र्हरुः श्री उिम बहादुर ववि

राजस्व प्रशासन (आर्को अलभिे ख सं र्ोजकः श्री ववर बहादुर नेपािी
तथा सं किन, सं गठन, अनुगमन र सदस्र्हरुः श्री नन्द राज पन्त
समन्वर्)
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समूह कार्यको प्रस्तुती र छिफि पलछ कार्यर्ोजनाका िालग आवश्र्क सूर्चना सं किन गनय र आवश्र्क
समन्वर्का िालग लनम्नानुसारको कार्यटोिी गठन गररएको लथर्ो ।

तालिका नं. २ सूचना संकिन कार्यटोिी
ि सं

नाम र पद

श्चजम्मेवारी

१

श्री दि बहादुर धामी

सं र्ोजक

२

श्री भारत बहादुर धानुक

सदस्र्

३

श्री नर बहादुर ववि

सदस्र्

सूर्चना सं किन कार्यटोिीको गठनसं गै कार्यशािा

समापनको िालग परामशयदाता टोिीको तफयबाट

धन्र्बाद सवहत फ्िोर नगरपालिकािाई हस्तान्तरण गररएको लथर्ो । समापनका अवसरमा
नगरपालिकाका

प्रमूख श्री रण बहादुर कँ ु वर िे र्स कार्यर्ोजनाको तजुम
य ाबाट नगरपालिकाको

आन्तररक आर् वृवर्द्मा ठोस सुधारको अपेिा गदै सहभालग सबैिाई धन्र्बाद व्र्क्त गनुय भएको लथर्ो
।
१.५.४ तथर्ांक/सूर्चना संकिन
पुर्चौडी नगरपालिकाका ववलभन्न शाखाहरू तथा सरोकारवािा पिहरूसं ग छिफि, अन्तरकृर्ा, स्थिगत
अविोकन एबम् प्रकाश्चशत अप्रकाश्चशत प्रलतवेदनहरुबाट आवश्र्क सूर्चनाहरू सं किन गररएको लथर्ो ।
र्सका अिावा तथर्ांक सं किन कार्यटोिीिे समेत आवश्र्क तथर्ांकहरू सं किन गरी परामशयदाता
टीमिाई उपिब्ध गराएको लथर्ो । अध्र्र्नका िममा सं किन गररएका िेत्रगत तथर्ांक एवं
सूर्चनाहरू दे हार् बमोश्चजम रहे का छन् ।


राजस्व प्रशासन सम्बन्धी वववरण



ववगत दुईवषय तथा र्चािु वषयको हािसम्मको र्थाथय आर् वववरण



र्चािु वषयको आलथयक ऐन तथा बजेट



नगरपालिकाको वस्तुगत वववरण



कमयर्चारी वववरण तथा सं गठन सं रर्चना



आन्तररक आर्को स्रोत, िेत्र तथा दर सम्बन्धी ववस्तृत वववरण



आन्तररक आर् सं किनको सं भाववत नर्ाँ िेत्रहरू सम्बन्धी तथर्ांक तथा सूर्चना
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१.५.५ तथर्ांक ववश्लेषण तथा कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ारी
कार्यशािा, समूहगत छिफि र स्थिगत भ्रमण तथा सन्दभय सामग्रीहरुको अध्र्र्नबाट प्राप्त तथर्ांक
तथा सूर्चनाहरूिाई ववलभन्न तथर्ांकीर् औजारहरूको प्रर्ोग गरी ववश्लेषण गररएको छ । र्सरी गररएको
ववश्लेषणको आधारमा राजस्व सुधार कार्य र्ोजनाको प्रारश्चम्भक मस्र्ौदा तर्ार पाररएको लथर्ो ।
१.५.६ मस्र्ौदा प्रलतवेदन पेश
राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा उपर
गनयका िालग

नगरपालिकाबाट आवश्र्क सुझाव तथा सल्िाह प्राप्त

मस्र्ौदा प्रलतबेदन नगरपालिकामा समि पेश गररएको लथर्ो । नगरपालिकाबाट प्राप्त

सुझाव समेतका आधारमा पररमाजयन गररएको मस्र्ौदािाई परामशय कार्यशािामा प्रस्तुत गररएको लथर्ो
।
१.५.७ परामशय कार्यशािा गोष्ठी
प्रलतबेदनको पररमाश्चजत
य मस्र्ौदा प्रस्तुत गरी सुझाव प्राप्त गनय नगरपालिकासँगको
२०७८/०३/१३

समन्वर्मा

गते परामशय कार्यशािा गोष्ठीको आर्ोजना गररएको लथर्ो । कार्यशािा गोष्ठी

नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं श्री ऐर बमको अध्र्ितामा सञ्चािन भएको लथर्ो । गोष्ठीमा
नगरकार्यपालिकाका सदस्र् तथा कमयर्चारीहरुको समेत उपश्चस्थलत रहे को लथर्ो । कार्यशािामा
मस्र्ौदा प्रस्तुत गरीएको र प्रलतबेदनका ववषर्बस्तु मालथ ववस्तृत छिफि गरी रार् सुझाव सं किन
गररएको लथर्ो ।
१.५.८ अश्चन्तम प्रलतवेदन तर्ारी
कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदामा नगरपालिकाबाट प्राप्त सुझाव र लमलत २०७८/०३/१३ गते आर्ोश्चजत
परामशय कार्यशािाबाट गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा मस्र्ौदा प्रलतवेदनिाई अश्चन्तम रुप
ददइएको छ । साथै सं घीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर्को समेत सुझाव समावेश गरी र्ो
अश्चन्तम प्रलतबेदन तर्ार गरी पेश गररएको छ ।
१.६ अध्र्र्नको सीमा
नगरपालिकाको

राजस्व सुधार कार्य र्ोजनाको िेत्र व्र्ापक रहे को भएता पलन सीलमत स्रोत साधन,

पर्ायप्त सूर्चनाको अभाव, समर्को लसलमतता जस्ता कारणिे र्स अध्र्र्न प्रलतवेदनका केही सीमाहरू
रहेका छन् । त्र्स्ता सीमाहरु

लनम्नानुसार रहे का छन्:
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कोलभड १९ को प्रकोपको समर्मा र्ो अध्र्र्न कार्य गनुप
य रे कोिे प्रत्र्ि रुपमा स्थिगत
अध्र्र्नमा धेरै समर् ददन सम्भव भएन । र्सका बाबजुद पलन आवश्र्क पने अलभिे खहरु
छोटो समर्को स्थिगत भ्रमण, नगरपालिकाको वेवसाइट, प्रमुख प्रशाकीर् अलधकृत तथा
सुर्चना प्रववलध अलधकृत माफयत भर्चर्ुय ि बैठकबाट सं किन गरर र्ोजना तथा कार्यिम तर्ार
गररएको लथर्ो ।



अध्र्र्न तथा ववश्लेषण कार्य प्रमुख रुपमा कार्ायिर्को अलभिे ख, दस्तावेज प्रलतवेदन तथा दितीर्
स्रोतहरूबाट प्राप्त तथर्ाङ्क तथा सूर्चनाहरूिाई आधार मानी गररएको छ। र्सका अलतररक्त
नगरपालिकाका सम्बश्चन्धत जानप्रलतलनलधहरू, कमयर्चारीहरू तथा अन्र् सरोकार पिहरूसं ग भएको
छिफिहरुबाट प्राप्त सूर्चनाहरू समावेश गररएको छ ।



नगरपालिकाकाको आन्तररक आर् तथा स्रोत पररर्चािन सम्बन्धी अध्र्र्नको िालग उपिब्ध
गराइएका फाराम अनुसार प्राप्त तथर्ाङ्कहरू, कार्ायिर्का अलभिे खहरु

तथा केवह स्थिगत

अध्र्र्नबाट सं किन गररएको छ । भने तथर्ाङ्क सं किनको िालग ववस्तृत स्थिगत सभे िण
भएको छै न ।


नगरपालिकाकाको जनसं ख्र्ा तथा आलथयक गलतववलधमा हुने पररवतयन, नगरपालिकाकाको सेवामा
हुने पररवतयन, नागररक सं न्तुविमा हुने पररवतयन, मूल्र्ांकन दरमा हुने पररवतयन तथा राजस्वका
दरको पुनराविोकन आदद विर्ाकिापहरूिे भववष्र्को राजस्व सं किनमा असर गने भएता
पलन र्ी तथर्ाङ्कहरू उपिब्ध नभएकोिे आर् प्रिेपणमा आधार लिन सवकएको छै न ।
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पररच्छे द - २
नगरपालिकाको सं श्चिप्त पररर्चर्
२.१ पुर्चौडी नगरपालिकाको सं श्चिप्त पररर्चर्
पुर्चौडी नगरपालिका सुदरु पश्चिम प्रदे शको बैतडी श्चजल्िामा अवश्चस्थत रहे को छ । श्चजल्िाको सदरमुकाम
बैतडी

दे श्चख १००

वक.लम टाढा उिर

तफय रहेको र्स नगरपालिकािे आफ्नै खािको धालमयक,

राजनैलतक र सामाश्चजक महत्व र ववशेषता बोकेको छ । र्स नगरपालिकाको पूवम
य ा बझांग श्चजल्िा
रहेको छ भने दश्चिणमा बैतडी श्चजल्िाकै लसगास र सुनायर्ा गाउँपालिका रहे को छ I त्र्सै गरर पश्चिममा
दोगडाकेदार गाउँपालिका रहेको छ भने लडिाशैलन गाउँपालिकािे र्स नगरपालिकाको पश्चिम र उिर
तफयको लसमाना छोएको छ I १९८.५२ वगय वक.मी फैलिएको र्स नगरपालिकामा जम्मा १० वटा
वडा रहेका छन् I प्राकृलतक तथा धालमयक दृविकोणिे महत्वपूण य र्स नगरपालिका पर्यटकीर् वहसाबिे
पलन महत्वपूणय रहेको छ I व्र्पाररक दृविकोणिे र्स नगरपालिको पश्चिम लसमानामा रहे को भारतको
उिराखं डको वपथोरागढ मूख्र् व्र्पाररक नाकाको रुपमा रहे को छ ।
पालिकाको आ.ब.२०७६/०७७को सभे िण अनुसार र्स नगरपालिकाको कुि जनसं ख्र्ा ३८३६०
रहेको छ भने कुि घरधुरी सं ख्र्ा ५७८७ रहेको छ ।र्स पालिकामा िेत्री २७८०७, तथा ब्राम्हन
३९६७ तथा दलित ६५८६ जनसं ख्र्ा रहे को छ भने नगरपालिकामा ववशेष गरर डोटे िी भाषा र्चिन
र्चश्चल्तमा रहेको छ । तिको तालिका ३ मा पुर्चौडी नगरपालिको जनसं ख्र्ा वववरण दे खाईएको छ ।

तालिका नं. ३ पुचौडी नगिपालिको लिििण (२०६८को तथर्ांक अनुसाि)
ि.स

वववरण

जम्मा

१.

जनसं ख्र्ा

३८३६०

२.

घरधुरी

५७८७

३.

मवहिा

१९०००

४.

पुरुष

१९३६०

५

जन घनत्व

१९३.२२

श्रोतः पालिकाको आ.ब.२०७६/०७७को सभे िण
२.२ मानव सं साधन
हाि र्स नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकामा दे हार् अनुसार शाखा र १०

वटा वडाहरुमा वडा

कार्ायिर्हरु रहे का छन् ।
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१. प्रशासन शाखा
२. र्ोजना तथा प्राववलधक शाखा
३. वातावरण शाखा
४. राजश्व पररर्चािन शाखा
५. सामाश्चजक ववकास शाखा
६. िेखा शाखा
७. सूर्चना तथा सञ्चार शाखा
८. श्चशिा शाखा
९. स्वास्थर् शाखा
१०. कृवष तथा पुश ववकास शाखा
११. कानुन शाखा
२.२.१. कमयर्चारी वववरण
र्ो प्रलतवेदन तर्ार पादायका बखत नगर कार्यपालिकामा रहे का मुख्र् शाखाहरुमा स्वीकृत दरवन्दी ,
ररक्त दरवन्दी र पदपूलतयका िालग अनुरोध गररएको पद सं ख्र्ा वववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत
गररएको छ ।

तालिका नं. ४ पालिकामा स्िीकृ त दििन्दी ि रिक्त दििन्दीको अिस्था

ि.सं.

1

पद
प्रमुख प्रशासकीर्
अलधकृत

तह

10

स्वीकृत

ररि

दरवन्दी

दरबन्दी

प्रशासन

1

सेवा

लनजामती
सेवाबाट

पदपूलतयका िालग
अनुरेध गररएको

समार्ोजन

पद सख्र्ा

1

0

1

2

अलधकृत

9/10

श्चशिा

1

1

0

1

3

लस.लड.इय.

9/10

इश्चन्ज.

1

1

0

1

4

अलधकृत

7/8

प्रशासन

1

1

0

1

5

िेखा अलधकृत

7/8

प्रशासन

1

1

0

1

6

अलधकृत

7/8

श्चशिा

1

0

1

0

7

जन स्वास्थर् अलधकृत

7/8

स्वास्थर्

1

1

0

1
9

8

पशु ववकास अलधकृत

9/10

कृवष

1

1

0

1

9

प.स्वा.प्रा.

5

कृवष

2

2

0

2

10

प.से.प्रा.

5

कृवष

1

1

0

1

11

ना.प.स्वा.प्रा.

4

कृवष

2

2

0

2

12

ना.प.से.प्रा.

4

कृवष

2

2

0

2

13

कृवष ववकास अलधकृत

7/8

कृवष

1

1

0

1

14

प्रा.स.

5

कृवष

2

1

1

1

15

ना.प्रा.स.

4

कृवष

1

1

0

1

16

इश्चन्जलनर्र

६

इश्चन्ज.

1

1

0

1

17

अलधकृत

6

प्रशासन

2

2

0

2

18

आ.िे.प. अलधकृत

6

प्रशासन

1

1

0

1

19

प.हे.न.

5/6

स्वास्थर्

1

0

1

0

20

हेल्थ अलसस्टे न्ट

5/6

स्वास्थर्

1

0

1

0

21

सहार्क

5

प्रशासन

5

5

0

5

22

िेखापाि

5

प्रशासन

1

1

0

1

23

कम््र्ूटर अपरे टर

4

ववववध

1

1

0

1

24

प्रा.स.

5

श्चशिा

1

0

1

0

25

सव-इश्चन्जलनर्र

5

इश्चन्ज.

2

2

0

2

26

मवहिा ववकास लनरीिक

5

ववववध

1

1

0

1

27

अलमन

4

इश्चन्ज.

1

1

0

1

28

सहार्क

4

प्रशासन

2

0

2

0

29

स.िे.पा.

4

प्रशासन

1

1

0

1

4

ववववध

1

1

0

1

41

34

7

34

0

4

30

सहार्क मवहिा ववकास
लनररिक
जम्मा
१० वटा वडा कार्ायिर् तफय

1

सहार्क

५ औं

प्रशासन

4

4

2

सव-इश्चन्जलनर्र

५ औं

इश्चन्ज.

1

1

3

सहार्क

र्चौथो

प्रशासन

6

6

1
0

6

10

4

अ. सव-इश्चन्जलनर्र

र्चौथो

इश्चन्ज.

5

मुश्चखर्ा

तृतीर्

प्रशासन

10

0

0

0

0

0

0

प्रलतवेदन तर्ार पादायका बखत नगर कार्यपालिकामा रहे का मुख्र् शाखाहरुमा कार्यरत कमयर्चारीहरुको
वववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।

तालिका नं. ५ कमयचािीहरुको लिििण
ि.स.

