
मन्थली नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलन्िम प्रलिवेदन) 

   पेज | a  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

मन्थली नगरपाललका 
नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

मन्थली, रामछेाप 
 

 

 

राजश् व सधुार कार्यर्ोजना 
अलन्िम प्रलिवदेन 

२०७८ 

 

 

 

 

प्रदेश सरकार 

मखु्र्मन्री िथा मलन्रपररषद्को कार्ायलर् 

प्रदशे सशुासन केन्र 
बागमिी प्रदेश, जावलाखले, लललिपरु 

 

 

 

 

 

 

 



मन्थली नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलन्िम प्रलिवेदन) 

   पेज | b  

 

लबषर् सचूी 
 

पररच्छेद - एकः पररचर् ................................................................................ 1 
१.१ पृष् ठभूूलम ............................................................................................. 1 
१.२ र्ोजनाको औलचत्र् .................................................................................. 1 
१.३ र्ोजनाको उदेश्र्हरु ................................................................................. 1 
१.४ र्ोजना िजुयमा लवलध र प्रक्रर्ा ...................................................................... 2 

१.४.१ पृष् ठभूूलम ...................................................................................... 2 
१.४.२ सन्दभूय सामाग्री अध्र्र्न ....................................................................... 3 
१.४.३ प्रारलभभूक अलभूमुखीकण िथा कार्यर्ोजना सभबलन्ध छलफल .................................. 3 
१.४.४ िथर्ाांक िथा सूचना सांकलन .................................................................. 4 
१.४.५ मस्र्ौदा प्रलिवेदन िर्ारी ..................................................................... 4 
१.४.६ अलन्िम प्रलिवेदन पेश ......................................................................... 5 

१.५ अध्र्र्न लसमाहरु ................................................................................... 5 
 

पररच्छेद - दईुः नगरपाललकाको सलिप् ि पररचर् ........................................................ 7 
२.१ पररचर् ............................................................................................. 7 
२.२ नामाकरण .......................................................................................... 7 
२.३ भूौगोललको अवलस्थलि .............................................................................. 8 
२.४ प्रशासलनक एांव राजनैलिक लवभूाजन ............................................................... 8 
२.५ जनसांख्र्ा िथा जािजािीहरु ....................................................................... 9 
२.६ लशिा िथा स्वास्थर् ................................................................................. 9 
२.७ सडक िथा र्ािार्ाि .............................................................................. 10 
२.८ धार्मयक िथा पर्यटककर् स्थलहरु ................................................................... 10 
२.९ मानव सांसाधनको अवस्था ......................................................................... 10 
२.१० भूौलिक सभपलिको अवस्था ...................................................................... 12 

 

पररच्छेद - िीनः स्थानीर् िहको राजश् व अलधकार िथा यर् सांभूा्यतिा ............................... 14 
३.१ राजश् व अलधकार सभबन्धी कानुनी ्यतवस्था ...................................................... 14 
३.२ यन्िररक यर् पररचालनको वियमान अवस्था.................................................... 18 
३.३ यन्िररक यर् सांकलनको प्रमखु िेर र सांभूावान लवश् लेषण ...................................... 20 

३.३.१ स्थानीर् कर राजश् व ........................................................................ 20 
३.३.२ गैर कर राजश् व ............................................................................... 25 

 

पररच्छेद - चारः यर् सांकलनको सांस्थागि िमिा िथा सांकलन अवस्था ................................ 33 
४.१ राजश् व पररचालन सभबन्धी नीलि िथा सांर्न्र .................................................... 33 
४.२ यर् सांकलनको सांस्थागि िमिा .................................................................. 35 
४.३ यन्िररक यर् पररचालन ......................................................................... 36 
४.४ राजश् व पररचालनमा रहेका सवालहरु ............................................................ 37 



मन्थली नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलन्िम प्रलिवेदन) 

   पेज | c  

 

 

पररच्छेद - पााँचः राजश् व सधुार कार्यर्ोजना .......................................................... 41 
५.१ राजश् व सुधार कार्यर्ोजना ....................................................................... 41 

५.१.१ प्रभूावकारी राजश् व सांकलनका रणनीलि िथा कार्यनीलि .................................... 41 
५.१.२ राजश् व सुधार कार्यर्ोजना .................................................................. 43 

 

पररच्छेद - छः यगामी िीन बषयको यर् प्रिपेण ...................................................... 50 
६.१ राजश् व सुधार कार्यर्ोजनाका यधारमा राजश् व प्रिेपण ......................................... 50 
६.२ यगामी िीन यर्थयक बषयको राजश् व प्रिेपण ...................................................... 52 

 

पररच्छेद - सािः अपलेिि नलिजा ..................................................................... 55 
७.१ अपेलिि नलिजा .................................................................................. 55 

 

पररच्छेद - यठः अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन ............................................................ 56 
 

अनसुचूीहरु ........................................................................................... 59 
अनुसूची १ - छैठौ नगर सभूाभूाट स्वीकृि मन्थली नगरपाललकाको दरबन्दी चाटय .................... 59 
अनुसूची २ - मन्रालर्बाट स्वीकृि मन्थली नगरपाललकाको दरबन्दी चाटय ............................. 60 
अनुसूची ३ - िथर्ाङ्क सांकलनको चेक ललष् ट ........................................................... 61 
अनुसूची ४ – िथर्ाङ्क सांकलन फाराम ................................................................. 62 
अनुसूची ५ – जुम लमरटङका फोटोहरु .................................................................. 67 
अनुसूची ६ – िथर्ाङ्क सांकलनका फोटोहरु ............................................................ 69 
अनुसूची ७ – मस्र्ौदा प्रलिवेदन प्रस्िुिीकरणको फोटोहरु .............................................. 71 
अनुसूची ८ – मस्र्ौदा प्रलिवेदन प्रस्िुिीकरणको माईन्र्ूट .............................................. 73 

 
  



मन्थली नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलन्िम प्रलिवेदन) 

   पेज | d  

 

िाललका सचूी 
 

िाललका 1: नगरपाललकाको वडा लबभूाजन, केन्र र जनसांख्र्ा ............................................ 8 
िाललका 2: स्वीकृि सांगठन सांरचना वमोलजम जनशलि ्यतवस्था ......................................... 11 
िाललका 3: हाल कार्यरि जनशलिको अवस्था ............................................................ 11 
िाललका 4: नगरपाललकाको अचल सभपलिको लववरण ................................................... 12 
िाललका 5: नगरपाललकाको यन्िररक यर् पररचालनको वियमान अवस्था ............................. 18 
िाललका 6: सांभूा्यत एकककृि सभपलि करदािा िथा सभपलि कर ......................................... 20 
िाललका 7: ्यतवसार् करको अनुमालनि प्रिेपण .......................................................... 22 
िाललका 8: वहाल करको अनुमालनि प्रिेपण ............................................................ 24 
िाललका 9: सरकारी स्वालमत्तको बहाल र लबक्रीबाट हुने सांभूा्यत यर्को लववरण ...................... 28 
िाललका 10: फोहोरमैला ्यतवस्थापन शुल्कको अनुमालनि प्रिेपण ....................................... 30 
िाललका 11: राजश् व परामशय सलमलिको लववरण ......................................................... 33 
िाललका 12: नगरपाललकाको यर्को अवस्था ............................................................ 36 
िाललका 13: कुल यर्मा नगरपाललकाको यन्िररक यर्को र्ोगदान ................................... 37 
िाललका 14: राजश् व सुधार सभबन्धी रणनीलि र कार्यनीलि ............................................. 41 
िाललका 15: राजश् व प्रशासन सुधार र्ोजना ............................................................ 43 
िाललका 16: कर राजश् व सुधार र्ोजना ................................................................. 45 
िाललका 17: गैर कर राजश् व सुधार र्ोजना ............................................................. 47 
िाललका 18: यगामी िीन यर्थयक बषयको राजश् व प्रिेपणको यधार ................................... 50 
िाललका 19: यगामी ३ यर्थयक बषयको यर् प्रिेपण ..................................................... 52 
िाललका 20: अपेलिि यर् सांरचना ..................................................................... 55 
िाललका 21: अनुगमन िाललका...........................................................................57 

  



मन्थली नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलन्िम प्रलिवेदन) 

   पेज | 1  

 

पररच्छेद - एकः पररचर् 
 

१.१ पषृ् ठभूलूम 
 

नेपालको सांलवधान २०७२ ले नेपालमा िीन िहका सरकारको ्यतवस्था गरेको छ । र्स अनुरुप ७५३ स्थानीर् 

िहको (गााँउपाललका, नगरपाललका, उपमहानगरपाललका िथा महानगरपाललका) लनवायचन सभपन् न भैू 

सांलवधानले ्यतवस्था गरे वमोलजम अनुसूलच ८ अनुसार लनसृि गररएका काम किय्यत र लजभमवेारीहरु लनवायह 

गदै यईरहेको छन् ।  नेपालको सांलवधानल ेर्ी िीन िहका सरकारका वीच समन्वर्, सहकार्य र सहअलस्ित्वको 

सभबन्धद्वारा सहकारी मोडेलको सांघीर्िा कार्ायन्वर्नमा रहेको छ । 

 

नेपालको लालग सांघीर्िा नौलो अभ्र्ास हो । र्सको सफल कार्ायन्वर्नका लालग सबै िहमा र्सको 

अवधारणा, कार्ायन्वर्न र भूूलमकाबारे थप प्रस्टिा यवश्र्क छ । र्सका लालग लनवायलचि पदालधकारीहरु र 

राष् रसेवक कमयचारीहरुलाई सांलवधानले प्रदत्त गरेका काम किय्यत र अलधकारहरु कुशलिासाथ सभपादन गरी 

नागररकहरुलाई लछटो छररिो गुणस्िरीर् सेवा प्रवाह सुलनलश् चि गनय सहर्ोग पु र्ाउनु पलहलो र महत्वपूणय 

कार्य हो भून ेभूखयरै स्थापना भूएका स्थानीर् िहको सांस्थागि अवस्था स्व-मूल्र्ाङ्कन गरी सुधारका िेरहरुको 

पलहचान गरी िदअनुरुप यवश्र्किा र मागमा यधाररि िमिा लवकासका कार्यक्रमहरु सांचालन गद ैलैजानु 

यवश्र्क छ । र्सका साथै, स्थानीर् िहलाई सांलवधान र ऐनल ेकदएको अलधकार प्रर्ोग गरी लवलत्तर् रुपमा 

सवल र सिम वनाउन राजश् व पररचालन सभबन्धी ज्ञान, लशप र िमिा अलभूवृलि गद ैसावयजलनक लवकास 

लनमायण र सेवा प्रवाहमा सिम बनाउन यवश्र्क छ । 

 

१.२ र्ोजनाको औलचत्र् 
 

स्थानीर् सरकारलाई सांलवधानले कदएको अलधकार प्रर्ोग गरी अनुसूची ८ मा रहेका २२ वटा प्रमखु कार्यिेर 

लभूरका लजभमेवारीहरु पुरा गनुयपनअ अवस्था छ । र्स प्रर्ोजनका लालग स्थानीर् सरकारलाई सांघीर् िथा प्रदेश 

सरकारबाट प्राप् ि हुन ेलवलत्तर् अनुदानका अलिररि स्थानीर् सरकारलाई य्न ैराजश् वका यधारहरु िर्ार 

गनअ अलधकार लनलहि रहेको छ । स्थानीर् सरकार सांचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ (घ) र 

अन्िरसरकारी लवत्त ्यतवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार स्थानीर् सरकारलाई य्नो िेरमा कर 

गैर कर सांकलन गनयसक् ने अलधकार रहेको छ । िर कर प्रणाली र अलधकार िेरबारे कम जानकारी, स-साना 

्यतवसार्हरुमा कर लागू गदाय हुनसक् ने सांभूालवि अलोकलप्रर्िा, स्थानीर् सरकारलाई प्राप् ि हुन यएको 

अनुदान नै खचय हुन नसककरहेको अवस्थामा कर लगाउनु पनअ यवश्िा महसुस नहुनु जस्िा कारणहरुले गदाय 

य्नो अलधकार िेर लभूर रहेर स्थानीर् िहले अपेलिि रुपमा राजश् व सांकलन गनय सककरहेको अवस्था छैन 

। र्सरी स्थानीर् सरकारहरुले लवत्तीर् सांघीर्िाको पूणय अभ्र्ास गनय नसकेका कारण सावयजलनक िेर लभूर 

रहेर वैज्ञालनक कर प्रणाली लाग ूगरी कार्ायन्वर्न गराई य्नै राजश् व यधार िर्ार गनअ सहर्ोग पु र्ाउनु नै 

र्स राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाको मुख्र् ध्र्ेर् रहेको छ । 

 

१.३ र्ोजनाको उदेश्र्हरु 
 

मन्थली नगरपाललकाको यलन्िरक यर्को लवद्यमान अवस्था, यन्िररक स्रोिको सांभूावना िथा देलखएका 

समस्र्ाहरु न्र्ूलनकरण गनय कार्यर्ोजना िर्ारी िथा सोका यधारमा यगामी ३ बषयको यर् प्रिेपणमा 
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नगरपाललकालाई सहर्ोग पु र्ाउनु न ैर्स कार्यक्रमको समग्र उदेश्र् हो । र्स कार्यक्रमका सहार्क उदेश्र्हरु 

देहार् अनुसार रहेका छन ्। 

 

1) कर, गैर कर िथा प्रचललि कर प्रणाली वारे स्थानीर् िहको बुझाईमा प्रस्टिा ल्र्ाउने । 

2) स्थानीर् िहलाई सांलवधान प्रदत्त अलधकार, कामको लजभमेवारी, राजश् व अलधकार, अन्िरसरकारी 

लवत्तीर् हस्िान्िरण, सावयजलनक खचयका लालग ऋण ललन ेअलधकार जस्िा अवधारणा र ्यतवस्था वारे 

अनुलशिण प्रदान गनअ । 

3) सांघ, प्रदेश स्थानीर् सरकारका एकल र राजश् व अलधकारका साझा अलधकार िेरबारे प्रस्टिा ल्र्ाउने। 

4) राजश् व िथा करको दार्राहरु खोलज िथा पलहचान गनय सहर्ोग पु र्ाउने िथा राजश् व प्रिेपणका 

वैज्ञालनक लवलधहरु, कर लनधायरण प्रकक्रर्ा, राजश् व लनधायरणका यधारहरु वारे स्थलगि रुपमा 

अभ्र्ास गराई वैज्ञालनक कर प्रणाली लागू गनय सिम बनाउने । 

5) Coaching and Mentoring लवलधको अवलभवन गदै स्थानीर् सरकारका लवशेष गरी राजश् व परामशय 

सलमलिका पदालधकारीहरुलाई राजश् व प्रिेपणका लवलधहरु बारे ्यतवहाररक रुपमा राजश् वको 

अवस्था र सांभूा्यतिा लवश् लेषण गनय सहर्ोग पु र्ाउने । 

6) स्थानीर् िहको कलभिमा ३ बषयको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण गनअ 

 

१.४ र्ोजना िजुयमा लवलध र प्रक्रर्ा 
 

१.४.१ पषृ् ठभूलूम 
 

मन्थली नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाको मागयदशयकका रुपमा सांघीर् मालमला िथा 

सामान्र् प्रशासन मन्रालर्द्वारा जारी भूएको स्थानीर् िहको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा सभबन्धी 

कदग्दशयन २०७६ िथा बागमिी प्रदेश सुशासन केन्र, जावलाखेल, लललिपुरबाट प्राप् ि र्स र्ोजना िजुयमाको 

कार्यिेरगि शिय (Terms of references) मा उल्लेख भूएको िजुयमा लवलध र मागयलनदअशनलाई यधार 

मालनएको छ ।  

 

लवश् व्यतापी महामारीको रुपमा रहेको कोलभूड-१९ को लबषम परलस्थलि र लकडाउनको कारण 

नगरपाललकामा गनुयपनअ कलिपर् स्थलगि सभूअ, छलफल, अन्िरकक्रर्ा सभभूव नभूएकोल ेईन्टरनेट प्रलवलधको 

प्रर्ोग गरी जुम लमरटङबाट बागमिी प्रदेश सुशासन केन्रका प्रमुख िथा लवज्ञहरु, नगरपाललकाका 

जनप्रलिलनलध र कमयचारीहरु, सभबलन्धि सलमलिहरु र सरोकारवालाहरुसांग भूचुयअल लमरटङ र छलफलहरु 

सभपन् न गररएको लथर्ो । र्स्िा छलफल िथा लमरटङहरुमा सबै सहभूालगहरुको अपनत्व र िमिा अलभूवृलि 

गनअ उद्देश्र्ल ेसहभूालगिामूलक लवलध अलवभबन गररएको छ । र्सका साथै यवश्र्किा अनुसार सभभूा्यत 

स्थानीर् राजश्वका स्रोिहरुलाई समेट्ने उद्देश्र्ले िथर्ाांक िथा सूचना सांकलनका औजारहरुको यवश्र्क 

पररमाजयन र प्रर्ोग गररएको लथर्ो । र्ोजना िजुयमा प्रकृर्ाको चरणमा यवश्र्िा अनुसार नगरपाललकाका 

राजश् व र प्रशासनका शाखा कमयचारीहरु, प्रमुख प्रसाशककर् अलधकृि, जनप्रलिलनलधहरु, राजश् व सलमलिका 

पदालधकारहरुसांग टेकफफोन सांवाद समेि गररएको लथर्ो । सूचना िथा िथर्ाङ्क सांकलनको लालग िर्ार 

गररएको िथर्ाङ्क सांकलनको चेकललष् ट र फाराम अनुसूची ३ र ४ मा रालखएको छ । र्ोजना िजुयमा क्रममा 

नेपाल सरकारले िोकेको कोलभूड-१९ सभबलन्ध सुरिा मादपण्ड र लनदअलशकाहरु पूणय रुपमा पालना गररएको 

लथर्ो । र्स नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाका चरणहरु र्स प्रकार रहेका छन ्। 



मन्थली नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलन्िम प्रलिवेदन) 

   पेज | 3  

 

१.४.२ सन्दभूय सामाग्री अध्र्र्न 
 

र्स चरणमा परामशयदािाबाट राजश् व सुधार कार्य र्ोजनासांग सान्दर्भूयक लवलभून् न सन्दभूय सामाग्री, दस्िावेज, 

प्रलिवेदन, ऐन, कार्यलवलध यकदको सांकलन िथा अध्र्र्न गररएको लथर्ो जसलाई िल प्रस्िुि गररएको छः 

 

 नेपालको सांलवधान, २०७२ 

 स्थानीर् सरकार सांचाल ऐन, २०७४ (सांशोधन सलहि) 

 अन्िर सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन ऐन, २०७४ 

 राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा कदग्दशयन, २०७६ 

 स्थानीर् िहको वस्िुलस्थलि लववरण, बागमिी प्रदेश, २०७६ 

 मन्थली नगरपाललकाको बार्षयक नीलि िथा कार्यक्रम, २०७६/७७ 

 मन्थली नगरपाललकाको यर्थयक ऐन, २०७७ 

 मन्थली नगरपाललकाको लबगि ३ बषयको यर्को लववरण 

 मन्थली नगरपाललकाको बार्षयक प्रगलि प्रलिवेदनहरु 

 

१.४.३ प्रारलभभूक अलभूमखुीकण िथा कार्यर्ोजना सभबलन्ध छलफल 
 

र्स मन्थली नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजनाले लनर्दयष्ट गरेको उद्वशे्र् प्राप्त गनयको लालग 

परामशयदािाका प्रालवलधक र लवज्ञहरुलाई वागमिी प्रदेश सुशासन केन्रको िफय बाट जेष् ठ २० र २७, २०७८ 

मा र्ोजना िजुयमा सभबलन्ध अलभूमुलखकरण कार्यक्रमहरु सांचालन गररएको लथर्ो । कोलभूड-१९ को कारणले 

लकडाउनको अवस्था भूएकोले र्स्िा अलभूमुखीकरण कार्यक्रमहरु अनलाईन भूचुयअल माध्र्मबाट सभपन् न 

गररएको लथर्ो । अलभूमुखीकरण कार्यक्रममा बागमिी प्रदेश सुशासन केन्रमा कार्यकारी लनदअशक लगार्ि 

अन्र् सभबलन्धि कमयचारी, राजश् व सुधर र्ोजना िजुयमा टोललका टोलल प्रमुख, लवषर् लवज्ञ यकदको सकक्रर् 

सहभूालगिा रहेको लथर्ो । त्र्सैगरी, परामशयदािाको िफय बाट समेि नगरपाललकाका जनप्रलिलनलधहरु, प्रमुख 

प्रशासककर् अलधकृि, राजश् व परामशय सलमलिका पधालधकारीहरु लगार्ि राजश् व शाखाका कमयचारीहरुलाई 

लमलि २०७८/०३/०२ मा भूचुयअल माध्र्हरुबाट राजश् व सुधार कार्यर्ोजनाको उदेश्र् र र्ोजना िजुयमा 

सभबन्धी अलभूमुखीकरण कार्यक्रम र छलफलहरु सभपन् न गररएको लथर्ो (जुम लमरटङको फोटो अनुसूची ५ मा 

रालखएको छ) । 

 

नगरपाललकाका प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि, राजश् व र लेखा शाखाका कमयचारीहरुसांग 

फोन, इमेल िथा अन्र् लवदु्यिीर् माध्र्मबाट सभपकय  गरी नगरपाललकाले हालसभम पररचालन गरर यएका 

करहरु, राजस्व पररचालनको अवस्था, सुधार गनय सककने िेर, राजस्व प्रशासनको बियमान सांरचना वारे 

जानकारी ललनुका साथै राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा प्रकक्रर्ावारे जानकारी गराई नगरपाललकाको 

भूूलमका सभबन्धमा स्पष् ट पाररएको लथर्ो । र्सैक्रममा कोलभूड १९ को समस्र्ा बढ्दै गई बैशाख १६, २०७८ 

बाट देश्यतापी बन्दावन्दीको घोषणा भूएपलछ राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा कार्य बैकलल्पक लवलध प्रर्ोग 

गरी सभपादन गनय सूचना िथा सांचार प्रलवलधलाई उपर्ोग गनअ रणनीलि अवलभबन गररर्ो । राजश् व सुधार 

कार्यर्ोजनाका लालग कार्यिाललका लनधायरण िथा कार्य लजभमेवारी लनधायरण गरी यवश्र्क सचूना सांकलन 

फाराम नगरपाललकामा पठाई सो सभबन्धमा इमेल, टेललफोन िथा जुम प्रलवलधमाफय ि स्पष् ट गराई गणक 

समेि ्यतवस्था गरी सभबलन्धि सूचना, सामग्रीहरु नगरपाललकाले सांकलन गरी पठाउने प्रलिवििा प्राप् ि 
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भूएको लथर्ो । प्राप् ि सूचनाका यधारमा राजश् वको स्थानीर् अवस्थावारे जानकारी हालसल हुनुका साथै मुख्र् 

सवालहरु पलहचान गनय मद्दि पुगेको लथर्ो । 

 

१.४.४ िथर्ाांक िथा सचूना सांकलन  
 

अध्र्र्नका क्रममा परामशयदािाद्वारा लवलभून् न लवलधहरुको प्रर्ोग गरी यवश्र्क िथर्ाांक िथा सूचनाहरू 

सांकलन गररएको लथर्ो । नगरपाललकाबाट सांकलन गनुयपनअ िथर्ाङ्क र अन्र् लवलभून् न र्ोजना दस्िावेज, 

लवगिका बार्षयक नीलि िथा कार्यक्रम, बजेट वि्यत, यर् िथा ्यतर्को लववरण, यर्थयक ऐन, लवलनर्ोजन 

ऐन, अन्र् नीलि िथा कानूनहरु असार १२, २०७८ मा नगरपाललका भ्रमण गरी परामशयदािाबाट 

पूवयलनधायररि प्रश् नावली िथा ढााँचामा सांकलन गररएको लथर्ो (िथर्ाङ्क सांकलनको फोटोहरु अनसुूची ६ मा 

रालखएको छ) । नगरपाललकाबाट लनभ न दस्िावजे र सूचनाहरु सांकलन गररएको लथर्ोः  

 

1) लवगि ३ यर्थयक बषयको यर् ्यतर्को र्थाथय लववरण 

2) चालु यर्थयक बषयको यर्थयक ऐन र बजेट 

3) गि बषयको बार्षयक प्रगलि प्रलिवेदन 

4) राजस्व प्रशासलनक ्यतवस्था िथा सूचना प्रवाह सभबन्धी लववरण 

5) यन्िररक यर् सांकलनको अवस्था, स्रोि, िेर िथा दर सभबन्धी लवस्िृि लववरण 

6) यन्िररक यर् सांकलनको सांभूालवि नर्ााँ िेरहरू सभबन्धी िथर्ाांक िथा सूचना 

7) सांगठन सांरचना िथा कमयचारीको लववरण । 

8) नगरपाललकाको भूौलिक अवस्था । 

9) राजस्व शाखामा कार्यरि कमयचारीहरुको लववरण 

10) कार्यकि िथा कार्य स्थलको पर्ायप् पिा । 

11) फर्नयचर, कभप्र्ूटर, लप्रन्टर िथा अन्र् भूौलिक सुलवधाहरु 

12) राजस्व सभबन्धी डाटा वेस, राजस्व प्रशासनमा सप्फट्वेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

13) कप्र्ूटर लवललङ्ग प्रणाललको प्रर्ोग 

14) वडा कार्यलर्मा राजस्व प्रशासनको अवस्था 

 

िथर्ाङ्क िथा सूचना सांकलनको लवस्िृि चेकललष् ट अनुसूची ३ मा रालखएको छ । 

 

१.४.५ मस्र्ौदा प्रलिवदेन िर्ारी  
 

मस्र्ौदा प्रलिवेदन उपर सुझाव सांकलनको लालग परामशयदािाद्वारा २०७८ श्रावण ११ मा मांन्थली 

नगरपाललकाको कार्ायलर्मा एक कदने कार्यशाला गोष् ठी यर्ोजना गरी मस्र्ौदा प्रलिवेदन प्रस्िुलिकरण 

गररएको लथर्ो । नगरका उप-प्रमुखको (नगरपाललकाको राजश् व परामशय सलमलिका सांर्ोजक) अध्र्ििामा 

सांचालन भूएको कार्यशाला गोष् ठीमा नगरपाललकाका प्रमुख, प्रमुख प्रशासककर् अलधकृि, वडा अध्र्िहरु, 

कार्यपाललका सदस्र्हरु, लेखा अलधकृि, ईलन्जलनर्र, सभबलन्धि शाखाका कमयचारीहरु, परामशयदािाका टोलल 

नेिा/लवज्ञ लगार्ि बागमिी प्रदेश सुशासन केन्रका उप-लनदअशक र लवषर् लवज्ञको समेि सहभूालगिा रहको 

लथर्ो (मस्र्ौदा प्रलिवेदन प्रस्िुिीकरणको फोटो र माईन्र्ूट अनुसूची ७ र ८ मा रालखएको छ) । 

परामशयदािाका लवज्ञद्वारा राजश् व अलधकार सभबन्धी लवद्यमान कानुनी ्यतवस्था, नगरपाललकाको यन्िररक 
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यर् पररचालनको वियमान अवस्था, यन्िररक यर् पररचालनको प्रमुख िेर र सांभूावनाको लवश् लेषण, यर् 

सांकलनको सांस्थागि िमिा र लवगिको यर् पररचालनको अवस्था, राजश् व सुधार कार्यर्ोजना र मस्र्ौदा 

प्रलिवेदनले प्रिेपणको गरेको नगरपाललकाको यगामी िीन बषयको राजश् व प्रिेपण सभबन्धी प्रस्िुिीकरण गनुय 

भूएको लथर्ो भूने सहभूागीहरुको यन्िररक यर् र राजश् व सांकलन सभबन्धी लजज्ञासाहरुलाई सभबोधन गनुय 

भूएको लथर्ो । प्रस्िुिीकरणको अन्त्र्मा नगरपाललकाका प्रमुखद्वारा परामशयदािालाई मस्र्ौदा प्रलिवेदन उपर 

प्राप् ि सुझावहरुलाई अलन्िम प्रलिवेदनमा समावशे गनय अनुरोध गदै र्स प्रलिवेदनले कदएका सुझाव, कार्यनीलि 

र रणनीलिहरुलाई नगरपाललकाले सभभूव भूएसभम क्रमश लागू गदै राजश् वको प्रिेलपि लक्ष्र् हालसल गनअ 

मन्ि्यत ्यति गनुय भैू परामशयदािालाई धन्र्वाद प्रदान गनुय भूएको लथर्ो भूने नगरपाललकाका उप-प्रमुखले 

राजश् व सुधार कार्यर्ोजनाले िजुयमा गरेका र्ोजनाहरुलाई यत्मसाथ गदै नगरपाललकाको राजश् व सुधार हुने 

अपेिा साथ कार्यक्रम समापन गनुय भूएको लथर्ो । 

 

१.४.६ अलन्िम प्रलिवदेन पशे  
 

मस्र्ौदा प्रलिवेदन प्रस्िुिीकरणबाट प्राप् ि सुझाव िथा सल्लाहहरूलाई समावेश गरी र्स राजश् व सुधार 

कार्यर्ोजनाको अलन्िम प्रलिवेदन पेश गररएको छ । 

 

