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पररच्छेद १: पररचर् 

 
 

१.१ पृष् ठभूलम 

 

नेपािको राज्र् सञ् चािन संरचना सङ्घ, प्रदशे र स्थानीर् तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्र्शलिको प्रर्ोग तीन 

वटै तहिे गने व्र्वस्था लवद्यमान संलवधानिे गरेको छ । संवैधालनक अलधकारलभत्र रही स्थानीर् सरकार सञ् चािन 

ऐन, २०७४ िे स्थानीर् सरकारहरुिाई कार्य लजभमेवारी तथा स्रोत पररचािन गनय सक् ने उिे्र् अलधकार प्रदान 

गरेको छ । स्थानीर् सरकारिे आ-आफ्नो के्षत्रमा पने सेवा प्रवाह तथा लवकास लनमायणको क्षमतािाई वलृि गनय, आर् 

पररचािन क्षमतािाई वलृि गनय तथा आर् पररचािन क्षमतामा पलन सधुार गनय आवश्र्क हुन्छ । र्सका अलतररि 

प्राकृलतक तथा अन्र् मानवीर् कारणिे अकस्मात लसजयना हुने प्रलतकूि पररलस्थलतिाई सामना गनयसक् ने गरी 

उत्थानशीि हुन पलन आर् पररचािन क्षमता सदुृढ हुन ुपदयछ । 

 

स्थानीर् सरकारिाई संलवधानद्वारा प्रदि कार्यलजभमेवारी परुा गनय आवश्र्क पने साधनको पररपलूतयका िालग सङ्घ 

तथा प्रदशे सरकारबाट लविीर् समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, समपरुक अनदुान र लवशेष अनदुान लदन सक् ने 

व्र्वस्था गरेको छ । सङ्घ तथा प्रदशे सरकारबाट प्रदान गररने र्स्तो अनदुानिे मात्र स्थानीर् तहको सबै आवश्र्कता 

परुा गनय सभभव नहुन ेर राज्र् शलिको बााँडफााँड गदाय राज्र्को राजस्व अलधकारको समेत तहगत सरकारबीच शलिको 

बााँडफााँड गररने हुाँदा सङ्घीर् लवि व्र्वस्थापनका मान्र्ता अनसुार स्थानीर् तहिाई लवलभन् न कर तथा गैर कर 

िगाउने र उठाउने गरी राजस्व अलधकार समेत संवैधालनक रुपमै प्रदान गररएको छ । अनदुान र राजस्व अलधकार 

बाहके स्थानीर् तहिे संलवधान र सङ्घीर् काननू बमोलजम राजस्व बााँडफााँड बापत प्राप् त गनयसक् ने र नेपाि सरकारको 

पवूय स्वीकृलतमा ऋण लिन सक् ने काननुी व्र्वस्था समेत गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लचत्र 1:  लविीर् हस्तान्तण सभबन्धी व्र्वस्था 

साथै, नेपािको संलवधान र प्रचलित काननुहरूिे आलथयक तथा प्रशासलनक सक्षमताका आधारमा मािपोत वा 

भलूमकर, सभपलि कर, घर जग्गा रलजष्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, लवज्ञापन कर, घर बहाि कर 

लवत्तीर् हस्ताततरण 
लव

त्त
ीर्

 स
म

ान
ीक

रण
 अ

नु
द

ान 

स्थानीर् सरकार 

स
श

त
य अ

नु
द

ान 

स
म

पु
रक

 अ
नु

द
ान 

लव
शे

ष
 अ

नु
द

ान 

प्र
ाकृ

लत
क

 स्र
ोत

 रोर्
ल्

ट
ी ि

ााँड
फ

ााँड 

राज
श्व

 ि
ााँड

फ
ााँट

 (म
ु .अ

.क
. र आ

तत
ररक

 

अ
तत

श
ु ल्

क
) 



चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  2 | पा ना  

 

र व्र्वसार् करिाई स्थानीर् तहको अलधकार के्षत्रलभत्र रालखएको छ । र्सैगरी गैर करहरूमा राहादानी शलु्क, लभसा 

शलु्क, पर्यटन दस्तरु, सेवा शलु्क र दण्ड जररबाना िगाउने अलधकार सङ्घीर्सरकारिाई, पर्यटन शलु्क, सेवा शलु्क 

तथा दण्ड जररबाना िगाउने अलधकार प्रदशे सरकारिाई र सेवा शुल्क, पर्यटन शलु्क तथा दण्ड जररबाना िगाउने 

अलधकार स्थानीर् सरकारिाई लदइएको छ ।  

 

स्थानीर् तहका सरकारिे राजस्व असिुी तथा खचय सभबन्धी लवषर्मा सभबलन्धत सभा समक्ष लवधेर्कको रूपमा 

प्रस्ताव राखी सो प्रस्ताव बहुमतबाट पाररत गरी सो पाररत भएको लवधेर्किाई प्रदशे काननु बमोलजम (धारा २२६) 

प्रमालणत गरी ऐनको रूप लिएपलछ मात्र आभदानी तथा खचय गनय लमल्छ । स्थानीर् तहिे कुनै कर िगाउाँदा त्र्स्तो 

करको आधार, दर र सङ्किन गने तौर तररका काननुमा व्र्वस्था गरेरमातै्र गनुय पछय । 

 

स्थानीर् सरकारको बढ्दो खचय धान् नका िालग र उनीहरुको सामथ्र्य वलृि गनयका िालग ती लनकार्हरुको आन्तररक 

राजस्व पररचािन क्षमतामा वलृि गनुयपने आवश्र्कता बन् न पगेुको छ । र्सका िालग स्थानीर् तहको राजस्व 

अलधकारका सभभावनाहरुको खोजी गने, सभभाव्र् के्षत्रको राजस्व पररचािनका िालग अविभबन गनुयपने नीलतगत, 

काननूी र व्र्वस्थापकीर् सधुारका उपार्हरु पलहचान गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने र ती सबै प्रर्ासका आधारमा 

आगामी लदनमा पररचािन गनय सलकने वास्तलवक आन्तररक आर्को प्रके्षपण गने कार्यका िालग राजस्व सधुार 

कार्यर्ोजना खााँचो दलेखन्छ । 

 

र्सै पषृ्ठभलूममा चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको राजस्व सभबन्धी वतयमान लस्थलत अध्र्र्न र लवश् िषेण गरी 

राजस्व सधुारका िालग गनुयपने कार्यहरुको पलहचान गने, समग्र राजस्व प्रशासनिाई सदुृढ गने तथा सोका आधारमा 

आगामी तीन आलथयक वषयको राजस्व प्रक्षेपण कार्यमा सहजीकरण गनयको िालग राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 

(Revenue Improvement Action Plan) तर्ार गरी अविभबन गनुयपने आवश्र्क छ । सोही कार्यका िालग 

प्रदशे तथा स्थानीर् शासन सहर्ोग कार्यिम अन्तगयत वागमती प्रदशे शसुासन केन्रिे चौतारा सााँगाचोकगढी 

नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार गनयका िालग आवश्र्क प्रालवलधक सहर्ोग गने कार्यिम अन्तगयत 

र्ो राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार पररएको हो । 

र्ो कार्यर्ोजना तर्ार गने िममा नगरपालिकाका प्रलतलनलध, कमयचारी तथा अन्र् सरोकारवािा पक्षहरुिाई राजस्व 

पररचािनको के्षत्रमा आधारभतू अलभमखुीकरण गन,े नगरपालिकाको आन्तररक आर् सधुारका िालग 

सहभालगतात्मक लवलधबाट समस्र्ा तथा अवसरहरुको पलहचान गरी मु् र् उपिलधधका रुपमा नगरपालिकाको 

कार्यर्ोजना तर्ारी र आर् सभभाव्र्ताको लवश् िेषण गरी नगरपालिकाको आर् प्रक्षेपणिाई मागयदशयन जस्ता कार्यहरु 

सभपन् न गररएको छ । 

 

१.२ राजस्व सुधार र्ोजनाको औलचत्र् 

 

सङ्घीर्तामा तहगत सरकारिाई संलवधानिे नै कार्यलजभमेवारी लनलश् चत गरी ती लजभमेवारीहरु परुा गनय आवश्र्क 

स्रोतको व्र्वस्था गदाय अन्तरसरकारी लविीर् हस्तान्तरणको अिावा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा तोलकएका स्रोतबाट 

संलवधानिे प्रदान गरेको अलधकार अनरुुप स्थानीर् तहिे राजस्व पररचािन गरी साधन स्रोतको जोहो गदयछन ् । 

जनताको बढ्दो माग बमोलजमको खचय धान् नका िालग आवश्र्क सामथ्र्य अलभवलृि गनय पलन ती स्थानीर् 

सरकारहरुको आन्तररक राजस्व पररचािन क्षमतामा वलृि हुन ुअपररहार्य हुन्छ । र्सका िालग स्थानीर् तहको राजस्व 
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अलधकारका सभभावनाहरुको खोजी गनय, सभभाव्र् के्षत्रको राजस्व पररचािनका िालग अविभबन गनुयपने नीलतगत, 

काननूी र व्र्वस्थापकीर् सधुारका उपार्हरु पलहचान गरी लतनको र्थोलचत कार्ायन्वर्न गनय र ती सबै प्रर्ासका 

आधारमा आगामी लदनमा पररचािन गनय सलकने वास्तलवक आन्तररक आर्को प्रक्षेपण गने कार्यका िालग राजस्व 

सधुार कार्यर्ोजना महत्वपूणय औजार हुने लवश् वास गररन्छ ।  

स्थानीर् तहिाई कर वा गैर कर वापत रकम लतने स्थानीर् लनवासीहरुिे आफूिे लतरेको करको सदपुर्ोग भए नभएको 

लनगरानी गने र र्स लवषर्मा लनर्लमत रुपमा आफ्नो नगरपालिका तथा नगरपालिकासाँग प्रश् न सोध् ने हुनािे ती 

लनकार्हरु पलन जनताप्रलत सोझै उिरदार्ी हुने वातावरण लसजयना हुन्छ । सेवा प्रवाहमा पलन सधुार हुन्छ र स्थानीर् 

जनताको सन्तलुष् टको मात्रा पलन बढ्द ैजान्छ । आन्तररक स्रोतबाट पररचालित राजस्व खचय गदाय स्थानीर् तहिे 

कुनैपलन बाह् र् शतयहरु पािना गनुय नपने भएकोिे र्सको मात्रा जलत बढी भर्ो त्र्लत बढी मात्रामा स्वार्िताको 