१.

नाम

पद

वीर बहादुर नेपािी

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत
सूर्चना तथा सं र्चार प्रववलध

२.

प्रववन धानुक

३.

लबनोद कुमार कँ ु वर

४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
२३.

अलधकृत

स्वाथर् सं र्ोजक

िाि बहादुर साँउद

इश्चन्जलनर्र

अनुग्रा ठगुन्ना

लस.अ.न.मी अलधकृत छै टाैै

लमन बहादुर महरा

राैेजगार सं र्ोजक

नन्दराज पन्त

ना.सु

कुबेर र्चन्द

सव इश्चन्जलनर्र

िाि बहादुर बुढा

सव इश्चन्जलनर्र

दि बहादुर धामी

िे खापाि

तेज बहादुर विी

कृषी प्रमुख

ददनेश नागारी

श्चशिा सं र्ोजक

उिम बहादुर लबि

खररदार

कणय बहादुर बम

खररदार

पृथवीराज पन्त

खररदार

राजेन्र बहादुर धानुक

खररदार

शेर लसं ह साउद

अलमन

भारत बहादुर धानुक

कम््र्ुटर अपरे टर

नर बहादुर लबि

एम.आइ.एस अपरे टर

हे म बहादुर बडू

खररदार

हररश बहादुर
ददनेश धनुषे

धामी

रे खा कुमारी कँ ु वर

एम.आइ.एस अपरे टर
वफल्ड सहार्क
पशु सेवा प्रालबलधक
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ि.स.

२४.
२५.
२६.
२७.
२८.

नाम

पद

िोक बहादुर धामी

MSNP सहजकताय

सुरेन्र बहादुर

कार्ायिर् सहर्ोगी

बोहोरा

अम्मर राज जोशी

कार्ायिर् सहर्ोगी

नववन धनुषे

कार्ायिर् सहर्ोगी

जानकी भण्डारी

कार्ायिर् सहर्ोगी

२.३ भौलतक सम्पश्चि
ववकास पूवायधार : २ वटा वडा कार्ायिर् बाहे क सबै वडामा सडकको पहुर्च पुगेको, १० वटै वडा
कार्ायिर्को आफ्नै भवन लनमायण कार्य सम्पन्न भएको, नगर कार्यपालिकाको आफ्नो भवन लनमायणलधन
अवस्थामा रहेको िे भाडाको भवनमा कार्ायिर् सं र्चािन गरे को ।नगरपालिका सं र्चािनको िालग
आवश्र्क फलनयर्चर, कम््र्ुटर तथा अन्र् उपकरण आवश्र्क मात्रामा भएको साथै पालिकामा रहे का
सवारीसाधन लनम्न मात्रामा रहे को पाइर्ो।
सवारी साधनको वववरण :
ि.स.
१.
२.
३.
४.

सवारी साधन
दुई पाङ्ग्ग्रे (मोटरसाइकि/स्कुटर)

अवस्था

संख्र्ा
१२ र्चािु

र्चारपाङ्ग्ग्रे (जीप/कार/भ्र्ान)

१ र्चािु

एक्साभेटर

१ र्चािु

विपर

१ र्चािु

2.4 धालमयक स्थिहरु
तालिका

नं. ६ नगिपालिकामा िहेका धार्मयक तथा सास्कृ लतक स्थानहरु

वडा नं.

धालमयक स्थिहरु

वडा नं. १

लत्रवेणी धाम, भौनेिी मश्चन्दर, महादे व मश्चन्दर लडगाकोट,राताश्चशिा मश्चन्दर,श्चशव
मश्चन्दर कोवपखेत

वडा नं. २

मड मश्चन्दर, पहरौि मश्चन्दर, ववन्दे श्वरी धाम, श्चशवपुरी धाम, समैजी मश्चन्दर, डाँडा
बाग मश्चन्दर
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वडा नं. ३

न्वादे उ, महादे व, कािापाटा, लनमनझड, ववडश्वर, दुगेश्वरी गुफ, दुगाय मश्चन्दर,
समैजी मश्चन्दर, काफिी

वडा नं. ४

मल्िीका महादे व, बेवर मश्चन्दर, न्वादे उ, दुगाय मश्चन्दर, पहरोि मश्चन्दर,
ढु ल्िागाडा,पनेरुकोट

वडा नं. ५

काडाँमहादे व, भलु मराज गाडा भौनेिी, दे वघर, मष्ठा, डाँका माणौ, खौिा, अजपती,
ववण मश्चन्दर, दुगाय मश्चन्दर, भणिी माणौ, सुन्र्चणी, अटर्ाि मश्चन्दर, वठे वािा
मश्चन्दर,िाटा मश्चन्दर,दुगाय माणौ, भौनेिी,दुगाय मश्चन्दर ताि, दाङ
मश्चन्दर,खेलतखाना,वाजाकी माणौ

वडा नं. ६

महादे व मश्चन्दर, दुगाय मश्चन्दर, भलु मराज मश्चन्दर, मसानी, अट्याि, ददगाकोट

वडा नं. ७

लडिाशैनी ,गुफा केदार, गिीनाथ, अमरशावह, कैिपाि, महादे व मश्चन्दर, भै नेिी,
जाखिदे वी

वडा नं. ८

भगवती मश्चन्दर,केदार माणौ, भौनेिी माणौ, दडमेता समैजी, भौनेिी िामनी, मडे ता
माणौ

वडा नं. ९

लडिाशैनी भगवती ,डाडाँवाग, भन्टोिे, झकोट, श्रीकेदार ,िाटो मश्चन्दर

वडा नं. १0

भलु मराज डाडाँवाग, िवटनाथ, कैिपाि, मौलिङ्गा, रौिे श्वर केदार, गुफकेदार
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राजश्व सुधार कार्यर्ोजना

पुर्चौडी नगरपालिका

पररच्छे द - ३
राजश्व अलधकार र आर् सम्भावना ववश्लेषण
३.१ राजस्व अलधकार सम्बन्धी सं वैधालनक तथा कानुनी व्र्वस्था
नेपािको सं ववधान २०७२ िे

नेपािको मूि सं रर्चना सं घ, प्रदे श र स्थानीर् तह गरर लतन तहको

व्र्वस्था गरे सँगै राज्र्शश्चक्तको बाँडफाँड गरर गाउँपालिका तथा नगरपालिकािाई राजस्व अलधकार
प्रदान गरे को छ । स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन , २०७४ िे करको ववद्धमान सं रर्चना एवम्
सं र्चािन बारे मा नगरपालिकािाई मागयदशयन गरे को अवस्था रहेको छ । र्ो ऐनिे नगरपालिकाहरूिे
लिन पाउने कर, दस्तूर एवं शुल्कको वकलसम, दर एवम् दार्रा लनश्चित गरे को छ साथै र्स ऐनिे
कानून बमोश्चजम बाहे क नगरपालिकािे आफ्नो अलधकार िेत्र लभत्र कुनै कर िगाउन, उठाउन र
ऋण लिन नपाउने व्र्वस्था गरे को छ ।र्स ऐनिे लनधायरण गरे को पररलधलभत्र रही नगर पररषद्वाट
अनुमोदन गराई नगरपालिकािे स्थानीर् कर, शुल्क एवम् दस्तूरहरू उठाउने गदयछ ।
नेपािको संववधान, २०७२ को अनुसूर्ची ८ रहे को स्थानीर् तहको २२ वटा एकि अलधकार मध्र्े
राजश्व अलधकार अन्तगयत दे हार् बमोश्चजमका अलधकार प्रदान गरे को छः
-

सम्पश्चि कर

-

घर बहाि कर

-

घर जग्गा रश्चजष्ट्रेशन शुल्क

-

सवारी साधन कर

-

सेवा शुल्क दस्तुर

-

पर्यटन शुल्क

-

ववज्ञापन कर

-

व्र्वसार् कर

-

भूमीकर (मािपोत)

-

दण्ड जररवाना

-

मनोरञ्जन कर

स्थानीर् सरकार संर्चािन ऐन, २०७४ िे नगरपालिकािाई दे हार्का राजस्व अलधकार प्रदान गरे को
छः
(क) नगरपालिकाको एकि राजस्व अलधकारः
अ) कर
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१. सम्पश्चि करः आफ्नो िेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरिे र्चर्चे को जग्गामा सम्पश्चि
कर िगाई बाँकी जग्गा र घर नभएका अन्र् जग्गामा भूमीकर (मािपोत) िगाउनु पने व्र्बस्था
रहेको छ। “घरिे र्चर्चे को जग्गा” भन्नािे घरिे ओगटे को जग्गाको िेत्रफि र अलधकतम सो
िेत्रफि बराबरको थप जग्गासम्म पदयछ । (आलथयक ऐन, २०७५ र केही नेपाि ऐनिाई
सं शोधन गनय बनेको ऐन, २०७५ वाट सं शोलधत ब्र्वस्था)
२.भूलम कर (मािपोत): आफ्नो िेत्रलभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका आधारमा भूमीकर
वा मािपोत िगाउने व्र्बस्था छ । तर, सम्पश्चि कर िगाएको अवस्थामा भूलमकर (मािपोत)
िगाउन पाइदै न । (आलथयक ऐन २०७५ वाट सं शोलधत ब्र्वस्था)
३.घर जग्गा बहाि करः कुनै व्र्श्चक्त वा सं स्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारे ज, गोदाम, टहरा, छ्पर,
कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंश्चशक तवरिे बहािमा ददएकोमा घरजग्गा बहाि कर
िगाउन सवकने व्र्बस्था छ। (तर खण्ड ६८, सं ख्र्ा ३, भाग ५, लमलत २०७५।१।१० को
नेपाि राजपत्रमा प्रकाश्चशत सूर्चना अनुसार प्राकृलतक व्र्श्चक्तिे आजयन गने घर बहाि आर्मा
िाग्ने घर बहाि कर मात्र सम्बश्चन्धत स्थानीर् तहिे सं किन गने व्र्बस्था गरे को छ ।)
ँ ीगत िगानी र आलथयक कारोबारको आधारमा स्थानीर् तहिे व्र्बसार् कर
४.व्र्वसार् करः पूज
िगाउने व्र्बस्था रहे को छ ।
५.सवारी करः टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ववद्धुलतर् ररक्सामा स्थानीर् तहिे

सवारी कर िगाउन

सक्छ ।
६.जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः आफ्नो िेत्रलभत्र ऊन, खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी
माि, जीवजन्तुको हाड, सीङ, ्वाँख, छािाको ब्र्वसावर्क उपर्ोग गरे बापत स्थानीर् तहिे र्स्तो
कर िगाउन सक्छ।
आ) शुल्क


बहाि ववटौरी शुल्कः आफुिे लनमायण, रे खदे ख वा सञ्चािन गरे को हाट, बजार वा पसि वा
सरकारी जग्गामा बनेका सं रर्चनाको उपर्ोग बापत स्थानीर् तहिे बहाि ववटौरी शुल्क
लिन सक्ने व्र्बस्था छ ।



पावकयङ शुल्कः आफ्नो िेत्रलभत्र सवारीिाई पावकयङ सेवा उपिब्ध गराए बापत र्ो शुल्क
िगाउन सवकन्छ ।

इ) सेवा शुल्क
स्थानीर् तहिे उपिब्ध गराउने दे हार्का सेवामा से वाशुल्क िगाई उठाउन सक्ने व्र्बस्था छ M
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आफ्नो िेत्रलभत्र सञ्चािनमा रहेका केविकार, िे वकङ, कार्वकङ, बञ्जी जम्प, श्चजप्िार्र,
्र्ाराग्िाइलडङ आदद मनोरञ्जन तथा साहसीक खेिकुद सम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा।



आफुिे लनमायण, सं र्चािन वा ब्र्वस्थापन गरे का स्थानीर् पुवायधार वा उपिब्ध गराएको
खानेपानी, ववजुिी, धारा, अलतलथ गृह, धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागृह, फोहरमैिा व्र्वस्थापन,
सरसफाई, ढि लनकास, सडक बश्चि, शौर्चािर्, पाकय, पौडी पोखरी, ब्र्ार्ामशािा, पर्यटकीर्
स्थि, हाटवजार, पशु वधशािा, शवदाहगृह, धोववघाट, सडक, वसपाकय, पुि आदद सेवामा ।



अर्चि सम्पश्चि वा अन्र् कुनै ववषर्को मूल्र्ांकन सेवा शुल्क ।



लसफाररश सम्बन्धी कुनै सेवा शुल्क ।

ई) दस्तुर
दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुरः दे हार्का सेवा उपिब्ध गराए बापत स्थानीर् तहिे दस्तुर लिन
सक्छ :


एफएम रे लडर्ो सं र्चािन, ‘घ’ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, ववद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका
व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्राववलधक श्चशिा तथा व्र्वसावर्क तालिम, ट्युसन, कोश्चर्चङ सेन्टर,
औषलध पसि, जग्गा ववकास (्िवटग)



ढु ङ्गा, लगट्टी, वािुवा, माटो, स्िेटजस्ता वस्तुको सभे िण, उत्खनन् तथा उपर्ोग



घरनक्सा पास



३५ ददन पलछ दताय गररने व्र्श्चक्तगत घटना



सबै वकलसमका लसफाररश तथा प्रमाश्चणत सेवा

उ) लबिी गनय सक्ने (केही नेपाि ऐनिाई सं सोधन गनय बनेको ऐन २०७५ वाट सं सोलधत ब्र्वस्था)


नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र वाताबरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन तथा प्रारश्चम्भक वातावरणीर्
परीिणबाट तोवकएको पररमाणमा स्िे ट, ढु ङ्गा, लगट्टी, बािुवा एबम् माटोजन्र् वस्तुको लबिी
गनय सक्ने ।



नगरपालिका आफ्नो िेत्रलभत्रको सावयजलनक तथा ऐिानी जग्गामा रहे को काठ दाउरा,
जराजुरी, दहिर बहिर आददको लबिी गनय सक्ने ।



र्स्तो लबिीबाट प्राप्त रकम नगरपालिकाको सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुप
य ने ।

ऊ) सामुदावर्क वनबाट आर् प्राप्त गने (केही नेपाि ऐनिाई सं सोधन गनय बनेको ऐन २०७५ वाट
सं सोलधत ब्र्वस्था)
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सामुदावर्क वन उपभोक्ता सलमलतिे वन पैदावार लबिी तथा उपर्ोग सम्बन्धी आफ्नो वावषयक
कार्यर्ोजना बनाई नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपने ।



वन पैदावारको लबिी वापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रलतशत रकम सम्बश्चन्धत नगरपालिकाको
सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुप
य ने ।

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को उपरोक्त कानूनी व्र्बस्था र सं घीर् वन ऐन २०७६
मा गररएको सामुदावर्क वन सम्बन्धी व्र्बस्था एक आपसमा बाश्चझन गएको अवस्था उत्पन्न भएको
छ ।
(ख) प्रदे श तथा संघीर् कानून अनुसार प्राप्त हुने (दफा ११ (४))


प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी



खलनज पदाथयको उत्खनन् रोर्ल्टी



सामुदावर्क वनको सं र्चािन ब्र्वस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी



पानी घट्ट, कुिो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप्त रोर्ल्टी



प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी



खानेपानी महसुि



स्थानीर् साना सतह तथा भूलमगत लसं र्चाई सेवा शुल्क



स्थानीर् स्तरमा जलडवुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन, सं किन, प्रशोधन र वजार
ब्र्वस्थापन



जनरि अस्पताि, नलसयङ होम, लनदान केन्र र स्वास्थर् सं स्थाको दताय, सं र्चािन अनुमलत