१.५ अध्र्र्न लसमाहरु 
 

नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िेर ्यतापक रहेको भूएिापलन लसलमि स्रोि साधन, पर्ायप् ि 

सूचनाको अभूाव, सीलमि समर् र कोलभूड-१९ को लबषम पररलस्थलिका कारण र्स अध्र्र्नका लसमाहरु 

देहार् अनुसारका रहेका छनः 

 

क) अध्र्र्न िथा लवश् लषेण कार्य प्रमखु रुपमा कार्ायलर्को अलभूलेख, दस्िावेज, प्रलिवेदन िथा लद्विीर् 

स्रोिहरूबाट प्राप् ि िथर्ाङ्क िथा सूचनाहरूमा यधाररि छ ।  

ख) नगरपाललकाका जनप्रलिलनलधहरू, कमयचारीहरू िथा अन्र् सरोकारपिहरूसांग छलफल गरी सांकलन 

गनुयपनअ कलिपर् िथर्ाङ्क िथा सूचनाहरु कोलभूड-१९ को लबषम पररलस्थलिले गदाय टेललफोन 

अन्िरवािाय, अनलाईन भूजुयअल लमरटङ िथा छलफलहरुबाट प्राप् ि गररएको छ । 

ग) नगरपाललकाको यन्िररक यर् िथा स्रोि पररचालन सभबन्धी अध्र्र्नको लालग उपलब्ध गराइएको 

फाराम अनुसार प्राप् ि िथर्ाङ्कहरू लवलभून् न कार्ायलर्हरूको अलभूलेख िथा यांलशक स्थलगि 

अध्र्र्नबाट सांकलन गररएको छ । िथर्ाङ्क सांकलनको लालग लवस्िृि स्थलगि सभूअिण कार्य भूएको 

छैन । 

घ) सांघीर् िथा प्रदेश सरकारसांग प्राकृलिक स्रोि शुल्कबाट प्राप् ि हुने राजस्वको बााँडफााँडको ्यतवस्था 

नभूएकोले र्स प्रलिवेदनमा समावेश गनय सककएको छैन । सो लवषर्मा स्पष् टिा भूए पश् चाि र्स 

प्रलिवेदनलाई पररमाजयन गनय यवश्र्क देलखन्छ, जुन कार्य र्स अध्र्र्नको कार्यिेरमा समावेश छैन। 

ङ) नगरपाललकाको जनसांख्र्ा िथा यर्थयक गलिलवलधमा हुने वृलि, नगरपाललकाको सेवामा हुने वृलि र 

नागररक सन्िुलष् टमा हुन ेवृलि, मूल्र्ाांङकन दरमा हुन ेवृलि िथा राजश् वका दरको पुनरावलोकन 

यकद कृर्ाकलापहरूले भूलवश्र्को राजस्व सांकलनमा असर गनअ भूएिापलन र्ी िथर्ाङ्कहरू उपलब्ध 

नभूएकोले यर् प्रिेपणमा यधार ललन सककएको छैन । 
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पररच्छेद - दईुः नगरपाललकाको सलिप् ि पररचर् 
 

२.१ पररचर् 
 

नेपाल सरकारद्वारा रामेछाप लजल्लाको सदरमकुाममा अवलस्थि मन्थली नगरपाललका ित्काललन ७ वटा 

गाउाँ  लवकास सलमलिहरु (मन्थली, कठजोर, सालु, सुनारपानी, भूलुवाजोर, भूटौली र लचसापानी) लाई 

समार्ोजन गरेर १६ वटा वडाहरु रहने गरी २०७१ मलसर १६ गिे घोषणा गररएको लथर्ो । नेपालको 

सलवधान वमोलजम राज्र्को पुन: सरचना हुने क्रममा नेपाल सरकारले २०७३ साल फाल्गुण २७ गिेवाट 

लागु हुने गरी ित्काललन नगरपाललकाका वडा सलहि क्रमशः पुरानागााँउ, चनखु, गेलु र फुलासी गााँउ लवकास 

सलमलिलाई समेि समावेश गरी १४ वटा वडा भूएको नगरपाललकाको रुपमा स्थालपि भूएको छ ।  

 

र्ो नगरपाललका वागमिी प्रदेश अन्िगयि रहेको ११९ वटा स्थानीर् िह मध्र् ेएक हो । र्स नगरपाललकाको 

िेरफल २११.७७ वगय ककलोलमटर रहेको छ । जसमध्र्े कृलष भूू-उपर्ोगका दलृष् टल े७३३६ हेक्टर जमीन छ 

जसमा ससांलचि जमीन १३५६ हेक्टर र अससांलचि जलमन ४५१३ हेक्टर छ । र्स नगरपाललकाको औषि 

िापक्रम २० देलख २५ लडग्री सेलल्सर्स रहेको छ । गमी र्ाममा अलधकिम ३२ लडग्री सेलल्सर्स र न्र्ूनिम २ 

लडग्री सेलल्सर्स रहने गदयछ । र्स नगरपाललकामा कम उचाइ भूएका सुनकोशी नदी, िामाकोशी नदी, भूटौली 

र रणजोर खोला यसपासका वस्िीहरुमा उष्ण मौसमी हावापानी र र्सका अलवा नगरपाललकाका अलधकाांश 

भूूभूागमा न्र्ानो समशीिोष्ण हावापानी पाइन्छ । र्स नगरपाललकाको भूौगोललक स्वरुप लनकै लभूरालो 

रहेकोले वषायर्ाममा भूू-िर् र पलहरो लनकै जाने गदयछ । रणजोर खोलाको लसरमा रहेको घ्र्ाप्चे पलहरो ठूलो 

र अनौठो रुपमा रहेको छ । र्ो पलहरो वषायर्ाममा रोककने र सुख्खा र्ाममा लनरन्िर गइरहन ेगदयछ । र्स 

पलहरोले वडा न ३ र ४ का अलधकाांश वस्िी लवस्थालपि गनुयका साथै सदरमुकामलाई समेि जोलखम र्ुि 

वनाएको छ । 
 

२.२ नामाकरण 
 

मन्थलीको नामाकरणको सन्दभूयमा स्थानीर् माझी जालिसाँग जोलडएको कथा गााँलसएको छ । लवशषेगरी यकदम 

कालदेलख मन्थलीको यसपास रहेका लचसापानी, मन्थली, भूटौली, भूलुवाजोर, पकरवास जस्िा ित्काललन 

गाउाँ  लवकास सलमलिका भूू भूागहरुमा माझी जालिहरुको वसोवास रहेको पाइन्छ । सो जालिको छुटै्ट राजा हुने 

चलन अनुसार एक जना मन नामक राजा रहेको र राजा वस् ने थलोलाई मनथलो भूलनएको र पलछ सो शव्द 

अपभ्रांश भूई मन्थली भूएको मान्र्िा छ । 
 

त्र्सैगरी प्रालचन ककभवदन्िी अनुसार लविि वगयमा अको प्रसांग पलन पाईन्छ । यकदकालदेलख नै र्स स्थानमा 

माझी जालिको वस्िी रहाँदै यएको, जाडाँ उनीहरुको मुख्र् पेर् भूएको र माझी भूाषामा मुन भूनेको जाडाँ र 

थलो भूनेको खान बस् ने ठाउाँ  भून् ने बुझाउने भूएकाले र्सलाई जाडाँ खाने र बस् ने स्थानको रुपमा पलन मन्थलो 

भून् न थाललएको र र्सै शब्दको अपभ्रांशबाट मन्थली हुन गएको हो । मन्थली भून् ने स्थान खासगरी गाउाँलाई 

जनाउने भूएिापलन समर्क्रममा त्र्सभून्दा िल रहेको बेसी पलन मन्थली बेसी भूनेर लचलनन थाललर्ो । 
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२.३ भूौगोललको अवलस्थलि 
         

मन्थली नगरपाललका वामिी प्रदेश अन्िरगि रामेछाप लजल्लामा रहेको छ । र्ो नगरपाललका लजल्लाको 

सदरमुकाम पलन हो । र्स नगरपाललकाको पूवयमा रामेछाप नगरपाललका, पलश् चममा खााँडादेवी र दोरभवा 

गााँउपाललका, उत्तरमा ललखु िामाकोशी गाउाँपाललका र दोलखा लजल्लाको मेलुङ्ग गााँउपाललका रहेको छ भूने 

दलिणमा लसन्धुली लजल्लाको गोलन्जोर गाउाँपाललका रहेको छ । नगरपाललकाको कुल िेरफल २११.७७ वगय 

ककलो लमटर (२११७७ हेक्टर) छ । 
 

२.४ प्रशासलनक एांव राजनलैिक लवभूाजन 
 

रामेछाप लजल्लाको ८ वटा स्थानीर् िह मध्र्े मन्थली नगरपाललका लजल्लाको सदरमुकाममा अवलस्थि छ । 

रामेछाप लजल्लाबाट प्रदेश सभूामा प्रलिलनलधत्व गराउन प्रदेश ‘क’ र ‘ख’ दवु ैप्रदेश सभूा सदस्र् छनौट गनय 

र्स नगरपाललकाका मिदािाहरुको सहभूालगिा रहन्छ । जसमा प्रदेश सभूा सदस्र् ‘क’ का लालग वडा न ३, 

४ र ५ का मिदािाहरु र प्रदेश सभूा सदस्र् ‘ख’ का लालग वडा न १, २, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३ 

र १४ सहभूागी हुन े्यतवस्था छ । र्स नगरपाललका १४ वटा वडाहरुमा लवभूालजि छन् । नेपालको सांलवधानले 

लनदयष् ट गरे वमोलजम ्यतवस्थालपकाको रुपमा र्स नगरपाललकाको ७५ सदस्र्ीर् नगर सभूा रहेको छ । जसमा 

नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख, वडाध्र्ि र प्रत्र्ेक वडावाट लनवायलचि ४ जना सदस्र्, दललि वा अल्पसांख्र्क 

समुदार्बाट लनवायलचि नगर कार्यपाललकाका ३ जना सदस्र् रहेको नगर सभूा गठन भूएको छ । त्र्सै गरी 

कार्यपाललकाको रुपमा नगर प्रमुख, नगर उपप्रमुख, प्रत्र्ेक वडाका वडाध्र्िहरु, नगर सभूाका सदस्र्हरुले 

यफू मध्र्बेाट लनवायलचि गरेका ५ जना मलहला सदस्र् र दललि वा अल्पसांख्र्क समुदार्बाट नगर सभूाल े

लनवायलचि गरेका ३ जना सदस्र् सलहि २४ सदस्र्ीर् कार्यपाललका गठन भूएको छ । त्र्स्िै न्र्ार् लनरुपणका 

लालग उपप्रमुखको सांर्ोजकत्वमा नगर सभूावाट यफूमध्र्ेबाट लनवायलचि गरेका २ जना सदस्र् रहकेो न्र्ालर्क 

सलमलि गठन भूएको छ । नगर सभूाले य्नो कार्य प्रणालीलाई ्यतवलस्थि गनय लनर्मावली वनाई कुनै 

सदस्र्को सांर्ोजकत्वमा लेखा सलमलि, लवधार्न सलमलि र सुशासन सलमलिका साथै नगर कार्यपाललकावाट 

सभपादन हुन ेकार्य ्यतवलस्थि र प्रभूावकारी रुपमा सांचालन गनअ प्रर्ोजनाथय कार्यपाललकाल ेकार्यपाललका 

सदस्र्हरुको सांर्ोजकत्वमा सावयजलनक सेवा िथा िमिा लवकास सलमलि, यर्थयक लवकास सलमलि, सामालजक 

लवकास सलमलि, पूवायधार लवकास सलमलि, वािावरण िथा लवपद ्यतवस्थापन सलमलि र लवधेर्क सलमलि 

गठन भूएको छ । 
 

िाललका 1: नगरपाललकाको वडा लबभूाजन, केन्र र जनसांख्र्ा 

वडा 

नां 
सालवक नपा/गालवस 

सालवक 

वडा नां 

लवशेष सांरलिि वा 

स्वार्त्त िेर 
िेरफल 

वडा कार्ायलर् रहेको 

स्थान 
जनसांख्र्ा 

१ मन्थली नपा १, २ मााँझी सांरलिि िेर १०.९४ मन्थली बजार ६२६५ 

२ मन्थली नपा ३, ४   १२.१५ टेकनपुर, थापागााँउ ३३२५ 

३ मन्थली नपा ५, ६   १४.४८ कठजोर, ठााँटी २६९५ 

४ मन्थली नपा ७, ८   १९.८६ सालु बजार ३६१२ 

५ मन्थली नपा ९, १०   १२.९४ सुनारपानी २१४१ 

६ मन्थली नपा ११, १२ मााँझी सांरलिि िेर ३१.५९ कुनाउरी ३४९६ 
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वडा 

नां 
सालवक नपा/गालवस 

सालवक 

वडा नां 

लवशेष सांरलिि वा 

स्वार्त्त िेर 
िेरफल 

वडा कार्ायलर् रहेको 

स्थान 
जनसांख्र्ा 

७ 
मन्थली नपा 

१३, १४ 
मााँझी र वादी 

सांरलिि िेर 
२५.४८ भूटौली ३९३६ 

८ मन्थली नपा १५, १६   १०.०२ लजसापानी सानाचौर ३१८७ 

९ पुरानागााँउ गालवस १-९   ११.७२ लसभले ३००८ 

१० चनखु गालवस १-९   १३.१६ चनखु पाखे लसभले २३६६ 

११ गेलु गालवस ५-९   १८.३३ वुडाबुडी ढुांगा ३००९ 

१२ गेलु गालवस १-४   ७.८५ लसराल २६४३ 

१३ फुलासी गालवस १-५   ११.७३ लचण्ड े २९७४ 

१४ फुलासी गालवस ६-९   ११.५२ कजायङ २७५९ 

जभमा २११.७७   ४५४१६ 

स्रोिः मन्थली नगरपाललका, २०७८ 

 

२.५ जनसांख्र्ा िथा जािजािीहरु 
 

रालष् रर् जनगनना २०६८ का अनुसार र्स नगरपाललकाको जनसांख्र्ा ४५४१६ छ जसमा पुरुषको सांख्र्ा 

२०७५० (४५.६८%) र मलहलाको सांख्र्ा २४६६६ (५४.३२%) छ । नगरपाललकामा कुल १००९९ घरधुरी 

रहेका छन भून ेसरदर घरधुरी सांख्र्ा ४.५ रहेको छ । नगरपाललकाको लैंलगक अनुपाि ८४.१२ र जनघनत्व 

२१८.९७ रहेको छ । िेरी, नेवार, िामाङ, मगर, ब्राभहण, साकी, माझी, दमाई/ढोली, कामी, 

सन्र्ासी/दशनामी, घिी/भुूजेल र्हााँका प्रमुख जािजािीहरु हुन । २०७७ सालमा नगरपाललकाको जनसांख्र्ा 

५१२४२जनसख्र्ा हुने प्रिेपण गररएको छ ।  
 

२.६ लशिा िथा स्वास्थर्  
 

मन्थली नगरपाललका लजल्लाको सदरमुकाम भूएिापलन र्हााँको लशिाको स्िर खासै राम्रो छैन । रालष् रर् 

जनगणना २०६८ का अनुसार नगरपाललकाको सािरिा केवल ६४.४९% छ जुन रालष् रर् सािरिा दर 

(६६%) भून्दा कम छ । नगरपाललकाको कुल सािर जनसांख्र्ा मध्र्े पुरुषको सािरिा ७५.६३% र मलहलाको 

सािरिा ५५.२०% छ । िर रालष् रर् जनगणना भूएको कररब १० बषय भैूसकेकोल ेहाल नगरपाललकाको 

सािरिा ६५% भून्दा मालथ रहेको अनुमान लगाउन सककन्छ । हाल नगरपाललकामा ५० वटा यधारभूूि 

लवद्यालर् (४७ सामुदालर्क र ३ सांस्थागि), २२ वटा माध्र्लमक लवद्यालर् (१९ वटा सामुदालर्क र ३ 

सांस्थाग), ८० वटा वाल लवकास केन्र, ९ वटा लसकाई केन्र, १ प्रालवलधक लशिालर्, १ क्र्ाभपस र १ लवशेष 

लशिा स्रोि १ किा सांचालनमा रहेका छन् । पहाडी भूौगोललक वनावट र लवद्यालर्सभम पुग् नको लालग सडक 

िथा र्ािार्ािको अभूावले गदाय नगरवासीहरुको लवद्यालर्सभमको पहुाँच करठन रहेको छ । 

 

लजल्लाको सदरमुकाम र प्रमुख ्यतापाररक केन्र भूएकोले मन्थली नगरपाललकामा लजल्लाका अन्र् स्थानीर् 

िह र बजार केन्रहरु भून्दा स्वास्थर्को अवस्था राम्रो रहेको छ । र्हााँ २ वटा प्राथलमक स्वास्थर् केन्र, ९ वटा 

स्वास्थर् चौकी, ३ वटा यधारभूूि स्वास्थर् चौकी, ८ वटा शहरी स्वास्थर् केन्र, १ यर्ुवअकदक स्वास्थर् केन्र, 

१ सहकारी अस्पिाल, २ नीलज अस्पिाल र ३ पोलललक्ललनकहरु सांचालनमा छन् । िर स्िररर् ल्र्ाव सेवा, 
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डाक्टर र अन्र् स्वास्थर् पुवायधारहरुक अभूावमा अलहलेपलन नगरवासीहरु गलभभूर प्रकारको रोगको उपचारको 

लालग धुललखेल अस्पिाल, भूिपुर अस्पिाल र काठमाण्डौका अस्पिालहरु जानु पनअ वाध्र्िा रहेको छ । 
 

२.७ सडक िथा र्ािार्ाि 
 

सडक िथा र्ािर्ािको दलृष् टकोणले हेदाय मन्थली नगरपाललका सुगम छ । मन्थली नगरपाललका नर्ााँपुल 

िामाकोशीबजार-मन्थली-खुकोट (लामासााँघु रामेछाप राजमागय) पक् की राजमागयले जोलडएको छ । मन्थली 

बजारबाट १७ ककलम को दरुीमा रहेको खुकोटमा र्ो राजमागय लवलप राजमागयसांग जोलडएकोले राजधानी 

काठमाण्डौ लगार्ि िराईका लजल्लाहरु र दोलखाको चरीकोट र लजरीसभम नै मन्थलीको सहज पहुाँच रहेको 

छ । मन्थलीबजार राजधानी काठमाण्डौ लगार्ि, वनेपा, धुललखेल, लसन्धुली, वर्दयबास, जनकपुर, चररकोट 

लगार्िका स्थानहरुमा लनर्लमि बस र लजपहरु सांचालनमा रहेका छन् । बस, रक, रटपर, ट्र्र्ाक्टर, लमलनरक, 

टेभपो, भेून, लपकअप, मोटरसाइकल यकद र्हााँका प्रमुख र्ािार्ािका साधनहरु हुन । मन्थली नगरपाललकामा 

एक मन्थली लवमानस्थल समेि रहेको छ । उि लवमान्थलबाट िारा र लसिा एरबाट लहमाली लजल्लाका 

लुक्ला र काठमाण्डौमा चाटयर ्लाइट हुने गरेक छ । 

 

बाह्रै मलहना सांचालनमा यउन नसकेका वडा कार्ायलर् जोड्ने सडक लनमायण र स्िरउन् निी गरी सांघीर् र 

प्रदेश सरकारसाँगको समन्वर् र सहकार्यमा मन्थली बजार िेर लभूरका सडकहरु कालोपरे गनअ कार्य सभपन् न 

भूएको छ । नगरलभूरका मुख्र् सडकहरु मध्र् ेमन्थली सुनारपानी सालु, भुूत्र्ाखोला टेकनपुर कठजोर ठाटी 

सडक, लचसापानी गेलु लसक्राल सडक, लचसापानी पुरानााँगाउाँ  सडक, लचसापानी चनखु सडक, देलवटार 

फुलासी सडक, यकासेपुल भूटौली सडक, मन्थली भूलुवाजोर सडक र मन्थली सानी मदौ राहालटार साल ु

सडक कालोपर ेगनअ कार्य शुरु भूई क्रमागि र्ोजनाको सांचालन भैूरहेको छ । हालसभम नगरपाललका लभूर 

सांघ, प्रदेश र र्स नगरपाललका समेिको लगानीमा ३८.५ ककलो लमटर कालोपर ेसडक लनमायण सभपन् न भूएको 

छ भूने ३१ ककलो लमटर सडक ग्राभेूल िथा सोललङ्ग गररएको छ । 
 

२.८ धार्मयक िथा पर्यटककर् स्थलहरु 
 

मन्थली नगरपाललका लभूर केलह प्रलसि धार्मयक, ऐलिहालसक िथा पर्यटकीर् स्थलहरु छन ् । वामचुराको 

वैरामहादेव (थानपलि मलन्दर), लचसापानीको लभूमसेन थान र लचसापानी गढी, कठजोरको ऐराभवास मलन्दर, 

सुनारपानीको थानपिी मलन्दर, भूलुवाजोरको लिल्केस्थानगढी, भूटौलीको कढकुरे मलन्दर नगरपाललकाको 

पर्यटककर् महत्व बोकेका अमूल्र् धार्मयक िथा सााँस्कृलिक धरोधरहरु हुन ।  

 

२.९ मानव सांसाधनको अवस्था 
 

नेपालको सांलवधान वमोलजम प्रदेश र स्थानीर् िहहरु लनमायण भूएपलछ उि लनकार्हरुवाट सेवा प्रवाह 

जनस्िरसभम चुस्ि, सहजिा र प्रभूावकारी रुपमा पु र्ाउन जनशलि ्यतवस्थापनका लालग कमयचारी 

समार्ोजन ऐन २०७४ वमोलजम राज्र्वाट जारी लवलभून् न ऐन कानुनको पररलध लभूर रही स्थार्ी रुपमा सेवा 

प्रवेश गरेका लनजामिी सवेा र स्थानीर् सेवाका कमयचारीहरुलाई समार्ोजन गनअ प्रर्ोजनाथय सांघीर् मालमला 

िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्वाट प्राप्त सांगठन सांरचनाका यधारमा समार्ोजन भूएका कमयचारीहरु र 

लवलभून् न सेवाहरु सांचालनाथय नगरपाललका यफैले करार सवेामा ्यतवस्थापन गरेका कमयचारीहरु र्स 
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नगरपाललकाको जनशलिको रुपमा रहेका छन् । स्थानीर् सरकार सांचालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ११ 

दफा ८३ मा कमयचारीहरु समार्ोजन पश् चाि स्थानीर् िहहरुले य्नो कार्यवोझ, राजश् व िमिा, खचयको 

यकार, स्थानीर् यवश्र्किा र लवलशष्टिा समेिलाई ध्र्ानमा राखी सांगठन िथा ्यतवस्थापन सवअिणका 

यधारमा लवषर्गि शाखा वा महाशाखा रहेको सांगठन सांरचना कार्म गनुय पनअ ्यतवस्था रहेको र सो को 

यधारमा दफा ८३ को ३ वमोलजम िर्ार भूएको सांगठन सांरचना लमलि २०७६ पौष २६ गिेको छैटौ नगर 

सभूावाट स्वीकृि भूई कार्ायन्वर्न हुद ैयएको छ (अनुसूची १:  छैटौ नगर सभूावाट स्वीकृि नगरपाललकाको 

दरबन्दी चाटय) । र्सैको यधारमा उपलव्ध जनशलिको पररचालन गररएको छ । मन्रालर्वाट प्राप् ि सांगठन 

सांरचना र छैटौ नगर सभूावाट स्वीकृि सांगठन सांरचना अनुरुप जनशलिको िुलनात्मक अवस्था लनभ न 

िाललकामा प्रस्िुि गररएको छ (अनुसूची २:  मन्रालर्बाट स्वीकृि नगरपाललकाको दरबन्दी चाटय) 

 

िाललका 2: स्वीकृि सांगठन सांरचना वमोलजम जनशलि ्यतवस्था 

क्र.स. 

सेवा  

मन्रालर्बाट छैटौ नगरसभूाबाट 

९/१० 

िह 

६/७/८ 

िह 
४/५ िह जभमा 

९/१० 

िह 

६/७/८ 

िह 

४/५ 

िह 
जभमा 

१ प्रशासन १ ३ २१ २५ १ ३ २५ २९ 

२ लशिा प्रशासन १ १ १ ३ १ १ १ ३ 

३ ईलन्जलनर्ररांग १ १ १७ १९ १ २ २१ २४ 

४ 
यर्थयक 

प्रशासन 
- १ २ ३ - १ २ ३ 

५ स्वास्थर् सेवा - ३ - ३ - १ २ ३ 

६ कृलष सेवा - १ ३ ४ - - ८ ८ 

७ भूेटनरी - १ ७ ८ - - ८ ८ 

८ कानुन - - - ० - १ १ २ 

९ 
यन्िररक लेखा 

परीिण 
- - १ १ - - १ १ 

१० लवलवध - - ३ ३ - १ १ २ 

जभमा ३ ११ ५५ ६९ ३ १० ७० ८३ 

स्रोिः मन्थली नगरपाललकाको बार्षयक प्रगलि प्रलिवेदन, २०७६/७७ 

 

स्थानीर् िहको प्रशासकीर् प्रमुखको रुपमा प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि रहने, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृिको 

लनर्लि कानूनले िोके वमोलजम हुने र कानुनले लनर्ुलि नभूएसभमका लालग नेपाल सरकारले लनजामिी 

सेवाको कुन ैअलधकृि कमयचारीलाई प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृिको रुपमा काम गनय खटाउने ्यतवस्था स्थानीर् 

सरकार सांचालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा ्यतवस्था गररएको छ । र्सको अलिररि अन्र् कमयचारीहरु 

िहगि प्रणालीमा रहन े्यतवस्था गररएको छ । 

 

िाललका 3: हाल कार्यरि जनशलिको अवस्था 

क्र.स. सेवा 

स्थार्ी कमयचारी करार सवेामा कार्यरि कमयचारी 

९/१० 

िह 

६/७/८ 

िह 
४/५ िह जभमा 

९/१० 

िह 

६/७/८ 

िह 

४/५ 

िह 
जभमा 

१ प्रशासन १ २ १४ १७   ६ ६ 
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क्र.स. सेवा 

स्थार्ी कमयचारी करार सवेामा कार्यरि कमयचारी 

९/१० 

िह 

६/७/८ 

िह 
४/५ िह जभमा 

९/१० 

िह 

६/७/८ 

िह 

४/५ 

िह 
जभमा 

२ लशिा प्रशासन १ १  २    ० 

३ ईलन्जलनर्ररांग  १ १२ १३   ५ ५ 

४ यर्थयक प्रशासन  २ १ ३    ० 

५ स्वास्थर् सेवा  ३  ३    ० 

६ कृलष सेवा   १ १    ० 

७ भूेटनरी   २ २   १ १ 

८ कानुन    ०  १  १ 

९ यन्िरक लेखा 

परीिण 
  १ १    ० 

१० लवलवध   २ २   १ १ 

जभमा २ ९ ३३ ४४  १ १३ १४ 

स्रोिः मन्थली नगरपाललकाको बार्षयक प्रगलि प्रलिवेदन, २०७६/७७ 

 

मालथ उल्लेलखि बाहेक सवारी चालक ६ जना (हलुका, हेभूी, ट्र्र्ाक्टर, एन्बुलेन्स, जेसीभूी), कार्ायलर् 

सहर्ोगी २० जना, नगर प्रहरी ६ जना, पाले २ जना लगार्िका पदहरुमा ज्र्ालादारी एवां करार सेवामा 

पदपूर्िय गररएको छ । मालथ उल्लेलखि बाहेक सवारी चालक ६ जना (हलुका, हेभूी, ट्र्र्ाक्टर, एन्बुलेन्स, 

जेसीभूी), कार्ायलर् सहर्ोगी २० जना, नगर प्रहरी ६ जना, पाले २ जना लगार्िका पदहरुमा ज्र्ालादारी 

एवां करार सवेामा पदपूर्िय गररएको छ । 
 

सांघीर् र प्रदेश सरकारको सहर्ोग र समन्वर्मा नगरपाललकाबाट सांचाललि पररर्ोजनाहरु सुरलिि 

यप्रवासन िथा रोजगार कार्यक्रम (सामी), प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रम, िरकारी िथा फलफुल मूल्र् 

शृ्रखला (VCDP), सामालजक सुरिा िथा ्यतलिगि घटना दिाय सुदढृीकरण यर्ोजना र गरीवसांग 

लवश् वशे् वर कार्यक्रममा कमयचारी भूनाय गरी पदस्थापन गररएको छ । जस अनुसार सामी पररर्ोजनामा ८ जना, 

प्रधानमन्री रोजगार कार्यक्रम अन्िरगि २ जना, िरकारी िथा फुलफुल मूल्र् शृांखला (VCDP) कार्यक्रममा 

१ जना, सामालजक सुरिा िथा ्यतलिगि घटना दिाय सुदढृीकरण यर्ोजना अन्िरगि ३ जना र गररवसांग 

लवश् वेस्वर कार्यक्रम अन्िरगि १ जना कार्यरि छन् ।  
 

२.१० भूौलिक सभपलिको अवस्था 
 

मन्थली नगरपाललकाको कार्ायलर् वडा नां १ मन्थली बजारमा रहेको छ । नगरपाललकाको य्न ैनव लनर्मयि 