अनभुलूत गदयछन ्। र्सरी स्थानीर् तहहरुिे जलत बढी स्वार्तता पवूयक काम गनय पाउाँछन ्त्र्लत नै सङ्घीर्ता सफि 

र सदुृढ हुाँद ैजान्छ । 

वैधालनक रुपमा नै स्रोत साधनमालथ उल् िे्र् अलधकार प्राप् त भएको िामो समर्सभम पलन आन्तररक स्रोत तथा 

राजस्व कमजोर रहने र लनरन्तर सङ्घ तथा प्रदशेबाट प्राप् त हुने अनदुानमा नै भर पनुयपने अवस्था भएमा स्थानीर् 

सरकारको स्वार्िता तथा दीगोपनमा प्रश् नलचन्ह िाग् ने सभभावना रहन्छ । र्स पररपेक्ष्र्मा स्थानीर् सरकारहरुि े

समर्मै काननुिे अल्तर्ारी लदएका के्षत्रमा आन्तररक राजस्वको सभभावना अध्र्र्न गरी काननुसभमत रुपमा 

राजस्वको क्षमता लवस्तार गदै जान ु आवश्र्क हुन्छ । र्सका िालग जन लनवायलचत पदालधकारीहरु र राष् रसेवक 

कमयचारीहरुिाई संलवधानिे प्रदि गरेका काम कतयव्र् र अलधकारहरु कुशिता साथ सभपादन गरी नागररकहरुिाई 

लछटो छररतो गणुस्तरीर् सेवा प्रवाह सलुनलश् चत गनय सहर्ोग परु् र्ाउन ुपलहिो र महत्वपणूय कार्य हो भन ेभखयरै सभपन् न 

भएका स्थानीर् तहको संस्थागत अवस्था स्व-मूल्र्ाङ्कन गरी सधुारका के्षत्रहरुको पलहचान गरी तदनरुुप 

आवश्र्कता र मागमा आधाररत  क्षमता लवकासका कार्यिमहरु सञ् चािन गद ैिैजान ुअको आवश्र्कता हो । 

र्सका साथै स्थानीर् तहिाई संलवधान र ऐनिे लदएको अलधकार प्रर्ोग गरी लविीर् रुपमा सवि र सक्षम बनाउन 

राजस्व पररचािन सभबन्धी ज्ञान, लशप र क्षमता अलभवलृि गद ैसावयजलनक लवकास लनमायण र सेवा प्रवाहमा सक्षम 

बनाउन आवश्र्क छ । 

नगरपालिकामा थप आन्तररक राजस्व पररचािन गनय र्सको अलधकार क्षेत्रलभत्र उपिधध सबै आन्तररक आर्का 

स्रोतहरुबाट सभभाव्र् राजस्व पररचािन गनुय अलनवार्य हुन्छ । र्समा सधुार ल्र्ाउन नगरपालिकाको बाह् र् वातावरण 

तथा राजस्व प्रशासनको समेत लवश् िेषण गनुयपने हुन्छ । र्सैिे राजस्व पररचािनमा सधुारका कृर्ाकिापहरु पलहचान 

गरी सोको कार्ायन्वर्नबाट स्थानीर् तहको आन्तररक आर्मा पनय सक् ने प्रभाव समेतका आधारमा आगामी लदनमा 

प्राप् त हुन सक् न ेराजस्वको प्रक्षेपण गनय स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ को प्रावधान तथा प्रदशे शसुासन 

केन्रको कार्यशतय बमोलजम तोलकएको स्थानीर् तहको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएकोछ । र्स राजस्व 

सधुार कार्यर्ोजनाबाट पालिकािाई आफ्नो आन्तररक आर् पररचािन सधुारका साथै राजस्व प्रके्षपणिाई 

र्थाथयपरक, समन्र्ालर्क, सहभालगतामिूक र वैज्ञालनक बनाई बजेट तजुयमा प्रकृर्ािाई थप व्र्वलस्थत गनय मद्दत पगु् ने 

अपेक्षा गररएको छ ।  

र्सै सन्दभयमा तर्ार पाररएको र्स राजस्व सधुार कार्यर्ोजनािे चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको आन्तररक 

आर् पररचािनमा सधुार ल्र्ाउनको िालग राजस्व सधुारका कृर्ाकिापहरु पलहचान गनय र पलहचान गररएका 

कृर्ाकिापहरुको कार्ायन्वर्नबाट नगरपालिकाको आन्तररक आर्मा पनय सक् ने प्रभाव समेतका आधारमा आगामी 
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लदनमा प्राप् त हुन सक् ने राजस्वको प्रके्षपण समेत गनय सहर्ोग परु् र्ाउने छ । राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाको 

औलचत्र्को सारांशिाई लनभ न लचत्रमा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

लचत्र 2:  राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको औलचत्र् 

१.३ राजस्व सुधार र्ोजनािे राखेका उदे्दश्र्हरु 

 

नगरपालिकाको आन्तररक आर्का सभभावनाहरुको पलहचान तथा अलधकतम पररचािनका िालग दलेखएका 

समस्र्ाहरु न्र्नूीकरण गनय कार्यर्ोजना तर्ार गरी सोको आधारमा आगामी ३ वषयको आर् प्रके्षपण गनय 

नगरपालिकािाई सहर्ोग परु् र्ाउन ु नै र्स र्ोजनाको मिूभतू उद्दशे्र् हो । र्स र्ोजनाका खास उद्दशे्र्हरु दहेार् 

अनसुार रहकेा छन ्: 

▪ नगरपालिकाका जनप्रलतलनलधहरु र कमयचारीहरुिाई राजस्व सुधार कार्यर्ोजना सभबन्धी अलभमुखीकरण गने । 

▪ शीषयकगत रुपमा सभभालवत करका आधार तथा लवगत तीन आलतयक वषयहरुको आन्तररक आर्को अवस्थाको 

लवश् िेषण गने । 

▪ नगरको राजस्व वलृिको िालग आर्का प्रमखु स्रोतहरुको सभभावना र र्थाथय असुिीको वस्तलुस्थलत लवश् िेषण  

गने । 

▪ नगरपालिकाको राजस्व प्रशासनको साँगठनात्मक ढााँचा तथा आन्तररक िेखा प्रणािी सलहत नगरपालिकाको 

राजस्व प्रशासनको लवद्यमान अवस्थाको लवश् िेषण गने । 

१. नगरपालिकाको राजस्वका सभभावना, लतनय सक् ने क्षमता र राजस्व प्रशासनको

लवश् िेषण गरी आवश्र्क सधुारका उपार्हरु पलहचान गनय ।

२. नगरपालिकाको आन्तररक आर्का आधारहरु, करको दार्रा र दरको सभभाव्र्ता

लवश् िेषण गरी राजस्व प्रक्षेपण गनय ।

३. व्र्वसार्मतै्री कर प्रशासनबाट स्थानीर् उद्यम, व्र्वसार् िगार्तका आलथयक लवकास

लिर्ाकिापहरुिाई करको आधार अन्तगयत समेट् न आवश्र्क मागयदशयन प्रदान गनय ।

४. नगरपालिकािे अपनाउनु पने आर् सधुारका कार्यर्ोजना तर्ार गरी सो तहको राजस्व

सधुार गनय ।

५. नगरको आवलधक र्ोजना अन्तगयतका र्ोजनाहरुको कार्ायन्वर्न गनयको लनलमि स्रोत

सलुनलश् चत गनय ।

६. वालषयक बजेटिाई बढी र्थाथयपरक, प्रभावकारी र उद्दशे्र्मिूक बनाउन ।

७. नगरपालिकाको काम कारवाहीिाई अझै पारदशी बनाई नागररकहरु प्रलत लजभमेवार

बनाउन ।
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▪ नगरपालिकाको आन्तररक आर् वलृिका सभभावनाहरु पलहचान गरी आन्तररक आर् सधुार कार्यर्ोजना र 

प्रके्षपण सलहतको आन्तररक आर् सदुृढीकरण कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

▪ नगरपालिकाको आगमी तीन वषयको संभालवत आर् प्रक्षेपण गने । 

▪ नर्ााँ सभभावनाहरुको पलहचान गद ै स्थानीर् तहिे अपनाउनपुने सधुार रणनीलत सलहतको राजस्व सधुार 

कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

 

१.४ राजस्व सुधार र्ोजना तजुयमा लवलध र प्रलिर्ा 

 

१.४.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका चरणहरु 

 

नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाको चरणहरुमा कार्यर्ोजनानको थािनी दलेख राजस्व सधुार 

कार्यर्ोजनाको अलन्तम स्वीकृलत सभम पदयछ ।  राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको लनमायण गदाय नगरपालिकाका 

जनप्रलतलनलध,  कमयचारी, 

राजस्व परामशय सलमलत 

िगर्ात 

सरोकारवािाहरुको 

अपनत्व र क्षमता 

अलभवलृि गने उद्दशे्र्िे 

सहभालगतामिूक लवलध 

अविभबन गररएको 

लथर्ो । र्सको 

मागयदशयकका रुपमा 

सङ्घीर् मालमिा तथा 

सामान्र् प्रशासन 

मन्त्रािर्द्वारा जारी 

गररएको स्थानीर् तहको 

राजस्व सधुार 

कार्यर्ोजना तजुयमा 

सभबन्धी लदग्दशयन, 

२०७६ िाई अबिभबन 

गररएको छ । साथै 

स्थानीर् आवश्र्कता 

अनसुार सभभाव्र् स्थानीर् राजस्वका स्रोतहरुिाई समेट्ने उद्दशे्र्िे तथ्र्ाङ्क तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर्द्वारा 

जारी लनदलेशका बमोलजम राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाका िालग मिुत: Coaching & Mentoring (स्थिगत 

रुपमा साँगसाँगै काम गद ैलसकाउाँद ैजाने) लवलधमा आधाररत भई मालथ उल्िेखलत चरणहरुमा लनभन प्रकारका प्रकृर्ामा 

आधाररत रही र्ो र्ोजना तर्ार गररएको छ; 

१
• राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सभबन्धी लनणयर् र समर् लनधायरण

२
• र्ोजना तजुयमा कार्यदि गठन

३
• र्ोजना तजुयमाका िालग आवश्र्क सन्दभय सामग्रीहरु सङ्किन तथा अध्र्र्न

४
• प्रारलभभक कार्यशािाको आर्ोजना 

५
• सचूना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्किन एवम ्लवश् िेषण

६
• राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ारी (प्रारलभभक)