स्थानीर् सावयजलनक र्ातार्ातको रुट अनुमलत, नवीकरण



इन्टरनेट सेवा, टे िीसेन्टर, केवि, तारवववहन टे लिलभजन प्रसारण अनुमलत, नवीकरण



स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताय

अन्तर सरकारी ववि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ िे नगरपालिकािाई लनम्नअनुसार राजस्व अलधकार
प्रदान गरे को छः
(अ) एकि कर प्रशासन सम्वन्धी ब्र्वस्था (आलथयक ऐन २०७५ वाट सं सोलधत ब्र्वस्था)
(क) सवारी साधन कर प्रदे शिे िगाउने र उठाउने । तर टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र ववद्युलतर्
ररक्सामा सवारी साधन कर नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने ।
(ख) घरजग्गा रश्चजष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदे शिे लनधायरण गने र नगरपालिकािे उठाउने ।
(ग) मनोरं जन करको दर प्रदे शिे लनधायरण गने र नगरपालिकािे उठाउने ।
17

(घ) ववज्ञापन कर नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने ।
(ख), (ग) र (घ) बमोश्चजमको करबाट उठे को रकममध्र्े ६० प्रलतशत रकम नगरपालिकाको
सं श्चर्चत कोषमा जम्मा गरी ४० प्रलतशत रकम मालसक रुपमा प्रदे श सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुप
य ने
व्र्बस्था रहेको छ ।
प्रदे शिे सवारी साधन कर करबाट उठे को रकम प्रदे श ववभाज्र् कोषमा जम्मा गनुप
य ने हुन्छ ।प्रदे श
ववभाज्र् कोषमा जम्मा भएको रकम ६० प्रलतशत रकम प्रदे श सरकारिाई र ४० प्रलतशत
नगरपालिकािाई बाँडफाँड हुने गदयछ । र्स्तो रकम रावष्ट्रर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववि आर्ोगिे
लनधायरण गरे को आधार र ढाँर्चा बमोश्चजम प्रदे श सरकारिे स्थानीर् तहिाई मालसक रुपमा उपिब्ध
गराउनु पने हुन्छ ।
(आ) राजस्व बाँडफाँड
नेपाि सरकारिे सं किन गरको मूल्र् अलभवृवर्द् कर र आन्तररक उत्पादन तफयको अन्तशुल्कबाट
सं किन भएको रकमको १५ प्रलतशत स्थानीर् ववभाज्र् कोषमा जम्मा हुने व्र्बस्था छ । रावष्ट्रर्
प्राकृलतक स्रोत तथा ववि आर्ोगिे लनधायरण गरे को आधार र ढाँर्चा बमोश्चजम र्स्तो रकमको
बाँडफाँड हुने गदयछ । र्स्तो रकम स्थानीर् सश्चञ्चत कोषमा मालसक रुपमा प्राप्त हुने व्र्बस्था छ
। प्राकृलतक श्रोतबाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी समेत आर्ोगको लसफाररसमा प्राकृलतक श्रोतको उपर्ोगबाट
प्रभाववत हुने स्थानीर् तहिाई २५ प्रलतशतिे हुने रकम बाँडफाँड गररन्छ । र्स्तो रोर्ल्टी स्थानीर्
तहिाई बावषयक रुपमा प्राप्त हुने व्र्बस्था छ ।

(इ) अनुदान


वविीर् समानीकरण अनुदानः खर्चयको आवश्र्कता र राजस्वको िमताको आधारमा रावष्ट्रर्
प्राकृलतक श्रोत तथा ववि आर्ोगको लसफाररसमा सं घ र प्रदे शबाट प्राप्त हुने ।



सशतय अनुदानः कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय आर्ोगिे तोकेको आधारमा सं घ र प्रदे शबाट
प्राप्त हुने ।



समपूरक अनुदानः पूवायधार लबकास सम्बश्चन्ध कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय र्ोजनाको कुि
िागतको अनुपातका आधारमा सं घ र प्रदे शबाट प्राप्त हुने ।



ववशेष अनुदानः कुनै खास उद्देश्र् र र्ोजनाको िालग सं घ र प्रदे शबाट प्राप्त हुने ।

(ई) वैदेश्चशक सहार्ता तथा आन्तररक ऋण
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नेपाि सरकारको पूवस्य वीकृलत लिएर मात्र वैदेश्चशक अनुदान वा सहर्ोग लिन वा बैदेश्चशक
अनुदान वा सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यिम कार्ायन्वर्न गनय गराउन सक्ने ।



नेपाि सरकारको सहमलत लिएरमात्र रावष्ट्रर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववि आर्ोगिे लसफाररस
गरे को लसमा लभत्र आन्तररक ऋण लिन सक्ने ।



स्थानीर् तहिे नेपाि सरकारसँग मनालसब कार्यका िालग ऋण लिन सक्ने

उपरोक्त कानूनी व्र्वस्था बमोश्चजम स्थानीर् तहिे राजस्व अलधकारको उपर्ोग गदाय कानून बमोश्चजम
ु ा साथै लनम्न अनुसारका
वाहेक कुनै कर िगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाउने ब्र्वस्था हुनक
थप ब्र्वस्थाहरू रहे का छन् ।


ँ ी तथा श्रम बजार,
कर िगाउँदा रावष्ट्रर् आलथयक नीलत, वस्तु तथा से वाको ओसार पसार, पूज
लछमेकी प्रदे श तथा स्थानीर् तहिाई प्रलतकुि असर नहुने गरी िगाउनु पने सं वैधालनक
ब्र्वस्था रहेको ।



कूटनीलतक लनर्ोग, कूटनीलतज्ञ, वैदेश्चशक ऋण वा सहार्ताबाट सं र्चालित पररर्ोजनावाट हुने
ु आवासको लबिी नभएको स्टक, सामुवहक आवासको सावयजलनक
पैठारी, सामुवहक वा सं र्क्त
उपर्ोगको िेत्रमा कर निाग्ने ।



सेवा शुल्क असुिी कार्य आफै वा ब्र्वस्थापन करार वा सावयजलनक लनजी साझेदारीवाट
गनय सक्ने।

३.२ आन्तररक आर् पररर्चािनको वतयमान अवस्था
मालथ उश्चल्िश्चखत राजस्व अलधकार सम्बन्धी कानूनी व्र्बस्थाका आधारमा र्स नगरपालिकाको
सम्भाव्र् आर् श्चशषयकहरूको पररर्चािनको अवस्था ववश्लेषण गररएको छ । र्स अन्तगयत
नगरपालिकामा सम्भावना भएका आर् श्चशषयकहरूको सम्भाव्र्ता, दर लनधायरण र सं किनको
अवस्थािाई दे हार् बमोश्चजम पवहर्चान गररएको छ :

तालिका नं. ७ आन्तरिक आर् परिचािनको ितयमान अिस्था
ि.सं.

आर्का श्चशषयक

सम्भावना

दर लनधायरण

सं किन

क.

करतफय

१

भूलम कर (मािपोत)

छ

छ

भएको

२

सम्पश्चि कर

छ

छ

भएको
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३

सवारी कर (टाँगा, ररक्सा,

छै न

नभएको

अटोररक्सा, इररक्सा)
४

घर जग्गा बहाि कर

छ

छ

भएको

५

व्र्वसार् कर

छ

छ

भएको

६

जडीबुटी,

र छ

छ

नभएको

छ

छ

नभएको

छ

नभएको

छ

नभएको

कवाडी

जीवजन्तु कर
७

ववज्ञापन कर

ख.

गैरकर

१

ढुं गा, लगट्टी, बािुवा, एवम् छ
माटोजन्र् वस्तुको लबिी

२

काठ,

जराजुरी, छ

दाउरा,

दहिर, बहिर लबिी
३

वन

पैदावार छ

छ

नभएको

४

नक्सापास दस्तुर

छ

छ

भएको

५

व्र्श्चक्तगत

दताय छ

छ

भएको

सामुदावर्क
लबिी

घटना

वविम्ब दस्तुर
६

बहाि ववटौरी शुल्क

छ

छ

नभएको

७

पारवकंग शुल्क

छ

छ

नभएको

८

फोहरमैिा

व्र्वस्थापन छ

छ

नभएको

छै न

नभएको

शुल्क
९

स्थानीर् खानेपानी महसुि छै न
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१०

स्थानीर्

११

मनोरञ्जन

ववद्धुत

तथा

महसुि छै न

छै न

नभएको

साहसी छ

छै न

नभएको

छ

नभएको

खेिकुद सम्वन्धी सेवा तथा
व्र्वसार्मा

सेवाशुल्क

(केविकार,

िे वकंग

कार्ावकंग,

,

वन्जीजम्प,

श्चजपफिार्र, ्र्ाराग्िाईलडं ग
आदद)
१२

लनमायण,

र छ

सं र्चािन

व्र्वस्थापन गरे का स्थानीर्
पूवायधार तथा सेवामा से वा
शुल्क (अलतलथ गृह, सभागृह,
सडक वश्चि, शौर्चािर्, पाकय,
व्र्ार्ामशािा,
स्थि,

पर्यटकीर्

हाटबजार,

पशु

शवदाह

गृह,

वधशािा,

वसपाकय आदद)
१३

मूल्र्ांकन सेवा शुल्क

छ

छ

नभएको

१४

दताय, अनुमलत तथा नवीकरण छ

छ

नभएको

छ

नभएको

दस्तुर

(एफएम

रे लडर्ो

सं र्चािन, घ वगयको लनमायण
इजाजतपत्र,

ववध्र्ािर्

स्थापना, स्थानीर्

स्तरका

व्र्ापाररक फमय (आंश्चशक)
१५

ढुँ गा, लगट्टी, बािुवा, माटो, छ
स्िे टजस्ता वस्तुको सभे िण,
उत्खनन्

तथा

उपर्ोग

शुल्क
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१६

लसफाररस

तथा

प्रमाश्चणत छ

छ

भएको

छ

छ

भएको

दस्तुर
१७

दण्ड जररवाना

प्रस्तुत तालिकामा ववद्यमान कानुनी प्रावधान अनुसार नगरपालिकािे लिन पाउने कर तथा
गैरकरहरुको आधारभूत अवस्था शीषयकगत रुपमा प्रस्तुत गररएको छ ।
तालिका अनुसार करतफय ७

शीषयक र गैरकरतफय १७ शीषयकमा आन्तररक आर्को ववद्यमान

अवस्था ववश्लेषण गररएको छ । र्स तालिका अनुसार नगरपालिकािे लिनसक्ने सात वकलसमका
कर मध्र्े नगरपालिकाका सम्बश्चन्धत कमयर्चारीहरूसँगको छिफि, स्थानीर् तहको भ्रमण तथा
नगरपालिकाका दस्तावेजहरूको अध्र्र्नका आधारमा ६ वकलसमका करहरु सं किनको सम्भावना
रहेको दे श्चखन्छ । तत्काि सं भावना नदे श्चखएको सवारी साधनहरुको पलन दर लनधायरण गररएकोिे
६ वकलसमका करको दर लनधायरण भएकोमा ४ वकलसमका शीषयकबाट मात्र राजस्व सं किन भएको
दे श्चखन्छ ।
गैरकरतफयका राजस्वका १७ शीषयक मध्र्े १५ शीषयकमा सं किनको सम्भावना भएको पाइए पलन
१४ शीषयकको दर लनधायरण भएको र ४ वटा शीषयकहरुबाट मात्र राजस्व सं किन भएको पाइएको
छ ।

३.३ आन्तररक राजस्वका प्रमुख िेत्र र सम्भावना
३.३.१ कर राजस्व
क. सम्पश्चि कर
हािको अवस्थाः नगरपालिकािे २०७५

दे श्चख एकीकृत सम्पश्चि कर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको छ

। नगर पालिकाको आलथयक ऐन २०७६ िे घरसं रर्चना र स्वो घरसं रर्चनािे र्चर्चे को जग्गामा
सम्पश्चि कर िगाउने व्र्वस्था गरे को छ । जग्गाको मूल्र्ांकन दर कार्म गदाय व्र्ापाररक िेत्रको
जग्गाको सबैभन्दा बढी रु. १००० बावषयक आम्दानी रु २०िाखा भन्दा मालथ आर् भएकािाई र
सबैभन्दा कम रु.१०० बावषयक आम्दानी रु. १ िाख सम्म भएकािाई लनधायरण गरे को छ ।
नगरपालिकािे एकीकृत सम्पश्चि कर बापत गत आ.व.२०७६/०७६ राजस्व सं किन गरे को
दे श्चखदै न
सम्भाव्र्ताः

22

पुर्चौडी नगरपालिकािे तर्ार परे को वस्तुगत वववरण अनुसारको कुि घरधुरी

सं ख्र्ा ५७८७

भएको र हािको कानूनी व्र्बस्था अनुसार घर तथा घरिे र्चर्चे को जग्गाको मात्र सम्पश्चि कर लिन
सवकने भएकोिे सं भाव्र्ता गणना गदाय सम्पूण य घरधुरी मध्र्े कररब ५० प्रलतशत अथायत २८९३
घरधुरीिाई करको दार्रामा ल्र्ाउन सवकने अनुमानका आधारमा सम्पश्चि करमा २८९३ करदाता
रहने अनुमान गररएको छ । हाि नगरपालिकािे ववगतको एकीकृत सम्पश्चि कर सम्बन्धी व्र्बस्था
नै सबै जग्गा र घरमा सम्पश्चि कर लिने गरे को कारण करदातािे न्र्ू नतम रु १०० दे श्चख अलधकतम
रु १००० सम्म कर लतने गरे को पाइन्छ । तर अव उप्रान्त घर र घरिे र्चर्चे को जग्गाको मात्र
ँ ा प्रलत करदाता औषत रकममा व्र्ापक कमी आउने दे श्चखएकोिे औषत
सम्पश्चि कर लिन पाइने हुद
करदाता रु २०० का दरिे रु. ५७८ हजार रकम सं किनहुने अनुमान गररएको छ ।
सुधारका पिहरूः


आलथयक ऐन सं सोधन गरर सम्पलत कर र भूलम कर छु ट्याउनु पने ।



सबै वडा मा घर न. ववतरण गनुय पने ।



करदातािाई करको दार्रामा ल्र्ाउनका िालग करदाता जनर्चेतना कार्यिम सं र्चािन गनुय
पने ।



घर कार्म नभएका हकमा आवश्र्क प्रविर्ा पुरा गरी घर कार्म गने ।



घर कार्म गनयका िालग नक्सापास अलनवार्य गने ।

ख. भूलम कर (मािपोत)
हािको अवस्थाः पुर्चौडी नगरपालिकाको आलथयक ऐन,२०७६

िे सम्पश्चि कर िगाउने भनी

तोवकएको जग्गा बाहे कका अन्र् जग्गामा भूलमकर (मािपोत) िगाउने व्र्वस्था गरे को छ ।
भूमीकर (मािपोत) लिं दा सम्पश्चि कर प्रर्ोजनका िालग कार्म भएको जग्गाको मूल्र् र करको
दरका आधारमा लिने गररएको छ । नगरपालिकािे करदाताबाट सम्पश्चि कर र भूमीकर (मािपोत)
भनी एउटै ववि/रलसद ददने गरे को भए पलन भूमीकर (मािपोत) र सम्पश्चि कर िाग्ने जग्गाको
िेत्रफि छु ट्याई कर लिने गरे को छै न ।
सम्भाव्र्ताः
पुर्चौडी नगरपालिकामा नीश्चज स्वालमत्वको जग्गा सम्बन्धी एकीन ववबरण उपिब्ध छै न । मािपोत
कार्ायिर्बाट पलन र्स्तो ववबरण उपिब्ध हुन सकेन । नगरपालिकाको वस्तुगत वववरण अनुसार
घरधुरी सं ख्र्ा ५७८७ दे श्चखएको भए पलन कलतपर् करदाताको घरधुरी अिग दे श्चखए पलन जग्गा र
घरको स्वालमत्व एकै व्र्श्चक्तको नाममा रहे को र कलतपर् करदाताको सम्पश्चि कर िाग्ने बाहे क
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मािपोत िाग्ने जग्गा नहुने समेत सम्भावनािाई ध्र्ानमा राखी