पक् की भूवन छ । नगरपाललकाको सभपलिको लववरण िलको िाललकामा प्रस्िुि गररएको छः 

 

िाललका 4: नगरपाललकाको अचल सभपलिको लववरण 

क्र.स. लववरण एकाई 

१ नगर कार्यपाललकाको भूवन १ 
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क्र.स. लववरण एकाई 

२ लजप १ थान 

३ ्यताक हो लोडर १ थान 

४ एभबुलेन्स १ 

५ रटफर १ 

६ ट्र्र्ाक्टर १ 

७ 

४ 

मोटरसाईकल १० थान 
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पररच्छेद - िीनः स्थानीर् िहको राजश् व अलधकार िथा यर् सांभूा्यतिा 
 

३.१ राजश् व अलधकार सभबन्धी काननुी ्यतवस्था 
 

नेपालको सांलवधानले स्थानीर् िहलाई लनभ नानुसारको राजश् व अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गरेको छः 
 

 सभपलि कर 

 भूूलमकर (मालपोि) 

 घर बहाल कर 

 सवारी साधन कर 

 ्यतवसार् कर 

 मनोरन्जन कर 

 सेवा शुल्क दस्िुर 

 घर जग्गा रलजष् रेशन शुल्क 

 पर्यटन शुल्क 

 लवज्ञापन कर 

 दण्ड जररवाना 
 

सांघीर् कानुन (स्थानीर् सरकार सांचालन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीर् िहलाई लनभ नानुसार यर् सांकलन 

गनअ अलधकार प्रदान गरेको छ । 
 

क) गााँउपाललका वा नगरपाललकाको एकल अलधकार 
 

अ) कर 

 सभपलत्त करः य्नो िेरलभूरको घर र घरजग्गामा घर र सो घरले चचअको जग्गामा सभपलत्त कर 

लगाई बााँकी जग्गा र घर नभूएका अन्र् जग्गामा भूूमीकर (मालपोि) लगाउनु पनअ । “घरले चचअको 

जग्गा” भून्नाले घरले ओगटेको जग्गाको िेरफल र अलधकिम सो िेरफल बराबरको थप जग्गासभम 

पनअ । (यर्थयक ऐन, २०७५ र केही नेपाल ऐनलाई सांसोधन गनय बनेको ऐन, २०७५ वाट सांशोलधि 

्यतवस्था) 

 भूूलम कर (मालपोि) य्नो िेरलभूरको जग्गामा त्र्स्िो जग्गाको उपर्ोगका यधारमा लगाउने । 

िर, सभपलत्त कर लगाएको अवस्थामा भूूलमकर (मालपोि) लगाउन नपाइने । (यर्थयक लवधेर्क 

२०७५ बाट सांशोलधि ्यतवस्था) 

 घर जग्गा बहाल करः कुन ै्यतलि वा सांस्थाले भूवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा यांलशक िवरले बहालमा कदएकोमा । 

 ्यतवसार् करः पूाँजीगि लगानी र यर्थयक कारोबारको यधारमा । 

 सवारी करः टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, लवदु्यिीर् ररक्सामा । 

 जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्िु करः य्नो िेरलभूर उन, खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी 

माल, जीवजन्िुको हाड, सीङ, प्वााँख, छालाको ्यतवसालर्क उपर्ोग गरे बापि । 
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य) शलु्क 
 

 बहाल लबटौरी शुल्कः यफुले लनमायण, रेखदेख वा सांचालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी 

जग्गामा बनेका सांरचनाको उपर्ोग बापि । 

 पार्कय ङ् शुल्कः य्नो िेरलभूर कुनै सवारीलाई पार्कय ङ् सेवा उपलब्ध गराए बापि । 
 

इ) सवेा शलु्क 
 

 य्नो िेरलभूर सांचालनमा रहेका केवलकार, रेककङ्ग, कार्ककङ्ग, बांजी जभप, लजप्लार्र, 

प्र्ाराग्लाइलडङ्ग यकद मनोरांजन िथा साहसी खेलकुदसभबन्धी सवेा वा ्यतवसार्मा । 

 यफुले लनमायण, सांचालन वा ब्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवायधार वा उपलब्ध गराएको देहार्को 

सेवामा (खानेपानी, लबजुली, धारा, अलिलथ गृह, धमयशाला, पुस्िकालर्, सभूागृह, फोहरमैला 

्यतवस्थापन, सरसफाई, ढल लनकास, सडक बलत्त, शौचालर्, पाकय , पौडी पोखरी, ्यतार्ामशाला, 

पर्यटकीर् स्थल, हाटबजार, पशु वधशाला, शवदाह गृह, धोलवघाट, सडक, वसपाकय , पुल यकद) 

 अचल सभपलत्त वा अन्र् कुन ैलवषर्को मूल्र्ाांकन सेवा शुल्क । 

 लसफाररश सभबन्धी कुनै सेवा शुल्क । 
 

ई) दस्िरु 
 

 दिाय, अनुमलि िथा नवीकरण दस्िुरः 

 एफएम रेलडर्ो सांचालन, घ वगयको लनमायण इजाजि पर, लवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् 

स्िरका ्यतापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशिा िथा ्यतवसालर्क िाललम, टु्यसन, 

कोलचङ, औषलध पसल, प्लरटङ्ग 

 ढुङ्गा, लगट्टी, वालुवा, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेटजस्िा वस्िुको सभूअिण, उत्खनन् िथा उपर्ोग 

 नक्सा पास दस्िुर 

 पांजीकरण ्यतवस्थापन दस्िुर 

 वडामाफय ि् गररने लसफाररश िथा प्रमालणि दस्िरु 
 

उ) लबक्री गनय सक् न े(केलह नपेाल ऐनलाई सांसोधन गनय बनकेो ऐन २०७५ बाट सांसोलधि ्यतवस्था) 

 
 गाउाँपाललका िथा नगरपाललकाले य्नो िेरलभूर वािावरणीर् प्रभूाव मूल्र्ाांकन िथा प्रारलभभूक 

वािावरणीर् परीिणबाट िोककएको पररमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, लगट्टी, बालुवा एवम ् माटोजन्र् 

वस्िुको लबक्री गनय सक् ने । 

 गाउाँपाललका िथा नगरपाललकाले य्नो िेरलभूरको सावयजलनक िथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ 

दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर यकदको लबक्री गनय सक् ने । 

 र्स्िो लबक्रीबाट प्राप् ि रकम गाउाँपाललका िथा गाउाँपाललकाको सांलचि कोषमा जभमा गनुयपनअ । 
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ऊ) सामदुालर्क वनबाट यर् प्राप् ि गनअ 
 

 सामुदालर्क वन उपभूोिा सलमलिल े वन पैदावार लबक्री िथा उपर्ोग सभबन्धी य्नो वार्षयक 

कार्यर्ोजना बनाई गाउाँपाललका िथा नगरपाललकाबाट स्वीकृि गराउनु पनअ । 

 वन पैदावारको लबक्री वापि प्राप्त हुने रकमको दश प्रलिशि रकम सभबलन्धि गाउाँपाललका िथा 

नगरपाललकाको सांलचि कोषमा जभमा गनुयपनअ । 
 

 
 

ख) प्रदेश िथा सांघीर् काननू अनसुार प्राप् ि हुन ेदफा (दफा ११-४) 
 

 प्राकृलिक स्रोि साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी 

 खलनज पदाथयको उत्खनन् रोर्ल्टी 

 सामुदालर्क वनको सांचालन ्यतवस्थापनबाट प्राप् ि रोर्ल्टी 

 पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्िा सेवाबाट प्राप्त रोर्ल्टी 

 प्राकृलिक स्रोि साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी 

 खलनज पदाथयको उत्खनन् रोर्ल्टी 

 सामुदालर्क वनको सांचालन ब्र्वस्थापनबाट प्राप् ि रोर्ल्टी 

 पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्िा सेवाबाट रोर्ल्टी 

 खानेपानी महसुल 

 स्थानीर् साना सिह िथा भूूलमगि ससांचाई सेवा शुल्क 

 स्थानीर् स्िरमा जडीबुटी िथा गैरकाष् ठ वन पैदावार उत्पादन, सांकलन, प्रशोधन र बजार 

ब्र्वस्थापन 

 जनरल अस्पिाल, नर्सयङ्ग होम, लनदान केन्र र स्वास्थर् सांस्थाको दिाय, सांचालन अनुमलि 

 स्थानीर् सावयजलनक र्ािार्ािको रुट अनुमलि, नवीकरण 

 इन्टरनेट सेवा, टेलीसेन्टर, केवल, िारलवलहन टेलललभूजन प्रसारण अनुमलि, नवीकरण 

 स्थानीर् िहका परपलरकाको दिाय 
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सांघीर् कानुन (अन्िर सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन ऐन २०७४) ले स्थानीर् िहलाई लनम्न अनसुार लवलत्तर् 

अलधकार प्रदान गरेको छः 
 

१) एकल कर प्रशासन सभबन्धी ्यतवस्था (यर्थयक ऐन २०७५ बाट सांशोलधि ्यतवस्था) 
 

क) सवारी साधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने । िर टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र लवदु्यिीर् 

ररक्सामा सवारी साधन करको दर गााँउपाललका वा नगरपाललकाले लगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रलजष् रेशन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र गााँउपाललका वा नगरपाललकाल ेउठाउने । 

ग) मनोरन्जन करको दर प्रदेशले लगाउने र गााँउपाललका वा नगरपाललकाल ेउठाउने । 

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

(ख), (ग) र (घ) बमोलजमको करबाट उठेको रकममध्र्े ६० प्रलिशि रकम गााँउपाललका वा 

नगरपाललकाको सांलचि कोषमा जभमा गरी ४० प्रलिशि रकम मालसक रुपमा प्रदेश सांलचि 

कोषमा जभमा गनुय पनअ । 

ङ) प्रदेशले सवारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदेश लवभूाज्र् कोषमा जभमा गनुयपनअ । 

 प्रदेश लवभूाज्र् कोषमा जभमा भूएको रकम ६० प्रलिशि रकम प्रदेश सरकारलाई र ४० 

प्रलिशि स्थानीर् िहलाई बााँडफााँट गररने । 

 यर्ोगले लनधायरण गरेको यधार र ढााँचा बमोलजम प्रदेश सरकारले स्थानीर् िहलाई 

वााँडफााँट गनअ । 

 प्रदेशले मालसक रुपमा सभबलन्धि स्थानीर् सांलचि कोषमा जभमा गनुयपनअ । 
 

२) राजश् व बााँडफााँट 
 

 नेपाल सरकारले सांकलन गरको मूल्र् अलभूवृलि कर र अन्िशुल्कबाट सांकलन भूएको रकमको १५ 

प्रलिशि स्थानीर् लवभूाज्र् कोषमा जभमा हुन े। 

 यर्ोगले लनधायरण गरेको यधार र ढााँचा बमोलजम बााँडफााँट हुने । 

 स्थानीर् सांलचि कोषमा मालसक रुपमा प्राप्त हुने । 

 प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप् ि हुने रोर्लल्टको बााँडफााँड यर्ोगको लसफाररसमा प्राकृलिक श्रोिको 

उपर्ोगबाट प्रभूालवि हुने स्थानीर् िहलाई २५ प्रलिशि 

 प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी वार्षयक रुपमा प्राप् ि हुन े

३) अनदुान 
 

 लवत्तीर् समानीकरण अनुदानः खचयको यवश्र्किा र राजस्वको िमिाको यधारमा यर्ोगको 

लसफाररशमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने । 

 सशिय अनुदानः कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय यर्ोगले िोकेको यधारमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप् ि 

हुने  । 

 समपूरक अनुदानः पूवायधार लवकास सभबन्धी कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय र्ोजनाको कुल लागिको 

अनुपािका यधारमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप् ि हुन े। 
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 लवशेष अनुदानः कुनै खास उद्देश्र् र र्ोजनाको लालग सांघ र प्रदेशबाट प्राप् ि हुने  

 

४) वदैेलशक सहार्िा िथा यन्िररक ऋण 
 

 नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृलि ललएर मार वैदेलशक अनुदान वा सहर्ोग ललन वा बैदेलशक अनुदान 

वा सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय गराउन सक् ने । 

 नेपाल सरकारको सहमलि ललएर मार लवत्त यर्ोगले लसफाररस गरेको लसमालभूर यन्िररक ऋण 

ललन सक् ने । 

 नेपाल सरकारसाँग मनालसव कार्यका लालग ऋण ललन सक् ने । 
 

उपरोि ्यतवस्थाहरूले स्थानीर् िहलाई प्राप् ि हुन सक् ने यर्का स्रोिहरूलाई ्यताख्र्ा गरेको छ । स्थानीर् 

िहले कानून बमोलजम बाहेक य्नो अलधकार िेरमा कुन ैकर लगाउन, उठाउन र ऋण ललन नपाउने ्यतवस्था 

हुनुका साथै लनभ न अनुसारका थप ्यतवस्थाहरू रहेका छन् । 

 

 कर लगाउाँदा रालष् रर् यर्थयक नीलि, वस्िु िथा सेवाको ओसार पसार, पूाँजी िथा श्रम बजार, लछमेकी 

प्रदेश िथा स्थानीर् िहलाई प्रलिकुल असर नहुन ेगरी लगाउनु पनअ (सांवैधालनक ब्र्वस्था) । 

 कर नलाग् नेः कूटनीलिक लनर्ोग, कूटनीलिज्ञ, वैदेलशक ऋण वा सहार्िाबाट सांचाललि पररर्ोजनाबाट 

हुने पैठारी, सामुलहक वा सांर्ुि यवासको लबक्री नभूएको स्टक, सामुलहक यवासको सावयजलनक 

उपर्ोगको िेर । 

 सेवा शुल्क असलुी कार्य यफै वा ्यतवस्थापन करार वा सावयजलनक लनजी साझेदारीबाट गनय सक् ने । 

 

३.२ यन्िररक यर् पररचालनको वियमान अवस्था 
 

मन्थली नगरपाललकाले यर्थयक बषय २०७७/७८ को लालग यर्थयक ऐन जारी गरी स्थानीर् सरकारको कर 

िथा शुल्कहरु लनधायरण गरेको छ । नगरपाललकाको सोही ऐनको यधारमा सभभूा्यत यर् लशषयकहरूको 

पररचालन अवस्थाको लवश् लेषण गररएको छ । र्सले नगरपाललकामा सभभूावना भूएका यर् लशषयकहरूको 

सांभूा्यतिा, सांकलनको अवस्था िथा दरको लनधायरणको अवस्थालाई थप प्रस् ट पादयछ । 

 

िाललका 5: नगरपाललकाको यन्िररक यर् पररचालनको वियमान अवस्था 

क्र.स. यर्का लशषयकहरु सांभूावना दर सांकलन 

क कर िफय     

१ एकककृि सभपलि कर √ √ √ 

२ सवारी कर √ √ √ 

३ ्यतवसार् कर √ √ √ 

४ लसफाररस दस्िुर √ √ नभूएको 

५ घर जग्गा वहाल कर √ √ √ 

६ लवज्ञापन कर √ - √ 

७ मनोरन्जन कर √ -  

ख गरैकर राजश् व    

१ सवारी पार्कय ङ शुल्क √ √ √ 
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क्र.स. यर्का लशषयकहरु सांभूावना दर सांकलन 

२ फोहोरमैला ्यतवस्थापन शुल्क √ √ √ 

३ हाजबजार सेवा शुल्क √ √ √ 

४ घर नक्शा पास दस्िुर √ √        √ 

५ ढुांगा,लगटी, वालवुा, दहत्तर बहत्तर शुल्क √ √ √ 

६ लसफाररस िथा वक्र्ौनी दस्िुर √ √ √ 

७ नािा प्रमालणि दस्िुर √ √ √ 

८ अन्र् प्रमालणि दस्िुर √ √ √ 

९ 

दिाय, अनुमलि िथा नलवकरण दस्िुर एफ 

एम रेलडर्ो सांचालन, घ वगयको लनमायण 

ईजाजिपर, लवद्यालर् स्थापन, स्थानीर् 

स्िरका ्यतापाररक फमय) 

√ √ √ 

१० 
अन्र् स्रोि पररचालन (नक्सा फाराम, 

फोटोकपी, प्रोफाईल, घरनभवर यकद) 
√ √ √ 

११ वहाल लवटौरी शुल्क √ √ √ 

१२ सवारी, पटके र पार्कय ङ कर √ √ √ 

१३ सावयजलनक शौचालर् शुल्क √ √  

१४ जग्गा रेखाांकन दस्िुर √ √ √ 

१५ सरकारी सभपलिको वहालबाट यर् √ √  

१६ फोहोरमैला ्यतवस्थापन शुल्क √ √  

१७ पशुवधशाला सेवा शुल्क √ -  

१८ सडक वत्ती सवेा शुल्क √ -  

१९ ढल लनकास सेवा शुल्क √ - √ 

२० दण्ड जररवाना √   
 

माथी उल्लेख गररएका लशषयकहरु मध्र्े करिफय  एकककृि सभपलि कर, ्यतवसार् कर, घरजग्गा ्यतवसार् कर र 

लवज्ञापन कर सांकलन भूएको देलखन्छ भूने गैरकर ियफ सवारी पार्कय ङ शुल्क, फोहोरमैला ्यतवस्थापन शुल्क, 

हाटबजार सेवा शुल्क, नस्शापास दस्िुर, लसफाररस िथा बक्सौनी दस्िुर, ढुांगा गट्टी वालुवा लवकक्र, नािा 

प्रमालणि दस्िुर, स्रोि पररचालन, बहाल लवटौरी शुल्क यकदबाट भूने कर सांकलन भूएको देलखन्छ । मन्थली 

लजल्लाको सदरमुकाम र मुख्र् ्यतापाररक केन्र भूएकोले मनोरन्जन कर, लवज्ञापन कर, सवारी कर, पर्यटन 

सवा शुल्क, ढल लनकास, सडक बलत्त, मेलसन औजार भूाडा, सावयजलनक सांरचना ममयि सांभूार यकदबाट राजश् व 

सांकलन हुने सांभूावना भूएिापलन त्र्सबाट हालसभम कुनै असुली हुन सकेको छैन । रेककङ, कोर्ोककङ, 

क्र्ानोईङ, वन्जी जलभपङ, लजप्लार्र यकदको कुनै पूवायधार नभूएकोले हाललाई र्सबाट कर असुली हुने 

सांभूावना देलखदैन । िर िामाकोशी नकदमा राल्टङको सांभूावना रहेकोले राल्टङको न्र्ूनिम पूवायधार 

लनमायणबाट राम्रो राजश् व सांकलन हुनसक् ने देलखन्छ । सवारी करको सभभूावना भूएर दर लनधायरण गररएको 

भूएपलन सांकलन भूएको देलखदैन । सरकारी सभपलत्त (जेसीबी, ट्र्र्ाक्टर) को बहाल लगाउन सककने भूएपलन 

हालसभम सो लशषयकबाट यर् सांकलन भूएको छैन । अन्र् शीषयकका हकमा पलन सभभूावना छ िर असुली शुरु 

भूएको छैन । 
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३.३ यन्िररक यर् सांकलनको प्रमखु िरे र सांभूावान लवश् लेषण 
 

३.३.१ स्थानीर् कर राजश् व 
 

क) एकककृि सभपलि कर 

 

हालको अवस्था 

 

नगरपाललकाको यर्थयक ऐन २०७७ को दफा २ मा “नगगरपाललकाको िेरलभूर अनुसूची (१) बमोलजम 

एकीकृि सभपलत्त कर/घरजग्गा कर (भूूलम कर समेि) लाग ूगरी कार्ायन्वर्न गररन े्यतहोरा उल्लखे गररएको 

छ । एकककृि सभपलि कर कार्ायन्वर्नका लालग नगरपाललकाले बेग्लै कार्यलवलध नबनाएको भूपिापलन यर्थयक 

ऐनको अनुसूची (१) मा २८ वटा  क्र्ाटेगोरीमा सभपलि करको दर लनधायरण गररएको छ । जग्गाको मूल्र्ाङ्कन 

गदाय हाललाई मालपोि कार्ायलर्को जग्गा रलजष् रेशन पाररि गनअ प्रर्ोजनको लालग लनधायरण गरेको न्र्ूनिम 

मूल्र्ाङ्कनलाई नै एकककृि सभपलि कर प्रर्ोगनको लालग समेि न्र्ूनिम मूल्र्ाङ्कन कार्म गरी जग्गाको 

मूल्र्ाङ्कन गररएको छ । नगरपाललकाको बार्षयक प्रगलि लववरणमा य.व. २०७६/७७ मा सभपलत्त करबाट 

रु.४० लाख यर् हुन ेलक्ष्र् रहेकोमा कररब १५ लाख बकढ सांकलन भैू रु ५५,५२,७१५ सांकलन भूएको देलखन्छ 

। एकककृि सभपलिको दररेट न्र्ूनिम रु ५० (रु १ देलख २ लाखसभमको) देलख अलधकिम रु ६२००० (रु ४ 

करोड ५० लाख देलख रु ५ करोड सभमको) सभम िोककएको छ । रु ५ करोड भून्दा मालथको मूल्र्ाङकनसभम 

प्रलि हजारमा रु २ थप लाग् ने ्यतवस्था गररएको छ ।  

 

सांभूावना 

 

रालष् रर् जनगणना २०६८ का अनुसार मन्थली नगरपाललकामा १००९९ घरधुरी छन ्भूने ८९.३% घरको 

स्वालमत्त य्नै रहेको देलखन्छ । िर बढदो शहरीकरण र वरीपरीका वस्िी, बजार केन्र र स्थानीर् िहबाटबाट 

बसाईसरी यउने मालनसहरुको प्रवृलिलाई हेदाय हाल नगरपाललकामा १२००० घरधुरी रहेको अनुमान गनय 

सककन्छ । लवद्यमान कानुनी ्यतवस्थाल ेघर र घरले चचअको जग्गा र अलधकिम सो जग्गा बराबरको थप 

जग्गामा मार सभपलत्त कर लाग् ने ्यतवस्था रहेको हुाँदा नगरपाललकामा य्नै स्वालमत्वको जग्गामा घर भूएका 

(कररब ९०%) घरधुरीको कुल १०८०० घरधुरीलाई सभपलत्त करको करदािा गणना गनय सककन्छ । 

नगरपाललकाको अलधकाांश िेर ग्रामीण भेूगमा पनअ भूएकोले मन्थली बजार िेर बाहेक अन्र् भेूगका घरधुरीको 

एकककृि सभपिीको मूल्र्ाङकन न्र्ून रहेको छ । मन्थली बजार वडा नां १ मा पनअ र सो वडाका कररब ३५०० 

जलि घरधुरी रहेकोले अनुमान गनय सककन्छ भूने र्हााँ एकककृि सभपलिको मूल्र्ाङ्कन उच् च रहेको छ । िर 

नगरपाललकाले वडा िथा बजार/ग्रालमण िेर अनुसार एकककृि सभपलिको मूल्र्ाङ्कन भूने गरेको देलखदैन । 

नगरपाललकालको यर्थयक ऐन २०७७ ल े२८ वटा क्र्ाटोगोरीमा एकककृि सभपलिको मूल्र्ाङ्कन गरी कर 

लनधायरण गरेको छ । उि मूल्र्ाङकन दर अनुसार सांभूालवि करदिाहरुलाई ९ वटा क्र्ाटागोरीमा लवभूाजन 

गरी सांभूा्यत एकककृि सभपलिको गणना लनभ नानुसार गरी यगामी बषयको लालग यर् प्रिेपण गररएको छ । 

गि बषयको एकककृि सभपलि करको उत्साहजनक बृलिदरलाई हेदाय नगरपाललकाले यगामी केलह बषयलभूरमा 

नै प्रिेलपि एकककृि सभपलि करको लक्ष्र् पुरा गनय सक् ने देलखन्छ । 

 

िाललका 6: सांभूा्यत एकककृि सभपलि करदािा िथा सभपलि कर 
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लववरण  घरधुरी औसि दर  सांभूा्यत कुल यर् 

रु १ लाख देलख १० लाख सभम ४५०० २०० ९००००० 

रु १० लाख देलख २५ लाख  ३५०० ५०० १७५०००० 

रु २५ लाख देलख ५० लाख १३०० १५०० १९५०००० 

रु ५० लाख देलख ७५ लाख ८०० ४००० ३२००००० 

रु १ करोड देलख २ करोड ५०० १०००० ५०००००० 

रु २ करोड देलख ३ करोड १५० १२००० १८००००० 

रु ३ करोड देलख ४ करोड २५ १५००० ३७५००० 

रु ४ करोड देलख ५ करोड १५ २०००० ३००००० 

रु ५ करोड भून्दा माथी १० २५००० २५०००० 

जभमा १०८००   १५५२५००० 

 

सधुारका पिहरु 

 

एकककृि सभपलत्त कर कार्ायन्वर्नका लालग नगरपाललकाले गनुयपनअ लवषर्हरु लनभ नानुसार रहेको देलखन्छः 
 

 यर्थयक ऐनमा उल्लेलखि करको दर पुनर्वयचार गनअ । 

 एकककृि सभपलत्त कर सभबन्धी जनप्रलिलनलध िथा कमयचारीहरुका लालग सचेिना िाललम सांचालन 

गनअ । 

 एकककृि सभपलत्त कर सभबन्धी नगरवासीहरुलाई लवलभून् न माध्र्महरुबाट सूलचि गनअ । 

 यवश्र्क उपकरण िथा पूवायधार िर्ार गरी सब ैवडामा कभप्र्ुटरमा यधाररि लबललङ प्रणाली 

लागू गनअ । 

 लवदु्यिीर् भूूिानी प्रणाली क्रमश लागू गनअ (ईसवेा, खलल्ि यकद) 

 ्यतवसार्को करको लगि सांकलन गरी ्यतवसार् करको अलभूलेखलाई सभपलत्त करको अलभूलेखसांग 

यवि गनअ । 
 

ख) ्यतवसार् कर 
 

हालको अवस्था 
 

नगरपाललकाले यर्थयक ऐन २०७७ माफय ि् नगरपाललका िेरलभूर ्यतापार ्यतवसार् वा सवेामा पूांलजगि 

लगानी र यर्थयक कारोवारका यधारमा यर्थयक ऐनको अनुसूलच (३) वमोलजम कर लगाउने ्यतवस्था गरेको 

छ । यर्थयक ऐनमा १४७ प्रकारका ्यतवसार् लगार्ि उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा उद्योगहरुमा ्यतवसार् 

करको दर लनधायरण गरेको छ । सबैभून्दा बढी यधारभूूि िहको नर्ााँ बोर्डयङ िथा लनलज लवद्यालर् दिाय शुल्क 

रु. ५०,००० िोककएको छ । त्र्सैगरी बढी ्यतवसार् कर लनधायरण भूएका अन्र् ्यतवसाहरुमा लवर्र, 

लडलष् टलरी, ग्र्ास प्लाष् ट उद्योगहरुलाई रु. ४००००, ररसोटय र िारे होटललाइ रु. ३५०००, ईटा भूट्टा र 

पेरोल लडजेल पभपलाई क्रमश रु. २००००, “क” बगयको लनमायण ्यतवसार्ीलाई रु. १५०००, “क” बगयको 

बैंकलाई रु. १००००  बार्षयक शुल्क िोककएको छ । सबैभून्दा कम ्यतवसार् कर भूएका ्यतवसार्हरुमा होमस्टे 

िथा डोको नाभलो, भूकारी, प्लालष् टक िथा वेिबासका सामानहरु लबकक्र गनअ, माटोको भूााँडाहर बनाउने, 
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घुलभि िरकारी ्यतवसार्को रु. ५०० िोककएको छ । मन्थली नगरपाललकाल ेयर्थयक बषय २०७६/६६ मा रु. 