७
• राजस्व सभभावना लवश् िेषण तथा राजस्व प्रक्षेपण

८
• र्ोजनाको मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ारी

९
• मस्र्ौदा प्रलतवेदन नगरपालिकामा प्रस्तुलत र सझुाव सङ्किन

१०
• मस्र्ौदा पनुराविोकन र अलन्तम मस्र्ौदा तर्ारी

११
• कार्यपालिकाद्वारा स्वीकृलत

लचत्र 3:   राजस्व सधुार कार्यर्ोजना प्रलिर्ा तथा चरणहरु 
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▪ चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकामा कार्य प्रारभभ गनुयभन्दा पलहिा परामशयदातािे प्रदशे शसुासन केन्रको 

सभबलन्धत लवज्ञ वा तोलकएको कमयचारीहरुसाँग चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकामा गनुयपने कार्यको र्ोजना 

बनाई छिफिबाट अलन्तम रुप लदई अगालड बढाईएको लथर्ो । 

▪ चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाबाट राजस्व कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यको गुणस्तर सलुनलश् चतताका िालग 

परामशयदातािे लनर्लमत रुपमा चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका तथा प्रदशे शसुासन केन्रसाँग समन्वर् र 

अनतलिय र्ा गद ैर्ो प्रलतवेदन तर्ार गरेको छ । सो कार्यका िालग सेवा प्रदार्क संस्थािे र्ो कार्य गनयका िालग 

लवस्ततृ कार्यर्ोजना समेत पेश गरेको छ । परामशयदातािे प्रदशे सशुासन केन्रको सभबलन्धत लवज्ञ वा तोलकएको 

कमायचारीहरुसाँग लनरन्तर समन्वर्मा कार्य गरेको छ । 

▪ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना लनमायण प्रकृर्ािाई सहभालगतामिूक लवलधबाट सञ् चािन गररएको छ । र्सिे गदाय 

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाका कमयचारीहरुको पलन क्षमता अलभवलृि हुने लवश् वास लिइएको लथर्ो । 

र्स सन्दभयमा चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाका नगर प्रमखु, उप-प्रमखु तथा अन्र् जनप्रलतलनलध, 

कमायचारी एवम ् सरोकारवािाहरुको सहभालगता र समहूगत छिफिबाट राजस्व सधुार सभबन्धी 

आवश्र्कताहरु पलहचान गररएको लथर्ो । 

▪ सङ्घीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर्िे तर्ार पारेको नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 

तजुयमा लदग् दशयन, २०७६ मा उल्िेलखत सभबलन्धत फारामहरु लवलध तथा प्रकृर्ाहरु प्रर्ोग गरी (छिफि तथा 

कार्यशािा) माफय त राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण गररएको छ (फारामहरु अनसुचूी १-४) । 

▪ र्स प्रकृर्ाबाट पलहचान गररएका आवश्र्कताहरुिाई एलककृत गरी चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको 

३ वषे राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार पारी सो मस्र्ौदा दस्तावेज चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकामा 

प्रस्तलुतकरण गरी आवश्र्क सुझावहरुिाई सङ्किन गरी प्राप्त सझुावहरु समेत समावेश गरी अलन्तम प्रलतवेदन 

तर्ार गररएको छ । 

▪ राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको अलन्तम दस्तावेज (लवद्यतुीर् तथा भौलतक प्रलत) चौतारा सााँगाचोकगढी 

नगरपालिका र प्रदशे शसुासन केन्र, जाविाखेििाई बुझाइएको छ । 

▪ प्रदशे शसुासन केन्रबाट कार्यिमको अलन्तम भिुानी लिनका िालग प्रदशेमा गठन मूल्र्ाङ्कन सलमलतको 

अलन्तम मलू्र्ाङ्कन पश् चात खचयसाँग सभबलन्धत आवश्र्क लवि, भरपाई सलहत कार्यिमको अलन्तम प्रलतवेदन 

बझुाइएको छ । 

 

१.४.२ सतदभय सामग्री सङ्किन तथा अध्र्र्न 

 

अध्र्र्न कार्यको प्रारभभमा लवज्ञ समहूबाट लवलभन् न स्रोतहरुबाट सन्दभय सामग्रीहरुको सङ्किन तथा पनुराविोकन 

गररएको छ । र्स िममा अध्र्र्न तथा पनुराविोकन गररएका मु् र् सामाग्रीहरु दहेार् अनसुार रहकेा छन ्: 

 

▪ चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ 

▪ नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सभबन्धी लदग्दशयन, २०७६ 

▪ नेपािको संलवधान, २०७२ 

▪ स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ 

▪ अन्तर सरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 
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▪ चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको आर्/व्र्र् लववरण (आ.व. २०७५/७६-२०७८/७९) 

▪ चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको नगरसभाबाट स्वीकृत भएको आ.व. २०७८/७९ का िालग 

लनधायरण गररएको लवलभन् न करहरुको दर रेट (आलथयक ऐन २०७८) 

▪ आन्तररक राजस्व व्र्वस्थापनको तेस्रो सधुार कार्यर्ोजना (२०७५/७६-२०७७/७८) 

▪ बागमती प्रदशेको आलथयक ऐन, २०७६ 

▪ रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोग ऐन, २०७४ 

▪ आलथयक कार्यलवलध तथा लविीर् उिरदालर्त्व सभबन्धी ऐन, २०७६ 

▪ सावयजलनक लनजी साझेदारी तथा िगानी ऐन, २०७५ 

 

१.४.३ प्रारलम्भक अलभमुखीकण तथा राजस्व कार्यर्ोजना सम्ितधी छिफि 
 

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजनािे तर्ारीको िालग लनधायररत उद्दशे्र्हरु प्राप्त गनय 

परामशयदाताका प्रालवलधक तथा लवज्ञहरुिाई पररचािन गनुय पवूय वागमती प्रदशे सुशासन केन्रको तफय बाट र्ोजना 

तजुयमा सभबन्धी अलभमलुखकरण कार्यिमहरु संचािन गररएको लथर्ो । अलभमखुीकरण कार्यिममा वागमती प्रदशे 

सशुासन केन्रमा कार्यकारी लनदशेक िगार्त अन्र् सभबलन्धत कमयचारी, राजश् व सधुर र्ोजना तजुयमा टोलिका टोिी 

प्रमखु, लवषर् लवज्ञ आलदको सलिर् सहभालगता रहकेो लथर्ो । तत पश् चात परामशयदाताको तफय बाट नगरपालिकामा 

छिफि तथा आवश्र्क सचूना संकिन गनयको िालग प्रालवलधकहरु पररचालित गररएको लथर्ो ।  

 

१.४.४ नगरपालिकासाँग छिफि र सूचना सङ्किन  

 

र्स नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ारीको िालग परामशायदाताको टोिीिे प्रारलभभक चरणमा 

नगरपालिकाबाट सचूना संकिन गने उद्दशे्र्िे टोिी पररचािन गरेक लथर्ो । र्स टोिीिे नगरपालिका प्रमखु तथा 

उप-प्रमखु, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, केही वडाका वडा अध्र्क्ष,  कार्यपालिका सदस्र्, उद्योग वालणज्र् सदस्र्, 

िेखा अलधकृत, ईलन्जलनर्र, िगार्तहरुसाँग छिफि गरी राजस्व पररचािनको िालग हािसभम पररचािन गरर 

आएका करका आधारहरु, राजस्व पररचािनको लवद्यमान अवस्था, सधुार गनय सलकने के्षत्र, राजस्व प्रशासनको 

वतयमान संरचना, र्समा सधुार गनय सलकने के्षत्र, पदालधकारी तथा कमयचारीको क्षमता लवकासका सवािहरु र हाि 

तर्ार गनय िागेको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा र र्सको प्रलिर्ाबारे जानकारी गराई नगरपालिकाको भलूमका 

सभबन्धमा स्पष् ट पारेको लथर्ो । र्स सभबन्धी छिफिको लमलटङ माइन्र्टू समेत अनसुचूी ५ मा रालखएको छ ।  

  

र्सै छिफिमा नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाका िालग कार्यतालिका लनधायरण तथा कार्यलजभमेवारी 

लनधायरण गरी आवश्र्क सचूना सङ्किन फाराम अनसुार सभबलन्धत सचूना, सामग्रीहरु आलदका आधारमा चौतारा 

सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको राजस्वको अवस्था बारे जानकारी हालसि हुनकुा साथै मु् र् सवािहरु पलहचान गनय 

मद्दत पगेुको लथर्ो । आवश्र्क सन्दभय सामग्रीहरुको अध्र्र्न तथा लवश् िेषण पश् चात लवज्ञहरुको टोिीबाट तथ्र्ाङ्क 

तथा सचूना सङ्किनका िालग आवश्र्क फारामहरुको तर्ार गरी सो फारामिाई अलन्तम रुप लदन र्स कार्यर्ोजना 

तर्ारीमा सङ्िग् न लवज्ञहरुबीच आवश्र्क छिफि र अन्तरलिर्ा समेत गररएको लथर्ो (माइन्र्टू-अनसुचूी ५) । 

सचूना सङ्किनका िालग तर्ार गररएको  फारमहरु लनभ नानसुार रहकेा छन ् (अनसुचूी १-३)। 
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▪ नगरपालिकाको पररचर्को िालग आवश्र्क आधारभतू र संस्थागत सचूना तथा मु्र् 

पदालधकारीहरुसाँगको परामशयका िालग तर्ार गररएको सचूना सङ्किन चेकलिष् ट अनसुचुी १ मा रहकेो 

छ । र्स सचूीमा मु् र्त: नगरपालिकाको संलक्षप् त पररचर्, र्सको गठन, राजस्व प्रशासनको अवस्था र 

लवगत तीन आलथयक वषयको राजस्व पररचािनको लस्थलत बारे जानकारी लिने उद्दशे्र्िे र्ो फारमको प्रर्ोग 

गररएको छ । 

▪ राजस्वका शीषयकगत समहू छिफिका िालग आवश्र्क सूचनासाँग सभबलन्धत फारम अनुसचूी २ मा रहकेो 

छ । स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ मा व्र्वस्था भए अनसुार कर र गैरकरहरुको शीषयकगत रुपमा 

वतयमान समस्र्ाहरु, सभभावना, समाधानका िालग गनुयपने उपार्हरु र लजभमेवार लनकार्को पलहचान र 

कार्ायन्वर्नको समर्ावधीका बारेमा समहूगत रुपमा छिफि गनयका िालग र्ो फारम प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको 

हो ।  

 