कुि मािपोत करको करदाता

सं ख्र्ा २८९३ अनुमान गररएको छ । साथै प्रलत करदाता औसत रु १०0 का दरिे रु.
२८९३०० रकम सं किन हुने अनुमान गररएकोछ ।
सुधारका पिहरूः


आलथयक ऐन २०७६ िाई पररमाजयन गरर एकीकृत सम्पलत करको सट्टामा सम्पलत कर र
भूलम (मािपोत) कर छु ट्टा छु ट्टै िगाउने प्रावधान गने ।



मािपोत कार्ायिर्बाट तथर्ांक सं किन गरे र अथवा मािपोत कार्ायिर्सँगको समन्वर्मा
नर्ाँ नापी गरे र भूलमसम्बन्धी र्कीन र ववस्तृत तथर्ांक कार्म गने ।



सडकहरुको नक्साङ्कन, नामकरण र िगत कट्टाको व्र्वस्था गने ।



सम्पश्चि करमा दताय भएका करदाताको वववरणहरू व्र्वश्चस्थत रुपमा अलभिे खीकरण गने
।



सबै वडामा कम््र्ुटरमा आधाररत लबलिङ पर्द्लतिाई अलनवार्य गने ।



आलथयक ऐन पररमाजयन गरी भूलमकर र सम्पश्चि कर अलनवार्य रुपमा एकैपटक उठाइने
कानुनी व्र्बस्था गने ।



भूलमकर िाग्ने जग्गाको मूल्र्ांकनमा आवश्र्कता अनुसार पररमाजयन गने ।

ग. घरजग्गा वहाि कर
र्स नगरपालिका िेत्रलभत्र व्र्श्चक्त वा सं स्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारे ज, गोदाम, टहरा, छ्पर्च, जग्गा
वा पोखरी पुरै वा आंश्चशक तवरिे वहािमा ददएकोमा वहािमा ददएको कुि रकमको १० प्रलतशतको
दरिे वहाि कर िगाईने व्र्वस्था अनुसार वहाि कर असुिी गदै आइरहे को छ ।
हािको अवस्थाः
पुर्चौड़ी नगरपालिकाको आलथयक ऐन २०७६ कार्ायन्वर्नमा आएपलछ घरजग्गा वहाि कर वापत
आ.ब. २०७६/७७ मा कुि रु. ४७५५

सं किन भएको दे श्चखन्छ भने आगमी आ.ब.मा रु

१५६००० अनुमान गरे को दे श्चखन्छ ।

तालिका नं. ८ घिजग्गा िहाि किको सम्भाव्यता लिश्लेषण
िसं

प्रर्ोजनका

आधारमा कुि

बहािमा बस्ने

बहािमा

संख्र्ा बस्ने

वावषयक
रकम(ग)

भाडा घर

बहाि

कर (घ)
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अनुमालनत मालसक औषत
सं ख्र्ा

अनुमालनत

(क)

भाडारकम(ख)

क X ख X १२

(घ)को
प्रलतशत*

१

बैंक

१

१

१००००

१२००००

१२०००

२

होटे ि तथा रे िुरेन्ट

१०

१०

३०००

३६०००0

३६००0

३०

३०

२०००

७२००००

७२०००

१०

१०

३०००

३६००००

३६०००

५१

५१

घरार्सी

३

बस्नेहरु

४

प्रर्ोजनमा

अन्र् व्र्वसार्हरु

जम्मा

१५६०००

मालथको तालिकाको ववश्लेषण अनुसार १५६००० बहाि कर उठ्न सक्ने अनुमान गररएको छ ।
सुधारका पिहरूः


घर बहाि कारिाई व्र्वश्चस्थतरुपमा िागु गनयका िालग घर बहाि कर व्र्वस्थापन
कार्यववलध तर्ार पारर कार्यन्वर्न गने ।



िगत वववरण सं किन गने ।



करदाता पवहर्चान गने ।



घर धलन र बहािमा बस्ने दुबैिाई बहाि करको लबषर्मा जानकारी गराउने ।

घ. व्र्वसार् कर
हािको अवस्थाः पुर्चौड़ी

नगरपालिका आलथयक ऐन २०७६

अनुरुप र्स नगरपालिकािे आफ्नो

िेत्र लभत्र व्र्वसार् दताय तथा नवीकरण सुल्क िगाउदै आएको छ ।र्स नगर पालिकािे पुजीगत
िगानी र आलथयक कारोवारको आधारमा पुर्चौड़ी

नगरपालिका आलथयक ऐन २०७७ को अनुसूर्ची

४ अनुसार वावषयक व्र्वसार् कर लनधायरण गरे को छ ।
पुर्चौड़ी

नगरपालिकािे आ.ब. २०७६६/0७७ मा कुि रु. ७४५९२० रकम सं किन भएको

दे श्चखन्छ ।भने र्चािु आ.व. २०७७/७८ मा व्र्वसार् कर बापत रु ८ िाख रकम सं किन हुने
अनुमान गररएको छ ।

सुधारका पिहरूः
 नगरपालिकामा सञ्चालित सबै वकलसमका व्र्वसार्हरुको वववरण/िगत सं किन गने ।
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 ऐनिे व्र्वस्था गरे अनुसारका सबै व्र्वसार्िाई नगरपालिकामा दताय गराउने तथा नगरपालिका
िेत्रमा व्र्वसार् सं र्चािन गनयको िालग नगरपालिकावाट अलनवार्य रुपमा व्र्वसार् सं र्चािन
इजाजत पत्र लिनुपने व्र्वस्था ।
 बजार अनुगमन गने, कार्यका िालग राजस्व परामशय सलमलतिाई बढी सविर् बनाउने ।


एकै प्रकारको व्र्वसार्िाई व्र्वसार्मा भएको िगानी तथा कारोवारको आधारमा ठू िा, मझौिा
र साना(क, ख, ग) वगयमा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन गने ।

 गने ।
 िगानी र आलथयक कारोवारको आधारमा दताय शुल्क र वावषयक कर लनधायरण गने ।
 कर अलभर्ान सञ्चािन गरी कर सर्चेतना अलभवृवर्द् गने साथसाथै र्ससम्बन्धमा नागररकका
ु ाइ गरी जार्ज गुनासो सम्बोधनको व्र्वस्था गने ।
गुनासो सुनव
 कर प्रशासनमा दण्ड र पुरस्कारिाई लनर्लमत प्रविर्ाका रुपमा स्थावपत गने । जस्तै – अलधकतम
कर लतने उपभोक्तािाई पुरस्कृत गने ।


करको दार्रामा नआउनेिाई जररवानाको व्र्वस्था पने ।

 प्रभावकारी रुपमा व्र्वसार् कर सं किनका िालग आन्तररक राजस्व कार्ायिर्, घरे ि ु तथा साना
उद्योग
 कार्ायिर् तथा उद्योग वाश्चणज्र् सं घ आदद कार्ायिर्हरूसँग आवश्र्क सहर्ोग र समन्वर् गने
। जस्तै आन्तररक राजस्व कार्ायिर्िे व्र्वसार् सं र्चािनका िालग VAT

तथा PAN दताय एवं

नवीकरण गदाय स्थानीर् लनकार्को व्र्वसार् कर र्च ुक्ता अलनवार्य गररददएमा कर सं किन
प्रभावकारी हुनेछ।

ङ. जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर
हािको अवस्था: पुर्चौड़ी नगरपालिका लभत्र कुनै पलन व्र्श्चक्त वा सस्थािे

घर पािुवा जनावरको

लनकासीमा तथा जलडबुटी, खोटो, वनकस, कवाडीमाि, ऊन र प्रर्चलित कानुनिे लनषेध गरे को
जीवजन्तु वाहे क अन्र् मृत वा माररएका जीवजन्तुको हाड़छािा, लसं ग खुर ्वाखजस्ता वस्तुको
व्र्ावसार्ीक कारोवार गरे मा पुर्चौड़ी नगरपालिका आलथयक ऐन २०७६ को अनुसूर्ची ४ बमोश्चजमको
कर िगाउने प्रावधान रहे को
हािको अवस्था:
२०७७/७८

छ ।

हाि सम्म र्स श्चशषयकमा रु. १००० रकम उठे को दे श्चखएतापलन र्चािु आ.व.

मा कर बापत रु ५० हजार अनुमान गरे को दे श्चखन्छ ।

सुधारका पिहरूः
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नगरपालिका िेत्रमा सं किन हुने कवाडी मािसामान तथा जडीबुटीको पररमाण एकीन गरी
करको दर आलथयक ऐनमा समावेश गने ।



कवाडी व्र्बसार् साथै

जडीबुटी व्र्बसार् को सञ्चािन सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यववलध

लनधायरण गरी सम्भाव्र् वातावरणीर् प्रदूषण लनर्न्त्रण गने ।
र्च. सवारी कर:
पुर्चौड़ी नगरपालिका आलथयक ऐन २०७६ मा सवारी करको व्र्वस्था गरे को छै न ।
सम्भाव्र्ताः
पुर्चौड़ी नगरपालिका आलथयक ऐन २०७६ मा सं सोधन गरर र्स श्चशषयकमा करको दर लनधायरण गरर
नगर िेत्रमा टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र ई ररक्साको दताय र नवीकरणमा वावषयक शुल्क लनधायरण
गरर पालिकाको आर् वृवर्द् गनय सक्ने सम्भावना दे श्चखन्छ।

छ) ववज्ञापन कर
पुर्चौड़ी नगरपालिका आलथयक ऐन २०७६ को अनुसूर्ची ४ बमोश्चजमको कर िगाउने प्रावधान
रहेको छ । कसै िे नगरपालिका लभत्रका होलडङ बोडय, साईन बोडय, पम्पिेट, पोिर जस्ता
ववज्ञापनका सामाग्रीहरु राखेमा वा सवारी साधनमा ववज्ञापन गरे मा

लनम्न बमोश्चजमको वावषयक

ववज्ञापन कर व्र्वस्था गरे को छ ।
हािको अवस्था: ववज्ञापन सेवािाई नगरपालिकािे करको दार्रा ल्र्ाए पलन हाि सम्म कुनै कर
असुिी गरे को छै न । हाि नगरपालिकाको मुख्र् र सहार्क सडकमा धेरै होलडयङ बोडय रहे को र
प्रत्र्क पसि तथा होटे िहरु अगाडी धेरै होलडयङ बोडय प्रर्ोगमा दे ख्न सवकन्छ ।
सम्भावना: सबै उध्र्ोग तथा व्र्वसार् सन्र्चाि गने र नगरपालिकाको िेत्रम ववज्ञापन सेवा लिने
कताय पवहर्चान गने करको दार्रामा ल्र्ाउने सक्ने प्रवि सम्भावना रहे को छ ।आगामी आ.ब.मा
र्स श्चशषयकमा रु ५० हजार

अनुमान गररएको छ ।

सुधारका पिहरू


ववज्ञापन कर व्र्बस्थापन कार्यववलध तजुम
य ा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने ।



नगरपालिका



िेत्रमा रहे का ववद्यमान ववज्ञापन सामग्री सम्बन्धी िगत सं किन गने ।

सबै ववज्ञापनिाई करको दार्रामा आउने ववषर् सुलनश्चित गने साथै ववज्ञापन करको
अनुगमनिाई प्रभावकारी बनाउने ।
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सावयजलनक जग्गा बाहेक लनजी घर र जग्गामा राश्चखएका ववज्ञापन सामग्रीमा समेत कर
िगाउने गरी कानूनी व्र्बस्था गने ।

३.३.२ गैरकर राजस्व
क) बहाि लबटौरी शुल्क
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे पालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र आफूिे लनमायण, रे खदे ख वा
सञ्चािन गरे को हाट, बजार वा पसि वा सरकारी जग्गामा बनेका सं रर्चनाको उपर्ोग बापत बहाि
लबटौरी शुल्क िगाउन पाउने व्र्वस्था गरे को छ । उक्त ऐनको आधारमा नगरपालिकाको आलथयक
ऐन २०७६ को अनुसूर्ची ४ अनुसार आलथयक वषय २०७६/०७७ दे श्चख िागु हुने गरर बहाि लबटौरी
शुल्क िगाइने व्र्वस्था गरे को छ ।
हािको अवस्था र सम्भावना : हािको अवस्थामा र्स

श्चशषयकमा दर लनधायरण गरे पलन राजस्व

सं किन भएको दे श्चखदै न ।आगामी आ.ब.मा र्स श्चशषयकबाट रु १ िाख सं किन हुने अनुमान
गररएको छ ।
सुधारका पिहरूः


सावयजलनक, पती र ऐिानी जग्गा तथा त्र्स्ता जग्गामा बनेका घर, टहरा तथा अन्र् सं रर्चना
सम्बन्धी ववस्तृत तथर्ांक सं किन गरर बहाि ववटौरी शुल्कको दार्रामा ल्र्ाउने ।



सं कलित वववरणका आधारमा पसिहरूको वगीकरण गरी हाट बजार ववटौरी शुल्कको दर
लनधायरण गने र सोही आधारमा ठे क्का अं क कार्म गने ।



जलमनको उपर्ोग अनुसार शुल्कको दर लनधायरण गने ।



हाट बजारमा हुने पसि तथा व्र्ापार सम्बन्धी आवश्र्क तथर्ांक तथा वववरण सं किन
गने ।

ख) पावकयङ शुल्क
आफ्नो िेत्रलभत्र सवारीिाई पावकयङ सेवा उपिब्ध गराए बापत सेवा शुल्क िगाउन सवकने
कानूनी अलधकारको प्रर्ोग गदै पुर्चौड़ी नगरपालिकािे आलथयक ऐन २०७६ को अनुसूर्ची ४
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अनुसार हुने उल्िे ख गरे पलन दर लनधायरण नगरे को हुनािे र्स श्चशषयकबाट राजस्व सं किन हुने
अनुमान गररएको छै न ।
सम्भावनाः
नगरपालिका तथा बजार एररर्ामा आउने सवारीसाधन, ववलभन्न र्चाड पवय हरुमा िाग्ने मेिा तथा
हाट बजारमा आउने सवारी साधनहरुको व्र्वश्चस्थत पावकिंग व्र्वस्थापन गरर थप शुल्क सं किन
गनय सक्ने सम्भावना छ ।
सुधारका पिहरूः


बसपाकयको उपर्ुक्त स्थानमा व्र्वस्थापन गरर पावकिंग सेवा उपिब्ध गराउने ।



आलथयक ऐन पररमाजयन गरर सवारीसाधनमा पावकिंग शुल्क लनधायरण गने ।



पावकिंग शुल्क भ ुक्तानीको लबलध छनोट गरर कार्ायन्वर्न गने ।

ग) फोहोर मैिा व्र्वस्थापन शुल्क
हािको अवस्थाः

हािको अवस्थामा फोहरमैिा व्र्वस्थापन सम्बश्चन्ध पुर्चौड़ी

नगरपालिकािे को

आलथयक ऐन २०७६ मा फोहोर मैिा व्र्वस्थापन शुल्कको व्र्वस्था गरे को छै न ।
सम्भावनाः
शहरीकरणको ववकास सँगसं गै फोहोर मैिा व्र्वस्थापन गदै जानुपने कारणिे गदाय
२०७६ मा