१५,००,००० ्यतवसार् कर सांकलन गनअ लक्ष्र् राखेकोमा रु. २५,७१,९५० असुल भूएको देलखन्छ जुन लक्ष्र् 

भून्दा कररब १० लाख बढी देलखन्छ । ब्र्वसार् दिाय सभवन्धी केलह सचेिना कार्यक्रमहरु गरेकोले र्ो बृलि 

सभभूव भूएको देलखन्छ । 
 

सांभूावना 
 

बागमिी प्रदेशको स्थानीर् िहको वस्िुलस्थलि लववरण २०७६ (बागमिी प्रदेश नीलि िथा र्ोजना यर्ोग) 

का अनुसार मन्थली नगरपाललकामा १३५३ वटा लवलभून् न प्रकारका उद्योग ्यतवसार् र १२७ वटा सहकारीहरु 

दिाय भैू सांचालनमा रहेको देलखन्छ । नगरपाललकाको मन्थली बजार यसपास, मुख्र् बजार केन्रहरु र 

राजमागयको यसपास रहेका ्यतापार ्यतवसार्, उद्योग िथा बजार िेरमा स-साना होटल रेषु्टरेन्ट यकद हेदाय 

र्ो सांख्र्ा अझ बढी रहेको अनुमान गनय सककन्छ । र्स अनुसार उपलब्ध ्यतवसार् र गाउाँपाललकाको यर्थयक 

ऐन अनुसारको दररेट हेदाय ्यतवसार्ीको कर लिनअ सामथर्य अनुसार ्यतवसार् करको सभभूा्यतिा लनभ न अनुसार 

याँकलन गररएको छः 
 

िाललका 7: ्यतवसार् करको अनुमालनि प्रिेपण  

क्र.स. करदािा  सांख्र्ा औसि करको दर सांभूालवि यर् रु 

१ ठुला उद्योगहरु ५ ४०००० २००००० 

२ घरेलु िथा साना उद्योगहरु ४० १५००० ६००००० 

३ मझौला िथा थोक ्यतवसार्हरु १५० १०००० १५००००० 

४ होटल िथा रेष् टुरेन्ट १२० ५००० ६००००० 

५ सांस्थागि (लनजी स्कुल, पोलललक्लन, बैंक, सहकारी) २०० १०००० २०००००० 

६ साना िथा खुरा ्यतापार) ८५० १५०० १२७५००० 

  जभमा १३६५   ६१७५००० 

 

सधुारका पिहरू 
 

नगरपाललकाको ्यतवसार् कर सांकलनमा सुधार ल्र्ाउन लनभ न कार्यहरू गनय प्रस्िाव गररएको छः 
 

 नगरपाललकामा सांचाललि ्यतवसार् करको दर पनुरावलोकन गनअ । 

 सबै ्यतवसार्ीलाई ्यतवसार् दिायको यह्वान गनअ िथा ब्र्वसार् दिायका लालग घुभिी लशलवरलाई 

हरेक वषय लनरन्िरिा कदने । 

 एकै प्रकारको ्यतवसार्लाई ्यतवसार्मा भूएको लगानी िथा कारोवारको यधारमा ठूला, मझौला 

र साना (क, ख, ग) वगयमा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन गनअ । 

 ब्र्वसार्ीहरुमा कर लिनय प्रोत्सालहि गनअ खालका कार्यक्रमहरु सांचालन गनअ । 

 कर लशिा कार्यक्रम सांचालन गनअ । 

 बढी कर लिनअ ्यतवसार्ीहरुलाई पुरस्कृि गरी प्रोत्साहन गनअ । 

 कर भुूिानी प्रणालीलाई बैंक माियफ र अनलाईन गनअ । 
 
 



मन्थली नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलन्िम प्रलिवेदन) 

   पेज | 23  

 

ग) लवज्ञापन कर 

 

हालको अवस्था 

 

लवद्यमान कानुनी ्यतवस्था अनुसार नगरपाललकाले य्नो िेरका सडक, चोक, सावयजलनक स्थलमा लवज्ञापन 

प्रचार-प्रसार यकदका लालग राख् न कदने साइन बोडय, ग्लो बोडय स्टल अकदमा लवज्ञापन कर लगाउन सक् नेछ । 

सांघीर् कानुन अनुसार र्ो प्रदेश सरकारसांग बााँडफााँड हुने कर हो । मन्थली नगरपाललकाको यर्थयक ऐन 

२०७७ को दफा १६ मा नगरपाललका िेर लभूर हुने लवज्ञापन सवेामा अनुसूची (१५) वमोलजम लवज्ञापन कर 

असुल गनय सककने ्यतवस्था गररएको छ । िर हालसभम नगरपाललकाले लवज्ञापन कर वापि रकम सांकलन गनय 

सकेको देलखदैन । 

 

सभभूावना 

 

मन्थली नगरपाललकाको मन्थली बजार र मुख्र् राजमागय यसपास ठूला साना होर्डयङ बोडयहरु रालखएका िर 

त्र्स वापि नगरपाललकाले कुन ैकर प्राप् ि गनय सककरहेको छैन । मन्थली बजार र राजमागय यसपास ४०० 

वगय कफट सभमका २५ वटा जलि र १०० वगय कफट जलिका ६० होर्डयङ वा साइन बोडयहरु राककएका छन् । 

लिनीहरुको कर वापि प्रलि वगय कफट औसि रु. ५० ले लहसाव गदाय कररब रु. ७००००० लवज्ञापन कर असुल 

हुने सक् ने देलखन्छ ।  

 

सधुारका पिहरू 

 

 लवज्ञापनका सामग्री िथा प्रर्ोग भूएका स्थानका सन्दभूयमा र्थाथय िथर्ाांक सांकलन गनअ । 

 नगरपाललकाको अनुमलि लबना जथाभूालव रुपमा लवज्ञापनका होर्डयकङ बोडयहरु राख् न लनषेध गनअ । 

 सांकललि लववरण अनुसार लवज्ञापन करको दर लनधायरण गनअ । 

 न्र्ूनिम सांकलन हुन सक् ने रकम र्ककन गरी ठेक् का अांक लनधायरण गनअ । 

 सभभूा्यत स्थानहरुमा लवज्ञापन प्रवद्वयनको वािावरण िर्ार गनअ । 

 

घ) घरजग्गा वहाल कर 

 

हालको अवस्था 

 

नगरपाललकाको यर्थयक ऐन २०७७ को दफा १५ मा वहाल करको ्यतवस्था रहेको छ । मन्थली नगरपाललका 

िेरलभूर कुनै ्यतलि वा सांस्थाले घर, भूवन, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, छप्पर, सेड, जग्गा, पोखरी, पाकय , 

हलभूाडा लगार्िका सांरचना यांलशक िवरल ेवा अन्र् कुन ैयभदानी हुन ेगरी वहालमा कदईएकोमा अनुसूची 

(१४) वमोलजम वहाल अांकको दश प्रलिशि वहाल कर लाग् न े ्यतवस्था गररएको छ । नगरपाललकामा 

्यतापाररक र यर्थयक गलिलवलधहरु बकढरहेको िथा ठूला ्यतापाररक भूवनहरु लनमायण भैूरहेको छन । िर 

सांस्थागि रुपमा बहालमा बस् ने सांस्थाहरूले अन्र् लनकार्को कानूनी प्रावधानका कारण नबुझाई नहुने भूएको 

खण्डमा मार वहाल कर बुझाउने गरेको देलखन्छ । त्र्सैल ेवहाल कर पूणय रुपमा कार्ायन्वर्न हुन सकेको 

खण्डमा र्सबाट नगरपाललकाल ेमनग्र्े कर सांकलन गनअ सक् ने देलखन्छ । नगरपाललकाले य.व. २०७६/७७ 
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मा र्स शीषयकवाट रु. १०,००,००० वहाल कर सांकलन गनअ लक्ष्र् ललएकोमा रु. १७,०६,०२१ वहाल कर 

असुल भूएको देलखन्छ जुन लनक् कै उत्साहप्रद देलखन्छ ।  

  

सांभूावना 

 

सांकललि िथर्ाांक अनुसार नगरपाललका िेरमा कररव ७०० जनाले घरजग्गा वहालमा कदएको अनुमान छ । 

नगरपाललकाको लवद्यमान घरजग्गा वहाल कर (१०%) को यधारमा लवश् लेषण गदाय देहार् बमोलजम वहाल 

कर सांकलन हुने प्रारलभभूक अनुमान गनय सककन्छ । 

 

िाललका 8: वहाल करको अनुमालनि प्रिेपण 

क्र.स. 
प्रर्ोजनका यधारमा वहालमा 

वस् ने 

सांख्र्ा 

(क) 

मालसक 

वहाल (ख) 

बार्षयक वहाल 

(ग) 

जभमा वहाल 

असुली (घ) 
वहाल कर 

(१०%) 
ख × १२ क × ग 

१ बैंक िथा लवलत्तर् सांस्था 
१३५ १०००० १२०००० १६२००००० 

१६२०००

० 

२ अन्र् सांघ सस्था १५० ५००० ६०००० ९०००००० ९००००० 

३ ठूला ्यतवसार्हरु ५ ३०००० ३६०००० १८००००० १८०००० 

४ अन्र् ्यतवसार्हरु ६० ३००० ३६००० २१६०००० २१६००० 

५ घरर्ासी प्रर्ोजनमा बस् नेहरु 
३५० २५०० ३०००० १०५००००० 

१०५०००

० 

कुल 
७००  ६०६००० ३९६६०००० 

३९६६००

० 

 

सधुारका पिहरू 

 

 वहालमा भूएका घरजग्गाको लगि सांकलन गरी अद्यावलधक गनअ र सभपलत्त करसांग यवि गनअ । 

 घर िथा जग्गा धलन र वहालवालाहरू लबचको वहाल सभझौिा अलनवार्य गनअ । 

 घरजग्गा वहाल रकम मूल्र्ाांकन गनय सांरचनाको प्रकार र स्थानको यधारमा प्रलि वगयकफटका दरले 

वहाल मूल्र् लनधायरण गनअ र सो वमोलजम वहाल रकम लनधायरण गरी कर सांकलन गनअ । 

 घरजग्गा वहाल कर सांकलन कार्यलवलध िजुयमा गनअ । 

 
 

ङ) जलडबरुट, कवाडी र लजवजन्ि ुकर 

 

हालको अवस्था 

 

नगरपाललकाको यर्थयक ऐन २०७७ को अनुसूची ८, ९, १० र ११ मा जलडबुरट लनकासी, पशुजन्र् पदाथय 

लनकासी, वन पैदावार र कृलषजन्र् पदाथय लनकासी कर लाग् ने ्यतवस्था गररएको छ । िर र्ी शीषयकहरुमा 

नगरपाललकाले हालसभम कुनै कर सांकलन गनय सकेको छैन । सवै प्रकारका जलडबुरटहरुको प्रलि केजी ५० पैसा 

लनकासी कर लाग् न े्यतवस्था यर्थयक ऐन २०७७ को अनुसूची ८ मा रहेको छ । प्रचललि कानुनले लनषेलधि 

गरे वाहेकका पशु, पांछी िथा पशुजन्र् पदाथयहरुको लनकासी वापि प्रलि केजी रु २ (पशुपांछी) दलेख र प्रलि 

गोटा रु १०० (रााँगा) सभम लनकासी कर िोककएको छ । वन पैदावारको लनकासी कर प्रलि केजी रु १ देलख 
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काठबाट वनेका सामाग्रीहरुको प्रलिगोटा रु. ५० सभम लनकासी कर िोककएको छ । यर्थयक ऐनको अनुसूची 

(११) मा कृलष जन्र् वस्िुहरुको लनकासी दर प्रलि केजी १० पैसा देलख प्रलि केजी रु ३ सभम िोककएको छ । 

सांभूावना 
 

मन्थली नगरपाललका लजल्लाको प्रमुख बजार केन्र र सदरमुकाम समेि भूएकोल ेशहरीकरण र बजारीकरण 

लिब्र रुपमा भैूरहेको छ । जसले गदाय कवाडी मालवस्िुको सांकलन र लनर्ायि हुन ेसक् ने सांभूावना रहेको छ । 

त्र्सैगरी जलडबुटीको सांकलन िथा लबक्री सभबन्धमा कुनै िथर्ाांक नभूए पलन यसपासको ग्रामीण िेरमा र्सको 

उत्पादन र लवक्रीको सभभूाब्र्िा देलखन्छ । मन्थली नगरपाललकाका ग्रालमण भेूगमा कुखुरा, खसी, बोका, 

रााँगाहरुको पालनपोषण हुने भूएकोल ेनगरपाललकाबाट वनेपा, धुललखेल र राजधानी काठमाण्डौ उपत्र्कामा 

मासु र छालाको लनकासी हुन सक् ने सांभूावना समिे रहेको छ । त्र्सैल ेर्स नगरपाललकामा उल्लेलखि लशषयकमा 

कवाडी िफय  १ लाख, जलडबुटी िफय  ३ लाख, पशुजन्र् पदाथय िफय  ६ लाख गरी १० लाखसभम बार्षयक कर 

सांकलन हुने प्रारलभभूक अनुमान गररएको छ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

जलडबुरट, कवाडी र लजवजन्िु कर सांकलनको लालग लनभ न पिहरुमा सुधार ल्र्ाउनुपनअ देलखन्छः 

 

 ्यतवसार्ीहरुको दिाय र अलभूलेखीकरण गनअ । 

 कवाडी वस्िुहरुको ्यतवसालर्क कारोवार गनअलाई इजाजि प्रदान गरी वार्षयक ठेक्का वन्दोवस्ि गरी 

कर सांकलन गनअ । 

 जडीबुटीको र लजवजन्िुको उपलब्धिा पत्ता लगाई कारोबारमा कर सांकलन शुरुवाि गनअ । 

 जलडबुटी, कवाडी िथा जीवजन्िुको ्यतावसालर्क रुपमा कारोवार गनअलाई इजाजि प्रदान गरी 

कारोवारको यधारमा कर सांकलन गनअ । 

 

३.३.२ गरै कर राजश् व 
 

क) घर नक्शा पास एवां रलजष् रेशन दस्िुर 

 

हालको अवस्था 

 

नगरपाललकाको यर्थयक ऐन २०७७ को दफा ७ मा घर नक्सापास एवां रलजष् रेशन दस्िुरको ्यतवस्था गरी 

नगरपाललका िेरलभूर लनमायण हुने िथा भूएका घरको नक्शा पास िथा अलभूलेलखकरण गदाय अनुसूची (६) 

वमोलजमको दस्िुर ललन े ्यतवस्था गररएको छ । हाल नक्शापास अलनवार्य गररएको भूएिापलन 

नगरपाललकाका कलिपर् वडाहरु लनिान्ि ग्रालमण प्रकृलिका रहेकोले उि वडाहरुमा घर िथा भूवन लनमायण 

गदाय नक्शापास सभबन्धी ्यतवस्थाको चेिना अभूाव र नगरपाललकाको कम पहुाँचले गदाय नक्शा पास लबनै घर 

लनमायण गनअ चलन लवद्यमान छ । िरपलन मन्थली बजार, राजमागयको यसपासको िेर, वडाका केन्रहरुमा 

भूने नक्शापासको चलन शुरु भैूसकेको देलखन्छ । नगरपाललकाको घर नक्सा पास एवां रलजष् रेशन दस्िुर प्रलि 

वगय कफट रु १.१० पैसा (कक्ची घर) देलख प्रलि वगय कफ रु ८ (फे्रम स्टक्चर) सभम िोककएको छ । नगरपाललकाले 

यर्थयक बषय २०७६/७७ मा नक्शापास वापि रु. १०००००० दस्िुर सांकलन गनअ लक्ष्र् ललएकोमा रु. 

१२५६७७६ दस्िुर सांकलन गरेको देलखन्छ जुन लक्ष्र् भून्दा रु २५६७७६ बढी हो । 
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सभभूावना 

 

र्स नगरपाललकाको बजार मन्थली िेरमा बढ्दो शहररकणसांग ैभूवन लनमायणमा लिव्रिा देलखन्छ । हाल र्स 

िेरमा प्रार्ः जसो न्र्ुनिम १५०० वगय कफटका घरहरू लनमायण भूईरहेका छन ्। यगामी यर्थयक बषयमा र्स 

नगरपाललकामा कररब २०० वटा नर्ााँ घर लनमायण हुने र पुराना १०० वटा नक्सा पासको दार्रामा यउन 

सक् न ेअनुमान गनय सककन्छ । र्सबाट औसि रु. १०००० का दरले जभमा रु. ३०,००,००० यभदानी हुने 

सभभूावना देलखन्छ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

 घर अलभूलेखीकरण िथा नक्सापास प्रकक्रर्ाले भूवन लनमायण प्रकक्रर्ालाई लनर्मन समेि गनअ भूएकोले 

र्सलाई प्रभूावकारी वनाउने िफय  पहल गनअ । 

 घर अलभूलेखीकरणका लालग सावयजलनक सूचना जारी गरी वैंक िथा लवलत्तर् सांस्थाहरुसाँग समन्वर् 

गनअ । 

 मापदण्ड िथा कार्यलवलधहरू अनुसार नक्सापास प्रावधान पूणय रुपमा लागु गनअ । 

 घरको िल्ला, बनोट िथा ककलसमका यधारमा दस्िुरको दर समर्ानुकुल पररमाजयन गनअ । 

 नगरपाललका गठन पूवय वनेका घरहरूको अलभूलेखीकरणको लालग दस्िुर यर्थयक ऐनमा समावेश 

गनअ। 

 नक्सापासको लालग मापदण्ड िथा कार्यलवलधहरू अनुसार भूवन लनमायण भूए नभूएको लनरन्िर 

अनुगमन गनअ । 

 

ख) वहाल लवटौरी शलु्क 

 

हालको अवस्था 

 

नगरपाललकाले यफुले रेखदेख वा सांचालन गरेको हाटवजार र सरकारी जग्गामा वनेका सांरचनाको उपर्ोग 

गरेवापि बहाल लवटौरी शुल्क लगाउन पाउने कानुनी ्यतवस्था छ । नगरपाललकाको यर्थयक ऐन २०७७ को 

दफा १३ मा नगरपाललका िेरलभूर यफुल े लनमायण, रेखदेख वा सांचालन गरेका हाट बजार वा पसलमा 

अनुसूलच (१२) मा उल्लेख भूएको ्यतवस्था अनुसार बहाल लवटौरी शुल्क ललने ्यतवस्था गररएको छ । र्स्िो 

शुल्क रु. २० देलख २०० सभम िोककएको छ भूने लपच सडकको यसपास बनेका सांरचनाहरुको न्र्ूनिम प्रलि 

वगयकफट बार्षयक रु २५ र ग्रावेल/कच् ची सडक छेउमा वनेका सांरचनाहरुको न्र्ूनिम प्रलि वगय कफट रु १० 

दस्िरु िोककएको छ । नगरपाललकाल ेयर्थयक बषय २०७६/७७ मा वहाल लवटौरी शुल्क वापि रु २२७६३ 

यभदानी गरेको देलखन्छ । 

 

सांभूावना 

 

मन्थली बजार र सडक यसपासमा रहेका सडक अलधकार िेरमा लनमायण गररएका होटेल, रेष् टुरेन्टहरुसाँग 

वहाल लवटौरी दस्िुर असुल गनय सककन्छ । नगरपाललकामा सडक िेरमा लनमायण भूएका टहरा, पसलहरु 
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कररब २०० को सांख्र्ामा रहेका र लिनीहरुसाँग प्रलि पसल वार्षयक १००० को दरले असुल गदाय रु २००००० 

यर् प्राप् ि हुने देलखन्छ । 
 

सधुारका पिहरू 

 

नगरपाललकाको वहाल लवटौरी शुल्कमा सुधारको लालग लनभ नानुसार प्रस्िाव गररएको छः 
 

 नगरपाललकालभूर भूएका सावयजलनक वा सडक अलधकार िेर लभूरका जलमनको लववरण सांकलन गनअ। 

 सांकललि लववरणका यधारमा पसलहरूको वगीकरण गरी हाट बजार लवटौरी शुल्क सांकलन गनअ । 

 

ग) ्यतवसार् रलजष् रेश दस्िुर (दिाय िथा अनमुलि दस्िरु)  

 

हालको अवस्था 

 

स्थानीर् िहले एफएम रेलडर्ो सांचालन, “घ” वगयको लनमायण इजाजि पर, लवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्िरका 

्यतापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशिा िथा ब्र्वसालर्क िाललम, टु्यसन, कोलचङ, औषलध पसल, 

प्लरटङ्ग, ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेटजस्िा वस्िुको सभूअिण, उत्खनन् िथा उपर्ोग 

यकद कार्य गनयको लालग अनुमलि कदन र सो बापि दस्िुर सांकलन गनय सक्छन् । नगरपाललकाल ेयर्थयक ऐनको 

अनुसूची ३ मा १५७ प्रकारका ्यतवसार्हरु उल्लेख गरी ्यतवसार् करको िोकेको भूएिापलन दिाय र नलवकरण 

शुल्ल भूने िोकेको छैन र हालसभम ्यतवसार् दिाय िथा नलवकरणबाट कुनै दस्िुर असुल हुन सकेको छैन । 

 

सभभूावना 

  

नगरपाललका िेरमा सांचालनमा रहेका स्थानीर् स्िरका ्यतापाररक फमय, “घ” वगयको लनमायण इजाजि पर, 

कृलष िथा वनजन्र् उद्योग, ममयि सांभूार, सहकारी, बैंक, स्वास्थर् सवेा, लवद्यालर् यकद अनुमलि प्रमाणपर 

कदई लनर्लमि गनुयपनअ िथा नर्ााँ सांचालनमा यउन चाहनेलाई इजाजि र खानी सांचालन अनुमलि ददांदा 

नगरपाललकामा र्स्िा ्यतवसालर्क कार्यहरु कररब १५० रहेको अनुमान गररएको छ । प्रलि फमय वार्षयक औसि 

रु. ३,००० रलजष् रेशन दस्िुर ललदा कररब रु. ४,५०,००० दस्िुर सांकलन गनय सककने देलखन्छ ।  

 

 सधुारका पिहरू 

 

 यर्थयक ऐनमा ्यतवसार् करमा दिाय िथा नलवकरण दस्िुर लभून्दा लभून्दै उल्लेख गनअ । 

 औधोलगक ्यतवसार् ऐन िजुयमा गनअ । 

 

घ) लसफाररश िथा प्रमालणि दस्िरु 
 

हालको अवस्था 
  

नगरपाललकाले लवलभून् न ककलसमका लसफाररश िथा प्रमालणि दस्िुरको दर यर्थयक ऐन माफय ि लनधायरण गरी 

कार्यपाललकाको कार्ायलर् िथा वडा कार्ायलर्बाट सांकलन गररयएको छ । यर्थयक ऐनको अनुसूची २ मा 

लवलभून्न  ककलसमका लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िुरको दर लनधायरण गरेको छ । नगरपाललकाल ेलसफाररस, 
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नािा प्रमालणि, अन्र् प्रमालणि, पांजीकरण दस्िुर गरी यर्थयक बषय २०७६/७७ मा कररब रु. ५,००,०००  

रकम सांकलन भूएको देलखन्छ ।  

 

सभभूावना 
 

कार्यशाला गोष्ठीका दौरान भूएको छलफल िथा वियमानमा वडाहरूले गनअ लवलभून् न लसफाररशको यधारमा 

र्हााँ वार्षयक कुल १०००० वटा लवलभून् न ककलसमका लसफाररश िथा प्रमालणि कागजान जारी हुने अनुमान 

गररएको छ । लवद्यमान दर अनुसार प्रलि लसफाररश औसि रु. १५० कार्म भूएमा लसफाररश िथा 

प्रमालणिबाट वार्षयक कुल रु. १५,००,००० सांकलन हुन सक् ने अनुमान गररएको छ ।  

 

सधुारका पिहरू 
  

 लवलभून् न ककलसमका लसफाररश िथा दस्िुरहरूको वगीकरण गरी दस्िुरका दर लनधायरण गनअ । 

 लसफाररश वा प्रमालणि गनुय पूवय दस्िुर लिरे नलिरेको प्रमाण समावेश गनअ प्रणाली स्थालपि गनअ । 

 दस्िुर नबुझाएसभम सभबलन्धि अलधकारीले लसफाररश वा प्रमालणि नगनअ । 

 

ङ) सरकारी सभपलत्तको बहाल र लवक्रीबाट प्राप् ि यर् 
 

हालको अवस्था  
 

यर्थयक बषय २०७६/७७ मा नगरपाललकाले सरकारी सभपलिको भूाडा िथा वहालबाट रु १६,०४,००० 

यभदानी गरेको देलखन्छ भूने यर्थयक बषय २०७७/७८ मा रु ८,००,००० लक्ष्र् रालखएको छ  । 

नगरपाललकाको यर्थयक ऐनमा एभबुलेन्स, ्यताक हो लोडर, रटफर, ट्र्र्ाक्टर यकदको भूाडा, घरको वहाल 

कर, नक्शा ककिाब यकदको शुल्ल िोककएको छ । 

 

सभभूावना  
 

नगरपाललकाको स्वालमत्वमा भूएका सभपलत्तहरू जस्िै ्यताकहो लोडर, रटफर, ट्र्र्ाक्टर, एभबुलेन्स, प्रोजेक्टर 

यकदको बहाल साथसाथै राजपर, पुस्िक, नक्शा लबक्री यकदको हकमा यर्थयक ऐनमा उल्लेख गररएको दररेट 

अनुसार यर् अनुमान गररएको छ । बोलपर फारामको अनुमालनि यर् भूने यर्थयक बषय २०७४/७५ देलख 

यर्थयक बषय २०७६/७७ सभमको लबगि िीन बषयको यर्को प्रवृलिलाई यधार मानी प्रिेपण गररएको छ । 

 

िाललका 9: सरकारी स्वालमत्तको बहाल र लबक्रीबाट हुने सांभूा्यत यर्को लववरण 

क्र.स. स्वालमत्तको रहेको सभपलि अनुमालनि यर् (रु) 

१ जेसीलभू (्यताक हो लोडर) भूाडा ५००००० 

२ रटपर भूाडा ७००००० 

३ एभबुलेन्स भूाडा ३००००० 

४ ट्र्र्ाक्टर भूाडा १५०००० 

५ वैठक हल भूाडा ५०००० 

६ प्रोजेक्टर भूाडा १५००० 
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७ राजपर, पुस्िक, नक्शा लवकक्र १०००० 

८ बोलपर फाराम लबक्री १५०००० 

जभमा १८७५००० 

 

सधुारका पिहरु 
 

 नगरपाललकाको स्वालमत्वमा भूएका र बहालमा लगाउन सककने सभपलत्तहरूको लववरण र्ककन गरी 

सबै सभपलत्तको बहाल रकमको दर यर्थयक ऐनमा समावेश गनअ । 

 नगरपाललकाको सभपलत्त बहालमा लगाउने सभबन्धमा कार्यलवलध िजुयमा गरी कार्ायन्वर्मा ल्र्ाउने। 

 कार्यलवलधमा उलल्ललखि शियहरू पालाना भूए नभूएको यवलधक रुपमा अनगुमन गनअ । 

 

च) सवारी पार्कय ङ शुल्क 

 

हालको अवस्था 

 

वियमान कानुनले नगरपाललकालाई टााँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा, ईररक्साको दिाय िथा नवीकरण िथा सवारी 

कर असुल गनअ अलधकार प्रदान गरेको छ । नगरपाललकाको यर्थयक ऐन २०७६ ले नगरपाललका िेरलभूर 

अनुसूची (५) वमोलजम सवारी, पटके र पार्कय ङ कर लाग ूगनअ ्यतवस्था गरेको छ । िर पटके शुल्क ललईएका 

सवारी साधनहरुबाट पार्कय ङ शुल्क भून ेअसलु नगररने ्यतवस्था रहेको छ । नगरपाललकाको पार्कय ङ शुल्क 

वापि यर्थयक बषय २०७६/७७ मा रु ५,०९,५१७ सांकलन भूएको देलखन्छ ।  

 

सांभूावना 

 

नगरपाललकामा साना ठूला गरी लगभूग १५०० जलि सवारी साधन रहेको अनुमान छ । पार्कय ङ शुल्कबाट 

नगरपाललकले यर्थयक बषयमा २०७६/७७ मै रु ५००००० भून्दा बढी कर सांकलन गनय सफल भूएकोल े

नगरपाललकाले नगरपाललका लभूर रहेका सवारी साधनहरुबाट पार्कय ङ शुल्कवापि प्रत्र्ेक बषय कररब रु 

८,००,००० शल्क असुल गनयसक् ने देलखन्छ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

सवारी कर सांकलनमा सुधार ल्र्ाउनका लालग लनभ न कार्यहरू गनय यवश्र्क देलखन्छ । 

 

 सवारी साधनको दिाय िथा इजाजि कार्यलवलध िजुयमा गनअ । 

 सवारी साधन नलवकरण दस्िुर लनधायरण गनअ । 

 नगरपाललका लभूरका सभपूणय सवारी साधनहरुको अलभूलेख राख् ने । 
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छ) फोहोरमलैा ्यतवस्थापन शलु्क 

 

हालको अवस्था 

 

नगरपाललकाको यर्थयक ऐन २०७७ को दफा १२ मा मन्थली नगरपललकाको मन्थली लगार्िका प्रमुख 

वजारहरुमा लनस्केको फोहोर मैला लवसयजनकाको लालग शुल्क असुल गररने ्यतवस्था छ । जस अनुसार अनुसूची 

११ मा फोहोरमैला ्यतवस्थापन शुल्क ररसोटय र िारे होटलको रु १५०० देलख होमस्टे र घरहरुको मालसक रु 

१५० सभम शुल्क िोककएको छ । नगरपाललकाको यर्थयक बषय २०७६/७७ मा फोहोरमैला ्यतवस्थापनबाट रु 

६,७८,००० सांकलन गरेको लथर्ो।  

 

सभभूावना 

 

नगरपाललकाले मन्थली बजार िेरमा रहेका होटल िथा रेष् टुरेन्ट, बैंक िथा लवलत्तर् सांस्था, कार्ायलर्हरु, 

पसलहरु लगार्ि नीलज घरहरुबाट फोहोरमैला ्यतवस्थापन वापि िललसल वमोलजमको शुल्क सांकलन गनय 

सककने देलखन्छ । 

 

िाललका 10: फोहोरमैला ्यतवस्थापन शुल्कको अनुमालनि प्रिेपण 

क्र.स. करदािा  सांख्र्ा औसि करको दर सांभूालवि यर् रु 

१ होटल िथा रेष् टुरेन्ट १२० १००० १२०००० 

२ बैंक िथा लवलत्तर् सांस्था १३५ १००० १३५००० 

३ अन्र् कार्ायलर्हरु १५० ५०० ७५००० 

४ होलसेल पसल ५० ५०० २५००० 

५ साना िथा खुरा ्यतापार ८५० २०० १७०००० 

६ नीलज घरहरु २५०० १५० ३७५००० 

  जभमा     ९,००,००० 

 