१.४.५ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ारी तथा राजस्व प्रके्षपण  

 

सन्दभय सामग्री सङ्किन तथा अध्र्र्न, नगरपालिकासाँगको प्रारलभभक छिफि तथा अन्तरयलिर्ा र 

नगरपालिकाबाट सचूना सङ्किन गररसकेपलछ संकलित तथ्र्ांकिाई लवश् िेषण गने कार्य सभपन् न भएको लथर्ो । 

संकलित तथ्र्ाङ्कको लवश् िषेणका आधारमा पलहचान भएको वालषयक कूि सभभाव्र्ता र स्रोतबाट प्राप् त हुन सक् न े

राजस्विाई आगामी तीन वालषयक वषयका िालग प्रक्षेपण गररएको लथर्ो ।  राजस्व प्रक्षेपण गदाय लवगतका आ.व.हरुको 

र्थाथय आर्को आधारमा तथ्र्ांकशास्त्रीर् उपकरणहरु (Statistical tool) को प्रर्ोग गरी तथ्र्परक रुपमा आगामी 

वषयहरुको आर् प्रक्षेपण गररएको लथर्ो ।  

 

१.४.६ मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ारी तथा नगरपालिकामा प्रस्तुतीकरण र सुझाव संकिन 

 

स्थिगत अध्र्र्न तथा छिफिबाट संकलित तथ्र्ांकिाई लवश् िेषण गरी उपिधध सचूनाका आधारमा राजस्व 

सधुार कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ार गररएको लथतो । उि मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रदशे शसुाशन केन्र तथा 

नगरपालिकामा समेत पेश गररएको लथर्ो । नगरपालिकामा पेश गररएको उि मस्र्ौदा प्रलतवेदन बारे प्रस्ततुीकरण, 

छिफिको िालग लमलत २०७९।०३।१३ गते एक लदने कार्यशािा गोष् ठीको आर्ोजना गररएको लथर्ो (माइन्र्टू 

अनसुचूी- ५) । उि कार्यशािा गोष् ठीमा नगरपालिकाका प्रमखु, उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासलकर् अलधकृत, सभबलन्धत 

शाखाका कमयचारीहरु, परामशयदाताका लवज्ञहरु िगार्त अन्र् सरोकारवािा व्र्लिहरुको सहभालगता रहकेो लथर्ो । 

र्स कार्यशािा गोष्ठीमा परामशयदाताको तफय बाट अध्र्र्न टोिीिे राजस्व कार्यर्ोजनाको बारेमा लवस्ततृ 

प्रस्तलुतकरण गरेको लथर्ो । प्रस्ततुीकरणमा नगरको राजस्वको लवद्यमान अवस्था, भलवष्र्को संभावना, राजस्वका 

आर्ामहरु िगर्ातका लवषर्िाई प्रकाश पररएको लथर्ो । कार्यशािा गोष्ठीमा उपलस्थत सदस्र्हरुिे राजस्वका 

लवलवध लवसर्मा सझुाव प्रदान गनुय भएको लथर्ो । सो कार्यशािा गोष्ठीबाट प्राप्त सझुावहरुका साथ साथै 

नगरपालिकाको राजस्व परामशय सलमलतबाट उपिधध गराइएको सझुावहरु समेत समावेश गरी अलन्तम प्रलतवेदन 

तर्ार गररएको छ । साथै, प्रदशे शसुासन केन्र, जाविाखेि माफय त वागमती प्रदशे सरकार आलथयक मालमिा तथा 

र्ोजना मन्त्रािर्बाट लमलत २०७९।०३।२३ गते प्राप्त १० बुाँद ेसझुावहरुिाई समेत समेटी र्ो अलन्तमर प्रलतवेदन तर्ार 

गररएको (अनसुचूी-६) ।  
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फोटोः चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकामा मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्ततुीकरण, छिफि तथा सझुाव संकिन 

 

१.४.७ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न तथा अनुशरण 

 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजनािाई नगरपालिकािे आवश्र्क छिफि तथा स्वीकृलत गरी कार्ायन्वर्न गने र कार्यर्ोजना 

बमोलजम कार्य भए नभएको भन् ने बारेमा समर् समर्मा समीक्षा र आवश्र्कता अनसुार सधुारका िालग छिफि 

गनय लनर्लमत रुपमा गनुयपने अनगुमन सभबन्धी सझुाव समेत प्रस्ताव गररएको छ (पररच्छेद ७) । नगरपालिकामा 

मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्ततुीकरणजा िममा राजस्व सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न गदाय चाल्नपुने रणनीलत र 

लिर्ाकिाप तथा राजस्व पररचािनका सभबन्धमा समेत चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको पदालधकारी तथा 

कमयचारीहरुिाई प्रलशक्षण गने गररएको लथर्ो ।  

 

१.५ राजस्व सुधार र्ोजनाका सीमाहरु 

 

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना लनभ नानसुारका सीमामा रही तर्ार गररएको छ । 

▪ नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्य र्ोजना तर्ारी गदाय राजस्व सभबन्धी लवश् िषेण कार्य मिू रुपमा 

नगरपालिका कार्ायिर्िे उपिधध गराएको आलथयक तथ्र्ांक, अलभिेख, दस्तावेज, प्रलतवेदन तथा लद्वतीर् 

स्रोतहरूबाट प्राप् त नगरको लवलवध तथ्र्ाङ्क तथा सचूनाहरूमा आधाररत रहकेो छ ।  

▪ नगरपालिकाको जनसं्र्ा तथा आलथयक गलतलवलधमा हुने वलृि, नगरपालिकािे प्रवाह गने सेवामा हुने वलृि 

र नागररक सन्तषु् टीमा हुन े वलृि, नगरपालिकाको मलू्र्ांङकन दरमा हुने वलृि तथा राजश् वका दरको 

पनुराविोकन आलद कृर्ाकिापहरूिे भलवश्र्को राजस्व संकिनमा असर पनय सक्दछ । र्स्ता 

लवषर्हरुिाई आर् प्रक्षेपणमा पवूय अनमुान गनय कठीन हुने हुाँदा र्ी लवषर् र्स अध्र्र्नको के्षत्रलभत्र समेट्न 

सलकएको छैन ।  

▪ कलतपर् तथ्र्ांकहरुिाई ऐलतहालसक प्रवलिको आधारमा लवश् िेषण गररनपुने र त्र्स्ता तथ्र्ांकहरु लवगत ३ 

वषयको समेत प्राप्त नभएको तथा प्राप्त भएका केही तथ्र्ांकहरु समेतमा एकरुपता नभएको।नदलेखएकोिे 

तथ्र्ांशास्त्रीर् उपकरणहरुको प्रर्ोग गरी लवश् िेषण तथा प्रक्षेपण गनय सलकएको छैन । र्स्ता तथ्र्ांकहरुिाई 

अनमुालनत आधारमा लवश् िेषण र प्रक्षेपण गररएको छ ।  
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पररच्छेद २. नगरपालिकाको लवद्यमान अवस्था   

 

२.१ संलक्षप् त पररचर् 

 

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको राजस्व सभभाव्र्ता पलहचान, पररचािन र व्र्वस्थापनका िालग 

नगरपालिकाको वस्तलुस्थलत, आलथयक गलतलवलध, मानवीर् संसाधान तथा भौलतक स्रोत साधन िगार्तको महत्वपणूय 

भलूमका रहन्छ । र्स पररच्छेदमा नगरपालिकाको संलक्षप् त पररचर्, मानव संसाधनको अवस्था र नगरपालिकाको 

भौलतक सभपलिको अवस्था प्रस्ततु गररएको छ । 

 

२.१.१ अवलस्थलत तथा प्रशासलनक लवभाजन 

लसन्धपुाल्चोक लजल्िामा लवद्यमान १२ स्थानीर् तहहरु (३ नगरपालिका र ९ गाउाँपालिका) मध्र्े लजल्िाको 

दरमकुामिाई समेत समेटेको चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका एक हो । नेपािको संलवधानको धारा २९५ को 

उपधारा (३) बमोलजम गलठत नगरपालिका, गाउाँपालिका तथा लवशेष, संरलक्षत वा स्वार्ि के्षत्रको सं्र्ा तथा 

लसमाना लनधायरण आर्ोगिे लमलत २०७३ पसु २२ मा पेश गरेको प्रलतवेदनअनसुार तत्कािीन माननीर् संघीर् 

मालमिा तथा स्थानीर् लवकास मन्त्रीको संर्ोजकत्वमा गलठत सलमलतिे लमलत २०७३÷११÷२० मा पेश गरेको 

प्रलतवेदनको आधारमा नेपाि सरकारिे लमलत २०७३÷११÷२२ मा सालवकका चौतारा न.पा., स्र्ाउिे, बतास,े ईखुय, 

कदमबास, सााँगाचोक र ठूिो लसरुवारी गा.लव.स. समावेश गरी चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका घोषणा गररएको 

हो । र्स नगरपालिकामा१४ वडाहरू कार्म गररएको छ । र्ो नगरपालिका सामलुन्रक सतहबाट अन्दाजी ६०० लमटर 

दलेख २,८०० लमटरको उचाइमा रहकेो छ । र्स नगरपालिकाको लसमाना पवूयतफय  चभपादवेी र लखलजदभेबा 

नगरपालिका, पलश् चममा रामेछाप लजल्िा, उिरमा लखलजदभेबा नगरपालिका र दलक्षणमा चभपादवेी नगरपालिकासाँग 

जोलडएको छ । नगरपालिकाको प्रशासलनक लवभाजन दहेार् बमोलजम रहकेो छ; 

 

तालिका 1: वडा लवभाजन तथा भौगोलिक अवस्था सभबन्धी लववरण 

वडा नं. समावेश गालवस समावेश भएको वडा के्षत्रफि (व लकमी) 

१ स्र्ाउिे १-९ २२.९१ 

२ वतासे १-५ ११.६२ 

३ वतासे ६-९ १०.५३ 

४ चौतारा न.पा. ५,६ ७.९३ 

५ चौतारा न.पा. ३, ४ र ७ ९.६५ 

६ चौतारा न.पा. १ र २ १२.३९ 

७ चौतारा न.पा. ८ र ९ ११.०५ 

८ ईखुय १-९ १२.४५ 

९ कदमबास १-९ १३.८६ 

१० सााँगाचोक १, २ र ७ ६.९५ 

११ सााँगाचोक ५, ८ र ९ १३.५६ 

१२ सााँगाचोक ३, ४ र ६ १०.०३ 

१३ ठूिो लसरुवारी १-६ ११.१७ 
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१४ ठूिो लसरुवारी ७-९ ११.१६ 