आलथयक ऐन

सं सोधन गरर शुल्क लनधायरण गरे र र्स श्चशषयकबाट राजस्व सं किनको सम्भावना

दे श्चखन्छ ।
घ) लसफाररस तथा प्रमाश्चणत दस्तुर
नगरपालिकािे घर जग्गा नामसारी लसफाररस,कृवषपशु समुहदताय नववकरण शुल्क, स्थार्ी बसोवास
लसफाररस, नागररकता लसफाररस ,नागररकता र प्रलतलिवप लसफाररस, अं लगकृत नागररकता लसफाररस,
आलथयक अवस्था कमजोर वा ववपन्नता प्रमाश्चणत, आलथयक अवस्था वलिर्ो वा सम्पन्नता प्रमाश्चणत,
ववद्युत जडान लसफाररस, धारा जडान लसफाररस, श्चजववत रहेको लसफाररस, दुवै नाम गरे को व्र्श्चक्त,
एउटै हो भन्ने लसफाररस/ फरक जन्मलमलत सं शोधन लसफाररस ,जग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस र प्रमाश्चणत,
व्र्वसार् वन्द लसफाररस, व्र्वसार् सञ्चािन नभएको लसफाररस, व्र्ापार व्र्वसार् नभएको लसफाररस,
कोट फी लमनाहा लसफाररस, नावािक पररर्चर्पत्र लसफाररस, र्चौपार्ा सम्बन्धी लसफाररस
गाँउपालिकामा दताय वा नववकरण भएका व्र्वसार् को लसफाररस,उद्योग ठाउँ सरी लसफाररस,ववद्यािर्
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ठाउँ सरी लसफाररस,आश्चन्तररक बसाइँसराई लसफाररस,व्र्श्चक्तगत वववरण लसफाररस,जग्गा दताय
लसफाररस आदददासुर जस्ता अन्र् लसफाररस तथा प्रमाश्चणत दस्तुर कार्ायनर्न गदै आइरहे को छ ।
हािको अवस्थाः
पुर्चौड़ी नगरपालिकािे आलथयक ऐन २०७६ को अनुसूर्ची ४ मा व्र्वस्था गरर लसफाररस तथा
प्रमाश्चणत दस्तुर िागु गरर उठाउं दै आएको छ ।पुर्चौड़ी नगरपालिकािे आ.व. २०७६/७७ मा
रु १२०१६० रकम सं किन भएको छ भने आगामी आ.व. मा रु. १५७६८०० को अनुमान
गररएको छ ।

सम्भावनाः

तालिका नं. ९ लसफारिस तथा प्रमालणत दस्तुिको सम्भाव्यता लिश्लेषण
औसतदर

प्रमाश्चणत तथा दस्तुरका प्रकारहरु

अनुमालनत सं ख्र्ा

लनवेदन तथा लसफारीस दस्तुर

११५७

६००

६९४२००

व्र्श्चक्तगत घटना दताय वविम्ब दस्तुर

७६८

४००

३४७२००

प्रमाश्चणत दस्तुर

५७८

३००

१७३४००

अन्र् दस्तुर

५७८

२००

११५६००

न्र्ावर्क दण्ड जररवाना र जफत

५८

४००

२३२००

प्रशासलनक दण्ड जररवाना

५८

४००

२३२००

(वावषयक)

सम्भाव्र् रकम (रु)

अन्र् ववववध आर्

२०००००

जम्मा

१५७६८००

मालथको तालिका अनुसार गाँउपालिकाको कुि घरधुरी सं ख्र्ा ५७८७ को आधारमा सं ख्र्ा लनधायरण
गररएकोछ जस अनुसार लनवेदन तथा लसफारीस दस्तुरमा २० प्रलतशत, व्र्श्चक्तगत घटना दताय
वविम्ब दस्तुरमा १५ प्रलतशत, प्रमाश्चणत दस्तुरमा १० प्रलतसत, अन्र् दस्तुरमा १० प्रलतशत,
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न्र्ावर्क दण्ड जररवाना र जफतमा १ प्रलतशत, प्रशासलनक दण्ड जररवानामा १ प्रलतशत गररएको
छ
सुधारका पिहरूः लसफाररस

तथा प्रमाश्चणत दस्तुरका सन्दभयमा लनम्नअनुसार सुझावहरु प्रस्तुत

गररएको छः
१. अनिाइन ववलधमाफयत लसफाररस तथा प्रमाश्चणत दस्तुरको सं किन गने

व्र्वस्था गने ।

२. व्र्श्चक्तगत घटना दतायका िालग अलभर्ान सं र्चािन गने ।
३. लसफाररस गदाय शुल्क लतरे नलतरे को र्वकन गरे र मात्र लसफाररस गने ।
४. वडाबाट सं कलित दस्तुरहरु श्चशषयक सवहतको वववरण तर्ार पने ।
५. वडा कार्ायिर्को लबलिं ग प्रणािीिाई पलन कम्र्ुटर सफ्टवेर्रमा आधाररत बनाउने ।
६. नगरपालिका र वडाको कम्र्ुटर प्रणािीमा नेटववकिंग गने ।
ङ) पर्यटन स्थि प्रवेश शुल्क
पुर्चौड़ी नगरपालिकािे आलथयक ऐन २०७६ को अनुसूर्ची ४

अनुसार हुने उल्िेख गरे पलन दर

लनधायरण नगरे को हुनािे र्स श्चशषयकबाट राजस्व सं किन हुने अनुमान गररएको छै न ।
सम्भावनाः
पहाडी तथा दुगम
य िेत्रमा मा अवश्चस्थत र्स नगरपालिकामा पर्यटन स्थि प्रवेश शुल्कको सम्भावना
न्र्ून दे श्चखएको छ।
र्च) नक्शापास दस्तुर
हािको अवस्था: पुर्चौड़ी नगरपालिकािे को आलथयक ऐन २०७६ मा नक्सा पास दस्तुर उठाउनका
िालग व्र्वस्था गरर आ.व. २०७६ /0७७

दे श्चख िागुहन
ु े उल्िे ख गररएको छ ।जसमा घर

ु ी ३ मा तोकेको छ।
नक्सा पास शुल्क प्रलत वगय वफट रु. २ आलथयक ऐन २०७६ को अनुसर्च
सम्भावना:
नगरकार्यपालिकािे नक्शापास दस्तुर लनधायरण गरर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको छ र्स श्चशषयक बाट
आगामी आ.ब.मा रु ५० हजार राजस्व उठने सम्भावना दे श्चखन्छ।
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छ) व्र्वसार् रश्चजष्ट्रेशन दस्तुर (दताय तथा अनुमलत दस्तुर)
हािको अवस्थार :पुर्चौड़ी

नगरपालिकािेको आलथयक ऐन २०७६ मा व्र्वसार् रश्चजस्िे सन दस्तुर

उठाउनका िालग व्र्वस्था गरर आ.व. २०७६ /0७७

दे श्चख िागुहन
ु े उल्िे ख गररएको भएता

पलन र्स श्चशषयकबाट राजस्व सं किन भएको दे श्चखदै न ।
सम्भावना: पुर्चौड़ी

नगरपालिकािेको आलथयक ऐन २०७६ मा (घ) वगयको लनमायण व्र्ावसार्ी

इजाजत पत्र वापत राजस्व को दर लनधायरण गरे ता पलन हाि सम्म र्स श्चशषयकमा दस्तुर सं किन
भएको दे श्चखदै न त्र्सैिे नगिेत्रम काम गने व्र्ावसार्ीहरुिाई व्र्वसार् दतायका िालग आव्हान गरर
रकम सं किन गने सम्भावना दे श्चखन्छ ।
सुधारका पिहरूः
 नगरपालिकामा सञ्चालित सबै वकलसमका व्र्वसार्हरुको वववरण/िगत सं किन गने ।
 ऐनिे व्र्वस्था गरे अनुसारका सबै व्र्वसार्िाई नगरपालिकामा दताय गराउने तथा नगरपालिका
िेत्रमा व्र्वसार् सं र्चािन गनयको िालग नगरपालिकावाट अलनवार्य रुपमा व्र्वसार् सं र्चािन
इजाजत पत्र लिनुपने व्र्वस्था ।
 व्र्ावसार् दताय अलभर्ान संर्चािन गने ।

ज) लबिीबाट प्राप्त रकम (स्िेट, ढुंगा, लगट्टी, बािुवा तथा माटोजन्र् वस्तु लबिी)
पुर्चौड़ी नगरपालिकािेको आलथयक ऐन २०७६ को अनुसूर्ची ४ मा प्राकृलतक श्रोतको वविी (ढुं गा,
लगट्टी, बािुवा र स्िेट ) बाट उठाउने रकमको लनधायरण गरे को छ ।
सम्भावना:
नगरपालिका लभत्र रहेका खोिा, नदी तथा खानीहरु बाट लनस्कने स्िेट, ढुं गा, लगट्टी, बािुवा तथा
माटोजन्र् वस्तु लबिीको िालग तत्काि वातावरणीर् प्रवाब मुल्र्ांकन गरर राजश्वको श्रोत बृदद्द गनय
सक्ने सम्भावना दे श्चखन्छ । पुर्चौड़ी

नगरपालिकािे को आलथयक ऐन २०७६ अनुसार

आमामी

आ.ब.मा रु ३ िाख सं किन गने अनुमान गररएको छ ।
सुधारका पिहरूः

ढुं गा, लगट्टी, बािुवा र स्िे ट वविीको सन्दभयमा लनम्नअनुसार सुझावहरु प्रस्तुत

गररएको छः
१. वातावरणीर् प्रवाब मुल्र्ांकन गने ।
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२. बावषयक ठे क्का समर्मा नै िगाउने ।
झ) सामुदावर्क वनको वन पैदावार लबिीबाट प्राप्त हुने आर्
हािको अवस्थाः हािैको केही नेपाि ऐन सं शोधन अन्तगयत भएको स्थानीर् शासन सञ्चािन ऐनको
सं शोधन पिात मुदावर्क वन उपभोक्ता सलमलतिे वन पैदावारको लबिीबापत प्राप्त गने रकमको दश
प्रलतशत सम्बश्चन्धत नगरपालिका तथा नगरपालिकाको सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुप
य ने व्र्वस्था गरे को
छ ।र्स नगरपालिकामा रहे का सामुदावर्क वन तथा ती वनहरुबाट लबिी हुने वन पैदावरको
पररमाण सम्बन्धी तथर्ांक उपिब्ध नभएकािे र्स श्चशषयकमा राजस्वको अनुमान गररएको छै न ।
सुधारका पिहरूः


नगरपालिकामा रहेका सामुदार्ीक वना तथा वन पैदावर सम्बन्धी अलभिे ख सं किन गने ।



सामुदार्ीक वन पैदावर लबिी तथा उपर्ोग सम्बन्धी वावषयक कार्यर्ोजना नगरपालिकािे
स्वीकृत गने ।



आर् सं किन सम्बन्धी प्रावधान आलथयक ऐनमा समावेश गने ।

ञ) सम्पलत भाडा:


हािको अवस्था र सम्भावना : पुर्चौड़ी नगरपालिकािे आलथयक ऐन २०७६ मा व्र्ावस्था
गरर सरकारी सम्पलत भाडामा िगाई राजस्व सं किन गरररहे को अवस्था छ आ.ब.
०७६/०७७

मा र्स श्चशषयकबाट पालिकािे रु ३०० हजार राजस्व सं किन गरे को

दे श्चखन्छ ।पालिकाको मातहतमा भएको एक्साभेटर र िीपर भाडा वापत रु ३३० हजार
सं किन हुने अनुमान गररएको छ ।
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पररच्छे द - ४
आर् संकिनको सं स्थागत िमता तथा संकिन अवस्था
४.१ राजस्व पररर्चािन सम्बन्धी सं स्थागत सं रर्चना
स्थानीर् सरकार सं र्चािन ऐन, २०७४ िे राजस्व सम्बन्धी नीलत तथा कानूनको तजुम
य ा, सं शोधन,
पररमाजयन र सोको पररपािनाका सम्बन्धमा आवश्र्क परामाशय प्रदान गनय स्थानीर् स्तरमा एक

राजस्व परामशय सलमलतको

पररकल्पना गरे को छ । पुर्चौडी नगरपालिकाको राजस्व परामशय

सलमलतको सं स्थागत सं रर्चना दे हाए बमोश्चजम रहे को छ

।

तालिका नं. १० पुचौडी नगिपालिकाको िाजस्ि पिामशय सलमलत
िसं

नाम

पद

श्चजम्मेवारी

१

श्री जानकी एर बम

उप मेर्र

सं र्ोजक

२

श्री ववर बहादुर नेपािी

प्रमुख प्र. अलधकृत

सदस्र्

३

श्री धनपती र्चन्द बम

का.पा. सदस्र्

सदस्र्

४

श्री जनक ववि

का.पा. सदस्र्

सदस्र्

५

श्री लबरे न्र धानुक

लन.िे. प्रलतलनलध

सदस्र्

६

श्री जलग साउद

लन.िे. प्रलतलनलध

सदस्र्

७

श्री भारत धानुक

राजस्व शाखा

सदस्र् सश्चर्चव

र्स नगरपालिकािे आलथयक वषय २०७७/२०७८ को िालग स्वीकृत गरे को राजश्व सम्बन्धी
नीलतहरुको ववस्तृत वववरण अनुसूर्ची ४ मा समावेश गरीएको छ ।

४.२ आर् संकिनको सं स्थागत व्र्वस्था
र्स नगरपालिकािे सं गठन सं रर्चना तर्ार गररनसकेको तथा कमयर्चारी को अभावमा

राजस्व

शाखा व्र्वश्चस्थत हुन सकेको छै न तापलन उपिब्ध कमयर्चारीबाट काम लिई रहे को अवस्था छ ।
स्थिगत अविोकन तथा ववलभन्न सूर्चनाका आधारमा हेदाय हाि नगरपालिकाको राजस्व
सं किनको अवस्था दे हार्अनुसार रहेको छ:

नगरपालिकामा राजस्व परामशय सलमलतिे आवश्र्कता अनुसार बैठक गने, करका दर, दार्रा
सम्बन्धमा शीषयकगत छिफि गरी स्वीकृलतका िालग नगरसभामा पेश गने गरे को छ ।
राजस्व शाखा प्रमुखको श्चजम्मेवारी कम््र्ुटर अपरे टर

कमयर्चारीिाई श्चजम्मा ददइएको छ ।
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राजस्व उपशाखा तथा उक्त उपशाखाका कमयर्चारीिे गनुप
य ने कामहरुको कार्यवववरण नरहे को ।
४.३ ववगतको आर् पररर्चािनको अवस्था
र्स नगरपालिका ववगत आ.ब. २०७६/०७७ मा आन्तररक आर्को अवस्था र्स प्रकार रहे को
छ ।

तालिका नं. ११ आन्तरिक आर्को अिस्था
ि.सं .

प्रमुख स्रोत

२०७६/७७ को र्थाथय

कैवफर्त

कर
१.

सम्पिी कर

2.

भूलम कर (मािपोत)

२३४

3.

व्र्वसार् कर

७४६

4.

जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर

१

5.

घरवहाि कर

५

6.

ववज्ञापन कर

7.

मनोरञ्जन कर

8.

सवारी साधन कर

9.