सधुारका पिहरू 

 

 हालको यर्थयक ऐनको ब्र्वस्थालाई पुनरावलोकन गरी फोहरमैला ब्र्वस्थापन शुल्कको दर उत्पादन 

हुने फोहरको प्रकार र पररमाणलाई मध्र्नजर गदै पररमाजयन गनअ । 

 मुख्र् बजार िेरमा रहेका ्यतवसार्ी, सांघ सांस्था िथा घरधुरीहरूको लगि िर्ार गनअ । 

 

ज) जग्गा रेखाङ्कन दस्िरु 

 

हालको अवस्था 

 

नगरपाललका यर्थयक ऐन २०७७ को दफा ५ ले नगरपाललका िेरलभूर रहेका ्यतलिगि िथा सांस्थाको 

स्वालमत्वमा रहेका जग्गा रेखाांकन गनय अलमन खटाउदा अनसूची (४) वमोलजम दस्िुर ललने ्यतवस्था गरेको छ 

। अनुसूची ५ मा नगरपाललकाका सभपणूय वडाहरुको जग्गा रेखाङ्कन दस्िुर लनधायरण गररएको छ जस अनुसार 
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जग्गा रेखाङ्कन दस्िुर रु. २००० देलख रु. ३००० सभम िोककएको छ । िर जग्गा रेखाङ्कन दस्िुर वापि 

हालसभम नगरपाललकाल ेराजश् व सांकलन गनअ सकेको छैन । 

 

सांभूावना 

 

मन्थली नगरपाललकामा मुख्र् बजार िेरमा शहरीसांगै घरजग्गाको कारोवार बढद ैगैरहेको र लबकास लनमायण 

कार्यले समेि लिब्रिा पाएसांगै जग्गा रेखाङ्कन कार्यसमेि बढन गएको छ । जसले गदाय बषयमा ५०० वटा जग्गा 

रेखाांङकन मारै भूएपलन र्सबाट न्र्ूनिम रु २००० को दरले पलन रु १० लाख दस्िुर सांकलन हुने देलखन्छ । 

 

सधुारका पिहरु 

 

 जग्गा रेखाङ्कन दस्िुर पुनर्वयचार गनअ 

 वडाको स्थान लवशेष अनुसार दस्िुर लागू गनअ  

 

झ) ढुांगा, लगटी, वालवुा, दहत्तर बहत्तर शलु्क 

 

हालको अवस्था 

 

नगरपाललकाले य्नो िेरलभूर वािावरणीर् प्रभूाव मूल्र्ाङ्कन िथा प्रारलभभूक वािावरणीर् परीिणबाट 

िोककएको पररमाणमा स्लेट, ढुांगा, लगट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्र् वस्िु लबक्री गनय सक् ने प्रावधान छ । मन्थली 

नगरपाललकाको यर्थयक ऐनको दफा २१ मा ढुङ्गा, लगटी, बालुवा, स्लेट, चुनढुङ्गा, ग्राभेूल, खररढुङ्गा, 

अभ्रख र दहत्तर बहत्तरको सांकलनमा अनसुुची (२०) बमोलजम शुल्क लगाइने र असुल उपर गररने ्यतवस्था 

छ । यर्थयक ऐनले माटो (स्वीकृि खानी िेर बाहेकमा) प्रलि घन कफट रु २.५ दस्िुर लनधायरण गरेको छ । 

ढुांगा, लगटी, वालवुा, चुनढुांगा, ग्राभेूल, खररढुांगा यकदको दस्िुर प्रलि घन कफट रु ९ स्िुर िोककएको छ । स्लेटको 

दस्िुर प्रलि घन कफट रु ९ िोककएको छ भूने दहत्तर बहत्तर सामाग्रीको लवक्री मुल्र्मा १०% शुल्क िोककएको 

छ । नगरपाललकाले यर्थयक बषय २०७६/७७ मा दहत्तर बहत्तरबाट रु १,७०,००,००० यभदानी गनअ लक्ष्र् 

ललएकोमा रु १,२६,९२,३५० मार यभदानी भूएको देलखन्छ जुन लक्ष्र् भून्दा कररब ५० लाख कम हो । 

 

सभभूावना 

 

यर्थयक ऐनमा लवक्रीर्ोग्र् वस्िुको यर्ािनका यधारमा मूल्र् िोककए पलन नगरपाललकाले वार्षयक पररमाण 

मूल्र् लनधायरण गरर ठेक् का वन्दोवस्िी गरेको छ । नगरपाललका लभूर रहेका खोला िथा नकदमा वालवुाको 

मुख्र् स्रोि रहेको र सोही वमोलजम हाल िामाकोशी नकदबाट ढुांगा, लगट्टी, बालुवा लवक्री भूइरहेको छ । र्हााँ 

बजारको कमी नभूएका कारण नगरपाललकाले ित्काल लवक्री गरररहेको छ । चाल ुयर्थयक वषयमा भूने कोलभूड-

१९ का कारण यभदानी घटन सकने देलखन्छ । यगामी वषयका लालग नगरगाउाँपाललका िेरलभूर रहेका 

सुनकोशी नकद, िेलेघाट (वडा नां ६), रणजोर खोला (वडा १ र ५), सुखजोर खोला (वडा १ र ५), लमल्िी 

खोला (वडा १३), घराउनी खोला (वडा नां ७), फेदी खोला (वडा नां ७), कुरौनी बगर (वडा नां ६), हान्िीटार 

बगर (वडा नां ६), कढकुरी खोला (वडा नां ७), लसल्ली वगर (वडा ६) जस्िा अन्र् खोलाहरुमा समेि 

वािावरणीर् पररिण गरी ठेक् का लगाउन सकेमा र्स लशषयकबाट थप यर् वृलि हुनगई कररब ४ करोड जलि 

वार्षयक यर् सांकलन हुने देलखन्छ । 
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सधुारका पिहरु 

 

 थप िेरको प्रारलभभूक वािावरणीर् अध्र्र्न परीिण गरी अध्र्र्न प्रलिवेदन िर्ार गनअ । 

 वािावरणीर् अध्र्र्न प्रलिवेदनल ेलसफाररश गरेका मापदण्ड लभूर रहेर उत्खनन् िथा लबक्री कार्यका 

लालग गराउन ठेक् का यव्हान गनअ । 

 सांकलन कार्यको लनर्लमि रुपमा अनुगमन गरी अध्र्र्न प्रलिवेदनले लसफाररश गरेको मापदण्ड लभूर 

मार रहेर उत्खनन् हुने कार्य सुलनलश् च गनअ । 

 यर्थयक ऐन लनर्म लवपररि गनअ ठेकदारलाई कारबाही गनअ र दण्ड जररवानाको प्रावधान समावशे 

गनअ । 

 

ञ) सवेा शलु्क दस्िरु 

 

नगरपाललकाले यर्थयक ऐन २०७७ को दफा १९ मा लनमायण, सांचालन वा ्यतवस्थापन गरेका स्थानीर् 

पूवायधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट अनुसूची (१८) मा ्यतवस्था भूए अनुसार सेवा शुल्कको 

्यतवस्था गररएको छ । िर यर्थयक ऐनमा र्स्िो सेवा शुल्कको दर लनधायरण गररएको छैन र हालसभम र्ो 

लशषयक अन्िगयि कुन ैयभदानी पलन भूएको देलखदनै ।  

 

ट) पर्यटन शलु्क 

 

मन्थली नगरपाललकाको यर्थयक ऐन २०७७ को दफा २० अनुसार नगरपाललका िेरलभूर प्रवेश गनअ 

पर्यटकहरुका लालग अनुसूलच (१९) मा उल्लेलखि दरमा पर्यटन शुल्कको ्यतवस्था गररएको छ । िर यर्थयक 

ऐनमा पर्यटन शुल्क िोककएको छैन भूने र्स लशषयक अन्िगयि नगरपाललकाले हालसभम कुनै यभदानी गनय 

सकेको छैन । नगरपाललका केलह धार्मयक िथा पर्यटककर् िेरहरु भूएिापलन पूवायधार र उलचि प्रसार प्रसारको 

अभूावमा पर्यटकहरुको खासै यगमन हुन सकेको छैन । िर िामाकोशी नकदमा राल्टङको पूवायधार लनमायण 

गनय सकेको खण्डमा राल्टङ शुल्कबाट राम्रो यभदानी गनयसक् ने सांभूावना रहेको छ । 
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पररच्छेद - चारः यर् सांकलनको सांस्थागि िमिा िथा सांकलन अवस्था 
 

र्स पररच्छेदका उपखण्डहरुमा मन्थली नगरपाललकाले राजस्व पररचालनमा गरेका प्रर्ासहरू िथा यर् 

सांकलनको अवस्थालाई छोटकरीमा ्यताख्र्ा गररएको छ । र्सल े नगरपाललकाको यर् सांकलनको लालग 

सांस्थागि िमिामा सुधार गनय गनुयपनअ कार्यहरू पलहचान गनय सहर्ोग पुग् ने छ । 
 

४.१ राजश् व पररचालन सभबन्धी नीलि िथा सांर्न्र 
 

स्थानीर् सरकार सांचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीर् राजश् व परामशय सलमलि सभबन्धी ्यतवस्था 

रहेको छ । र्स सलमलिल ेराजश् व सभबन्धी नीलि िथा कानून िजुयमा, सांशोधन, पररमाजयन र सोको पररपालना 

सभबन्धी परामशय, राजश् वको स्रोि, दर, दार्रा लवश् लषेण गरी प्राप् ि हुनसक् न ेराजश् वको लवश् लेषण, अनुमान, 

कर, गैरकर, सेवा शुल्क, दस्िुर यकदको दर सभबन्धमा परामशय कदने जस्िा कार्यहरु गदयछ । र्स 

नगरपाललकामा स्थानीर् राजश् व परामशय सलमलिको गठन देहार् अनुसार भूएको छ । 
 

िाललका 11: राजश् व परामशय सलमलिको लववरण 

क्र.स. सलमलिका ्यतलिहरु  लजभमेवारी 

१ उप-प्रमुखः श्री मार्ा कुमारी काकी सांर्ोजक 

२ प्रमुख प्रशासककर् अलधकृिः श्री ललला राज पौडले सदस्र् 

३ वडा अध्र्िः श्री भूरि बहादरु बोहरा सदस्र् 

४ वडा अध्र्िः श्री गोपाल बहादरु माझी सदस्र् 

५ कार्यपाललका सदस्र्ः श्री र्सोदा श्रेष् ठ सदस्र् 

६ उद्योग वालणज्र् सांघ प्रलिलनलधः श्री केशव प्र. लघलमरे सदस्र् 

७ लेखा प्रमुखः श्री उज्जल पोखरेल सदस्र् सलचव 

 

नगरपाललकाको राजश् व पररचालनमा प्रभूावकाररिा ल्र्ाउनका लालग राजश् व परामशय सलमलिको बैठक गरी 

राजश् वको दर लनधायरण लसफाररस, वार्षयक राजश् व अनुमान यकद लनणयर् गनअ गरेको देलखन्छ । नगरपाललकाले 

यर्थयक बषयको २०७७/७८ को लालग यर्थयक ऐन पाररि गरेको छ । राजस्व परामशय सलमलिको बैठक वसी 

यन्िररक यर्को दररेट प्रस्िाव गरर नगरसभूाले सो दररेट स्वीकृि गरेका छ । यर्का लशषयगि दार्रा िथा 

उि दार्राका दररेटहरू राखी नगरसभूा माफय ि् यर्थयक ऐन पाररि गररएको हो । नगरपाललकाको नीलि 

िथा कार्यक्रम २०७७/७८ ले राजश् व सांकलन िथा पररचालनको लालग देहार् वमोलजमको नीलिहरु अवलभवन 

गरेको छः 
 

1) राजश् व दरहरुलाई उपर्ुि लवन्दमुा राखी दार्रा लवस्िारमा जोड कदइनेछ । 

2) नगरिेर लभूर रहेका सरकारी, सावयजलनक िथा नगरको स्वालमत्वमा रहेका जलमन र त्र्स्िा 

जलमनमा लनर्मयि सांरचनाहरुलाइ वहालमा लगाइ राजश् व सांकलन गररनेछ । 

3) नगरपाललकाको लगानीमा लनमायण भूएका पवूायधार िथा सडकहरुमा सेवा शुल्क लगाइने छ । 

4) नगरिेर लभूरका ब्र्ापार ब्र्वसार्, बैंक लगार्िका लवलत्तर् सांस्थाहरु, उद्योग, फमय, गैसस, सहकारी, 

सामुदालर्क सांघसांस्थालाई अलनवार्य दिाय/नवीकरण गराई ब्र्वसार्को यकार, प्रकृलि, उद्देश्र्, 
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कारोवार र लिनीहरुवाट वािावरणमा पनअ प्रभूाव समेिका यधारमा करका दरहरु लनधायरण र 

समसामलर्क पररमाजयन गररनेछ । 

5) नगरिेर लभूर र वालहर दिाय भूई नगरपाललमा काम गनय यउने रालष् रर्/अन्िरायलिर् गैसस, सहकारी, 

लनमायण ब्र्वसार्ी, सप्लार्सयहरुलाई अलनवार्य सलूचकृि गराइ करको दार्रामा ल्र्ाईनेछ। 

6) नगरपाललका िेरलभूर सांचाललि ब्र्वसार्हरुलाई करको दार्रामा समेट्न मुख्र् वजार केन्रहरुमा 

ब्र्वसार् दिाय/नवीकरण लशलवर सांचालन गररने छ । 

7) उद्योगी ब्र्वसार्ीहरुलाई थप प्रोत्साहन गनय ब्र्वसार् दिाय िथा नवीकरण शुल्कलाई सहज वनाउदै 

ललगनेछ । 

8) ललिि वगयलाई ब्र्वसार् प्रलि यकर्षयि गनय मलहला र अपाङ्गिा भूएका ब्र्लिहरुको नाममा दिाय 

भूएका ब्र्वसार्हरुलाई िोककएको ब्र्वसार् करमा १०% छुट कदइनेछ । 

9) वडा कार्ायलर्वाट राजश् व सांकलन गनअ ब्र्वस्था लमलाउन स्टवेर्रको जडान गरी राजश् व 

सांकलनमा सांलग् न कमयचारीहरुको िमिा लवकासका कार्यक्रमहरु सांचालन गररनेछ । 

10) घरवहाल कर लनधायरण प्रर्ोजनाथय लनलिि मापदण्ड वनाई घर वहाल दर लनधायरण गररनेछ । असोज 

मसान्ि सभम एकमुष् ट वार्षयक वहाल कर वझुाउन यउने घरधनी/ब्र्वसार्ीलाई वार्षयक वहाल 

करको १०% छुट कदइने छ । 

11) राजश् व छली र चुहावट लनर्न्रणका लालग लनर्लमि अनुगमन िथा सरोकारवालाहरुसाँग सहकार्य 

गररनेछ । धेरै कर लिनअ वा समर्मा कर लिनय यउने करदािालाई करछुट, सभमान िथा पुरस्कारको 

ब्र्वस्था गररनेछ भूने कर नलिनअ वा छली गनअ करदािाहरुलाई कानून वमोलजम कारवाही गररनछे। 

12) सवै करदािाहरुलाई करको दार्रामा ल्र्ाउन करदािा लशिा कार्यक्रम सांचालन गररनुका साथै 

राजश् व सांकलनलाई कार्ायलर्वाट प्रवाह गनअ सवेासाँग यवि गररने छ । र्सको लालग कार्ायलर्मा 

सेवा ललन यउाँदा अलनवार्य रुपमा राजश् व वझुाएको भूरपाईको प्रलिलललप पेश गनुयपनअ ब्र्वस्था 

लमलाइनेछ । 

13) नगरपाललका िेर लभूर लवलभून् न पाकय , सलपङ कभप्लेक्स र यर् यजयनमा टेवा पु र्ाउने अन्र् पूवायधार 

लनमायणिफय  लगानी गनअ कार्यलाई लनरन्िरिा कदइनेछ । 

14) पर्यटन, जललवदु्यि, खानपेानी, वन, खलनज, लगार्िवाट प्राप्त हुनपनअ रोर्ल्टी र राजश्व वााँडफााँडवाट 

प्राप् ि हुनपनअ रकम समर्मै उपलब्ध गराउन सभवलन्धि लनकार्मा पहल गररनेछ । 

15) नगरपाललका िेर लभूरका सावयजलनक ऐलानी जग्गामा लवगि देलख ब्र्वसार् गरी वसेका 

ब्र्वसार्ीहरुलाई करको दार्रामा ल्र्ाउन भूोगचलन गरेको जग्गाको वहालकर सांकलन िथा 

ब्र्वसार् दिाय/इजाजि कदने प्रकक्रर्ा अगालड वढाइने छ । 

16) सांघीर् सरकार, प्रदेश सरकार िथा लवकास साझेदारहरुको लगानीमा लनमायण हुने भूौलिक 

पूवायधारहरु लनमायणको कार्यमा प्रर्ोग हुन ेमाटो, ढुांगा, लगट्टी, वालुवा, ग्राभेूल यकदको उपर्ोगलाई 

करको दार्रमा ल्र्ाइनेछ । 

17) कृलष, पशुपालन, लघु िथा घरेलु उद्योगलाई प्रवद्वयन गनय र्स्िा समुह, सहकारी िथा ब्र्वसार् 

दिाय/नवीकरण कार्यमा सहुललर्ि दर लनधायरण गररनेछ । 

18) नगरको यन्िररक यर् वृलिको लालग सरोकारवालाहरुसाँग छलफल, अन्िरकक्रर्ा, सांर्ुि अनुगमन, 

सहर्ोग यदानप्रदान, समन्वर् र सहकार्य गररनेछ । 
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19) कानून वमोलजम राजश् व पररचालन नीलि िजुयमा, राजश् वका श्रोि, दर र दार्रालाई अध्र्र्न गनय 

राजश् व सभभूाब्र्िा अध्र्र्न गररनेछ । 

20) वढी राजश् व सांकलन गनअ वडाहरुलाई प्रोत्सालहि गनय वडागि वजेट लसललङ्ग लनधायरण गदाय वडाले 

सांकलन गरेको राजश् व रकमलाई समेि यधारको रुपमा ललने ब्र्वस्था गररनेछ । 

 

नगरपाललकाको राजश् व प्रशासन 

 

नगरपाललकाको राजश् व प्रशासनलाई अझ प्रभूावकारी बनाउने नीलि चालु बजेटमाफय ि पलन नगरपाललकाले 

ललएको छ । र्सको प्रभूावकाररिाका लालग गनुयपनअ कार्यहरुमा जनशलि ्यतवस्थापन, राजश् व शाखाको 

सांस्थागि लवकास, राजश् व सभवन्धी कार्यर्ोजना िजुयमा, मालपोि कार्ायलर्बाट स्थानीर् जग्गाको लगि 

अद्यावलधक, करदािाहरुको पलहचान र लगि अलभूलेखीकरण, कर िथा गैर करका स्रोिहरुको पलहचान 

गनुयपनय रहेको छ । र्सैगरी राजश् व प्राप् ि हुन े पूाँजीगि लनमायण, पर्यटकीर् िेरहरुको प्रवद्वयन ऐलिहालसक 

स्थलहरुको प्रचार प्रसारका साथै होमस्टे लवकास र प्रवद्वयन गनुयपनअ छ । वडास्िरमा काम गनअ कमयचारीलाई 

प्रभूावकारी सेवा प्रवाह र राजश् व सांकलन कार्यमा पररचालन गनपुनअ हुन्छ । साथै नगरपाललका िथा वडा 

कार्ायलर्का राजश् व प्रशासनसाँग सभबलन्धि कमयचारीहरुलाई राजश् व र यर्का शीषयकका लवषर्मा 

अलभूमुखीकरण र अलभूलेख ्यतवस्थापन सभबन्धी िमिा लवकास िाललमले नगरपाललकाको राजश् व 

अलभूवृलिमा महत्वपणूय र्ोगदान कदने सक् ने देलखन्छ । 

 

४.२ यर् सांकलनको सांस्थागि िमिा 
 

सांगठन सांरचनामा नगरपाललकाले प्रशासन, र्ोजना िथा अनुगमन शाखा अन्िगयि रहने गरर राजस्व उपशाखा 

गठन गनअ प्रावधान वमोलजम राजश् व उपशाखाबाट काम भैूरहेको देलखन्छ । राजश् व उपशाखा अन्िगयि नै वडा 

कार्ायलर्हरूबाट वडा सलचव िथा राजश् व उपशाखाका कमयचारीहरु माफय ि राजश् वको सांकलन िथा 

अलभूलेखीकरण गररांदै यएको छ । अनलाई लमरटङ, टेललफोन अन्िरवािाय िथा लवलभून् न सूचनाका यधारमा 

हेदाय हाल नगरपाललकाको राजस्व सांकलनको अवस्था देहार्अनुसार रहेको  छः 

 

 राजस्व उपशाखा अन्िरगि प्रशासन सहार्क र कार्ायलर् सहर्ोगी गरी जभमा २ जना कमयचारीहरु 

कार्यरि रहेको र यर्थयक प्रशासन िफय  २ अलधकृि र १ लेखा सहार्क गरी जभमा ३ जना कार्यरि 

रहेको देलखन्छ ।  

 नगरपाललका कार्ायलर् िथा वडा कार्ायलर्हरूमा जडान गरर कभप्र्ुटर लवललङ्ग प्रणाली माफय ि 

राजस्व सांकलन हुने गरेको । 

 स्टवेर्रमा राजस्वका शीषयकहरू हाल नेपाल सरकारले ्यतवस्था गरेको राजस्व कोड िथा शीषयक 

अनुसार राजश् व सांकलन हुने गरेको । 

 वडा सलचव माफय ि वडामानै राजस्व सांकलन गनअ कार्यले सेवाग्राहीलाई सुलवधा प्रदान गरेको । 

 “घ” वगयको इजाजि पर लगार्ि अन्र् शुल्कहरू, टेण्डर लबक्री िथा पररिा शुल्क जस्िा राजश् व 

नगरपाललका कार्ायलर्बाट सांकलन हुने गरेको । 

 गि बषय कोरोनाको कारण राजस्व सांकलनको लजभमेवारी सलहि कार्यरि कमयचारीहरूका लालग 

िाललम िथा अलभूमुखीकरण नभूएको । 
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 हालसभम राजस्व सांकलन िथा त्र्सको प्रभूावकारीिाका लालग अनुगमन िथा मूल्र्ाांकन नभूएको । 

 राजस्व सांकलनको स्पष् ट कार्यलवलध नभूएकाले राजस्व सांकलन गदाय लशषयकहरू चर्नमा अस्पष् टिा 

रहेकोले एउटै ककलसमको यभदानी पलन समर् अनुसार फरक फरक लशषयकमा प्रलवष् टी हुने गरेको । 

 नगरपाललकाले यर्थयक बषय २०७६/७७ मा यन्िररक यर्बाट रु. २,६५,००,००० राजश् व सांकलन 

गनअ लक्ष्र् ललएकोमा रु. २,७१,४२,८१४ राजश् व सांकलन गरी लक्ष्र् भून्दा कररब ५ लाभू बढी 

सांकलन गरेको देलखन्छ । 

 

४.३ यन्िररक यर् पररचालन 
 

र्स नगरपाललकाको कुल यर्मा यन्िररक यर्को लहस्सा अत्र्न्ि न्र्ून रहेको छ । यन्िररक यर् िफय  

एकककृि सभपलि कर, वहाल कर, घरजग्गा रलजष् रेशन दस्िुर, ्यतवसार् रलजष् रेशन दस्िुर लगार्ि अन्र् 

प्रशासलनक शुल्क िथा दस्िुरहरु रहेका छन् । िसथय यगामी कदनमा समेि यन्िररक यर्िफय  नगरपाललकाको 

लालग एकककृि सभपलत्त कर, ब्र्वसार् कर र दस्िुर नै मुख्र् िथा कदगो िेर हुन् । नगरपाललकाले एकककृि 

सभपलि कर भूनेर भूूलम कर समेि एकमुष् ठ ललने गरेको छ । उद्योग ्यतवसार्को लवकास भूए अनुसार ्यतवसार् 

करको असुली प्रभूावकारी देसखांदैन भूने वहाल कर समेि न्र्ून देलखन्छ । गैरकर राजश् व िफय  केलह सेवा शुल्क 

र दस्िुरहरुको सांभूावना रहेको देलखन्छ । नगरपाललकासाँग लवगि यर्थयक वषयहरुको िथर्ाांकको शीषयकगि 

यर्सभबन्धी अलभूलेख ब्र्वलस्थि देलखदैन । र्सले गदाय नगरपाललकाको समग्र राजस्व प्रिेपणलाई र्थाथयको 

नलजक पुर्ायउन करठनाइ रहेको छ । नगरपाललकाकाबाट प्राप् ि िथर्ाांक अनुसार नगरपाललकाल ेलवगि य.व. 