स्रोत:  नगरपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ 

 
नक्शाः चौतारा सााँगाचोक नगरपालिकाको अवलस्थलत नक्शा (स्रोतः चौतारा सााँगाचोक गढी नगरपालिका, २०७९) 

 

२.१.२ भ-ूके्षत्र, भू-िनोट तथा प्राकृलतक स्रोत  

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको कूि के्षत्रफि १६५.२५ वगय लक.लम. मा १००.६१ वगय लक.लम. खेतीपातीको 

िालग उपर्िु दलेखन्छ । ३४.७४ वगय लक.लम.जलमन वनजंगििे ओगटेको छ भने ०.६२ वगय लक. लम. जिके्षत्रिे 

ओगटेको छ । प्राकृलतक सभपदाको लहसाबिे र्ो नगरपालिका कृलषको िालग उपर्िु उवयर माटोको धनी हुनकुो साथै 

जिाधार भएको नगरपालिका हो । नगरपालिकाको प्रमखु खाद्यान्न तथा अन्न बािीमा धान, मकै, गहुाँ, कोदो, मास, 

आि,ु मसुरुो, अरहर, तोरी आलद हुन ्। 

 

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका हािको नर्ााँ संरचना अनसुार वागमती प्रदशे अन्तगयत रहकेो पहाडी लजल्िा 

लसन्धपुाल्चोकमा पदयछ । चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका समरुी सतहबाट ६२० लमटर उचाइदलेख २५०० 

लमटरसभमको उाँचाईमा फैलिएर रहकेो छ । र्ो नगरपालिकाको भ–ूआकृलत तथा माटोको बनोट मु् र्तर्ा तीन भागमा 

लवभाजन भएको दलेखन्छ जनु लनभन अनसुार छन;् 

 

(क) िेकािी भाग (२१३४ लम.भतदा मालथ) 

२१३४ लम.भन्दा मालथको भागिाई िेकािी भागमा लवभालजत गररएको छ । र्ो भाग सामान्र्तर्ा २१३४ लमटरभन्दा 

अग्िो, लहउाँदमा लनकै जाडो हुने लहउं पने तथा ग्रेनाईट ढुङ्गा, दशयन ढुङ्गा आलद प्रसस्त पाईने गदयछ । अन्न उत्पादन 
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पलन कम हुने र्स के्षत्रमा पशपुािनमा भेंडा, वाख्रा, चौंरी आलद पाल्ने गररन्छ । अन्नमा आि,ु मकै, जौ, फापर, कोदो 

मात्र उत्पादन हुने र्स के्षत्रमा सल्िो गरुास, धपुी, खसुय वांझ आलद लवरुवा पाईन्छन ्।  

 

(ख) पहाडी भाग (९१६–२१३४) 

१०६१ लमटर उचाइदलेख २१३४ लमटरसभमको भाग पने स्थान पहाडी भागमा पदयछ । स्वस्थ्र्कर हावापानीसमेत 

भएको र्स भेगमा पाखो बारीमा समेत राम्रो खेती हुन्छ । घनावस्ती भएको र्स भागमा मकै, गहुाँ, धान, कोदो, आिु 

उत्पादन गररन्छ । र्स भेगको जंगिमा कटुस, चाप, ओखर, लचउरी, लपपि, लटमरु, लचिाउने, साि आलदका रुख 

पाईन्छन ्। र्स के्षत्रमा सवै लकलसमका जातजालतका वसोवास रहकेो पाईन्छ । 

 

(ग) िेशी (६२०–९१५) 

तराई तथा लभत्री मधेशकोसमेत हावापानी पाउने र्स भेगमा समथर खेतबारी रहकेोिे राम्रो खेती हुन्छ । घनाबस्ती 

समेत रहकेो र्स के्षत्रमा व्र्ापाररक कृर्ाकिाप फस्टाउनकुो साथै साना घरेिे उद्योगहरू समेत रहकेो छन।् साि, 

साझ, लशररस, वैदार, बााँस, लनगािो, लचउरी आलदका रुखहरू पाइन्छन ्। धान, मकै, गहुाँ, तोरीको खेती गररन्छ । र्स 

के्षत्रमा गमीमा बढी गमी र लहउाँदमा न्र्ानो हावापानी कार्म हुन्छ । 

 

र्स नगरपालिकाको भलूमिाई भ–ूबनौट, प्रणािी, तथा भू–स्खिन जस्ता प्रबलृिका आधारमा अध्र्र्न गदाय भलूमको 

बगीकरणिाई त्र्सको उपर्ोगको सभभाव्र्ता र सघनता घट्द ैजाने  िममा रालखएको छ । अको शधदमा, भ–ूस्खिन 

वा भ–ूक्षर्ीकरणको प्रवलृि भ-ूबनोट अनसुार फरक पद ैजान्छ । चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको भलूमिाई 

भ–ूबनौट, पाररलस्थलतक प्रणािी, तथा भू–स्खिन जस्ता तत्वका आधारमा भलूमको वगीकरणिाई हदेाय 

नगरपालिकाको जलमनमा ०० दलेख ७५० सभमको लभरािोपन दलेखन्छ । र्स नगरपालिकाको भू–उपर्ोगको 

अवस्थािाई हदेाय धेरै लभरािो तथा कम समथर भलूम रहकेो पाइन्छ ।  

 

नगरपालिकाका लवलभन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा वडाहरूमा फैलिएर रहकेा नदी, खोिानािा तथा पोखरीहरूिे लवलभन्न 

लकलसमका जिचरहरू र पंछीहरूिाई सरुलक्षत बासस्थानको रूपमा आश्रर् लदइरहकेो पाइन्छ । र्स नगरपालिकामा 

मु् र् नदी तथा खोिाहरु पलन रहकेा छन ्। र्ी नदी तथा जिाधार के्षत्रबाट पशहुरूिे पानी लपउने र लकसानहरूिे 

समेत लसाँचाइको िालग पानीको प्रर्ोग गदयछन ्।  

 

२.१.३ जनसङ््र्ा, जातजालत तथा भाषाभाषी 

नगर प्रोफाइि, २०७६ अनसुार र्स नगर पालिकाको १४ वडाहरूमा रहकेा १४,३६५ घरपररवारमा अक्सर बसोबास 

गन ेकूि ५१,३४७ जनसं्र्ा रहकेो छ । तथ्र्ाङ्किाई हदेाय िैङ्लगक अनपुात प्रलत १०० जना मलहिाहरूमा परुुषको 

जनसं्र्ा भने कम अथायत ८४ जना दलेखन्छ । अकोतफय  प्रलतवगय लकिोलमटर क्षेत्रफिमा ३१० जनाको दरमा 

जनघनत्व रहकेो दलेखन्छ । अथायत ् नगरपालिकाको कूि के्षत्रफििे कूि जनसं्र्ािाई भाग गदाय प्रलतवगय 

लकिोलमटर के्षत्रफिमा ३१० जनसं्र्ा पनय आउाँछ । के्षत्रफिको लहसाबिे वडा नं. १ सबैभन्दा बढी के्षत्रफि भएको 

वडा हो भने जनसं्र्ाको लहसाबिे वडा नं. ५ सबैभन्दा बढी जनसं्र्ा भएको वडा हो । जनसं्र्ा र जनघनत्वको 

लहसाबिे वडा नं. ५ सबैभन्दाठूिो वडा हो भने वडा नं. १४ मा सबैभन्दा कम घरपररवार र कम जनघनत्व दलेखन्छ 

। र्स तथ्र्ाङ्किाई लवशे्लषण गदाय दईु पक्षहरू स्पष्ट दे्न सलकन्छ । पलहिो जनघनत्व दोस्रो िैङ्लगक अनपुात । 

जनघनत्वको लहसाबिे वडा नं. ५ सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको वडा हुनकुा पछालड अन्र् वडाहरूको तुिनामा 
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वडा नं. ५ मा रहकेा लवलभन्न मानवीर् सलुवधाहरू लशक्षा, स्वास्थ्र्, रोजगार, आवास, सरुक्षा, व्र्ापार आलदको 

सघनता हो । नगर प्रोफाइि २०७६ अनसुार र्स नगरपालिकाको जनसांल्र्क वस्तुलस्थलतिाई तालिकामा 

दखेाइएको छ ; 

 

तालिका 2: चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको वडागत घरधरुी र जनसङ््र्ा लववरण 

वडा नं. घरधुरी जनसङ््र्ा जनघनत्व 

(प्रलत वलकमी 

औषत 

पररवार 

िै.अनुपात 

पुरुष  मलहिा  जम्मा  

१ १२७० १८८२ २१०२ ३९८४ १७३.९० ३.१४ ८९.५३ 

२ ७७४ १३३१ १५८० २९११ २५०.७३ ३.७६ ८४.२४ 

३ ६६१ ११९७ १३२५ २५२२ २३९.७३ ३.८२ ९०.३४ 

४ १०५३ १६७५ १८०८ ३४८३ ४३९.२२ ३.३१ ९२.६४ 

५ १५४१ ३२०८ ३३८२ ६५९० ६८२.९० ४.२८ ९४.८६ 

६ ११४५ १६२८ २०३३ ३६६१ २९५.७२ ३.२० ८०.०८ 

७ ११९१ १६३३ २०२५ ३६५८ ३३१.०४ ३.०५ ८०.६४ 

८ ९५६ १६३७ १९८८ ३५२५ २९१.४० ३.७९ ८२.३४ 

९ ११२० १६८९ २१८० ३८६९ २७९.७५ ३.४५ ७७.४८ 

१० ९११ १५३७ १८०८ ३३४५ ४८१.२९ ३.६७ ८५.०१ 

११ १०१६ १५८९ २०९५ ३६८४ २७१.६८ ३.६३ ७५.८५ 

१२ ७७८ १५३५ १७७९ ३३१४ ३३०.४१ ४.२६ ८६.२८ 

१३ १२८२ १७९३ २३३२ ४१२५ ३६९.६२ ३.२२ ७६.८९ 

१४ ६५९ ११५६ १४२० २५७६ २३०.८२ ३.९१ ८१.४१ 

जम्मा १४३६५ २३४९० २७८५७ ५१३४७ ३१०.८५ ३.५७ ८४.३२ 

स्रोत:  चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ 

 

नगरपालिकामा जातजालतका आधारमा जनसं्र्ाको लववरणिाई हदेाय सबैभन्दा धेरै ११९५७ अथायत २३.२९ 