घर-जग्गा रश्चजष्ट्रेसन शुल्क
जम्मा

९८६

गैर कर
१०.

सेवा शुल्क (सवै वकलसमका)

४४

११.

दस्तुर (लसफाररश, प्रमाश्चणत¸ नक्सा पास

१२०

आदद)
1२.

लबिी (लगटी¸ढु ङ्गा¸वािुवातथा अन्र्
सम्पश्चिवविी)

1३.

न्र्ावर्क दण्ड जररवाना र जफत

५

१४.

अन्र्

२७३३

जम्मा

२९०२

कूि जम्मा

३८८८

तालिका नं. १२ पुचौडी नगिपालिकाको कू ि आर् संिचना
आर् स्रोत

०७६ /०७७ प्रलतशत

आन्तरीक आर् (रु.)

३८८८

०७७ /०७८

प्रलतशत

०७८ /०७९ प्रलतशत

0.६३
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राजश्व बाँडफाँड (रु.)

७५४४६

१४.१

बाह्यस्रोत (रु.)

४१४४५८

७७.२

गतवषयको मौज्दात

४२९९३

८.०७

जम्मा

५३६७८५

१००

जनसहभागीता

४ .४ राजस्व पररर्चािनमा रहेका सवािहरू
पुर्चौड़ी नगरपालिकािे राजस्व अलधकार िेत्रलभत्रका धेरैजसो सम्भावनाहरु उपर्ोगमा ल्र्ाएको
छै न।समग्रमा र्स नगरको राजस्व पररर्चािनको िेत्रमा लनम्नअनुसारका प्रमुख सवािहरु ववद्यमान
रहेको दे श्चखन्छ:

क. राजस्व प्रशासनका िालग उपर्ुक्त संगठन लनमायण तथा िमता ववकास
राजस्व सं किनिाई प्रभावकारी तथा पारदशी बनाउन राजस्व सं किन सम्बन्धी छु ट्टै कार्यववलधहरू,
आवश्र्क जनशश्चक्त, कार्यस्थि तथा आवश्र्क उपकरण सवहतको वातावरण हुन ु आवश्र्क छ
।वडास्तरमा पर्ायप्त कमयर्चारीको अभावका करण हाते लबि प्रर्ोग गने गररएको छ। राजस्व
शाखाका िालग पर्ायप्त स्थानको कमी रहे को दे श्चखन्छ। राजस्व शाखामा एकजना राजस्व अलधकृतका
अलतररक्त थप तीन जना कमयर्चारी कार्यरत छन्। वडा कार्ायिर्हरुको हकमा एकजना वडा सश्चर्चव
र एकजना सहार्क कमयर्चारी कार्यरत रहे को दे श्चखन्छ। कार्यबोझका आधारमा कमयर्चारी कम
दे श्चखन्छ।
ख. तथर्ांक संकिन तथा लनर्लमत अद्यावलधकरणको पर्द्लत स्थापना
हाि नगरपालिकामा सम्पश्चि कर, भूलम कर (मािपोत), व्र्वसार् कर तथा अन्र् कर र गैरकर
बुझाउने करदाताको सं ख्र्ा के कलत छ भन्ने र्कीन तथर्ांक छै न । एकालतर लबलिङ पर्द्लतिाई
पूणरु
य पमा कम््र्ुटरमा आधाररत बनाउनुपने दे श्चखन्छ भने अकायलतर सबै करदाताको िगत सं किन
गनुप
य ने आवश्र्कता रहेको छ। पूणरु
य पमा कम््र्ुटरमा आधाररत लबलिङ गने पररपाटी भए मात्र
कुन शीषयकमा कर लतने कलत करदाता छन् भन्ने र्कीन साथ तुरुन्त भन्न सवकने श्चस्थलत रहन्छ र
करदाताको िगत सं किन पिात्करको दार्रामा आउन बाँकी करदाताको सं ख्र्ाका बारे मा पलन
ँ िन गनय सवकन्छ ।
आक
ग. आन्तररक आर् पररर्चािन नीलत तथा कार्यववलध
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नगरपालिकािे आर् पररर्चािन सम्बन्धी सम्पश्चि व्र्वस्थापन, घरबहाि, नदीजन्र् पदाथय बाहे क अन्र्
िेत्रहरुमा समेत कार्यववलध तर्ार गरी वडा सलमलतहरूिाई समेत उपिब्ध गराउनु पदयछ । र्समा
आर् सं किन गने तररका, प्रलतवेदन बुझाउने ढाँर्चा, नगद दाश्चखिा सम्वन्धी ब्र्वस्था, अनुगमन
जस्ता ववषवस्तु पदयछन् ।

घ. राजस्वका दर लनधायरण तथा प्रर्चार प्रसार
नगरपालिकािे हािको कानुनी व्र्वस्था अनुसार राजस्व सं किनका िालग दर लनधायरण गदाय
सरोकारवािा व्र्श्चक्त तथा सं घ सं स्थाहरुसँग पर्ायप्त छिफि गने र सभाबाट स्वीकृत भएको करिाई
जनस्तरसम्म प्रर्चार प्रसार गनय आवश्र्क हुन्छ । नगरपालिकािे करदातािाई लतनुप
य ने कर रकम
सम्बन्धी जानकारी उपिब्ध गराउन अलग्रम सूर्चना सम्प्रेषण गने ववलधको उपर्ोगसँगै करदाता
श्चशिामा पलन पर्ायप्त ध्र्ान ददन सकेको दे श्चखदै न । र्सका अलतररक्त राजस्व प्रशासनमा दण्ड र
पुरस्कारको नीलतिाई प्रभावकारी रुपमा अविम्बन गनुय पने दे श्चखदै न ।

ङ. समन्वर् सं र्न्त्र
राजस्वका आधार लनधायरण तथा दरहरूमा पररमाजयनका िालग राजस्व परामशय सलमलतको भूलमकािाई
प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क हुन्छ । राजस्व पररर्चािन सम्बन्धी नीलत लनमायण, शुल्क तथा
दस्तुरको दर लनधायरण, राजस्व सं किन ववलध लनधायरण जस्ता कार्यमा सम्बश्चन्धत आन्तररक तथा
बाह्य लनकार्हरूसँग प्रभावकारी समन्वर्को खाँर्चो दे श्चखन्छ । आर् सं किनमा वडा सलमलतको
भूलमकािाई स्पि व्र्ाख्र्ा गरी वडा र राजस्व शाखाबीर्च लनरन्तर समन्वर्को खाँर्चो दे श्चखन्छ ।
साथै रोर्ल्टी िगार्तका राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धमा नेपाि सरकारसँग, सवारी साधन कर तथा
घरजग्गा रवष्ट्रेशन दस्तुरको बाँडफँटका िालग प्रदे श सरकारसँग र ववगत बषयहरुको राजस्व
बाँडफाँटका िालग श्चजल्िा समन्वर् सलमलतसँग पर्ायप्त समन्वर् कार्म नहुँदा ती लनकार्बाट
नगरपालिकामा प्राप्त हुने स्रोत लनर्लमत रुपमा प्राप्त हुन सकेको दे श्चखदै न ।

र्च. र्च ुहावट लनर्न्त्रण, पारदश्चशत
य ा र जवाफदे वहता
आर्को सं किन अवस्थाको अनुगमन गरी राजस्व र्च ुहावट भएको पाइएमा त्र्सिाई लनर्न्त्रण गनय
तत्काि आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ। नगरपालिकािे आर् व्र्र्को वववरण आवलधक रूपमा प्रकाशमा
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ल्र्ाउनु, करदातासँग लनरन्तर सं वाद गनु,य सूर्चना प्रववलध तथा सामाश्चजक लमलडर्ामाफयत् राजस्व र
खर्चयको वववरणबारे सरोकारवािािाई जानकारी गराउनु र्स ददशातफयको केही सकारात्मक
प्रसासहरू हुन सक्दछन्।
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पररच्छे द - ५
राजश्व सुधार कार्यर्ोजना
५.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना
राजश्व सुधार कार्यर्ोजनाको मुख्र् उद्देश्र् स्थानीर् तहको राजश्व पररर्चािनमा सुधार ल्र्ाउनको
िालग र्ोजनाबर्द् रुपमा कार्य सं र्चािन गनुय हो । स्थानीर् तहको राजश्व प्रिेपण गरी सोको
आधारमा वजेट तर्ार गने तथा राजश्व परामशय सलमलतको लसफाररशमा राजश्वका दररे ट लनधायरण
गने कार्यमा राजश्व सुधार कार्यर्ोजनािे सहर्ोग गदयछ ।
नगरपालिकाको राजस्व पररर्चािनमा के कस्ता समस्र्ा छन् र सुधारका िालग के कस्ता
कृर्ाकिाहरु सञ्चािन गनय आवश्र्क छ भन्ने ववषर्मा लनवायश्चर्चत जनप्रलतलनलध र सो कार्यमा सं िग्न
जनशश्चक्त नै सबैभन्दा बढी जानकार हुन सक्दछन् । त्र्सबाहे क र्सका सरोकारवािाहरुको भोगाई
पलन आफैमा महत्वपूणय मालनन्छ । र्स कार्यका िालग बाह्य परामशयदाताको भूमीका उनीहरुिाई
समस्र्ा पवहर्चान गरी समाधानका सही उपार् पवहल्र्ाउने कुरामा सहजीकरण गने सम्मको हुन्छ
। तसथय र्ो कार्यर्ोजना तजुम
य ा गदाय पलन र्सै अवधारणा अनुरुप सहभालगतामूिक कार्यशािाको
आर्ोजना गररएको लथर्ो । कार्यशािाका सहभागीहरूिाई र्चार वटा समूहमा ववभाजन गरी गररएको
समूह कार्य र त्र्स उपर ्िे नरीमा भएको छिफिका आधारमा तर् भएका ववषर्बस्तुिाई
परामशयदाताद्बाट

सं कलित अन्र् सूर्चना तथा ववश्लेषणबाट आएका नलतजाहरूिाई समेत समावेश

गरी राजस्व सुधार कार्यर्ोजनातर्ार गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनाका विर्ाकिापहरूिाई बृहत्
रुपमा लनम्न तीन िेत्रमा ववभाजन गररएको छः
क. कर राजस्व सुधार र्ोजना
ख. गैरकर राजस्व सुधार र्ोजना
ग. राजस्व प्रशासन सुधार र्ोजना

क. कर राजस्व सुधार र्ोजना

तालिका नं. १३ कि िाजस्ि सूधाि कार्यर्ोजना
ि.सं

करराजस्वको
श्चशषयक

सुधारकािालग गनुप
य ने कार्यहरु

समर्ावलध

श्चजम्मेवारी
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मािपोत कार्ायिर्बाट
जग्गाको अलभिेखप्राप्त
गनय

१

भूमीकर



वडागत रुपमा सम्पूण य

आ.बा.

राजस्व शाखा

२०७८/०८९
दे श्चख लनरं तर

जग्गाको अलभिे खराख्ने र

(मािपोत)

लनर्लमत अद्यावलधक गने


जग्गाको पुनवगीकरण
गरी मूल्र्ांकनिाई
वैज्ञालनक बनाउने



सम्भाव्र् सम्पश्चि
करदाता सबैको वववरण
सं किन गरी अद्यावलधक
गने

२

सम्पश्चिकर



आ.बा.

सूर्चना प्रालबलधक शाखा

२०७८/०८९
दे श्चख लनरं तर

सम्पश्चि कर सम्बन्धी
फाराम अनिाइन
प्रववलधबाट भने व्र्वस्था
गने



सम्पश्चि कर सम्बन्धी
जनर्चेतना श्चशववरसञ्चािन
गने


३

४

५

सवारी कर

घरजग्गा

दताय तथा नववकरण
कार्यववलध बनाउने



भाडा लनधायरण गने



सवारी नम्बरकार्म गने



घर बहाि कारिाई
प्रगलतशीि प्रणािीमा

बहाि कर

लनधायरण गने


घर नम्बर िागु गने



नर्ाँ दताय तथा
नवीकरणका िालग

व्र्वसार्कर

श्चशववर सञ्चािन गने


सम्भाव्र् व्र्वसार्

आ.बा.

नगर कार्यपालिका

२०७८/०८९
दे श्चख लनरं तर
आ.बा.

सूर्चना प्रववलध शाखा,

२०७८/०८९

आलथयक प्रशासन शाखा

दे श्चख लनरं तर

र वडा कार्ायिर्हरु

आ.बा.

आलथयक ववकास शाखा

२०७८/०८९

र सूर्चना प्रववलध शाखा

दे श्चख लनरं तर

करदाता सबैको
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वववरणसं किन गरी
लनर्लमत अद्यावलधक गने
अनिाइन प्रववलधबाट



व्र्वसार् दताय अलभिेख
राख्ने

६

जडीवुटी,



ठे क्का प्रणािी िागु गने

कवाडी र



सं किन केन्रको
स्थापना गने

जीवजन्तु कर

७

ववज्ञापन कर



कार्यववलध लनमायण गने



सम्भाव्र्ता अध्र्ार्न गने



अनुगमन प्रभावकारी
बनाउने

आलथयक प्रशासन शाखा

आ.बा.
२०७८/०८९
दे श्चख लनरं तर
आ.बा.

नगर कार्यपालिका र

२०७८/०८९

राजस्व परामशय सलमलत

दे श्चख लनरं तर

ख. गैरकर राजस्व सुधार र्ोजना
गैरकर राजस्वको िेत्रमा आवश्र्क सुधारका िालग लनम्नानुसारका कृर्ाकिापहरु प्रस्ताव
गररएको छः

तालिका नं. १४ गैिकि िाजस्ि सूधाि कार्यर्ोजना
ि.सं

गैरकरराजस्वका
श्चशषयक

सुधारकािालग गनुप
य ने कार्यहरु


सम्भाव्र् िेत्रहरुको प्रारश्चम्भक
वातावरणीर् परीिण गने,

ढुं गा, लगट्टी,



वस्तुको लबिी

२०७९ जेष्ठ

वातवरण एवम

मसान्त सम्म

राजस्व शाखा

भए वातावरणीर् प्रभाव

जराजुरी, आदद
प्राकृलतक

श्चजम्मेवारी

परीिणका अलतररक्त आवश्र्क

बािुवा,
१

प्रारश्चम्भक वातावरणीर्

समर्ावलध

मूल्र्ांकन समेत गने,


लबिीको दर लनधायरण गने,



वावषयक ठे क्का िगाउने,



आलथयक ऎन लबपररत जाने
ठे केदारिाई कारवाही गने
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सामुदावर्क वन तथा
वनपैदावार लबिीसम्बन्धी
तथर्ांक सं किन र लनर्लमत

२०७८-०७९

कार्य पालिका तथा

दे श्चख

राजस्व शाखा

२०७८-०७९

नगर कार्यपालिका

अद्यावलधक गने,
२

वन पैदावर



सामुदावर्क वनको वन पैदावार
लबिीवापत प्राप्त हुने रकमको
दश प्रलतशत रकम सम्बश्चन्धत
शीषयकमा दाश्चखिा गरी गाउँ
पालिकाको सश्चञ्चत कोषमा
जम्मा गने