२०७५/७६ र २०७६/७७ मा सांकलन गरेको र्थाथय यर् र चालु य.व.का लालग गररएको अनुमान सभबन्धी 

यर् लववरण देहार् अनुसार रहेको छः 

 

िाललका 12: नगरपाललकाको यर्को अवस्था 

(रु हजारमा) 

यर् लशषयक  २०७५/७६ र्थाथय २०७६/७७ र्थाथय २०७७/७८ र्थाथय 

क) यन्िररक यर्       

यन्िररक यभदानी २६०८० २७१६५ २६५२३* 

ख) राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप् ि यर्       

सांघीर् सरकार (मु.अ.कर िथा अन्ि शुल्क) ७९७३१ १३५५७० १०५८५८** 

प्रदेश सरकारबाट (सवारी साधन कर) ३०७२७ २७६०० २८००० 

ग) अनदुान       

सांघीर् सरकार  समानीकरण अनुदान २१९००० २०५९०० १९९२०० 

सांघीर् सरकारः सशिय ३२४०४६ ३५३७०४ ३७१७०० 

सांघीर् सरकारः सपपुरक अनुदान ४०८४८ ८००० १०००० 

सांघीर् सरकारः लवशेष अनुदान ५१६१२ ११५०० ५००० 

प्रदेश सरकारः समानीकरण अनुदान ८६१९ १०६२६ १०६६७ 

प्रदेश सरकारः शसिय अनुदान ४४६४२ १८००० ३७३२१ 

प्रदेश सरकार (समपुरक/लवशेष) अनुदान ५००० १५७७५ २९९६८ 

 कुल जभमा ८३०३०५ ८१३८४० ८२४२३७ 

* अनुमालनि 
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** यभदानी बाध् न बााँकी 
 

िाललका १२ बाट र्स नगरपाललकाको यर् सांरचना हेदाय कुल यर्मा यन्िररक यर्को लहस्सा ४% भून्दा 

कम देलखन्छ । र्द्यलप नगरपाललकाको समग्र यर्को प्रमुख स्रोिको रुपमा सांघीर् सरकारबाट प्राप् ि हुने 

राजश् व वााँडफााँड र अनुदान बापिको रकम नै रहेको देलखन्छ । उल्लेलखि िाललका अनुसार नगरपाललकाको 

समग्र यर्को साराांश देहार्अनुसार रहेको छः 
 

िाललका 13: कुल यर्मा नगरपाललकाको यन्िररक यर्को र्ोगदान 

(रु हजारमा) 

यर् लशषयक  २०७५/७६ र्थाथय २०७६/७७ र्थाथय २०७७/७८ र्थाथय 

  रकम % रकम % रकम % 

क) यन्िररक यर् २६०८० ३.१ २७१६५ ३.३ २६५२३ ३.२ 

ख) राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप् ि यर् ११०४५८ १३.३ १६३१७० २०.० १३३८५८ १६.२ 

ग) अनदुान ६९३७६७ ८३.६ ६२३५०५ ७६.६ ६६३८५६ ८०.५ 

कुल जभमा ८३०३०५ १००.० ८१३८४० १००.० ८२४२३७ १००.० 

 

४.४ राजश् व पररचालनमा रहकेा सवालहरु 
 

मन्थली नगरपाललकाको यन्िररक यर् पररचालनमा नर्ााँ ब्र्वस्था अनुसारको प्रशासलनक िमिा लवकास 

गनय यवश्र्क देलखन्छ । यन्िररक यर् पररचालनमा देलखएका सवालहरूलाई लनभ नानुसार प्रस्ििु गररएको 

छः 
 

क) राजश् व प्रशासन 

 

राजस्व पररचालन िमिा सुधार िथा राजस्वको स्रोि र यधारहरू वृलि गनय नगरपाललकामा राजस्व शाखा 

वा एकाईमा यवश्र्क दरबन्दी स्वीकृलि िथा कमयचारी पदस्थापना गनुय यवश्र्क देलखन्छ । र्सका साथै 

नगरपाललकाको राजस्व अलधकारको यधारमा भूौलिक सुलवधा थप गनअ, कमयचारीहरुलाई िमिा लवकास 

िाललम, प्रलवलधमा यधाररि राजश् व अलभूलेख िथा सूचना प्रणाली, सिम राजश् व शाखाको ्यतवस्था हुन 

यवश्र्क छ । साथै वडा कार्ायलर्हरुको समिे िमिा अलभूबृलि गरर वडा कार्ायलर्हरु माफय ि राजश् व 

सांकलनको ्यतवलस्थि लवदु्यिीर् प्रणालीको स्थापना भूएमा राजश् व असुली प्रभूावकारी हुन सक् ने देलखन्छ । 

वडा कार्ायलर्हरुबाट असूल भूएको राजस्व नगरपाललकामा ह्िाकदन देलख एक मलहनासभममा दालखला हुने 

गरेको छ । 

 

ख) यन्िररक लनर्न्रण 
 

राजस्व असुलीका लालग जारी गररने रसीदको लनर्न्रण जरुरी हुन्छ । कलि प्रलि रसीद छपाई भूएको हो प्रमुख 

प्रशासककर् अलधकृिबाट सबै प्रलि प्रमालणि गराई त्र्सको जानकारी राजस्व शाखा र लेखा शाखामा सुरलिि 

रहनु पदयछ । राजस्व शाखाले लजन्सीफााँटबाट रलसद एकमुष् ट लनकासा ललई सभबलन्धि वडामा सलचवलाई वा 

अन्र् कमयचारीलाई लस.न. समेि प्रष् ट हुनेगरी लनकासा गररनु पदयछ र रलसद लनर्न्रण खािामा अलभूलेख 

रालखनु पदयछ । त्र्सको लववरण लेखा शाखामा समेि पठाइनु पदयछ । लेखा शाखाले सभबलन्धि कमयचारी वा 

वडा सलचवबाट रकम दालखला गररदा जारी भूएको रसीदको एक प्रलि अधकट्टी सलहि लभूडाई रकम बुझ्ने गनुय 
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पदयछ । सभबलन्धि कमयचारीले रकम दालखला गदाय नगरपाललकाबाट जारी भूएको राजस्व शीषयकगि छुरट्टने 

फारममा राजस्व लववरण भूरी दालखला गररनु पदयछ । य.ले.प. शाखाले समेि रसीद लनर्न्रण प्रकक्रर्ालाई 

सुक्ष्म रुपमा हेनुय पदयछ । र्सरी प्राप्त रकमलाई नगरपाललकाको गोश्वारा खािामा शीषयक अनसुार चढाई 

मालसक रुपमा प्रमालणि गरर राजस्वको शीषयकगि प्रलिवेदन पठाउने ्यतवस्था गररनु पदयछ । राजस्वको लेखा 

सूर (SUTRA) यधाररि भूएकोले सोलह बमोलजम शीषयकगि रुपमा प्रष्ट गरी अनलाईन प्रलिवदेन पठाउने 

प्रणाली अवलभबन गररनु पदयछ । 

 

ग) यन्िररक यर् पररचालन नीलि िथा कार्यलवलध 

 

नगरपाललकाले यर् पररचालन सभबन्धी नीलि िथा मुख्र् यर् शीषयकहरूवाट यर् सांकलन गनअ कार्यलवलध 

िर्ार गरी वडा सलमलिहरूलाई समेि उपलब्ध गराउनु पदयछ । र्समा यर् सांकलन गनअ लवलध, प्रलिवेदन 

बुझाउने ढााँचा, नगद दालखला सभबन्धी ्यतवस्था, अनुगमन जस्िा लवषवस्िु पदयछन ्।  

 

घ) यर्थयक ऐनमा सधुार 

 

नगरपाललकाले यर्थयक ऐन िजुयमा गरी स्वीकृि गरेको छ िर सो ऐनलाई अन्िर सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन 

ऐन २०७४ वमोलजम सुधार गरी ्यतवहाररक िथा वस्िुपरक बनाउनुपनअ देलखन्छ । नगरपाललकाको यर्थयक 

ऐन २०७७ मा सवारी कर, फोहोरमैला ्यतवस्थापन िथा कान्जी हाउस कर, लनकासी कर, वन पैदावार 

करको ्यतवस्था गररएको छ । िर यर्थयक ऐनमा ्यतवस्था भूएका र्स्िा करको अलधकार अन्िर सरकार लवत्त 

्यतवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीर् िहलाई प्रदान गरेको छैन । त्र्स्िै केलह करका लशषयकहरु पलन सुधार 

गनुयपनअ देलखन्छ । जस्िै सवारी, पटके र पार्कय ङ करलाई “सवारी कर” लभूर राख् न ेर घर नक्शा पास एवां 

अलभूलेलखकरण दस्िुरलाई घर जग्गा रलजष् रेशन शुल्क लशषयक अन्िरगि राख् ने । सवारी साधनको नलवकरण 

दस्िुि सवारी ऐनमा समावेश गनुयपनअ देलखन्छ । र्स्ि,ै पररवर्ियि ्यतवस्था अनुसार सव ै जग्गा जमीनमा 

सभपलत्त कर लगाउन नपाइने भूएकाल ेसभपलत्त कर लगाउन यर्थयक ऐनलाई सोहीअनुसार पररमाजयन गनुयपनअछ 

। लवज्ञापन कर, मनोरन्जन कर, सेवा शुल्क दस्िुर र पटयर्न शुल्क समेि यर्थयक ऐनमा उल्लेख गनुयपनअ देलखन्छ 

। सबैभून्दा बढी ्यतवसार् कर नीजी लवद्यालर्लाई रहेकोले र्सलाई समेि पुनर्वयचार गनुयपनअ देलखन्छ ।  

 

अन्िर सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन ऐन २०७४ ले सभपलि कर र भूूलम करलाई फरक फरक कर लशषयक अन्िरगि 

राखेको छ । िर नगरपाललकाल ेसभपलि र घरजग्गा करलाई एकककृि रुपमा रालख कर असुल गद ैयईरहेकोले 

नगरपाललकाको यर्थयक ऐनलाई सुधार गरी सभपलि र भूूलम कर फरक फरक लशषयक अन्िरगि ललने ्यतवस्था 

गनुयपनअ देलखन्छ । नगरपाललकाको धेरै िेरहरु ग्रालमण भेूगमा पदयछन । त्र्सलैे गााँउ, बजार िथा राजमागय 

यसपासको िेरमा जमीनको मूल्र् र उपर्ोलगिामा ्यतापक अन्िर हुने भूएकोल े जमीनको उत्पादन, 

उपर्ोलगिा र सडक पहुाँचको यधारमा कर ललने प्रणालीको लवकास हुन सकेमा कर पलन बढी सांकलन हुने र 

बढी वैज्ञालनक समेि हुने देलखन्छ । 

 

ङ) राजस्वका दर लनधायरण िथा प्रचार प्रसार 

 

नगरपाललकाले राजश् वको दर लनधायरण गदाय समान स्िरका करदािाहरुलाई समान ्यतवहार हुने गरी िथा 

समान िहका स्थानीर् सरकार वीच न्र्ून अन्िर हुने लवषर्मा ध्र्ान कदन यवश्र्क हुन्छ । स्थानीर् करका 

यधारहरु पर्ायप् ि राजस्व सांकलन गनय सककने खालको हुनु पदयछ । अथायि सांकललि राजश् व भून्दा सांकलन गदाय 
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लाग् ने खचय बढी हुने खालको हुनु हुाँदैन । साथै स्थानीर् उत्पादनका यधारमा दर लनधायरण गदाय करदािालाई 

पलन मकाय नपनअ र नगरपाललकालाई पलन राजश् व प्राप् ि सहज रुपमा हुने हुन्छ । घरजग्गा रलजष् रेशन दस्िुर 

अन्िगयि मालपोिको मूल्र्ाांकन र स्थानीर् चलनचल्िीको रकम ज्र्ादै फरक भूएका सो पररमाजयनका लालग 

पहल गदाय राजश् वमा बृलि हुने अवस्था लसजयना हुन्छ । नगरपाललकाले हालको कानुनी ्यतवस्था अनुसार 

राजस्व सांकलनका लालग दर लनधायरण गरी त्र्सको प्रचार प्रसार गनय यवश्र्क देलखन्छ । त्र्सैगरी 

करदािालाई यफूले लिनुयपनअ रकम र लशषयक सभवन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन कर लशिा कार्यक्रम सांचालन 

गनुयपनअ हुन्छ । र्सका अलिररि समर्मा राजस्व नलिरेमा दण्ड जररवाना लाग् ने िथा धेरै राजश् व लिनअ 

करदािाहरुलाई प्रोत्साहन िथा पुरस्कृि गनअ प्रणालीको बारेमा यवश्र्क प्रचार प्रसार गनुय पदयछ । 

 

च) अलभूलखे ्यतवस्थापन 

 

यन्िररक यर्को अलधकिम पररचालनका लालग र्सका यधारहरूको अलभूलेख अद्यावलधक हुनु जरुरी छ । 

नगरपाललकालाई प्राप् ि राजस्वका अलधकारसाँग सभबलन्धि ्यतलिगि सभपलत्तहरू, ्यतापार ्यतवसार्हरू, सवेा 

सुलवधाहरू यकदको अलभूलेख िर्ारी िथा अद्यावलधक गनय यवश्र्क रहेको छ । अद्यावलधक अलभूलेख लबना 

राजस्व सभबन्धी नीलि लनधायरण, प्रिेपण, असुली ्यतवस्थाको अनगुमन प्रभूावकारी हुन सक्दैन । 

नगरपाललकाका सभभूा्यत राजश् का स्रोिहरु (कर, शुल्क िथा दस्िुर) को पलहचान गरी दार्रा फराककलो 

बनाउने िथा दर लनधायरण गरी सामलर्क रुपमा र्स्िो दरलाई अद्यावलधक गदै जानुपदयछ । नगरपाललकाबाट 

राजश् व नर्ााँ स्रोिहरु पलहचान िथा कार्ायन्वर्नका लालग यवश्र्क लगानी िथा प्राथलमकीकरणका यधारमा 

अध्र्र्न, अनुसन्धान िथा सभभूावना लवश् लषेण गद ैनर्ााँ स्रोिहरुको पलहचान र पररचालन िथा बियमान 

स्रोिहरुको दार्रा लवस्िार गदै यन्िररक राजश् वलाई कदगो बनाउन यवश्र्क हुन्छ । र्स कार्यको लालग दि 

जनशलिको ्यतवस्थापन र जनिाको सहर्ोग अपररहार्य हुन्छ । 

 

छ) समन्वर् सांर्न्र 

 

राजस्व पररचालन नीलि लनमायण, शुल्क िथा दस्िुरको दर लनधायरण, राजस्व सांकलन लवलध लनधायरण जस्िा 

कार्यमा यन्िररक िथा वाह् र् लनकार्हरूसांग समन्वर् अपररहार्य हुन्छ । र्सका लालग राजस्वका यधार 

लनधायरण िथा दरहरूमा पररमाजयनका लालग राजस्व परामशय सलमलिको भूूलमकालाई अझै प्रभूावकारी बनाउनु 

पदयछ । यर् सांकलनमा वडा सलमलिको भूूलमकालाई स्पष् ट ्यताख्र्ा गरी वडा र राजस्व शाखालबच लनरन्िर 

समन्वर् हुन जरुरी देलखन्छ । त्र्सैगरी राजस्व बााँडफााँट सभबन्धमा केन्र, प्रदेश िथा अन्र् स्थानीर् िहहरूसांग 

समन्वर् गनय यवश्र्क पहल गनुयपनअ देलखन्छ । राजश् व प्रशासनलाई प्रभूावकारी वनाउन लनवायलचि नेिृत्वले 

लनर्लमि अनुगमन र छलफल गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदािा केलन्रि समुदार्हरुसाँग छलफल गरी नर्ााँ 

करका लशषयकहरु कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 

 

ज) चहुावट लनर्न्रण, पारदर्शयिा र जवाफदेलहिा 

 

यर्को सांकलन अवस्थाको अनुगमन गरी राजस्व चुहावट भूएको पाइएमा त्र्सलाई लनर्न्रण गनय ित्काल 

यवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । नगरपाललकाले यर् ्यतर्को लववरण यवलधक रूपमा प्रकाशमा ल्र्ाउनु, 

करदािासाँग लनन्िर सांवाद गनुय, सूचना प्रलवलध िथा सामालजक लमलडर्ामाफय ि् राजस्व र करबाट प्राप् ि 
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यर्लाई के के लशषयकमा खचय गररर्ो भून् ने लववरणबारे नागररक िथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउनु 

र्स कदशािफय को केही सकारात्मक प्रर्ासहरू हुन सक्दछन् । 

 

झ) समावलेशिा िथा सहभूालगिा अलभूबलृि 

 

कर प्रणालीको लवकास गदाय करको दार्रा फराककलो बनाउन र लपछलडएका जनिाहरुलाई पलन समेट्न गररव, 

लवपन् न, एकल मलहला, अपाङ्गिा भूएका र जोलखममा परेका ्यतलिहरुको लालग उपर्ुि ्यतवसालर्क िथा 

प्रालवलधक सीप लवकास गरी लनजहरुबाट सांचालन गररने उद्यम ्यतवसार्मा लवलभून् न सहुललर्ि िथा छुट 

सुलबधाको ्यतवस्था गरी प्रोत्साहन गनअ नीलि ललनु महत्वपूणय हुन्छ । 
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पररच्छेद - पााँचः राजश् व सधुार कार्यर्ोजना 
 

र्स पररच्छेदमा प्राथलमक िथा लद्वलिर् स्रोिहरुबाट प्राप् ि लवलभून् न िथर्ाङ्क िथा सूचाना लवश् लषेणका 

यधारमा नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना प्रस्िुि गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनालाई नगर 

कार्यपाललकाबाट स्वीकृि गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने लवश् वासस ललईएको छ । 
 

५.१ राजश् व सधुार कार्यर्ोजना 
 

नगरपाललकाले राजश् व सुधारका लालग ललने रणनीलि, कार्यनीलि र कार्यर्ोजनाहरु लनभ न वमोलजम रहेका 

छनः 
 

५.१.१ प्रभूावकारी राजश् व सांकलनका रणनीलि िथा कार्यनीलि 
 

मन्थली नगरपाललकामा राजश् व सांकलनमा खासगरी रर्ाकमा गैसकेको र रर्ाकमा लानुपनअ गरी दईु 

ककलसमका अवस्थाहरु छन् । परभपरादेलख चल्दै यएका राजश् वहरु रर्ाकमा छन् भूने नर्ााँ राजश् वका 

स्रोिहरुमा जनिालाई वानी पानय थप पहल गनय यवश्र्क रहेको छ । सालवकका ७ वटा गालवसहरु लमलाएर 

गठन गररएको र्स नगरपाललकामा लवद्यमान कानुन प्रदत्त केही राजश् व अलधकारहरु हालसभम प्रर्ोगमा 

ल्र्ाउन सककएको छैन । नगरपाललकाका कानुनहरु पलन समर् अनुकुल पररमाजयन एवां सांशोधन गनुयपदयछ । र्ी 

िथर्हरुलाई समेि मध्र्नजर राखी यन्िररक राजश् व पररचालन सभबन्धमा देहार् अनुसारका रणनीलि िथा 

कार्यनीलिहरु अवलभबन गनय सुझाव गररएको छ । 
 

क) राजश् व सभबन्धी कानूनी ्यतवस्थामा सुधार गरी यन्िररक यर्को दार्रा फराककलो बनाउने । 

ख) राजश् व प्रशासनको सांस्थागि सुदढृीकरण गरी ्यतवलस्थि बनाउने । 

ग) राजश् व प्रणालीलाई सरल, सहज र करदािा मैरी बनाउने । 

घ) समन्वर् र सहकार्यको अलभूवृलि गररने । 
 

िाललका 14: राजश् व सुधार सभबन्धी रणनीलि र कार्यनीलि 

रणनीलि कार्यनीलि 

1) राजश् व सभबन्धी 

कानुनी 

्यतवस्थामा सुधार 

गरी यन्िररक 

यर्को दार्रा 

फराककलो 

बनाउने । 

1) नगरपाललकामा राजश् वसाँग सभबलन्धि यवश्र्क ऐन िथा लनर्महरु िजुयमाका 

साथै िजुयमा भूइसकेका ऐन लनर्मलाई सुधार गरी अझ बढी ्यतवहाररक 

बनाउदै ललगनेछ । 
2) कर िथा सेवा शुल्कलाई सभबलन्धि करदािा एवां लवषर् िेरसाँग यबि 

गराउदै नगरपाललका िथा लनजीिेरबाट थप लगानी गनय प्रोत्सालहि गररनेछ। 
3) कर, शुल्क, सेवा शुल्क यकदको दर िथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजी िेर िथा 

सरोकारवालाहरुसाँग परामशय गनअ पिलिको सांस्थागि लवकास गररनेछ । 
4) जनिाको कर लिनअ िथा करको भूार बहन िमिा लवश् लेषणका यधारमा कर 

नीलिलाई लववेकसभमि र प्रगलिशील बनाइने छ । 
5) थप राजशवका स्रोिको सभभूा्यतिा अध्र्र्न गरी सभभूा्यत थप स्रोि 

पलहचानका साथै बियमान राजश् व स्रोिको दार्रा बृलि गनय र्सको र्ककन 
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रणनीलि कार्यनीलि 
िथर्ाङ्क सांकलन गरी सभभूा्यतिाका यधारमा समर् सापेि रुपमा 

करदािाहरुको सांख्र्ा बढाउदै ललगनेछ । 
6) राजश् वको स्रोि बृलि गनअ पूाँजी लगानीको सभभूा्यतिा अध्र्र्न गररनेछ । 
7) सभपलत्त मूल्र्ाांकन सभवन्धी लसफाररसलाई लनलिि यधार र मापदण्डमा 

यवि गरी एक रुपिा कार्म गररने छ । 
8) यन्िररक राजश् वका लवलभून् न स्रोिहरुबारे सभभूावना अध्र्र्न, पलहचान, 

स्रोिहरुको र्ककन िथर्ाङ्क, सूचना सांकलन गनय कार्यदलहरु बनाई वडागि 

रुपमा पररचालन गररनेछ । 
9) करका स्रोि अनुसारका िथर्ाङ्क हरेक वषय अद्यावलधक गररनेछ । 
10) नगरपाललकामा पर्यटन प्रवद्वयन गनय पूवायधारहरुको लवकास गररनेछ साथै 

पर्यटन लवकासमा र्स नगरपाललकामा रहेका धार्मयक/सााँस्कृलि धरोहर िथा 

प्राकृलिक सांपदाको सांरिण िथा लवकास गनय लनजी िेरसाँग साझेदारीको समेि 

पहल गररनेछ । 
11) पूवायधार उपर्ोग दस्िुर, घर बहाल कर, ्यतवसार् कर जस्िा स्रोि पररचालन 

गनय दर लनधायरण गदाय लछमेकी स्थानीर्हरु, लनजी िेर र करदािासाँग समेि 

छलफल िथा सहकार्य गररनेछ । 
12) लनर्लमि एवां बढी कर लिनअ करदािालाई सभमान र पुरस्कि गररनेछ । 
13) समर्मा कर लिनअ करदािालाई प्रोत्साहन िथा बक्र्ौिा राख् ने करदािालाई 

जररवाना लगाइने छ । 

2) राजश् व 

प्रशासनको 

सांस्थागि 

सुदढृीकरण गरी 

्यतवलस्थि 

बनाउने । 

1) नगरपाललकाको समग्र राजश् व पररचालन सभबन्धी नीलिहरुलाई कार्ायन्वर्न 

गनय राजश् व शाखाको सुदढृीकरण गरी िमिाबृलि गररनेछ । 
2) नगरपाललकाको राजश् व शाखामा स्वीकृि सांगठन सांरचना अनुसारको 

दरबन्दी पूर्िय गररनेछ । 
3) स्थानीर् राजश् व परामशय सलमलि िथा राजश् व शाखा र वडा कार्ायलर्का 

कमयचारीहरुको िमिा अलभूबृलि गररनेछ र वडास्िरमा कर असूली गनअ 

्यतवस्था लमलाईने छ । 
4) राजश् व शाखाका लालग यवश्र्क उपकरण, स्टवेर्र यकदको प्रबन्ध लमलाई 

क्रमसः वडा कार्ायलर्हरुसाँग सूचना सांजालमा जोड्दै ललगने छ ।  
5) स्थानीर् करबारे सवयसाधारणलाई जानकारी गराउने करदािा लशिा िथा 

सचेिना कार्यक्रम समुदार्/टोल एवां वडास्िरमा सांचालन गररनेछ । 
6) प्रादेलशक िथा लजल्लाका अन्र् स्थानीर् िहसाँग राजश् व पररचालन बारे ज्ञान-

सीप, अनुभूव यदान-प्रदान र अन्िरकक्रर्ा गररनेछ । 
7) राजश् व लेखापालनलाई कभप्र्ूटरकृि गररनेछ र लवदु्यिीर् माध्र्मबाट नै 

राजश् वको प्रलिवेदन र फााँटबारी बनाइने छ । 
8) राजशव सभवन्धी यन्िररक लनर्न्रणको ्यतवस्थाको लालग राजस्व रलसद 

लनर्न्रण खािा रालखने छ र प्रत्र्ेक वडाबाट मालसक रुपमा स्रोि खुल्नेगरी 

राजस्वको प्रलिवेदन ललने प्रणाली अवलभबन गररने छ । 

3) राजश् व कर 

प्रणालीलाई 

सरल, सहज 

करदािा मैरी, 

1) कर सांकलनमा र्थासभभूव लनजी िेर, उपभूोिा सलमलि एवां सहकारी 

सांस्थाहरुसाँग सहकार्य गररनेछ । 
2) कर प्रशासनलाई पारदशी गराउन कर सभबन्धी सूचनाहरुमा नागररकहरुको 

पहुाँच पु र्ाइनेछ । 
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रणनीलि कार्यनीलि 
पारदशी र 

समावेशी बनाउने 
3) कर/राजश् व सूचना सभबन्धी प्रलिवेदनहरु अधयवार्षयक एवां वार्षयक रुपमा 

नगरपाललकाको वेभूसाईटमा रालखने छ । साथै र्स्िो सूचनाहरु नगरपाललका 

िथा वडा कार्ायलर्को सूचना पाटीमा टााँस गनअ ्यतवस्था लमलाइने छ । 
4) करदािा लशिा र कर सभवन्धी जनचेिनामूलक कार्यक्रमहरु सांचालन गररने 

छ । 
5) मलहला, अपााँगिा भूएका ्यतलि िथा गररब िथा कमजोर यर्थयक अवस्थाका 

स्थानीर् ्यतवसार्ी िथा घरमूलीहरुलाई करमा लवशेष छुटको ्यतवस्था 

लमलाईने छ । 
6) कर सांकलन प्रकक्रर्ालाई सहज बनाउन बैंक िथा लवदु्यिीर् माध्र्मबाट कर 

भुूिानी गनअ प्रणालीको लवकास गररनेछ । 

4) समन्वर् र 

सहकार्यलाई 

प्रोत्साहन गनअ 

1) पर्यटन शुल्क िथा ढुांगा, लगट्टी, बालुवा, माटो जस्िा प्राकृलिक स्रोिको 

उत्खनन्, लवक्री िथा बजार ्यतवस्थाका सभबन्धमा लछमेकका अन्र् 

पाललकाहरुसाँग समेि समन्वर् िथा सहकार्य गररनेछ । 
2) बालझएका नीलिगि ्यतवस्था सांशोधनका लालग यवश्र्क समन्वर् गररनेछ । 
3) कर सांकलनमा र्थासभभूव लनजी िेर, उपभूोिा सलमलि एवां सहकारी 

सांस्थासाँग सहकार्य गररनेछ । 
4) राजश् वसांग सभबलन्धि लवषर्मा प्रदेश सरकार िथा लजल्ला समन्वर् 

सलमलिसाँग लनर्लमि अन्िरकक्रर्ा गररनेछ । र्सैगरी अन्र् लछमेकी स्थानीर् 

िहरुसांग समन्वर् वठैक यर्ोजना गरी राजश् व सांकलनका सवालहरुबारे 

छलफल िथा समन्वर् गररनेछ । 
5) राजश् व प्रशासनलाई प्रभूावकारी बनाउन प्रदेश सरकार िथा लजल्ला समन्वर् 

सलमलिसाँगको सहकार्य िथा समन्वर्मा जोड कदइनेछ । 
 

५.१.२ राजश् व सधुार कार्यर्ोजना 
 

क) राजश् व प्रशासन सधुार र्ोजना 
 

िाललका 15: राजश् व प्रशासन सुधार र्ोजना 

क्र.स. सधुारको लालग गनुयपनअ कार्यहरु समर्ावलध लजभमवेारी 

१ कानुनी िथा नीलिगि ्यतवस्था   

१.१ 
राजश् व परामशय सलमलिको मालसक वठैक 

गरी भूूलमकालाई प्रभूावकारी बनाउने 
२०७८ श्रावण देखी राजश् व परामशय सलमलि 

१.२ 

यर्थयक ऐन पररमाजयन गरर लाग ूगनअ 
 हालको राजश् व अलधकारका सांभूा्यत 

लशषयकहरु अनुसार लशषयक हेरफेर गनअ  
 लबषेश गरी करको दर र दार्रा 

समर्ाअनुकुल बनाउन े
 सबै करहरुमा छुट िथा जरीवानाको 

्यतवस्था गनअ 
 राजश् व सांकलन प्रकृर्ा प्रष् ट गनअ 

२०७९ असार 

मसान्ि सभम 

राजश् व परामशय सलमलि, 

नगर सभूा 
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क्र.स. सधुारको लालग गनुयपनअ कार्यहरु समर्ावलध लजभमवेारी 
 ्यतवहारमा नदेलखएका, लागू हुन 

नसक् न ेिथा सांघीर् कानुनसांग बााँलझने 

प्रावधानहरु हटाउने 
 राजश्व असुलीको ्यतवस्थासांगै दण्ड, 

जररवाना िथा पुरस्कारको ्यतवस्था 

गनअ 

१.३ 
राजश् व सभबन्धी स्पष् ट कार्यलवलध िजुयमा 

गरी लागू गनअ 

२०७९ असर 

मसान्ि सभम 

नगर कार्यपाललका 

२ सांकलन प्रकृर्ामा सधुार   

२.१ 
करका लबषर्मा जानकारी गराउनका 

लालग वडाहरुमा करदािा लशिा कार्यक्रम 

सांचालन गनअ 

चौमालसक रुपमा 
राजश् व शाखा िथा प्रमुख 

प्रशासककर् अलधकृि 

२.२ 
सबै करहरुको िथर्ाङ्क सांकलन गरी 

कभप्र्ुटर प्रणालीमा अद्यावलधक गनअ 

२०७९ असार 

मसान्ि सभम 

राजश् व शाखा िथा वडा 

कार्ायलर्हरु 

२.३ 
धेरै कर लिनअ करदािाहरुलाई सभमान र 

पुरस्कृि गनअ 
बार्षयक रुपमा नगरसभूा 

२.४ 
मुख्र् करहरु एकैपटक असुल गनअगरी 

एकद्वार कर सांकलन प्रणाललको शुरुवाि 

गनअ 

यगामी यर्थयक बषय 

२०७८/७९ 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ िथा 

नगर कार्यपाललका 

२.५ 
लवलत्तर् सांस्थासांग समन्वर् गरी बैंककङ 

प्रणालीबाटै कर सांकलन गनअ ्यतवस्था गनअ 

यगामी यर्थयक बषय 

२०७८/७९ 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ िथा 

नगर कार्यपाललका 

३ सांस्थागि ्यतवस्था िथा अन्र्   

३.१ 
राजश् व शाखामा छठौ नगर सभूाबाट 

लस्वकृि दरबन्दीमा कमयचारी लनर्ुि गनअ 

२०७८ माघ मसान्ि 

सभम 

नगर कार्यपाललका िथा 

प्रमुख प्रशासककर् अलधकृि 

३.२ 

वडा कार्ायलर्हरुमा समेि राजश् व 

प्रशासनका लालग कमयचारीहरुलाई 

लजभमेवारी ककटान गरी लनर्लमि 

अनुगमन गनअ 

२०७८ माघ मसान्ि 

सभम 

नगर कार्यपाललका िथा 

प्रमुख प्रशासककर् अलधकृि 

३.३ 

जनप्रलिलनलध िथा कमयचारीहरुका लालग 

राजश् व सभबन्धी िाललम िथा 

अलभूमुखीकरण कार्यक्रम सांचालन गनअ 

बषयमा १ पटक 
प्रमुख प्रशासककर् अलधकृि 

िथा राजश् व शाखा 

३.४ 

राजश् व सांकलन अवस्थाको यवलधक 

अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन गनअ िथा 

यभदानी खचयको लववरण सावयजलनक गनअ 

चौमालसक रुपमा 

राजश् व परामशय सलमलि 

िथा प्रमुख प्रशासककर् 

अलधकृि 

३.५ 

नगरपाललकाको स्वालमत्त िथा हक 

भूोगमा रहेका जग्गा िथा भूवनहरुको 

लववरण सांकलन गरी प्रमाण सलहि 

्यतवलस्थि रुपमा अलभूलेख राख् ने िथा 

लसमाना छुट्याउने 

२०७९ असार 

मसान्ि सभम 
प्रालवलधक शाखा, प्रप्रअ 
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३.६ 