प्रलतशततामाङ, दोस्रोमा ९६३५ अथायत १८.७६ प्रलतशत क्षेत्री, तेस्रोमा नेवार १८.२३ प्रलतशत, चौथो र पााँचौमा 

िमश पहाडी ब्राह्मण ११.३० प्रलतशत र सन्र्ासी÷दशनामी ९.३४ प्रलतशत रहकेा छन।् त्र्सैगरी माझी, कामी, मगर, 

दमाई÷ढोिी र अन्र् जातजालतहरूको पलन बसोबास रहकेो छ । र्सरी जालतर् लहसाबिे लवलवधतार्िु समाजमा 

स्थानीर्हरू सामालजक सलहष्णतुाका साथ वसेको पाइन्छ । तामाङ, नेवार मगर जस्ता जनजालतहरूको तथा खस 

ब्राह्मण्ड क्षेत्री थातथिोको रुपमा समेत रहकेो र्ो नगरपालिकामा तामाङ, नेवार मगर जस्ता जनजालतहरूको िगार्त 

अन्र् जातजालतको मौलिक संस्कृलत, परभपरा, भाषा र रहनसहन रहकेो छ ।  

 

र्सैगरी नगरपालिकामा रहकेा कूि ५१३४७ जनसं्र्ामध्र्े सबैभन्दा बढी ३३२३८ अथायत ६४.७४ प्रलतशतिे 

नेपािी भाषा, ११६२१ अथायत २२.६३ प्रलतशतिे तामाङ्ग भाषा, ५८५० अथायत ११.३९ प्रलतशतिे नेवार भाषा 

र बााँकी अन्र् नगन्र् सं्र्ामा अन्र् भाषा प्रर्ोग गने गरेको पाएन्छ । र्स नगरपालिकामा तामाङ र नेवार जालतको 

उल्िे्र् जनसं्र्ा रहकेो दलेखन्छ ।  
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२.१.४ भ-ूउपर्ोग  

चौतारा सााँगाचोकगढी 

नगरपालिका लवद्यमान भ–ू

उपर्ोग हदेाय नगरका 

६०.८८ प्रलतशत 

(१००.६१ वगय लक.लम.) 

जग्गा खेलतर्ोग्र् जलमनको 

रुपमा रहकेो छ भने २१.०२ 

प्रलतशत (३४.७४ वगय 

लक.लम.) वन क्षेत्रिे 

ओगटेको छ । 

नगरपालिकामा बलगरहकेा 

लवलभन्न खोिानािाको 

लकनारमा अवलस्थत र्स 

नगरपालिका खेतीर्ोग्र् 

जलमनको उवयराशलि उच्च 

रहकेो छ । त्र्स्तै 

नगरपालिकामा जि क्षेत्रिे 

०.३८ प्रलतशत (०.६२१ 

वगय लक.मी) भभूाग 

ओगटेको छ । झाडीिे 

१३.०१ प्रलतशत (२१.४९ 

वगय लक.लम), घााँसिे ३.५१ 

प्रलतशत (५.८० वगय 

लक.लम.), बािवुािे १.१८ 

प्रलतशत (१.९५ वगय 

लक.लम.) र अन्र्िे ०.०२ 

प्रलतशत (०.६५ वगय लक.लम.) ओगटेको छ । र्हााँको भ–ूउपर्ोगको लवस्ततृ लववरण तालिकामा उल्िेख गररएको छ;  

 

तालिका 3: चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको भ-ूउपर्ोगको प्रकार 

ि.सं. जलमनको प्रकार के्षत्रफि (वगय लक.मी.) प्रलतशत 

१ कृलष के्षत्र १००.६१ ६०.८८ 

२ वन जङ्गि के्षत्र ३४.७४ २१.०२ 

३ जिीर् क्षेत्र ०.६२ ०.३८ 

४ बट्ु र्ान तथा झाडी क्षेत्र २१.४९ १३.०१ 

५ घााँसे क्षेत्र ५.८० ३.५१ 

६ वािवुा तथा बगर के्षत्र १.९५ १.१८ 



चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  15 | पा ना  

 

७ अन्र्  ०.६५ ०.९२ 

जम्मा १६५.२५ १००.०० 

स्रोत:  चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको वस्तुगत लववरणको प्रलतवेदन, २०७६ 

 

२.१.५ धालमयक, सााँस्कृलतक तथा प्राकृलतक सम्पदाहरु 

र्स नगरपालिकामा लवलभन्न जाती, धमय सभप्रदार् र भेषभषुाका मालनसहरू बसोबास गदयछन ्। र्हााँ अलधकांश लहन्द ू

धमय मान्ने मालनसहरू रहकेा छन ्भने त्र्स्तै लिलस्चर्न र इस्िाम धमय मान्ने मालनसहरू पलन छन ्। सबै जातजालत र 

सभप्रदार्का आ–आफ्नै खािे धमय संस्कृलत र चािचिनहरू छन ्। जसमा बडादशैं, लतहार, रामनवमी, महालशवरात्री, 

हररतालिका, श्रीपञ्चमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, लववाह पञ्चमी, छठ, होिी, चैते दशैं, साउन–ेमाघे सि्रान्ती, 

मातातीथय औसंी, अक्षर् ततृीर्ा, हररशर्नी–हररबोधनी एकादशी, नागपञ्चमी, रक्षाबन्धन (जनैपलूणयमा), कुशे औसंी,  

बािाचतदुयशी, कोजाग्रत पणूीमा, श्री स्वस्थानी पलूणयमा, नर्ााँ वषर,् सोह्रश्राि, छोनाम (न्वागी), कूि–थानी पूजा, 

संकट पजूा, बिुजर्न्ती, लवलभन्न ल्होसार पवयहरू, लिशमस डे, अंग्रेजी नर्ााँ वषय, प्रणर् लदवस आलद चाडपवयहरू 

रहकेा छन ्।  

 

र्ो नगरपलिका साँस्कृलत, किा, भाषाका दृलष्टकोणिे धनी नगरपालिकाका रुपमा रहकेो छ । नगरपालिकामा लवलभन्न 

लकलसमका जातजालत, धमय र भाषाभाषी बोल्ने पररवारहरूको बसोबास रहकेो छ । आ–आफ्नो जालत तथा धालमयक 

आस्था अनरुुप लवलभन्न संस्कृलत अविभबन गरेको दलेखन्छ ।  

 

एउटा लवलशष्ट भौगोलिक संरचनािे श्रजृना गरेको हावापानी, जनजीवन, वन वनस्पलत र वन्र्जन्त ुतथा सााँस्कृलतक 

लवलवधताको कारण नेपाि लवश्वमा नै एउटा पर्यटकीर् गन्तधर् स्थिकोरुपमा पररलचत छ । पर्यटन हाम्रो िालग 

प्रकृलतिे प्रदान गरेको बरदान हो । अत्र्न्त रमणीर् लवश्वकै उच्च लहमश्रृंखिाहरू, अनवरत बग्ने कञ्चन लहम नदीहरू, 

झनाय, ताितिैर्ा, प्राकृलतक गुफा, लवलवधतार्िु वन जंगि र्हााँको प्राकृलतक लनलधहरू हुने र्हााँको संस्कृलत, जालत 

तथा रहनसहनसमेत पर्यटनका आकषयक पक्षहरू हुन ्। र्ी सभपणूय पर्यटकीर् सभपलतको पणूय सदपुर्ोग गरेमा दशेको 

आलथयक सभवलृिमा उल्िेखनीर् र्ोगदान परु् र्ाई दशेको अथयतन्त्रिाई सबि बनाउन सलकने लनलित छ । तसथय पर्यटन 

नीलत २०६५ िे मुिभतूरुपमा पर्यटन माफय त स्वरोजगार श्रजृना, गररबी लनवारण, मतूय तथा अमतूय सभपदाको खोज 

अनसुन्धान, हवाई तथा स्थिमागयको थप लवकास र लवस्तार गने र पर्यटन पवूायधारिाई लदगो लवकासको अवधारणा 

अनरुुप अगालड बढाउने उद्दशे्र् लिएको छ । 

 

२.१.६ आलथयक अवस्था  

गरपालिकाको अथयतन्त्र मु् र्तर्ाः कृलष, उद्योग, व्र्ापार, पर्यटन सेवामिूक व्र्वसार्, नोकरी, लनमायण, थोक, खरुा 

बजार, होटि, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन तथा सेवा जस्ता के्षत्रमा लनभयर भएको दलेखन्छ । उपर्िु हावापानी, माटोको बनोट 

भएकािे भएको र्स नगरपालिका कृलषको िालग उपर्िु उवयर माटो भएको के्षत्रहरूमा नगरपालिकामा अलधकांश 

घरपररवार प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष रुपमा कृलष व्र्वसार्मा संिग्न रहकेा छन । र्स पररवेशमा आधलुनक कृलष तथा 

पशपुािनिाई बढी जोड लदनपुदयछ । नगरपालिकामा रहकेा प्राकृलतक स्रोत, लसमसार क्षेत्र, जैलवक लवलवधतािे नगर 

पालिकाको लवकासमा थप सभभावना बोकेको छ । मीि, फलनयचर उद्योग, िसर उद्योग, कुखरुा पािन, पशपुािन 

आलद र्स नगरपालिकामा रहेका केही साना तथा घरेिु उद्योग व्र्वसार्हरू हुन ्। र्स नगरपालिकाका मालनसहरू 
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िमश साना उद्योगहरूको लवकासतफय  िालगरहकेा छन ् । र्स नगरपालिकाका मु् र् आलथयक लिर्ाकिापहरूमा 

कृलष, व्र्ापार व्र्वसार्, नोकरी र लवकल्पमा वैदलेशक रोजगार रहकेो दलेखन्छ । 

 

आलथयक लवकास अन्तगयत स–साना उद्योगहरु, सेवामूिक व्र्वसार्, नोकरी, व्र्ापार शैलक्षक प्रलशक्षण केन्र, लविीर् 

सेवा, बैदलेशक रोजगार िगार्त थप आलथयक लवकासका सभभाव्र्ताका के्षत्रहरू प्रशस्त रहकेा छन।्समग्रमा र्स 

नगरपालिकाको ग्रामीण के्षत्रमा हदेाय कृलष पेशा अंगाल्ने घर पररवारको सं्र्ा अझै उच्च रहकेो छ । नगरपालिकामा 

रहकेो खेतीर्ोग्र् जलमनमा खाद्यान्नको साथै अन्र् नगद ेतरकारी बािी, फिफूि, उख,ु तरकारी मसिा तथा जडीबटुी 