३

नक्सा पास
दस्तुर
बहाि ववटौरी

४



आलथयक ऎन सं शोधन गने



करको दार्रा बढाउने



प्रलतजग्गाको िगत सं किन
गने,

शुल्क


प्रलतजग्गामा बनेका घर

दे श्चख
२०७८-०७९

सम्बश्चन्धत वडा

दे श्चख

कार्ायिर्

२०७८-०७९

नगर कार्यपालिका

नगर कार्यपालिका

टहराहरुबाट बहाि लबटौरी
शुल्क


असुि गने

पावकिंङका िालग उपर्ुक्त

सावयजलनक जग्गा पवहर्चान गने, दे श्चख


प्राथलमकताका आधारमा

पावकयङ स्थिहरुको लडजाइन र
५

पावकिंग शुल्क

लनमायण गदै जाने,


लनमायणमा भएका पावकयङ
स्थिमा पावकयङ,



शुल्क असुिी ववलध तर् गने र
तर् भएको ववलधअनुसार
पावकयङ शुल्क असुिी गने

६

फोहरमैिा

लनश्चज सावयजलनक मोडेिमा कार्यववलध

२०७८-०७९

व्र्वस्थापन

लनमायण गने

दे श्चख
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सेवा शुल्क लिन सवकने
िेत्रहरु (अलतलथगृह, सभाहि,
औद्योलगक िेत्र,

२०७८-०७९

र्ोजना शाखा,

दे श्चख

राजस्व परामशय
सलमलत र नगर

बसपाकय,हाटबजार तथा

कार्यपालिका

सावयजलनक जग्गाको लिज,

कृवष उपज सं किन केन्र,

कोल्ड स्टोर) आददको पवहर्चान
सेवाशुल्क तथा
७

लसफाररश

गने,


पवहर्चान भएका
आर्ोजनामध्र्े स्विगानीमा

प्रमाश्चणत दस्तुर

सञ्चािन गने आर्ोजनाहरुको
सं भाव्र्ता अध्र्र्न गने,


सावयजलनक लनजी साझेदारीमा
सम्पन्न गनय सवकने आर्ोजना

छनौट गरी कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा
अश्चघ बढाउने,


गाउँपालिकािे उपिब्ध

गराउने सेवा शुल्ककोदरमा
समसामवर्क पररमाजयन गने


गनयका िालग जागरण अलभर्ान

व्र्श्चक्तगत
८

घटना दताय
शुल्क

समर्मा व्र्लतगत घटना दताय
सं र्चािन गन्ने,



२०७८-०७९

नगरकार्यपालिका

दे श्चख

समर्मा व्र्लतगत घटना दताय
नगरे मा उच्र्च शुल्क लिने
कर्यववबी लनमायण गने

दताय, अनुमलत
९



दताय तथा नवीकरण शुल्क

तथा नववकरण
दस्तुर

िगानीका आधारमा व्र्बसार्
लनधायरण गने,



उधोघरुिाई साना, मझौिा

२०७८-०७९

राजस्व परामशय

दे श्चख

सलमलत,
नगरकार्यपालिका

तथा ठु िा गरर ववभाजन गने
ग. राजस्व प्रशासन सुधार र्ोजना
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समग्र राजस्व पररर्चािनिाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व प्रशासनको िेत्रमा गररनु पने सुधारका
िालग दे हार् बमोश्चजमका कृर्ाकिापहरु प्रस्ताव गररएको छः

तालिका नं. १५ िाजस्ि प्रशासन सुधाि कार्यर्ोजना
ि.सं.

राजस्वप्रशासन सुधारका िालग गनुप
य ने
कार्यहरु


आलथयक ऐन पुनराविोकन गरी
पररमाजयन गने हािको राजस्व
अलधकारका सम्भाव्र्
श्चशषयकहरु अनुसार श्चशषयक

समर्ावलध

श्चजम्मेवारी

आ.ब.२०७८

राजस्व शाखा,

साउन दे श्चख
लनरन्तर

राजस्व परामशय
सलमलत

हे रफेर गने व्र्वहाररक

नदे श्चखएका, िागु नहुने तथा
सं घीर् कानुनसँग बाश्चझने

कानुनी तथा
नीलतगत
व्र्वस्था

प्रावधानहरुिाई हटाउने ।


राजस्व असुिीको व्र्वस्थासं गै
दण्ड, सजार् तथा पुरस्कारको

व्र्वस्था पलन उल्िे ख गने ।


व्र्वसार् कर सम्बश्चन्ध

कार्यलबलध २०७७ िाई पूण य
रुपमा िागु गने


प्रगलतशीि करको दर, मूल्र् र
महत्वको आाधारमा करको

लनधायरण, समर्ानुकूि करको
दरमा पररमाजयन गन

सांगठलनक
स्वरुप

भौलतक
पूवायधार
तथा संरर्चना

राजस्व सम्बन्धी कामको र्चाप र

आ.ब.२०७९

आवश्र्कता अनुसार वडा कार्ायिर्

असर सम्म

दे श्चख नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा

प्रमुख प्रशासकीर्
अलधकृत,

कमयर्चारी दरबन्दी थप गने

सेवाग्राहीमैत्री भौलतक सं रर्चना तर्ारी:


खानेपानी, शौर्चािर्, प्रलतिािर्,
र्चमेनागृहको व्र्वस्था गने,

आ.ब.२०७९

नगरकार्यपालिका

असर सम्म,
तोवकएको लमलतमा
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पवहिे आउनेिाई पवहिो सेवा



ददने
टे ण्डर, ववज्ञापन िगार्तका



सूर्चनाहरु छापा तथा ववद्युतीर्
िगार्तका प्रभावकारी तथा
सान्दलभयक माध्र्मबाट प्रसार
गने
पारदश्चशत
य ा
तथा

नागररक वडापत्रको व्र्वस्था



गने
मोबाइि एपको व्र्वस्था



जवाफदे वहता

२०७८ असोज

सूर्चना प्रववलध

मसान्त सम्म

शाखा र राजस्व
शाखा

लनमायण गने

हरे क वषय समर्ानुकूि करमा



अद्यावलधकरण


वगीकृत करदाता तथर्ांक
सं किन

करदाताको



कर छु ट नहुने सेवाको

२०७८ र्चै त

आलथयक प्रशासन

मसान्त

शाखा, राजस्व
शाखा, वडा

वगीकरण

पवहर्चान



कार्ायिर्

प्रत्र्ेक पररवारको
सम्पश्चि/आम्दानीको िगत

सं किन


कर करदातािाई कर
लतनेबारे को जानकारी
एसएमएस िगार्तका

२०७८ असर

राजस्व परामशय

मसान्त

सलमलत

प्रभावकारी माध्र्मबाट गराउने
राजस्व



कर नीलतमा दण्डात्मक र
उत्प्रेरणामूिक दुवै लसर्द्ान्तको

सुधार

सन्तुलित प्रर्ोग गने । जस्तै ,

कार्यर्ोजना

वढिो कर लतनेिाई वविम्ब

कार्ायन्वर्न

शुल्क िगार्त दण्डको
व्र्वस्था र लनर्लमत तथा बढी
कर लतने करदातािाई

पुरस्कारको व्र्वस्था गने


कर उठाउने टोिी खटाई
व्र्वसार् दताय, नवीकरण गने
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ववलभन्न सञ्चार माध्र्मबाट कर



असुिीका िालग र्चेतनामूिक
प्रर्चार प्रसार गने ।
करदाताको
अलभिेख

ववद्युतीर् प्रववलधको प्रर्ोगबाट सबै

लनर्लमत तथा

प्रकारका करदाताको अलभिे ख राख्ने र

वावषयक

अद्यावलधक गदै जाने



सम्बश्चन्धत शाखा सलमलतिे

वडादे श्चख गाउँपालिकाको सबै

अनुगमन

शाखा तथा सम्पूण य

मूल्र्ांकन

सरोकारवािा लनकार्मा

राजस्व शाखा,
वडा
कार्ायिर्हरु

हरे क आ.व.को
अश्चन्तम

राजस्व अनुगमन
सलमलत

र्चौमालसक

स्थिगत लनरीिण गने,


करको महत्व बुझाउने,
सुझाव सं किन गने

आन्तररक



असुिीको आन्तररक एवम्

िेखा
परीिण

र्चािु आ.व.मा भए गरे का कर
अश्चन्तम िेखा परीिण गने



आलथयक प्रलतवेदन तर्ार गने

आगामी

राजस्व शाखा

आ.व.को प्रथम

आ.िे .प. शाखा

र्चौमालसक
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पररच्छे द - ६
आगामी तीन वषयको आर् प्रिेपण
६.१ राजस्व प्रिेपणका आधारहरु
राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ारी पिात सोको कार्ायन्वर्नबाट स्थानीर् तहको राजश्व सं किनमा
पने प्रभावको समेत ववश्लेषण गरी भववष्र्को िालग प्राप्त हुने राजश्वको प्रिेपण गनुप
य दयछ । राजश्व
प्रिेपणको िालग लनम्न ववलधहरुमध्र्े राजश्वका स्रोतको उपिब्ध सूर्चनाको आधारमा कुनै एक ववलध
प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सवकन्छ ब्र्वास्ता रहेको छ ।
क. तथर्ांवकर् आधार
ख. ववगतको राजश्व बृवर्द्दरको आधार
ग. सं झौताको आधार
घ. िमसम बृवर्द्दर
र्सैगरी र्स पुर्चौड़ी

नगरपालिकामा प्रत्र्ेक शीषयकको आर् प्रिेपण गदाय दे हार्का आधारहरु

लिइएको छः

तालिका नं. १६ िाजश्व प्रक्षेपणका आधािहरू
राजस्व
संकेत

राजस्व श्चशषयक

कुि

सम्भाव्र्ता

(रु हजारमा)

आर् प्रिेपणका आधारहरू
कुि सम्भाव्र्ताको पवहिो वषय ९० प्रलतशत

११३१३

सम्पश्चिकर

५७८

सं किन हुने र त्र्स पिात िमशः वावषयक १०
प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने ।

११३१४

भूमी कर
(मािपोत)

कुि सम्भाव्र्ताको पवहिो वषय ९० प्रलतशत
२८९

सं किन हुने र त्र्स पिात कमयश: वावषयक १०
प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने ।

कुि सम्भाव्र्ताको पवहिो वषय ९० प्रलतशत
११३२१

घर बहाि कर

१५६

सं किन हुने र त्र्स पिात कमयश: वावषयक १०
प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने ।

११३२२

बहाि लबटौरी
शुल्क

आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु १०० हजार
१००

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
१० प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।
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११४११

१४४२१

११४५६

बाँडफाँड भई प्राप्त
हुने मु.अ.कर

आ.व. ०७७/०७८ मा प्राप्त रु. ७३८४६
७३८४६

हजार

त्र्स

पिात

कमयश:

वावषयक

१०

प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने ।

बाँडफाँड भई प्राप्त

हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै

हुने अन्तःशुल्क

तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।

बाँडफाँड भई प्राप्त
हुने सवारी कर

आ.व. ०७७/०७८ मा प्राप्त रु. १५७१ हजार
१५७१

त्र्स पिात कमयश: वावषयक १० प्रलतशतका
दरिे वृवर्द्हुने ।
आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु ५० हजार

११४७२

ववज्ञापन कर

५०

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
१० प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।

११४७३

११६११

११६१३

हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै

मनोरञ्जन कर
जडीबुटी, कवाडी
र जीवजन्तु कर

तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।
आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु ५० हजार
५०

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
१० प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।

व्र्वसार्

हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै

रश्चजष्ट्रेशन

तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।

दस्तुर/घ वगय
अन्र्कर
११६९१

आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु ८०० हजार
व्र्वसार् कर

८००

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
१० प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।
आ.व. ०७७/०७८ का िालग प्राप्त लसलिङ

१३३११

समानीकरण
अनुदान

सं घीर् सरकार बाट १२३४०० हजार
१३०७३०

प्रदे श सरकार बाट ७३३० हजार
त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रलतशतिे
वृवर्द् हुने अनुमान ।
आ.व. ०७७/०७८ का िालग प्राप्त लसलिङ
सं घीर् सरकार बाट २६४१४२ हजार

१३३१२

सशतय अनुदान

२७०२५५

प्रदे श सरकार बाट ६११३ हजार
त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रलतशतिे
वृवर्द् हुने अनुमान ।
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आ.व. ०७७/०७८ का िालग प्राप्त लसलिङ
सं घीर् सरकार बाट ३७००
१३३१४

ववशेष अनुदान

६७००

हजार

प्रदे श सरकार बाट ३००० हजार
त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रलतशतिे
वृवर्द् हुने अनुमान ।
आ.व. ०७७/०७८ का िालग प्राप्त लसलिङ

१३३१६

समपुरक अनुदान
र्चािु

प्रदे श सरकार बाट ६७७२ हजार
६७७२

सरकारी
१४१५१

सम्पिीको
बहािबाट प्राप्त

वृवर्द् हुने अनुमान ।

आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु ३०० हजार
३३०

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
५

आर्

14153

त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रलतशतिे

प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।

हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै

वन रोर्ल्टी

तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।

आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु २९ हजार

14154

खानी रोर्ल्टी

२९

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
५

14155

जिस्रोत रोर्ल्टी

14156

लबधुत रोर्ल्टी

14157

पवयतारोहणरोर्ल्टी

14158

पदर्ात्रा रोर्ल्टी

14159

पर्यटन रोर्ल्टी

१४१७७

घरजग्गारश्चजष्ट्रेशन
शुल्क

प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।

हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै
तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।
हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै
तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।
हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै
तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।
हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै
तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।

हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै
तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।

49

लबविबाटप्राप्त
रकम

१४२१३

(ढुं गा,

लगट्टी,

बािुवा

३००

आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु ३०० हजार
अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
१० प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।

बन पैदावररु.
अन्र्
१४२१९

१४२२९

सेवाशुल्क

आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु २०० हजार

(फोहोरमैिा

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः

व्र्बस्थापन)

१०

अन्र्प्रशासलनक

हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै

सेवा शुल्क

तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।

प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।

आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु २०० हजार
१४२४१

पावकयङशुल्क

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
१०

प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।

र्चािू आ.व.का िालग रु ५० हजार अनुमान
१४२४२

नक्सापासदस्तुर

५०

गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः १०
प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।
आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु ६९४ हजार

१४२४३

लसफाररस दस्तुर

६९४

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
१० प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।

१४२४४

१४२४५

व्र्श्चक्तगत

घटना

दताय दस्तुर
नाता

प्रमाश्चणत

दस्तुर

आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु ३४७ हजार
३४७

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
१० प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।
आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु १७३ हजार

१७३

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
१० प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।
आ.व. ०७७/०७८ का िालग ११५ हजार

१४२४९

अन्र्दस्तुर

११५

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
५

प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।
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१४३११

१४३१२

न्र्ावर्कदण्ड,
जररवाना र जफत
प्रशासलनकदण्ड,
जररवाना र जफत

१४५२२

साना सवारीकर

१४५२३

जनसहभालगता

१४५२९

१५१११

अन्र्राजस्व
(ववववध आर्)
बेरुजु

आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु २३ हजार
२३

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
५

प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।

आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु २३ हजार
२३

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
५

प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।

हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै
तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।
हािसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै
तथर्ांक नभएकािे अनुमान नगररएका ।
आ.व. ०७७/०७८ का िालग रु २०० हजार
२००

अनुमान गररएको र त्र्सपलछका वषयमा िमशः
१० प्रलतशतका दरिे वृवर्द्हुने हुने ।
आ.व. ०७७/०७८ का िालग एक मुष्ठ ६

६००

िाख अनुमान गररएको छ ।

६.२ आगामी तीन आलथयक वषयको आर्को प्रिेपण
मालथ उश्चल्िश्चखत प्रिेपणका आधारमा नगरपालिकाको आगामी ३ वषयको प्रिेवपत आर्को वववरण
तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । प्रिेपणको िालग राजस्व सं केतका िालग तोवकएको कोडको
प्रर्ोग गररएको छ ।