यन्िररक लेखा परीिण, सामालजक 

लेखापरीिण र लेखा पररिणका 

प्रलिवेदनहरु, बार्षयक यर् ्यतर्मा 

लववरणहरु नगरपाललकाको वेभूसाईट 

माफय ि सावयजलनक गनअ 

२०७८ मांलसर 

सभममा 

प्रमुख प्रशासककर् अलधकृि, 

राजश् व शाखा, यर्थयक 

प्रशासन शाखा 

३.७ 

यर्थयक प्रशासन शाखा अन्िगयि राजश् व 

उपशाखालाई स्रोि साधन सभपन् न 

बनाउने 

२०७९ असार सभम नगर कार्यपाललका 

३.८ 
्यतवसार् रलजष् रेशन कार्यलवलध िजुयमा 

गनअ 
२०७९ असोज सभम नगर कार्यपाललका 

 

ख) कर राजश् व सधुार र्ोजना 

 

िाललका 16: कर राजश् व सुधार र्ोजना 
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१ एकककृि सभपलि कर   

१.१ 
एकककृि सभपलि कर ्यतवस्था कार्यलवलध 

िजुयमा गरी पाररि गनअ  
२०७८ फागुन सभम 

राजश् व परामशय सलमलि 

र नगर कार्यपाललका 

१.२ 

सभपलत्त करलाई थप स्पष्ट गनय सांघीर् 

कानुनको भूावना अनुसार स्थानीर् 

यर्थयक ऐन पररमाजयन गनअ 

२०७९ असार मसान्ि 

सभम 

राजश् व परामशय सलमलि 

र नगरसभूा 

१.३ 
नगरवासीको सभपलि सभबलन्ध िथर्ाङ्क 

सांकलन िथा कभप्र्ुटर प्रणालीमा 

अद्यावलधक गनअ । 

बार्षयक रुपमा लनरन्िर राजश् व शाखा, प्रप्रअ 

१.४ 

मालपोिको न्र्ूनिम मूल्र्ाङ्कनसांग 

सामजस्र्िा हुने गरी एकककृि सभपलिको 

मूल्र्ाङ्कन र पुनरावलोकन गरी 

र्थाथयपरक वनाई करदािाको लिनय सक् ने 

िमिालाई मध्र्नगर गदै करको दर 

पुनरावलोकन गनअ 

२०७९ असार मसान्ि 

सभम 

राजश् व परामशय सलमलि 

र नगर कार्यपाललका 

१.५ 
एकककृि सभपलिको लववरणलाई घर 

वहाल करसांग यवद्व गरी एकैपटक कर 

लनधायरण र असुल गनअ ्यतवस्था गनअ 

यर्थयक बषय २०७८/७९ 

देलख 
राजश् व शाखा 

१.६ 
सभपलि कर प्रशासनमा GIS Mapping 

Tools लाई समेिमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउने 

२०७९ असार मसान्ि 

सभम 
प्रालवलधक शाखा, प्रप्रअ 

२ ्यतवसार् कर   

२.१ 

्यतवसार् दिाय िथा नवीकरण सभबलन्ध 

प्रणालीलाई ्यतवलस्थि गनय ्यतवसार् कर 

्यतवस्थापन कार्यलवलध िजुयमा गरी 

कार्ायन्वर्न गनअ  

२०७९ असार मसान्ि 

सभम 

राजश् व परामशय सलमलि 

र प्रप्रअ 
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२.२ 

्यतवसार्ीका प्रलिलनलधहरूसांग समन्वर् 

गरर ्यतवसार्मा भूएको लगानी िथा 

कारोवारको यधारमा ्यतवसार्को 

वगीकरण गनअ । 

२०७९ जेष् ठ मसान्ि 

सभम 
 

राजश् व परामशय सलमलि 

र प्रप्रअ 

२.३ 
्यतवसार् करको दरलाई वर्गयकरणको 

यधारमा पुनरावलोकन गरर यर्थयक 

ऐनमा समावेश गनअ । 

२०७९ असार मसान्ि 

सभम 

राजश् व परामशय सलमलि 

र नगरसभूा 

२.४ 

नगरिेरमा ्यतवसार् सांचालनको लालग 

नगरपाललकाको इजाजि ललनुपनअ 

ब्र्वस्था अलनवार्य गरर ्यतापक प्रचार 

प्रसार गनअ । 

२०७९ श्रावण देलख 
 

राजस्व शाखा, वडा 

कार्ायलर् र प्रप्रअ 
 

२.५ 

उद्योग वालणज्र् सांघ, यन्िररक राजस्व 

कार्ायलर्, घरेलु कार्ायलर् िथा अन्र् 

मुख्र् सरोकारवालासाँग नगरपाललकाल े

समन्वर् र लनर्लमि अन्िरकक्रर्ा गनअ । 

२०७८ मांलसर देलख 

लनरन्िर 
नगर कार्यपाललका 

२.६ 
्यतवसार्को िथर्ाांक/लगि, ्यतवसार् 

करको दर िथा सांकलनको अवस्था 

सभबन्धी अनुगमन िथा मुल्र्ाांकन गनअ । 

चौमालसक रुपमा 
 

राजस्व परामशय सलमलि 

र नगर कार्यपाललका 

२.७ 

्यतवासार् दिाय िथा कर सांकलनका लालग 

यवलधक रुपमा घुलभि लशलवर सांचालन 

गनअ 

२०७८ श्रावण  देलख 

रैमालसक रुपमा 

यर्थयक प्रशासन शाखा र 

वडा कार्ायलर्हरु 

२.८ 
्यतवसार् कर सभबन्धमा यर्थयक ऐनमा 

दण्ड र पुरस्कारको ्यतवस्था गनअ । 
२०७९ असोज देलख नगरसभूा 

३ लवज्ञापन कर   

३.१ 

नगर िेरमा रालखएका लवज्ञापन 

सामाग्रीहरुको ककलसम र स्थलहरुको 

पलहचान गनअ िथा सो सभबलन्ध लगि 

सांकलन गनअ । 

२०७८ चैर सभम 
राजश् व शाखा र वडा 

कार्ायलर् 

३.२ 
सांकललि लववरण अनुसार लवज्ञापन करको 

दर लनधायरण गनअ । 
२०७९ श्रावण १ देलख 

राजश् व परामशय सलमलि 

र नगर सभूा 

३.३ 
लवज्ञापन करको दररेट पररमाजयन गरी 

यर्थयक ऐनमा समावेश गनअ 
२०७९ असार सभम 

राजश् व परामशय सलमलि 

र नगर कार्यपाललका 

३.४ 

नगरपाललकाको अनुमलि लबना जथाभूालव 

रुपमा लवज्ञापनका होर्डयकङ बोडयहरु राख् न 

लनषेध गनअ । 

२०७८ मांलसर सभम नगर कार्ायपाललका 

३.५ 
न्र्ूनिम सांकलन हुन सक् ने रकम र्ककन 

गरी ठेक् का अांक लनधायरण गनअ । 
२०७९ असार सभम 

राजश् व परामशय सलमलि 

र नगर कार्यपाललका 

३.६ सभभूा्यत स्थानहरुमा लवज्ञापन प्रवद्वयनको 

वािावरण िर्ार गनअ । 
२०६९ असार सभम 

राजश् व परामशय सलमलि 

र प्रप्रअ 

४ घरजग्गा वहाल कर   



मन्थली नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलन्िम प्रलिवेदन) 

   पेज | 47  

 

क्र.स. सधुारको लालग गनुयपनअ कार्यहरु समर्ावलध लजभमवेारी 

४.१ 

वहालमा भूएका घरजग्गाको लगि सांकलन 

गरी अद्यावलधक गनअ र सभपलत्त करसांग 

यवि गनअ । 

२०७९ असार सभम 
राजश् व शाखा, वडा 

कार्ायलर्, प्रप्रअ 

४.२ 
घर िथा जग्गा धलन र वहालवालाहरू 

लबचको वहाल सभझौिा अलनवार्य गनअ । 
२०७८ मांलसर सभम 

राजश् व शाखा र नगर 

कार्यपाललका, प्रप्रअ 

४.३ 

घरजग्गा वहाल रकम मूल्र्ाांकन गनय 

सांरचनाको प्रकार र स्थानको यधारमा 

प्रलि वगयकफटका दरले वहाल मूल्र् 

लनधायरण गनअ र सो वमोलजम वहाल रकम 

लनधायरण गरी कर सांकलन गनअ । 

२०७९ असार सभम 
राजश् व शाखा र नगर 

कार्यपाललका 

४.४ 
घरजग्गा वहाल कर सांकलन कार्यलवलध 

िजुयमा गनअ । 
२०७९ असार सभम 

नगर कार्यपाललका र 

प्रप्रअ 

 

ग) गरै कर राजश् व सधुार र्ोजना 
 

िाललका 17: गैर कर राजश् व सुधार र्ोजना 
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१ घर नक्शा पास एवां रलजष् रेशन दस्िरु   

१.१ 

घर अलभूलेखीकरण िथा नक्सापास 

प्रकक्रर्ाले भूवन लनमायण प्रकक्रर्ालाई 

लनर्मन समेि गनअ भूएकोले र्सलाई 

प्रभूावकारी वनाउने  

२०७८ श्रावण देलख 
प्रालवलधक शाखा र प्रमुख 

प्रशासककर् अलधकृि 

१.२ 
नगरपाललका लभूर भूएका पक्की िथा कच्ची 

घरहरुको अलभूलेलखकरण गनअ 

२०७८ श्रावण देलख 

लनरन्िर 

कार्यपाललका र प्रालवलधक 

शाखा 

१.३ 
मापदण्ड िथा कार्यलवलधहरू अनुसार 

नक्सापास प्रावधान पूणय रुपमा लागु गनअ । 
२०७९ असार देलख प्रालवलधक शाखा र प्रप्रअ 

१.४ 
घरको िल्ला, बनोट िथा ककलसमका 

यधारमा दस्िुरको दर समर्ानुकुल 

पररमाजयन गनअ । 

२०७९ मांलसर देलख 

राजश् व परामशय सलमलि 

र भूवन िथा नक्शा पास 

उपशाखा 

१.५ 
नगरपाललका गठन पूवय वनेका घरहरूको 

अलभूलेखीकरणको लालग दस्िुर यर्थयक 

ऐनमा समावेश गनअ। 

२०७९ श्रावण देलख 

भूवन िथा नक्शा पास 

उपशाखा र नगर 

कार्ायपललका 

१.६ 
नक्सापासको लालग मापदण्ड िथा 

कार्यलवलधहरू अनुसार भूवन लनमायण भूए 

नभूएको लनरन्िर अनुगमन गनअ । 

२०७८ मांलसर देलख 

भूवन िथा नक्शा पास 

उपशाखा र नगर 

कार्ायपललका 

२ वहाल लवटौरी शलु्क   

२.१ 
नगरपाललका िेरलभूर भूएका सावयजलनक 

जलमन िथा त्र्हााँ रहेका सांरचनाबारे 

िथर्ाांक सांकलन गनअ 

२०७९ असार मसान्ि 

सभम 

प्रालवलधक शाखा, प्रमुख 

प्रशासककर् अलधकृि 
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२.२ 
सावयजलनक जलमनमा रहेका सांरचना र 

लवद्यमान उपर्ोगको अवस्था हेरी शुल्क 

लनधायरण गनअ 

२०७९ श्रावण देलख 
राजश् व परामशय सलमलि 

र नगरसभूा 

२.३ 

हाटबजार र बजारमा रहने अस्थार्ी 

पसलहरुको पटके शुल्क लनधायरण गरी 

यर्थयक ऐनमा उल्लेख गनअ  

२०७९ असार मसान्ि 

सभम 

राजश् व परामशय सलमलि 

र नगरसभूा 

२.४ 
लवटौरी शुल्क लिनुयपनअ करदािाहरुलाई 

सूलचि गनअ 

२०७८ माघ मसान्ि 

सभम 
यर्थयक प्रशासन शाखा 

३ दिाय, नलवकरण िथय अनमुिी दस्िरु   

३.१ 

लवद्यालर् स्थापना, घ वगयको ठेक्का 

इजाजि, एफ.एम. रेलडर्ो सांचालन, 

लवलत्तर् सांस्था, स्वास्थर् सांस्था, ममयि 

सांभूार, स्थानीर् ्यतापारीक फमय यकदको 

दिाय गनअ कार्यलवलध िजुयमा गनअ  

२०७८ फागुन मसान्ि 

सभम 
कार्यपाललका, प्रप्रअ  

३.२ 
दिाय िथा नवीकरण दस्िुरको दर यर्थयक 

ऐनमा समावेश गनअ 
२०७९ असार मसान्ि 

राजश् व परामशय सलमलि, 

नगर सभूा 

४ ढुांगा, लगट्टी, वालवुा, स्लटे यकदको लबक्री   

४.१ 

हाल उत्खनन र लवक्री भूईरहेका वाहेक 

थप खोला र नीलज खालनहरुको पलहचान 

गनअ 

२०७९ असार मसान्ि नगरपाललका मेर्र र 

प्रप्रअ 

४.२ 
माथी उल्लेलखि स्रोिहरुमा प्रारलभभूक 

वािावरलणर् अध्र्र्न गराउने 

२०७८ फाल्गुन मसान्ि कार्यपाललका र प्रालवलधक 

शाखा 

४.३ 
थप भूएका खानी र खोलाहरुको छुटै्ट 

प्र्ाकेजमा ठेक्का यह्वान गनअ 

२०७८ मांलसर मसान्ि कार्यपाललका 

४.४ 
काम र लबक्रीको लनर्लमि अनुगमन 

सुलनलश् चि गनअ 

२०७८ भूार  कार्यपाललका, राजश् व 

परामशय सलमलि 

५ सरकारी सभपलत्तको बहाल र लवक्री   

५.१ 

नगरपाललकाको स्वालमत्वमा भूएका र 

बहालमा लगाउन सककने सभपलत्तहरूको 

लववरण र्ककन गरी सबै सभपलत्तको बहाल 

रकमको दर यर्थयक ऐनमा समावेश गनअ । 

२०७९ असार मसान्ि कार्यपाललका, राजश् व 

परामशय सलमलि 

५.२ 

नगरपाललकाको सभपलत्त बहालमा 

लगाउने सभबन्धमा कार्यलवलध िजुयमा गरी 

कार्ायन्वर्मा ल्र्ाउने । 

२०७९ असार मसान्ि कार्यपाललका, राजश् व 

परामशय सलमलि 

५.३ 

कार्यलवलधमा उलल्ललखि शियहरू पालाना 

भूए नभूएको यवलधक रुपमा अनुगमन 

गनअ । 

२०७९ असार मसान्ि कार्यपाललका, राजश् व 

परामशय सलमलि 

६ सवारी पार्कय ङ शुल्क   

६.१ 
सवारी साधनको दिाय िथा इजाजि 

कार्यलवलध िजुयमा गनअ । 
२०७९ असार मसान्ि 

कार्यपाललका, राजश् व 

परामशय सलमलि 
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क्र.स. सधुारको लालग गनुयपनअ कार्यहरु समर्ावलध लजभमवेारी 

६.२ 
सवारी साधन नलवकरण दस्िुर लनधायरण 

गनअ । 
२०७९ असार मसान्ि 

कार्यपाललका, राजश् व 

परामशय सलमलि 

६.३ 
नगरपाललका लभूरका सभपूणय सवारी 

साधनहरुको अलभूलेख राख् ने । 
२०७९ असार मसान्ि कार्यपाललका, प्रप्रअ 

७ फोहोरमलैा ्यतवस्थान शलु्क   

७.१ 

हालको यर्थयक ऐनको ब्र्वस्थालाई 

पुनरावलोकन गरी फोहरमैला 

ब्र्वस्थापन शुल्कको दर उत्पादन हुने 

फोहरको प्रकार र पररमाणलाई मध्र्नजर 

गदै पररमाजयन गनअ । 

२०७९ असार मसान्ि 
कार्यपाललका, राजश् व 

परामशय सलमलि 

७.२ 

मुख्र् बजार िेरमा रहेका ्यतवसार्ी, सांघ 

सांस्था िथा घरधुरीहरूको लगि िर्ार 

गनअ । 

२०७९ असार मसान्ि 
राजश् व परामशय सलमलि, 

प्रप्रअ 

८ सवेा शलु्क   

८.१ शुल्क असुलीलाई कडाईका साथ लागू गनअ लनरन्िर कार्य पाललका, प्रप्रअ 

९ 
कदघयकाललन यर्स्रोिको पलहचान िथा 

सांभूा्यतिा 

  

९.१ 

नगरपाललकाको कदघयकाललन यर् 

हुनसक् ने सांभूा्यत िेरहरुको पलहचान गनअ 
 मुख्र् बजार र राजमागय यसपास 

भूवन वा सटर  
 बजार िेरमा खानेपानी यर्ोजना 

सांचालन 
 अस्पिाल लनमायण िथा सांचालन 
 अलिथी गृह सांचालन 
 सामुदालर्क भूवन िथा सभूाहल 
 ढल सांजालको पूवायधार 
 बसपाकय को पूवायधार 
 हाटबजार पूवायधार 
 पर्यटककर् िेरको पूवायधार 
 फोहोरमैला ्यतवस्थापन 

२०७९ असार मसान्ि 
नगर कार्यपाललका, नगर 

सभूा 

९.२ 
पलहचान भूएका िेरहरुको सांभूा्यतिा 

अध्र्र्नका लालग रकम लवलनर्ोजन गनअ 
२०७९ श्रावण मसान्ि  नगर कार्यपाललका 
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पररच्छेद - छः यगामी िीन बषयको यर् प्रिपेण 
 

र्स पररच्छेदमा मन्थली नगरपाललकाको राजस्व अलधकार, हालको यर् सांकलन अवस्था िथा राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न पिाि यर् सांकलनमा पानअ प्रभूाव समेिलाई मध्र्नजर गदअ यगामी िीन वषयको 

यर् प्रिेपण गररएको छ । महालेखा पररिकले स्वीकृि गरेको एकककृि यर्थयक सांकेि िथा वर्गयकरण र 

्यताख्र्ा, २०७४ को यधारमा यर् प्रिेपण गररएको छ । र्सले नगरपाललकाको यर् वजेट िजुयमा गनय 

सहर्ोग पगु् ने छ । 

 

६.१ राजश् व सधुार कार्यर्ोजनाका यधारमा राजश् व प्रिपेण 
 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न पश् चाि यगामी िीन वषय (य.व. २०७८/७९ देलख २०८०/८१) 

को लालग यर् प्रिेपण गररएको छ । र्ो यर् अनुमान राजस्व सुधार र्ोजनामा प्रस्िाव गररएका 

कक्रर्ाकलापहरूको यधारमा गररएको छ । धेरैजसो लशषयकहरूको यर् प्रिेपण प्राप् ि िथर्ाङ्कमा यधाररि 

छ भूने भूलवश्र्मा यर्का यधारको दार्रा बढ्न गई सोबाट हुन ेर्ोगदानलाई समेि मध्र्नजर गररएको छ 

। त्र्स ैगरर केही लशषयकहरूको यर् प्रिेपण गदाय लवगिको यर् सांकलनको वृलिदरलाई यधार मालनएको छ। 

 

िाललका 18: यगामी िीन यर्थयक बषयको राजश् व प्रिेपणको यधार 

(रु हजारमा) 

क्र.स. राजश् व लशषयक 
कुल सभभूा्यत 

यर् 
प्रक्ष्र्ेपणको यधार 

प्रिलेपि 

रकम 

क यन्िररक यर् िफय     

१ एकककृि सभपलि कर १५५२५ 
कुल सांभूावनाको ७५% र त्र्सपछीका 

यवहरुमा १५% बढदै जाने 
११६४३ 

२ ्यतवसार् कर ६१७५ 
कुल सांभूावनाको ८०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १५% ले बढदै जाने 
४९४० 

३ लवज्ञापन कर ७०० 

कुल सांभूावनाको कुल सांभूावनाको ७०% र 

त्र्सपछीका यव बषयहरुमा १५% ले बढदै 

जाने 

४९० 

४ वहाल कर ३९६६ 
कुल सांभूावनाको ७०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा २०% ले बढदै जाने 
२७७६ 

५ जलडबुरट, कवाडी र लजवजन्िु कर १००० 
कुल सांभूावनाको ७०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १५% ले बढदै जाने 
७०० 

६ 
घर नक्शा पास एवां रलजष् रेशन 

दस्िुर 
३००० 

कुल सांभूावनाको १००% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% ले बढदै जाने 
३००० 

७ वहाल लवटौरी शुल्क २०० 
कुल सांभूावनाको ७०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा २०% ले बढदै जाने 
१४० 

८ ्यतवसार् रलजष् रेशन दस्िुर ४५० 
कुल सांभूावनाको ८०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १५% ले बढदै जाने 
३६० 

९ लसफाररश िथा प्रमालणि दस्िुर १५०० 
कुल सांभूावनाको १००% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% ले बढदै जाने 
१५०० 

१० सरकारी सभपलिको वहाल र लवकक्र १८७५ 
कुल सांभूावनाको ७०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% ले बढदै जाने 
१५०० 

११ सवारी पार्कय ङ शुल्क ८५० 
कुल सांभूावनाको ७०% र त्र्सपछीका 

यवहरुमा १५% ले बढदै जाने 
५९५ 

१२ फोहोरमैला ्यतवस्थापन शुल्क ९०० 
कुल सांभूावनाको ९० % र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% ले बढदै जाने 
८१० 
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क्र.स. राजश् व लशषयक 
कुल सभभूा्यत 

यर् 
प्रक्ष्र्ेपणको यधार 

प्रिलेपि 

रकम 

१३ जग्गा रेखाङ्कन दस्िुर १००० 
कुल सांभूावनाको ६०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १५% ले बढदै जाने 
६०० 

१४ 
ढुांगा, लगटी, वालवुा, दहत्तर बहत्तर 

शुल्क 
४०००० 

कुल सांभूावनाको ९०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% ले बढदै जाने 
३६००० 

१५ दण्ड जररवाना र जफि १०० 
कुल सांभूावनाको ८०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% ले बढदै जाने 
८० 

१६ अन्र् दस्िुर ५०० 
कुल सांभूावनाको १००% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% ले बढदै जाने 
५०० 

१७ 
अन्र् प्रशासलनक सेवा शुल्ल 

(मूल्र्ाङ्कन र सभझौिा) 
२००० 

कुल सांभूावनाको १००% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% ले बढदै जाने 
२००० 

१८ नािा प्रमालणि ५०० 
कुल सांभूावनाको १००% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% ले बढदै जाने 
५०० 

१९ हाटबजार सेवा शुल्क २५० 
कुल सांभूावनाको १००% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% ले बढदै जाने 
२५० 

२० भूाडा िथा वहाल २००० 
कुल सांभूावनाको ९०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% ले बढदै जाने 
१८०० 

ख राजशव बााँडफााँड    

ख. १     

१ बााँडफााँड भूई प्राप् ि हुने मु.अ.कर १०५८५८ यर्थयक बषय २०७७/७८ का लालग प्राप् ि रकम 

र त्र्सपछी क्रमश ५% का दरले बृलि हुदै जाने 

अनुमान 

१०५८५८ 

२ 
बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने अन्ि शुल्क  

३ 

बााँडफााँडबाट प्राप् ि हुने रोर्ल्टी  यर्थयक बषय २०७७/७८ मा सांकलन भूएको 

यधारमा य.व. २०७९/८० का लालग रालष् रर् 

प्राकृलिक स्रोि िथा लवत्त यर्ोगले गरेको 

लसफाररशको यधारमा र त्र्सपछी बार्षयक 

५% को दरले बृलि हुाँदै जाने अनुमान 

 

ख. २ प्रदेश सरकार    

१ 

घरजग्गा रलजष् रेशन दस्िुर  यर्थयक बषय ७७/७८ मा प्राप्त लसलललङ र 

त्र्सपछी बार्षयक १०% ले बृलि हाँदै जाने 

अनुमान  

 

२ 

बााँडफााँडबाट प्राप् ि हुने सवारी 

साधन कर 

३०००० यर्थयक बषय २०७७/७८ का लालग प्राप् ि 

लसललङ र त्र्सपछी क्रमश ५% का दरले बृलि 

हुदै जाने अनुमान 

३०००० 

३ 
बााँडफााँडबाट प्राप् ि हुने मनोरन्जन 

कर 

 बार्षयक एकमुष् ठ रु १ लाख अनुमान १०० 

४ 

बााँडफााँडबाट प्राप् ि हुने लवज्ञापन 

कर 

 यर्थयक बषय २०७७/७८ मा नगरपाललकाको 

लहस्सा ६०% र त्र्सपछी क्रमश १५% का 

दरले बृलि हुदै जाने 

 

ग अनदुान िथा लवलत्तर् हस्िान्िरण    

ग. १ सांघीर् सरकार    

१ समालनकरण अनुदान  
यर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र 

त्र्सपछी क्रमश ५% का दरले बृलि हुदै जाने 

अनुमान 

२०३००० 

२ शसिय अनुदान  ३७४४०० 

३ लबषेश अनुदान  ८३०० 

४ समपुरक अनुदान   

५ 
अन्र् अनुदान (लनवायचन िेर 

लवकास र अन्र्) 

 चालु यर्थयक बषयको लवलनर्ोजन र्थावि रलह 

बार्षयक १०% का दरले थलपदै जाने अनुमान 
 

ग. २ प्रदेश सरकार    

१ समालनकरण अनुदान  १८२५२ 

२ शसिय अनुदान  २४९६४ 
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क्र.स. राजश् व लशषयक 
कुल सभभूा्यत 

यर् 
प्रक्ष्र्ेपणको यधार 

प्रिलेपि 

रकम 

३ समपुरक अनुदान  यर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र 

त्र्सपछी क्रमश ५% का दरले बृलि हुदै जाने 

अनुमान 

३०००० 

४ 
अन्र् अनुदान (स्थानीर् पूवायधार 

साझेदारी) 

 
 

५ लवशेष अनुदान   ६००० 

ग. ३ अन्र् यन्िररक अनदुान    

१ अन्र् सांस्थागि यलन्िर अनुदान 

 यर्थयक बषय २०७८/७९ मा रु १० लाख प्राप् ि 

हुने र त्र्सपछी त्र्सपछी क्रमश बार्षयक १०% 

का दरले बृलि हुदै जाने अनुमान 

१००० 

२ अन्र् ्यतलिगि यन्िररक अनुदान 

 जनिाको लागि सहभूालगिाबाट यर्थयक बषय 

२०७८/७९ मा रु १० लाख प्राप् ि हुने र 

त्र्सपछी त्र्सपछी क्रमश बार्षयक १०% का 

दरले बृलि हुदै जाने अनुमान 

१००० 

 

६.२ यगामी िीन यर्थयक बषयको राजश् व प्रिपेण 
 

यर् शीषयकको सांभूा्यत यधार िथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्नलाई यधार मानी 

नगरपाललकाको यगामी िीन वषयको प्रिेलपि यर्को लववरण िलको िाललकामा प्रस्िुि गररएको छ । 

प्रिेपणको लालग राजस्व सांकेि वियमानमा लसफाररश गररएको लेखा कोडको यधारमा गररएको छ । मालथका 

अध्र्ार्हरूमा प्रस्िाव गररएअनुसार ऐनले कदएबमोलजम करका दार्रा लवस्िार गनय सकेको खण्डमा लनभ न 

िाललकामा कदए अनुसार गाउाँपाललकाको यर् वलृि हुने देलखन्छ । 
 

िाललका 19: यगामी ३ यर्थयक बषयको यर् प्रिेपण 

(रु हजारमा) 

राजस्व 

सांकेि 
राजस्व लशषयक 

२०७६/७७ 

(र्थाथय) 

 

२०७७/७८ 

(अनमुान) 

 

प्रिपेण 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१०००० राजस्व िथा अनदुान           

क यन्िररक यर् २७१६५ २६५२३ ७०२८५ ७८४२५ ८७४४४ 

११३१३ 
एकककृि सभपलत्त कर (सभपलि 

कर) 
५५५२ ४००० ११६४३ १३३८९ १५३९८ 

 ३३३४३ लवज्ञापन कर ५५ ० ४९० ५६४ ६४८ 

११३२१ 
घर बहाल कर (घरजग्गा वहाल 

कर) 
१७०६ १००० २७७६ ३१९२ ३६७१ 

 १४२५३ ्यतवसार् रलजिशेन ० ० ३६० ४१४ ४७६ 

१४२१३ 

अन्र् लबकक्रबाट प्राप्त रकम 

(नक्शा फाराम, फोटोकपी, 

प्रोफाईल, घरनभवर यकद) 

३० ४० ५० ५५ ६१ 

१४२४३ 
लसफाररस दस्िुर (लसफाररस 

बक्र्ौनी दस्िुर) 
३५० २०० १५०० १६५० १८१५ 

१४२४५ नािा प्रमालणि दस्िुर ६५ १०० ५०० ५५० ६०५ 

१४२४९ अन्र् प्रमालणि दस्िुर पांलजकरण ७५ ८३ ९१ १००   

१४६११ ्यतवसार् कर २५७१ १५०० ४९४० ५६८१ ६५३३ 

१४२४१ सवारी पार्कय ङ शुल्क ५०९ ३०० ५९५ ६८४ ७८७ 
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राजस्व 

सांकेि 
राजस्व लशषयक 

२०७६/७७ 

(र्थाथय) 

 

२०७७/७८ 

(अनमुान) 

 