र पशजुन्र् उत्पादन बलृि गनय सलकने प्रशस्त सभभावनाहरू रहकेो छ । आधलुनक कृलष प्रलवलध, मि तथा औजारको 

अभाव हुनाको साथै सो को अलधकतम िागत मलू्र्िे गदाय सो को प्रर्ोगमा कमी हुन गई कृलष उत्पादनमा 

आवश्र्कताअनसुार वलृि हुन सकेको छैन । जनचेतना, सीप तथा व्र्ावसार्ीकरणको अलभवलृि, प्रलवलध 

हस्तान्तरणको साथै आवश्र्क प्रलवलध, मि, कजाय बीउ लबजनको उपिधधतामा सरिीकरण गरेर कृलष तथा पशुजन्र् 

उत्पादनमा वलृि ल्र्ाई आलथयक लस्थलतमा सधुार ल्र्ाउन सलकने प्रशस्त सभभावनाहरू रहेको छ । 

 

नगरपालिकामा भएका नदी तथा खोिाका पानी संकिन गरी माछापािन, लसंचाइ, पर्यटन प्रवियन िगार्त 

जीलवकोपाजयन र आलथयक लवकासका लवलवध क्षेत्रहरूमा पररचािन गनय सलकने अवस्था रहकेो छ । माछापािन 

व्र्वसार् गरेमा सलजिैसाँग रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने र अन्र् के्षत्रबाट आर्ात हुने माछा प्रलतस्थापन भई नगरकै 

माछािे बजार लिने सभभावना रहकेो छ । नगरपालिकाको लवलभन्न धालमयक तथा पर्यटकीर् क्षेत्र भएको कारणिे र्हााँ 

पर्यटनको लवलशष्ट सभभावना रहेको छ । नगरपालिकाको आसपासमा पर्यटकीर् होटेि व्र्वसार्हरुबाट प्रशस्त िाभ  

लिन सलकने सभभावना रहकेो छ । 

 

र्.ुएन.लड.पी. नेपाििे २०१४ को मानव लवकास सचूकाङ्क सावयजलनक गरेको छ । मानव लवकास 

सचूकाङ्कअनसुार लसन्धपुाल्चोक लजल्िाको मानव लवकास सचूकाङ्क ०.४५५ ( नेपािको ०.४९०) रहकेो छ । 

अथायत ्लसन्धपुाल्चोक लजल्िाको मानव लवकास सचूकाङ्क नेपािको रालष्रर् औषतभन्दा कम दलेखन्छ । मानव 

लवकास सचूकाङ्कको आधारमा सबैभन्दा मालथल्िो स्थान ओगट्न सफि काठमाण्डौं लजल्िाको मानव लवकास 

सचूकाङ्क ०.६३२ रहकेो छ भने दोस्रो स्थानमा िलितपरु मानव लवकास सचूक ०.६०१ रहकेो छ । पचु्छारमा 

रहकेो बाजरुा लजल्िाको मानव लवकास सचूकाङ्कक ०.३६४ रहकेो छ । मानव लवकास सचूकाङ्कका अवर्व 

सचूकहरू हनेे हो भने लसन्धपुाल्चोक लजल्िाको हरेक व्र्लि बााँच्ने अपेलक्षत औषत आर् ु६९.५७ वषय र र्सको 

सचूक ०.७४३, प्रौढ साक्षरता दर ४९.५१ प्रलतशत र र्सको सचूक ०.४९५, लशक्षा आजयनमा खचेको औषत समर् 

३.०२ वषय र र्सको सचूक ०.२०१ तथा प्रलतव्र्लि आर् १११० अमेररकी डिर र र्सको सचूक ०.४०२ रहकेो 

दलेखन्छ । 

 

सामालजक एवं मानव लवकासको एक महत्वपणूय आर्ामको रुपमा रहकेो लशक्षा के्षत्रमा र्ो नगरपालिका 

लसन्धपुाल्चोक लजल्िाका अन्र् स्थानीर् लनकार्हरूको तिुनामा सामान्र् अवस्थामा रहकेो दलेखन्छ । घरधरुी 

तथ्र्ाङ्क सवेक्षण, २०७५ अनसुार र्स नगरपालिकाको साक्षरता दर ६९.२ प्रलतशत (नेपािको ६५.९४ प्रलतशत) 

रहकेो छ । िैंलगक लहसाबिे र्ो नगरपालिका पलन अन्र्त्र झैं केही लवभेद रहकेो पाईन्छ । जस्तैः र्स नगरपालिकाको 

परुुषको साक्षरता दर ७४ प्रलतशतको तुिनामा मलहिाको साक्षरता दर ६४.७ प्रलतशत मात्र रहकेो छ । परुुष र 

मलहिाको साक्षारता दरमा ९.३ प्रलतशतको फरक दलेखन्छ । सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहकेो काठमाण्डौ लजल्िाको 
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साक्षरता दर ८६.२५ प्रलतशत रहकेो छ भने पुच्छारमा रहकेो रौतहट लजल्िाको साक्षरता दर ४१.६९ प्रलतशत रहकेो 

छ । 

 

नगरपालिकाको अथयतन्त्रमा प्राकृलतक सभपदाको संरक्षण गरी वैज्ञालनक लदगो कृलष प्रणािीिाई नै मेरुदण्डको रुपमा 

लिन सलकन्छ । कृलष, पशुजन्र् कच्चा पदाथयको उपिधधता, नगरपालिकाका सबैजसो वडाहरूमा सडक, लवजिुी, 

पानीिगार्त आधारभूत औद्योलगक पवूायधारको िलमक लवकास तथा उद्योग स्थापनाका िालग पर्ायप्त सभभाव्र् जलमन 

र्स नगरपालिकामा रहकेो हुाँदा नगरपालिकामा कृलष, पशिुगार्तको उद्योगका साथै शैलक्षक र औषधीर् पर्यटन 

समेतको लवकासको सभभावना रहकेो छ । अथयतन्त्रका लर्नै लवलशष्ट के्षत्रहरूमा नगरपालिकाको लवलशष्टता एवं 

प्राथलमकता केलन्रत गरी आलथयक लवकासको आर्ामहरुिाई अगालड बढाउाँद ैिग् नपुदयछ । 

 

२.१.७ सामालजक अवस्था 

लशक्षा: नगरपालिकामा लशक्षा क्षेत्रमा धेरै प्रर्ास भएता पलन अपेलक्षत उपिलधध भने प्राप्त गनय सलकएको छैन । तथालप 

र्ोजनाबि रूपमा शैलक्षक पवूायधार एवम ्सेवा लवस्तार गने प्रर्ास हुाँद ैआएको छ । र्ोजना लनमायणमा गररबी लनवारण 

तथा चौतफी लवकासका िालग लशक्षा के्षत्रिाई मानव संशाधन लवकासको एक माध्र्मको रूपमा नीलतगत रूपमा 

अबिभबन गररएको छ । लशक्षा के्षत्रको पररसचूकिाई त्र्स के्षत्रमा सञ्चालित लवलभन्न शैलक्षक कार्यिमबाट लनधायरण 

गनय सलकन्छ । र्सै अनरुुप र्स नगरपालिकामा आ.व.२०७४/७५ सभम सञ्चािन भैरहकेा लवलभन्न तहका शैलक्षक 

संस्थाहरूको लववरणअनसुार नगरपालिकामा ६० वटा बािलवकास केन्र, आधारभतू र माध्र्लमक तह गरेर जभमा 

७७ वटा सामदुालर्क लवद्यािर् रहकेा छन ्।  

 

साक्षरतािे पढ्न र िे्न सक्ने लसपभन्दा मालथ समग्र मानव लवकास सचूकिाई इलंगत गदयछ । तथ्र्हरूका अनसुार 

मलहिा साक्षरतािे समग्र बहुआर्ालमक गररबी सचूकमा महत्वपणूय भलूमका लनवायह गदयछ । नगरपालिकामा ५ वषय वा 

सोभन्दा मालथको उमेर समहूका कूि ४५८८५ जनसं्र्ा रहकेा छन ् । नगरमा ५ वषय वा सोभन्दा मालथको उमेर 

समहूका कूि जनसं्र्ामध्र् े६३.४० प्रलतशत साक्षर रहकेा छन ् । नगरमा पढ्न र िे्न सक्ने साक्षर जनसं्र्ा 

२९,०९२ रहकेा छन ्भने पढ्न मात्र सक्ने ११५९ जना रहकेा छन ्। पढ्न ेर िे्ने दवैु लसप नभएका अथायत लनरक्षर 

जनसं्र्ा १५६०३ अथायत ३४.०२ प्रलतशत रहकेो छ । वडागत रुपमा तिुना गदाय सबैभन्दा बढी साक्षरता प्रलतशत  

वडा नं १२ रहकेो छ जसको साक्षरता ७७.९७ प्रलतशत रहेको छ भने सबैभन्दा न्र्नू साक्षरता वडा नं ३ जसको 

साक्षरता ५२.९१ प्रलतशत रहकेो छ । उल्िेलखत आाँकडािाई िैंलगक दृलष्टकोणबाट लवशे्लषण गदाय र्स 

नगरपालिकामा ५ वषय वा सोभन्दा मालथ उमेर समहूका कूि ३२,९९४ जनसं्र्ामा १६,०३४ परुुष र १६,९६० 

मलहिा पढ्न र िे्न सक्ने अथायत साक्षर रहकेा छन ्। िै ाँलगक रुपमा लनरक्षरता लवशे्लषण गदाय कूि ९,७१५ अथायत 

२९.४४ लनरक्षर रहकेोमा ३,९५३ अथायत कूि लनरक्षर जनसं्र्ाको ४०.६९ प्रलतशत परुुष र ५,७६२ अथायत कूि 

लनरक्षर जनसं्र्ाको ५९.३१ प्रलतशत मलहिा पढ्न र िे्न नसक्ने अथायत ् लनरक्षर रहकेा छन ् । परुुषको भन्दा 

मलहिाको जनसं्र्ा बढी भएपलन परुुष लनरक्षरता परुुषको तुिनामा मलहिा लनरक्षरता बढी रहकेो दलेखन्छ । 

 

स्वास््र्: पहाडी भेगमा अवलस्थत चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका सदरमकुाममा अवलस्थत भएकोिे गदाय 

स्वास्थ्र् अवस्था र स्वास्थ्र् सेवामा अरु गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाको तिुनामा केही पहुाँच रहकेो दलेखन्छ । 