तालिका नं. १७ चािू आ.ि.को अनुमान तथा आगामी तीन आर्थयक िषयको आर् प्रक्षेपण
प्रस्ताववत

प्रिेवपत आर्

(रु.हजारमा)

राजश्वसंकेत

राजश्व श्चशषयक

१००००

राजस्व तथा अनुदान

४९४१८२

५४३३६६

५९७६७२

६५७५४६

११०००

कर

७७४४०

८४९७९

९३४७५

१०२९६०

११३००

सम्पिी कर

११२३

१०३०

११३३

१३८४

११३१०

अर्चि सम्पिीमा िाग्ने कर ८६७

७८०

८५८

९४३

११३११
११३१२

०७७ /०७८ ०७८ /०७९ ०७९/ ०८० ०८०/ ०८१

व्र्श्चक्तगत सम्पिीमा िाग्ने
वावषयक कर
सं स्थागत सम्पिीमा िाग्ने
वावषयक कर
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११३१३

सम्पश्चि कर

५७८

५२०

५७२

६२९

११३१४

भूमी कर मािपोत

२८९

२६०

२८६

314

२५६

२५०

२७५

४४१

११३२०

खुद सम्पश्चिमा िाग्ने र्चािु
कर

११३२१

घर बहाि कर

१५६

१४०

१५४

३०८

११३२२

बहाि ववटौरी शुल्क

१००

११०

१२१

१३३

७५४६७

८३०१४

९१३१४

१००४४५

७३८४६

८१२३१

८९३५४

९८२८९

७३८४६

८१२३१

८९३५४

९८२८९

१७२८

१९००

२०९०

१७२८

१९००

२०९०

११३५०
११३५१
११४००
११४१०
१४४११
११४२०
१४४२१

वविीर्

ँ ीगत
पुज

र

कारोबारमा िाग्ने कर
वविीर्

ँ ीगत
पूज

र

कारोबारमा िाग्ने कर
वस्तु तथा सेवामा आधाररत
कर
मुल्र् अलभवृवर्द् कर
बाँडफाँड

भई

प्राप्त

हुने

भई

प्राप्त

हुने

मु.अ.कर
अन्तःशुल्क
बाँडफाँड
अन्तःशुल्क

११४४०

ववशेष सेवामा िाग्ने कर

११४४२

स्वास्थर् सेवा कर

११४४३
११४४४

श्चशिा सेवा शुल्क : शैश्चिक
सं स्था
श्चशिा

सेवा

:

वैदेश्चशक अध्र्र्न
पुवायधार

११४५०

शुल्क

सेवाको

उपर्ोग

तथा सवारी साधनमा िाग्ने १५७१
कर
सवारी

११४५१

साधनमा

कर

(सवारी दताय, वावषयक सवारी
कर तथा पटके सवारीकर)

११४५२
११४५६

पुवायधार से वाको उपर्ोगमा
िाग्ने कर
बाँडफाँडबाट

प्राप्त

सवारी साधन कर

हुने

१५७१
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११४७०

मनोरं जन कर

५०

५५

६०

६६

११४७१

लसनेमा डकुमेन्िी

११४७२

ववज्ञापन कर

५०

५५

६०

६६

११४७३

अन्र् मनोरं जन कर

११६००

अन्र् कर

८५०

९३५

१०२८

११३१

११६१०

व्र्वसार्िे भ ुक्तानी गने

५०

५५

६०

६६

११६११

व्यािसार्िे भुक्तानी गने
(जडीबुटी किाडी ि
५०
जीिजन्तु कि )

५५

६०

६६

११६१३

व्र्वसार् रश्चजष्ट्रेशन दस्तुर

११६१४
११६२०

रे लडर्ो, एफ.एम. सं र्चािन
दस्तुर
व्र्वसार्

बाहेक

अन्र्िे

भ ुक्तानी गने

र्चािक अनुमती पत्र, सवारी
११६२१

दताय

वकताब

सम्बन्धी

तथा

पशुजन्र्

दस्तुर
११६३०

कृवष

कारोवारमा िाग्ने कर
कृवष तथा पशुजन्र् वस्तुको

११६३१

ब्र्वसावर्क

कारोवारमा

िाग्ने कर
११६३१

ओखेटोपहारमा िाग्ने कर

११६९०

अन्र् कर

८००

८८०

९६८

१०६५

११६९१

अन्र् कर (व्र्बसार् कर)

८००

८८०

९६८

१०६५

१३०००

अनुदान

४१४४५७

४५५९०२

५०१४९२

५५१६४0

१३१००

दिपिीर् वैदेश्चशक अनुदान

१३११०
१३१११

दिपिीर्
अनुदान
दिपिीर्
अनुदान

वैदेश्चशक

र्चािू

वैदेश्चशक

र्चािू
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१३१२०
१३१२१
१३२००
१३२१०

ँ ीगत
दिपिीर् वैदेश्चशक पुज
अनुदान

ँ ीगत
दिपिीर् वैदेश्चशक पुज
अनुदान
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बहुपिीर्
अनुदान

वैदेश्चशक

र्चािु

अन्तरसरकारी अन्तरावष्ट्रर्
१३२११

सं स्थाबाट प्राप्त र्चािु
अनुदान

१३२१२

गैरसरकारी

अन्तरावष्ट्रर्

सं स्थाबाट

प्राप्त

र्चािु

अनुदान
१३२२०

ँ ीगत
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४१४४५७

४५५९०२

५०१४९२

५५१६४0

बैंक मौज्दात

४२९९३

जम्मा

५३७१७५

५४२७६६

५९७०७२

६५७५४०

0.८०

0.७१

0.७२

0.८४

आन्तररक आर्
सं घीर् राजश्व बाँडफाँडबाट
प्राप्त आर्
प्रदे श

राजश्व

बाँडफाँडबाट

प्राप्त आर्

कुि

आर्मा

आन्तररक

आर्को र्ोगदान %

प्रस्तुत वववरणिे नगरपालिकाको आन्तररक आर् आलथयक वषाय २०७७/०७८ मा 0.८

प्रलतशत

दे श्चखएको छ । आगामी आलथयक वषय २०७८/७९ दे श्चख आन्तररक 0.७१ प्रलतशत हुने दे श्चखन्छ
।आन्तररक आर्को वहस्सा बढाउनका िालग आलथयक ऐन मा समर् सापेि पररवतयन गरर करको
दार्रा बढाउँदै जरुरी दे श्चखन्छ ।

र्ो रकम सं किन गनय पलन नगरपालिकािे बतयमान सं रर्चना

तथा ब्र्वस्थापन प्रणािीमा ठू िै पररवतयन गनय जरुरी छ ।
७.२ लनष्कषय तथा सुझावहरु


राजश्व परामशय सलमलतको थप विर्ालसि बनाई पररर्चािन गने ।



आलथयक ऐन तथा कार्यववलधिाई वस्तुपरक बनाउने।



सम्पश्चि कर र मािपोत वा भूमीकर असुिी व्र्वस्था कानूनसम्मत बनाउने।



प्राकृलतक तथा नदीजन्र् वस्तुको वविीको दर व्र्वहाररक रुपमा लनधायरण गने ।



सम्भाव्र् लबिी पररमाण एवकन गरी न्र्ू नतम ठे क्का अं क लनधायरण गने ।



सवारी पावकयङ्ग स्थि पवहर्चान गरी त्र्स तफय आवश्र्क प्रकृर्ा अगाडी बढाउने ।
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घरजग्गा बहािकरको दरिाई प्रगलतश्चशि बनाउने र न्र्ू नतम बहाि मुल्र् तोकी सोही
अनुसार असुि गने ।



राजश्व शाखाको िमता ववकास गने ।

७.२ कार्यर्ोजनाको अनुगमन एवम मूल्र्ांकन
स्थानीर् सरकार सं र्चािन ऐन २०७४ को ब्र्वस्था अनुसार राजस्व परामशय सलमलतिाई
राजस्वका स्रोत, दार्रा तथा दरको ववश्लेषण गरी आर् अनुमान गने र स्रोत अनुमान तथा वजेट
लसमा लनधायरण सलमलतिाई बैशाख १० गते लभत्र आगालम ३ आलथयक बषयको आर् अनुमान गने
कार्यमा र्ो राजश्व सुधार कार्यर्ोजनािे सहर्ोग गदयछ । हरे क आलथयक बषयको बैशाख पवहिो
हप्तासम्ममा राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ार गरी स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधायरण
सलमलतिाई उपिब्ध गराएमा सलमलतबाट गररने लनणयर्हरुको िालग र्ो कार्यर्ोजना

आवश्र्क

आधार हुनछ
े । राजश्व सुधारका नीलत, कृर्ाकिापहरु तथा वजेट अनुमान पिात राजश्व सुधार
कार्यर्ोजना अनुसारका कृर्ाकिापहरु सं र्चािन भए नभएको तथा अनुमान अनुसार आर् असुिी
भए नभएको सम्वन्धमा लनर्लमत रुपमा अनुगमन गने, आगामी आलथयक बषयको आर्
प्रिेपणकोिालग त्र्स अवलध सम्मको कृर्ाकिाप तथा आर् असुिी अवस्थाको मूल्र्ांकन गने
तथा आलथयक बषय सम्पन्न भएपलछ सो आलथयक बषयको िालग तर् गररएका र्ाकिापहरु तथा आर्
असुिी अवस्थाको मूल्र्ांकन गनय आवश्र्क हुन्छ । र्ो राजश्व सुधार कार्य र्ोजनाको अनुगमन
तथा मूल्र्ांकनको िालग लनम्न र्चार तहको अनुगमन तथा मूल्र्ांकन ब्र्वस्था लसफाररश गररएको
छ ।

१.कार्ायिर् स्तरको अनुगमनः
कार्ायिर् स्तरको अनुगमन तथा मूल्र्ांकनक िालग प्रमुख प्रशासवकर् अलधकृत, राजस्व शाखा तथा
अन्र् सम्वश्चन्धत शाखाका प्रलतलनलधहरुिाई श्चजम्मेवार वनाउनु पदयछ । स्थानीर् सरकारिे कश्चम्तमा
मवहनामा एक पटक बैठक वसी र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था तथा असुिी अवस्थाको अनुगमन
गरी िि हालसि गनेतफय आवश्र्क कार्यगत लनणयर्हरु गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनु प्रभावकारी
नलतजा प्राप्त गनय सवकन्छ।

२.राजश्व परामशय सलमलतवाट अनुगमन तथा मूल्र्ांकनः
राजश्व परामशय सलमलतिे र्चौमालसक रुपमा राजश्व सुधार र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था, आर्
सं किनको अवस्थाको लनर्लमलत अनुगमन गरी कार्यपालिकािाई आवश्र्क परामशय प्रदान गने कार्य
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र्स अन्तगयत पदयछ । त्र्सै गरी आगामी आलथयक बषयकोिालग आर्को अनुमान गने कार्यपूव य भएका
कार्यको मूल्र्ांकन गरी स्रोत, दर तथा दार्रामा सुधारकोिालग कृर्ाकिाप लसफाररश गने र त्र्सको
आधारमा आर्को अनुमान गनुय पदयछ ।र्सका अलतररक्त आलथयक बषयको समाप्ती पिात राजश्व सुधार
र्ोजनाको सलमिा गररन्छ ।

३. कार्यपालिकावाट अनुगमन तथा मूल्र्ांकनः
कार्यपालिकाको बैठकिे राजश्व परामशय सलमलतवाट प्रस्तुत गरे का प्रलतवेदन तथा सुझावहरुिाई
छिफिमा ल्र्ाई आवश्र्क लनणयर् गनुक
य ा साथ साथै छिफिको िममा राजश्व सुधार र्ोजना तथा
आर् असुिी अवस्थाको सलमिा गरी आवश्र्क नीलतगत तथा कार्यगत लनणयर् गनुय पने भएमा लनणयर्
गरीन्छ ।

४. वाह्य अनुगमन तथा मूल्र्ांकनः
राजश्व सुधार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहश्चजकरण गने र्चाहने सं घीर् मामिा तथा सामान्र् प्रशासन
मन्त्रािर्, रावष्ट्रर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववि आर्ोग, प्रदे श मन्त्रािर्, प्रादे श्चशक सुशासन केन्र, श्चजल्िा
समन्वर् सलमलत तथा दातृलनकार्हरु आददिे अनुगमनको िालग सहर्ोग प्रदान गनय सक्नेछन्। र्स्तो
अनुगमन प्रणािीिे स्थानीर् तहको अनुगमन तथा मूल्र्ांकन िमतामा ववकास हुनेछ ।
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अनुसूर्ची २ :तथर्ांक /सूर्चना सं किनक िालग फारम तथा सूर्ची
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
qm=
;+=

पद

:jLs[t b/j+bL

kbk'lt{
:yfoL

s/f/
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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_
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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

!=

Ejg

@

d];Lg cf}hf/

;DklQsf] ljj/0f

xfnsf] pkef]u

ef8f jf axfn /sd obL ePdf_

>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=;+=
1

2

3/sf] juL{s/0f

cf};t
If]qkmn

cg'dflgt
;+Vof

axfndf
ePsf] ;+Vof

cf};t axfn
b/

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_
cf}Bf]lus k|of]hgsf ejg÷3/x?
64

3
3.1
3.2
3.3

cfjfl;o ejg÷3/x?

sRrL 3/x? -sRrLhf]8fO{ tyf 5fgf f_
cw{ sRrL 3/x? -df6f]sf] hf]8fO{ / s+ls|6 jf l:6nsf] 5fgf
ePsf_
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|=;+=
1
2
3
4

hUufsf] lsl;d

cg'dflgt If]qkmn

cf};t d'Nof+sg b/ -dfnkf]t sfof{nosf]
cfwf/df_

s}lkmot

zx/L If]q
cfjfl;o If]q
s[ifL If]q
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
qm=;+=

M ==================

ufpF÷gu/kflnsfdf ;+rfngdf /x]sf ;jf/L ;fwg

1

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

2

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

;+slnt /sd M =================
cg'dflgt ;+Vof

s}lkmot

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
qm=;+=

M ==================

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

1

pBf]u tyf xf]6n

2

ljlQo ;+:yf -a}s, ljsf; a}s, ;xsf/L, ljdf cflb_

;+slnt /sd M =================
;fgf
demf}nf
7'nf nufgL
nufgL nufgL -;+Vof_
;+Vof_
;+Vof_

s}lkmot
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qm=;+=
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_
cGo Aoj;fox?

7

;fgf
nufgL ;+Vof_

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

demf}nf
nufgL ;+Vof_

7'nf nufgL
-;+Vof_

s}lkmot

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?

s=

hl8a'6L hGo a:t'x?

v=

sjf8LhGo a:t'x?

u=

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

OsfO{

s'n ;+sng /
Joj;flos pkof]u kl/df0f_

cg'dflgt d'No
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h= jxfn lj6f}/L ;DaGwL lja/0f
s|=;+=

;DklQx?

s=

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

v=

;fj{hlgs hUuf

OsfO{

kl/df0f

b/

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

;]jfx?

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

pknAw u/fO{Psf]
:yfg jf If]q

OsfO{ /
kl/df0f

;]jf z'Nssf]
;+efjgf -5 ÷5}g_

xfnsf] cj:yf
-cfo_
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qm=;+=

;]jfx?

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;

pknAw u/fO{Psf]
:yfg jf If]q

OsfO{ /
kl/df0f

;]jf z'Nssf]
;+efjgf -5 ÷5}g_

xfnsf] cj:yf
-cfo_

cGo =================
hDdf
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