प्रिपेण 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

  फोहोरमैला ्यतवस्थापन ६७८ ४०० ८१० ८९१ ९८० 

  हाटबजार सेवा शुल्क २२ १०० २५० ३०० ३६० 

१४२४२ नक्शापास दस्िुर १२५६ १००० ३००० ३३०० ३६३० 

११३२२ भूाडा िथा वहाल १६०४ ८०० १८०० १९८० २१७८ 

 ११६३२ जलडबुरट कवाडी र लजवजन्िु कर ० ० ७०० ८०५ ९२६ 

११३२२  वहाल लवटौरी शुल्क ० ० १२० १४४ १७३ 

१४२१९ ढुांगा लगट्टी वालवुा लवकक्र १२६९२ १७००० ३६००० ३९६०० ४३५६० 

१४१५१  सरकारी सभपलिको वहाल लवक्री ० ० १५०० १६५० १८१५ 

१४३१२  दण्ड जररवाना र जफि ० ० ६० ६६ ७३ 

१४२४९  अन्र् दस्िुर ० ० ५०० ५५० ६०५ 

 १४२२९ अन्र् प्रशासलनक सेवा शुल्क ० ० २००० २२०० २४२० 

  जग्गा रेखाङ्कन दस्िुर ० ० ६०० ६६० ७३० 

ख राजस्व बााँडफााँड           

  सांघीर् सरकार १३५५७० १०५८५८ ११११५१ ११६७०८ १२२५४४ 

१४४११ बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने मु.अ.कर १३५५७० १०५८५८ ११११५१ ११६७०८ १२२५४४ 

१४४२१ 
बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने 

अन्िःशुल्क 
          

१४१५३ बााँडफााँड भूई प्राप्त वन रोर्ल्टी           

  प्रदेश सरकार २७६०० २८००० २९४०० ३०८७० ३२४१४ 

११४५६ सवारी साधन कर २७६०० २८००० २९४०० ३०८७० ३२४१४ 

११३१५ 
घरजग्गा रलजिशेन दस्िुर 

(प्रदेशसांग राजस्व बााँडफााँड) 
          

११४७१ मनोरञ्जन कर           

११४७२ लवज्ञापन कर           

ग 
अन्िरसरकारी लवत्तीर् 

हस्िान्िरण 
          

  सांघीर् सरकार ५७९१०४ ५८५९०० ५८५७०० ६१४९८५ ६४५७३४ 

१३३११ समालनकरण अनुदान २०५९०० १९९२०० २०३००० २१३१५० २२३८०८ 

१३३१२ शसिय अनुदान चालु ३५३७०४ ३७१७०० ३७४४०० ३९३१२० ४१२७७६ 

१३३१३ शसिय अनुदान पूाँजीगि           

१३३१४ लवषेश अनुदान चालु ११५०० ५००० ८३०० ८७१५ ९१५१ 

१३३१५ लवषेश अनुदान पूाँजीगि           

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु ८००० १००००       

१३३१७ समपुरक अनुदान पूाँजीगि           

१३३१८ 
अन्र् अनुदान चालु (सामालजक 

सुरिा समेि) 
          

  प्रदेश सरकार ४४४०१ ७७९५६ ७९२१६ ८१९२९ ८४७७७ 

१३३११ समालनकरण अनुदान १०६२६ १०६६७ १८२५२ १९१६५ २०१२३ 

१३३१२ शसिय अनुदान चालु १८००० ३७३२१ २४९६४ २४९६४ २४९६४ 

१३३१३ शसिय अनुदान पूाँजीगि       ०   
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राजस्व 

सांकेि 
राजस्व लशषयक 

२०७६/७७ 

(र्थाथय) 

 

२०७७/७८ 

(अनमुान) 

 

प्रिपेण 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१३३१४ लवषेश अनुदान चालु     ६००० ६३०० ६६१५ 

१३३१५ लवषेश अनुदान पूाँजीगि           

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु १५७७५ २९९६८ ३०००० ३१५०० ३३०७५ 

१३३१७ समपुरक अनुदान पूाँजीगि           

१३११७ अन्र् अनुदान चाल ु           

  अन्र् यन्िररक अनदुान     २००० २२०० २४२० 

१३४११ 
अन्र् सांस्थागि यन्िररक 

अनुदान 
    १००० ११०० १२१० 

१३४१२ 
अन्र् ्यतलिगि यन्िररक 

अनुदान (जनसहभूालगिा) 
    १००० ११०० १२१० 

३०००० लवत्तीर् सभपलि िथा दालर्त्व           

३२१२१ नगद           

३२१२२ बैंक मौज्दाि           

३३१४३ अन्र् सांस्थाहरुबाट ऋण प्राप्ती           

३३१८२ लिनुयपनअ लवलभून् न अन्र् खािाहरु           

जभमा राजश् व, अनदुान, सभपलि िथा दालर्त्व ८१३८४० ८२४२३७ ८७७७५२ ९२५११७ ९७५३३३ 
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पररच्छेद - सािः अपलेिि नलिजा 
 

र्स नगरपाललकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाका क्रममा लवलभून् न स्रोिहरुबाट िथर्ाङ्क िथा 

सूचनाहरु सांकलन गररएको लथर्ो । लवलभून् न फारमहरुको प्रर्ोग गरी नगर कार्यपाललकाको कार्ायलर् िथा 

सभवलन्धि अलधकारीहरुबाट समेि सूचना सांकलन गररएको लथर्ो । हालको राजस्व सांकलन िथा प्रशासनको 

अवस्थालाई सुधार गनयका लालग सहभूालगिामूलक पिलि माफय ि् राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा गररएको 

छ । सांकललि िथर्ाङ्क, लवद्यमान प्रवृलत्त, उपलब्ध सूचनाको लवश् लषेण िथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनामा 

लनर्दयष् ट गररएका कक्रर्ाकलापहरुको कार्ायन्वर्न हुन ेमान्र्िा र त्र्सको नलिजा समेिलाई मध्र्नजर गरी 

यगामी िीन यर्थयक वषयका लालग राजस्व प्रिेपण गररएको छ । 

 

७.१ अपलेिि नलिजा 
 
र्स अध्र्र्न अनुसार मन्थली नगरपाललकाको यगामी य.व. २०७८/७९ को कुल यर् ८७ करोड ७२ लाख 

१२ हजार हुने देलखएको छ । र्समा प्रस्िुि लववरणले नगरपाललकाको यन्िररक यर् सो य.व. मा ६ करोड 

९७ लाख ४५ हजार हुने अनुमान गररएको छ, जुन कुल यर्को कररब ८% हुन याँउछ । साराांशमा राजस्व 

सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न पिाि् यगामी िीन यर्थयक वषयहरुमा हुने यर् सांरचना देहार् अनुसार 

हुने प्रिेपण गररएको छः  
 

िाललका 20: अपेलिि यर् सांरचना 
रु हजारमा 

राजस्व 

सांकेि 
राजस्व लशषयक 

र्थाथय र्थाथय प्रिपेण 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ यन्िररक यर् २७१६५ २६५२३ ७०२८५ ७८४२५ ८७४४४ 

२ राजश् व बााँडफााँड           

  सांघीर् सरकार १३५५७० १०५८५८ ११११५१ ११६७०८ १२२५४४ 

  प्रदेश सरकार २७६०० २८००० २९४०० ३०८७० ३२४१४ 

३ अनदुान िथा लवत्तीर्           

  सांघीर् सरकार ५७९१०४ ५८५९०० ५८५७०० ६१४९८५ ६४५७३४ 

  प्रदेश सरकार ४४४०१ ७७९५६ ७९२१६ ८१९२९ ८४७७७ 

  अन्र् यन्िररक अनुदान     २००० २२०० २४२० 

जभमा ८१३८४० ८२४२३७ ८७७७५२ ९२५११७ ९७५३३३ 

कुल यर्मा यन्िररक यर्को र्ोगदान (%) ३.३ ३.२ ८.० ८.५ ९.० 

 

उल्लेख गररएअनुसार प्रिेलपि यर् हालसल गनयका लालग नगरपाललकाल ेवियमान सांरचना िथा ्यतवस्थापन 

प्रणालीमा पररवियन गनय यवश्र्क देलखन्छ । र्स सन्दभूयमा सुधारका लालग सुझाइएका कदमहरु लनभ नानुसार 

छनः 

 राजश् व असलुीको अनुगमन कार्यमा राजस्व परामशय सलमलिलाई थप कक्रर्ाशील बनाउने । 

 यर्थयक ऐन सांसोधन गरी सांघीर् कानुन अनुकुलन र थप वस्िुपरक बनाउने । 

 यर् अनुमान र यर् प्रलिवेदनका लालग िोककएको ढााँचा ्यतवहारमा ल्र्ाउने । 
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पररच्छेद - यठः अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन 
 

नगरपाललका िेर लभूर सांचालन भूएका, भैूरहेका िथा हुने सव ै लवषर्गि िथा िेरगि र्ोजनाहरूको 

लनधायररि गुणस्िर र समर् लसमाको सुलनलश् चििा गनय, सभभूालवि जोलखम र त्र्सले भूलवश्र्मा पानय सक् ने 

असरका बारेमा लेखाजोखा गरी समर्मानै ििी न्र्ूलनकरणमा पूवयिर्ारी गनय, लवकास लनमायणसांग सभबलन्धि 

सवै सरोकारवालालाई अनुशालसि, मर्ायकदि, लजभमेवार र कियब्र्लनष् ठ बनाउने कार्यको लालग यर्ोजनाको 

लनर्लमि अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्न गनुयपनअ हुन्छ । र्ोजनाले साथयकिा पाउने मुख्र् माध्र्म नै र्ोजनाको 

प्रभूावकारी कार्ायन्वर्न हो । कार्ायन्वर्नमा प्रभूावकाररिाका लालग अन्र् कुराको अलिररि र्सको 

अनुगमनको लालग भूरपदो लवलध र सांर्न्र ककटान हुन यवश्र्क भूए जस्िै राजश् व सुधार कार्यर्ोजनामा 

समाबेश भूएका कृर्ाकलापहरुको कार्ायन्वर्न सुलनलश् चििाका लालग पलन र्सको लनर्लमि र भूरपदो 

अनुगमनको ्यतबस्था गररनु जरुरी हुन्छ । राजश् व सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमनमा मुख्र् रुपमा राजश्व 

शाखा/महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि, राजश् व परामशय सलमलि िथा कार्यपाललकाको भूूलमका 

महत्वपूणय हुन्छ । 

 

अनुगमनबाट गाउाँपाललकाको राजश् व सभबन्धी नीलि र र्ोजनाको उलचि रुपमा कार्ायन्वर्न भूए नभूएको, 

राजश् व असुलीको प्रवृलत्त लक्ष्र् अनुरुप भूए नभूएको, राजश् व प्रशासनमा कुनै समस्र्ा भूए नभूएको, सुधारका 

लालग गररएका लनणयर् कार्ायन्वर्न भूए नभूएको, अलभूलेख दरुुस्ि राखे नराखेको, लनधायररि अवलधमा राजश् व 

कोषमा दालखला गरे नगरेको यकद कुराहरु लनर्लमि रुपमा अनुगमन गरी अद्यावलधक सूचना प्राप्त गनअ र 

यवश्र्किा अनुसार लनणयर्, लनदअशन िथा नगरपाललकामा लसफाररस लगार्िको कार्यबाट मार स्वीकृि 

यर्थयक ऐनको प्रभूावकारी कार्ायन्वर्न गनय सहर्ोग पुग्दछ । प्रस्िुि राजश् व सुधार कार्यर्ोजना र सो वमोलजम 

सांकललि राजश् वको अनुगमन िथा मूल्र्ाांकन लालग र्स अध्र्र्नल ेलनभ न वमोलजम अनुगमन िथा मूल्र्ाांकन 

ढााँचा प्रस्िुि गरेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राजश् व परामशय 

सलमलि - दर 

लसफाररस

नगरसभूा-दर 

स्वीकृि

नगरपाललका 

िथा वडा 

कार्ायलर्-

प्रशासन

नगर 

कार्यपाललका-

अनुगन िथा 

सुपररवेिण

नगरसभूा -

प्रलिवेदन सलमिा
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िाललका 21: अनुगमन िाललका 

के अनुगमन गनअ? कसले अनुगमन गनअ? कलहले अनुगमन गनअ? कसरी अनुगमन गनअ? 

राजश् व असलुी राजश् व शाखा प्रमुख 
दैलनक, मालसक, 

चौमालसक र बार्षयक 

 स्थलगि अनुगमन गनअ 

 नलिजामूलक अनुगमन खाका 

अनुसार लक्ष्र् िथा प्रगलि 

अनुगमन गनअ 

राजश् व प्रशासन 
प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि 

मालसक, चौमालसक र 

बार्षयक 

 स्थलगि अनुगमन गनअ 

 नलिजामूलक अनुगमन खाका 

अनुसार लक्ष्र् िथा प्रगलि 

िुलना गनअ 

राजश् व सुधार 

र्ोजना 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि, राजश् व 

परामशय सलमलि, 

कार्यपाललका 

मालसक, चौमालसक र 

बार्षयक 

 स्थलगि अनुगमन गनअ 

 नलिजामूलक अनुगमन खाका 

अनुसार लक्ष्र् िथा प्रगलि 

िुलना गनअ 

सलमिा उपाध्र्ि चौमालसक र बार्षयक 

 लक्ष्र् र उपललब्ध सलहि 

लसकाईको प्रस्िुलि र सुधारको 

पृष् ठपोषण प्राप् ि गरी यगामी 

मागयलचर िर्ार गनअ 

 

राजश् वका स्रोि अनुसार अनुगमन गदाय हेनुयपनअ कुराहरुको सूची िर्ार गरी अनुगमन गदाय प्रभूावकारी हुन्छ । 

साथै अनुगमनको प्रलिवेदन िर्ार गनअ कार्यलाइ अलनवार्य गररनु पदयछ । साथै र्ो राजस्व सुधार कार्य 

र्ोजनाको अनुगमन िथा मूल्र्ाांकनको लालग लनम् चार िहको अनुगमन िथा मूल्र्ाांकन ब्र्वस्था लसफाररश 

गररएको छ । 

 

(क) कार्ायलर् स्िरको अनगुमनः र्ो स्िरको अनुगमन िथा मूल्र्ाांकनको लालग प्रमुख प्रशासककर् अलधकृि, 

राजस्व शाखा िथा अन्र् सभवलन्धि शाखाका प्रलिलनलधहरुलाई लजभमेवार वनाउनु पदयछ । स्थानीर् िहले 

कलभिमा मलहनामा एक पटक बैठक वसी र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था िथा असुली अवस्थाको अनुगमन 

गरी लि हालसल गनअिफय  यवश्र्क कार्यगि लनणयर्हरु गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 

 

(ख) राजस्व परामशय सलमलिवाट अनगुमन िथा मलू्र्ाांकनः राजस्व परामशय सलमलिले चौमालसक रुपमा 

राजस्व सुधार र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था, यर् सांकलनको अवस्थाको लनर्लमलि अनुगमन गरी 

कार्यपाललकालाई यवश्र्क परामशय प्रदान गनअ कार्य र्स अन्िगयि पदयछ । त्र्सगैरी यगामी यर्थयक बषयको 

लालग यर्को अनुमान गनअ कार्य पूवय भूएका कार्यको मूल्र्ाांकन गरी स्रोि, दर िथा दार्रामा सुधारको लालग 

कृर्ाकलाप लसफाररश गनअ र त्र्सको यधारमा यर्को अनुमान गनुय पदयछ । र्सका अलिररि यर्थयक बषयको 

समालप् ि पश् चाि राजस्व सुधार र्ोजनाको समीिा गनुय पदयछ । 

 

(ग) कार्यपाललकावाट अनगुमन िथा मलू्र्ाांकनः कार्यपाललकाको बैठकले राजस्व परामशय सलमलिवाट प्रस्िुि 

गरेका सुझावहरुलाई छलफलमा ल्र्ाई यवश्र्क लनणयर् गनअ कार्य र्स अन्िगयि पदयछ । छलफलको क्रममा 

राजस्व सुधार र्ोजना िथा यर् असुली अवस्थाको समीिा गरी यवश्र्क नीलिगि िथा कार्यगि लनणयर् गनुय 

यवश्र्क भूएमा लनणयर् गनअ । 
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(घ) वाह् र् अनगुमन िथा मलू्र्ाांकनः राजस्व सुधार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहजीकरण गनय सांघीर् 

मामला िथा सामान्र् प्रशासन मन्रालर्, रालिर् प्राकृलिक स्रोि िथा लवत्त यर्ोग, प्रदेश मन्रालर्, दािृ 

लनकार्हरु यकदले अनुगमनको लालग सहर्ोग प्रदान गनय सक् नेछन । र्स्िो अनुगमन प्रणालीको स्थापनाले 

स्थानीर् िहको अनुगमन िथा प्रलिवेदन गनअ िमिामा लवकास हुनेछ । राजस्व प्रशासनसांग सभवलन्धि िथर्ाांक 

वाहेक र्ोजना कार्ायन्वर्न प्रकृर्ाको अनुगमन िथा करदािाहरुको अनुभूूलि सांकलन पलन अनुगमनको मूख्र् 

लवलध हुनसक् नेछ । 
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अनसुचूीहरु 
 

अनसुचूी १ - छैठौ नगर सभूाभूाट स्वीकृि मन्थली नगरपाललकाको दरबन्दी चाटय 
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अनसुचूी २ - मन्रालर्बाट स्वीकृि मन्थली नगरपाललकाको दरबन्दी चाटय 
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अनसुचूी ३ - िथर्ाङ्क सांकलनको चके ललष् ट 
 

नगरपाललकाको सांलिप् ि पररचर् िथा हालको अवस्था 

 

1) सांलिप् ि पररचर् 

2) मुख्र् पूवायधारको अवस्था 

3) यर्थयक अवस्था 

4) सामालजक, साांस्कृलिक िथा पर्यटककर् अवस्था 

 

नगरपाललकाको सांगठन िथा राजस्व प्रशासन 

 

1) सांगठन सांरचना िथा कमयचारीको लववरण 

2) भूौलिक सुलवधाहरु 

3) राजस्व शाखा िथा राजस्व प्रशासन 

4) राजस्व शाखामा कार्यरि कमयचारीहरुको लववरण 

5) कार्यकि िथा कार्य स्थलको पर्ायप्तिा 

6) फर्नयचर, कभप्र्ूटर, लप्रन्टर िथा अन्र् भूौलिक सुलवधाहरु 

7) राजस्व सभबन्धी डाटा वेस, राजस्व प्रशासनमा सप्फट्वेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

8) कप्र्ूटर लवललङ्ग प्रणाललको प्रर्ोग 

9) वडा कार्यलर्मा राजस्व प्रशासनको अवस्था 

 

नगरपाललकाको यर् (यन्िररक िथा वाह् र्) सभबन्धी लववरण 

 

1) लवगि िीन यर्थयक वषयहरु (२०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७) को र्थाथय यर् लववरण 

2) चालु यर्थयक वषयको (२०७८/७९) को अनुमानीि बजेट लववरण  

3) चालु यर्थयक वषयका लालग नगर सभूाले पाररि गरेको कर, शुल्क िथा दस्िुरका दरहरु 

 

अन्र् दस्िावजे िथा सचूनाहरु 

 

1) लनवायलचि पदालधकारीहरुको लववरण 

2) नगर सभूाले पाररि गरेको यर्थयक ऐन 

3) राजस्वसांग सभबलन्धि अन्र् नीलि िथा कार्यक्रमहरु 

4) नगरपाललकाको बस्िुलस्थलि लववरण (पाश् वयलचर) 

5) राजस्व पररचालनका लालग भूएका प्रभूावकारी प्रर्ासहरु 

6) राजश् व परामशय सलमलिको लववरण 
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अनसुचूी ४ – िथर्ाङ्क सांकलन फाराम 

 

प्रदेश सशुासन केन्र 

बागमिी प्रदेश, जावलाखले, लललिपरु 

राजश् व सधुार कार्यर्ोजना िजुयमा 

सचूना सांकलन फाराम 
 

क) राजश् व िफय  

१) सभपलि कर 

 सभपलत्त कर कार्ायन्वर्न प्रारभभू भूएको यर्थयक बषयः  

 जभमा करदािा सांख्र्ाः  

 गि यर्थयक बषयमा उठेको जभमा रकम रुः  

 चालु यर्थयक बषयको वार्षयक लक्ष्र् रुः  

 चालु यर्थयक बषयको फाल्गुण मलहनासभम उठेको रकम रुः  

 अलधकिम र न्र्ूनिम कर लिनअ ्यतलिले कलि लिरेका छन्? अलधकिम रुः            न्र्ूनिम रुः  

 गि यर्थयक बषयसभमको बक्र्ौिा रकम रुः  

 

२) भूूलमकर (मालपोि) 

 

 गााँउ/नगरपाललका लभूरको जभमा खेिीर्ोग्र् जग्गाको कूल िेरफलः   (पाललकामा िथर्ाांक 

उपलब्ध नभूए मालपोि वा नापी कार्ायलर्बाट प्राप् ि गनय सककने) 

 गि य.ब. मा उठेको रकम रुः 

 गि य.ब.सभमको जभमा बक्र्ौिा रकम रुः  

 

३) ्यतवसार् कर 

 

 दिाय भूएका ्यतबसालर्क फमयको सांख्र्ाः 

 गि य.ब. मा उठेको जभमा रकम रुः 

 चालु य.ब.को वार्षयक लक्ष्र् रुः 

 चालु य.ब. को फाल्गणु मलहनासभम उठेको रकम रुः 

 अलधकिम र न्र्ूनिम कर लिनअ ्यतलिले कलि लिरेका छन् ? अलधकिम रुः            न्र्ूनिम रुः  

 गि य.ब.सभमको बक्र्ौिा रकम रुः 

 दिाय हुन बााँकी रहेका फमयको सांख्र्ा रुः 

 

४) ्यतवसार् वहाल कर 

 

 सांस्थागि रुपमा (बैंक, सरकारी, नीलज लवद्यालर्, सरकारी कार्ायलर् यकदलाई) भूाडामा कदएका 

घरहरुको सांख्र्ाः   औषि मालसक घर भूाडा रकम रुः 
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 ्यतवसालर्क फमय (पसल, होटेल, रेष् टुरेन्ट यकद) लाई भूाडामा कदएका घरहरुको सांख्र्ाः         

औषि मालसक घर भूाडा रकम रुः 

 यवालसर् प्रर्ोजनका लालग भूाडामा कदएका घरको सांख्र्ाः  औषि मालसक घर भूाडा 

रकम रुः 

 चालु य.ब.को वार्षयक लक्ष्र् रुः 

 चालु य.ब. को फाल्गणु मलहनासभम उठेको रकम रुः 

 

५) जलडबरुट, कवाडी र जीवजन्ि ुकर 

 

 जलडबुरट सांकलन गनअ ्यतबसार्ीको सांख्र्ाः      सांकलन हुने जलडबुरटको औषि पररमाणः       

के.जी. 

 प्रलि के.जी. जलडबुरट करको दरः  चालु य.ब.को लक्ष्र्ः 

 

ख) गरै कर राजश् व िफय  

 

१) लसफाररश/प्रमालणि दस्िरु (वडा र पाललकाबाट गररन ेसब ैककलसमका) 

 

 गि य.ब. मा सब ैगररएको लसफाररश प्रमालणिको सांख्र्ाः 

 लसफाररश/प्रमालणि दस्िुरको न्र्ूनिम दरः  लसफाररस/प्रमालणि दस्िुरको अलधकिम दरः 

 गि य.ब. मा प्राप् ि र्थाथय यर् रुः 

 चालु य.ब.को वार्षयक लक्ष्र् रुः 

 चालु य.ब. को फाल्गणु मलहनासभम उठेको रकम रुः 

 वार्षयक रुपमा दिाय र नलवकरण सभबन्धी सवेाको लवबरणः 

 

क्र.स. सेवाको ककलसम सांख्र्ा 
दस्िुरको 

दर 

सांकलन 

हुनसक् न ेकुल 

राजश् व 

गि य.ब 

मा प्राप् ि  

रकम 

१ एफ एम रेलडर्ो     

२ घ वगयको लनमायण ्यतवसार्ी ईजाजि     

३ लवद्यालर् स्थापना     

४ परपलरका     

५ ्यतापाररक फमय     

६ सहकारी     

७ अन्र्     

 जभमा     
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२) भूवन लनमायण अनमुलि दर 

 

 वार्षयक रुपमा लनमायण हुने नर्ााँ घरको सांख्र्ाः 

 नक्शापास प्रकृर्ामा यउने गरेका घरहरुको प्रलिशिः 

 नक्शापास दस्िुरको दर प्रलिवगय फीटः 

 गि य.ब. मा पास भूएका नक्सा सांख्र्ाः  दस्िुर बापिको र्थाथय यर्ः 

 चालु य.ब.को वार्षयक लक्ष्र् रुः 

 चालु य.ब. को फाल्गणु मलहनासभम उठेको रकम रुः 

 

३) सवेा शलु्क 

क्र.स. सेवाको ककलसम दर 
सेवाग्राहीको 

सांख्र्ा 

सांकलन 

हुनसक् न ेकुल 

राजश् व 

गि य.ब 

मा प्राप् ि  

रकम 

१ हाटबजार     

२ पार्कय ङ     

३ बहाल लबरौटी शुल्क     

४ फोहोरमैला ्यतवस्थापन (सरसफाई)     

५ सडक बलत्त     

६ शौचालर्     

७ पाकय      

८ पर्यटककर् स्थल     

९ सडक, बसपाकय      

१० अचल सभपलि मूल्र्ाङ्कन     

 जभमा     

 

४) लबक्री 

क्र.स. सभपलिको ककलसम 

EIA/IEE 

प्रलिवेदन 

अनुसारको 

पररणाम 

दर 

सांकलन 

हुनसक् ने 

कुल राजश् व 

गि य.व. 

मा प्राप् ि  

रकम 

चालु य.व. 

को ठेक् का 

रकम 

१ 

ढुांगा, लगट्टी, वालुवा, माटो 

................... नाका 

................... नाका 

     

२ टेण्डर फमय (बार्षयक सांख्र्ा)      

३ पुस्िक वा नक्शा (सांख्र्ा)      
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४ अन्र् सभपलि      

 जभमा      

 

५) सभपलि भूाडा 

क्र.स. सभपलिको ककलसम पररणाम दर 

सांकलन 

हुनसक् ने 

कुल राजश् व 

गि य.व. 

मा प्राप् ि  

रकम 

चालु य.व. 

को 

अनुमान 

१ मेलसन औजार      

२ घर वा जग्गा वा पोखरी      

३ अन्र् सभपलि      

 जभमा      

 

६) दण्ड जररवाना 

क्र.स. दण्ड जररवानाको ककलसम पररणाम दर 

सांकलन 

हुनसक् ने 

कुल राजश् व 

गि य.व. 

मा प्राप् ि  

रकम 

चालु य.व. 

को 

अनुमान 

१ नक्शा पास      

२ छाडा गाईवस्ि/पश ु      

३ सडक वा सडक पेटी      

४ फोहोरमैला      

 अन्र्      

 

७) सवारी साधन कर (टेभपो, लजप, रक, रटपर, भ्र्ान, माईक्रोबस, लमलनबस/बस) 

क्र.स. सवारी साधनको ककलसम सांख्र्ा दर 

सांकलन 

हुनसक् ने 

कुल राजश् व 

गि य.व. 

मा प्राप् ि  

रकम 

चालु य.व. 

को 

अनुमान 

१ टेभपो      

२ लजप      

३ लमलनरक      

४ रक      

५ रटपर      

६ भ्र्ान      

७ माईक्रोबस      
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८ लमलनबस      

९ बस      

 अन्र्      

 

८) प्रदेशसांग बााँडफााँड हुन ेराजश् व 

क्र.स. राजश् वको ककलसम पररणाम दर 

सांकलन 

हुनसक् ने 

कुल राजश् व 

गि य.व. 

मा प्राप् ि  

रकम 

चालु य.व. 

को 

अनुमान 

१ सवारी साधन कर      

२ घरजग्गा रलजष् रेशन शुल्क      

३ मनोरांजन कर (करदािा)      

४ लवज्ञापन कर (करदािा)      

 अन्र्      

 

९) गााँउ/नगरपाललकाको स्वालमत्तमा रहेको जग्गा र र्सको हालको उपर्ोग सभबन्धी लववरणः 

 

 

१०) गााँउ/नगरपाललका िेरलभूरको सावयजलनक, पर्िय ऐलानी जग्गा र र्सको हालको उपर्ोगको अवस्थाः 

 

 

 

११) गााँउ/नगरपाललका िेरलभूरका महत्वपूणय पर्यटककर् र धार्मयक स्थलहरु सभबन्धी लववरणः 

 

 

 

१२) यन्िररक यर्का अन्र् कुनै थप सांभूा्यत स्रोि भूएमा सोको लववरणः  

 

 

 



मन्थली नगरपाललकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलन्िम प्रलिवेदन) 

   पेज | 67  

 

अनसुचूी ५ – जमु लमरटङका फोटोहरु 
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अनसुचूी ६ – िथर्ाङ्क सांकलनका फोटोहरु 
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अनसुचूी ७ – मस्र्ौदा प्रलिवदेन प्रस्ििुीकरणको फोटोहरु 
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अनसुचूी ८ – मस्र्ौदा प्रलिवदेन प्रस्ििुीकरणको माईन्र्टू 
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