नगरपालिकामा लजल्िा अस्पतािका साथसाथै अन्र् सञ्चालित लनजी फामेसी, लक्िलनक तथा पोलिलक्िलनकजस्ता 

स्वास्थ्र् संस्थाहरूिे सेवा परु् र्ाईरहकेा छन ्। ग्रामीण स्तरमा उपचारात्मक स्वास्थ्र् लस्थलत सामान्र् रहकेो छ भन े
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नगरपालिकाको केन्र तथा बजार क्षेत्रमा लनजी तथा सरकारी स्वाथ्र् संस्थाको पहुाँच ग्रामीण भेगभन्दा केही सहज 

दलेखन्छ । र्द्यलप नगरपालिकाको आवश्र्क भौलतक पवूायधार तथा दरबन्दीअनसुार स्वास्थ्र्कमीहरू छैनन ्। स्वास्थ्र् 

तथा जनसं्र्ा मन्त्रािर्को सभेक्षणअनसुार कररब ५०% जनसं्र्ािे गैरसरकारी तथा लनजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्र् सेवा 

लिएको दलेखन्छ । आलथयक लस्थलत मजबतु भएका तथा पहुाँचवािा व्र्लिहरू मात्र र्स लकलसमको सेवा उपभोग गनय 

सफि भएको पाइन्छ ।  

 

र्स के्षत्रमा आपतकािीन प्रसतुी सेवाको कमीको कारणिे गदाय उत्पन्न हुने पररलस्थलत नै मातमृतृ्र्दर सबैभन्दा प्रमखु 

कारण बनेको छ । समस्र्ाको पलहचान गने सन्दभयमा ज्ञानको कमी, िक्षणहरूको  गभभीरता सभबन्धी बझुाइमा कमी, 

औषधी उपचार प्रणािी मालथको लवश्वासमा कमी, स्वास्थ्र् सेवाका िालग िामो र्ात्रा गनुयपने सेवाको िागत, 

परभपरागत लवश्वास, आलदका स्वास्थ्र् क्षेत्रका समस्र्ाहरू हुन ् । नगरपालिकामा रहकेो स्वास्थ्र् केन्रमा लवशेषज्ञ 

लचलकत्सकहरूको सं्र्ामा कमी रहकेो छ । दरबन्दीअनसुार डाक्टर िगार्त स्वास्थ्र्कमीहरू उपिधध हुन सकेको 

छैन । हािसभम अवस्रेटीलसर्न वा अनेस्थेलसओिोलजस्ट छैनन ्र पर्ायप्त मात्रामा औषधीको आपलूतय हुदनै । स्वास्थ्र् 

संस्थाहरूमा औषधीको कमी मु् र् समस्र्ाको रुपमा रहकेो दलेखन्छ । दगूयम वडाहरूमा बस्ने पररवारहरूिे स्वास्थ्र् 

सेवाका िालग धेरै समर् खलचयन ुपने बाध्र्ता छ भने वषायतको समर्मा अझ कलठनाई झेल्न ुपने अवस्था छ । 

 

खानेपानी: स नगरपालिकामा रहकेा १४५५९ घरपररवारहरू मध्र्े धारा/पाइप माफय त आपलूतय गररएको पानी 

लपउनेको सं्र्ा १३,२५१ अथायत ९१.०१ प्रलतशत भएकािे सामान्र्तर्ा धेरैजसो घरपररवारिे धारा/पाइपको पानी 

लपउने गदयछन ्भन्न सलकन्छ । र्द्यलप दोस्रोमा ढुङ्गेधारको पानी लपउने पररवारको सं्र्ा ६२६ अथायत ४.३० प्रलतशत 

रहकेा छन ्। अन्र् श्रोत प्रर्ोग गनेको सं्र्ा नगन्र् रहकेो छ ।  

 

सन २०१६ – २०३० का अनुसार आधार वषय २०१५ मा सुरलक्षत लपउने पानी उपभोग गने जनसं्र्ा १५% मात्र 

दलेखन्छ । लदगो लवकास िक्ष्र् अनगुमन ढााँचा समेत उल्िेख भएको उि दस्तावेज अनुसार र्ो जनसं्र्ा िमश 

वलृि गने अपेक्षा गररएको छ । जसअनसुार २०१९ मा ३५%, २०२२ मा ५०%, २०५५ मा ६५% हुाँद ैसन ्२०३० 

सभम सरुलक्षत लपउने पानी प्रर्ोग कताय कूि जनसं्र्ाको ९०% हुने महत्वाकांक्षी िक्ष्र् रालखएको छ । उि रालष्रर् 

िक्ष्र् प्रालप्तमा टेवा परु् र्ाउन तथा आम जनसाधारणको जनस्वास्थमा सधुार गनय पानी प्रर्ोग गदाय पानीको 

उपर्िुताको परीक्षण र सरुक्षाको उपार्हरूबारे व्र्ापक जनजागरण फैिाउन ुपने दलेखन्छ । 

 

नगरपालिकामा रहकेा कूि १४,५५९ घरपररवारहरू मध्र्े ७,६५२ अथायत ५२.५६ प्रलतशत घर पररवारहरूमा १ 

दलेख १५ लमनेट टाढाको श्रोतहरूबाट लपउने पानी ल्र्ाउनपुने दलेखन्छ । दोस्रोमा ३,२७५ अथायत ्२२.४९ प्रलतशत 

घरपररवारहरूमा पानीको श्रोत आफ्नै घर पररसर लभत्र रहकेो तथ्र्ाङ्किे देखाउाँछ । भने तेस्रोमा १,९५० अथायत 

१३.३९ घरपररवारहरू १६ देलख ३० लमनेट टाढाको श्रोतहरूबाट लपउने पानी ल्र्ाउने गरेको दलेखन्छ । साथ ै

नगरपालिकामा ३० लमनेट दलेख २ घण्टाभन्दा बढी टाढाको श्रोतहरूबाट समेत लपउने पानी ल्र्ाउने घरपररवार पलन 

रहकेो दलेखन्छ ।  धेरैजसो पररवारमा पानीको श्रोतसभमको सुगमता राम्रो भएता पलन नगरपालिकाको केही भागमा 

लपउने पानीको समस्र्ा रहकेो कुरा तथ्र्ाङ्किे देखाउाँछ । र्द्यलप श्रोतको सगुमता मात्रिे पानीको उपिधधता र 

गणुस्तर सलुनलित हुाँदनै ।  
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२.१.८ भौलतक अवस्था 

सडक तथा र्ातार्ात: सडक 

सञ्जाि तथा र्ातार्ात आलथयक 

लवकास, सावयजलनक सेवा प्रवाह र 

सामालजक एकीकरणको माध्र्म 

हो । लवकासको आधारभतू 

पवूायधारको रूपमा रहकेा 

र्ातार्ातका साधनहरूको 

माध्र्मबाट क्षेत्रीर् असमानता 

कम गनय, आलथयक 

लिर्ाकिापिाई गलतशीतिा 

प्रदान गनय र अन्र् क्षेत्रको लवकास 

तथा सेवा प्रवाहिाई सहज बनाउन 

सलकन्छ । हािसभम नेपािमा 

सडकिाई र्ातार्ातको मु्र् 

माध्र्मको रूपमा लिइद ै आएको 

भए तापलन, हवाईमागय, रेिमागय, 

जिमागय, रज्जमुागयजस्ता अन्र् 

माध्र्महरूको लवकासबाट पलन 

पर्ायप्त फाइदा लिन सलकने 

सभभावना रहकेो छ । कुनै पलन 

क्षेत्रको आलथयक सामालजक 

लवकासिाई गलतलशि बनाउन 

सावयजलनक वस्त ु तथा सेवा 

प्रवाहिाई सरि र सहज बनाउन 

कृलष तथा गैर कृलष के्षत्रको लवकास 

गनय सडक तथा र्ातार्ात सेवा 

एउटा महत्वपणूय पवूायधारको रुपमा 

रहकेो हुन्छ । 

 

र्स नगरपालिकाको सबै क्षेत्रहरूमा बाहै्र मलहना चल्ने सडक सञ्जाि लवस्तार भएको छैन । नगरपालिकामा उत्पादन 

हुने खाद्यान्न, दिहन, फिफूि, दगु्ध उत्पादन आलदको उत्पादन भैरहकेोमा नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा सडकको 

राम्रो सलुवधा नभएकािे उत्पालदत वस्तिुाई बजारसभम परु् र्ाउन असहज दलेखन्छ । सडक र्ातार्ातको िालग 

आवश्र्क लवलभन्न पवूायधारहरू जस्तै सवारी साधन पालकय ङ स्थि, बस स्टप, र्ात्र ु प्रलतक्षािर्, सडक बिी, 

पैदिर्ात्रीिे सडक पार गन ेजेब्रा िलसङ, सडक सङ्केत लचह्न, बसको अलन्तम लबसौनीसभबन्धी सेवा सलुवधाहरू 

व्र्वलस्थत रुपमा लवकास गनुय पने दलेखन्छ । र्हााँका मु् र् सडकहरु दहेार् बमोलजम रहकेा छन ्; 
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• वनदउे-चौतारा सडक (२० मी अलधकार क्षेत्र)  

• चौतारा-सााँगाचोकगढी सहीद स्मलृत चिपथ (१० मी अलधकार के्षत्र) 

• चौतारा गभुबाडाडा– भािवुन– लगदाने– झ्र्ाडी – लपपिडाडा– भेटेनरी– छेकाथोक– प्रेसचोक– बिृाश्रम– 

सानोलसरुवारी– छाप– डाडापारी–गैरीगाउाँ – चौतारा– गभबाडाडा सडक (१० मी अलधकार क्षेत्र) 

• चौतारा (शलहद चोक) दखेी लपपपिडााँडा झ्र्ाडीसडक (१० मी अलधकार क्षेत्र) 

• चौतारा स्र्ाउिे ओखरेनी सडक (१० मी अलधकार क्षेत्र) 

• पात्िेपानी-कमेरेपानी सडक (१० मी अलधकार क्षेत्र) 

• लगदाने सडक (१० मी अलधकार क्षेत्र) 

• चौतारा-नेलवसे सडक (१० मी अलधकार क्षेत्र) 

• चौतारा-हुन्रुङ सडक (१० मी अलधकार के्षत्र) 

• चौतारा नेपाने झ्र्ाडी सडक (१० मी अलधकार क्षेत्र) 

 

उपरोि सडक बाहक वडा स्तरका अन्र् सडक संजाििे नगरपालिकाका वस्ती के्षत्रहरु जोलडएका छन ्।  

 

नगरपालिकामा र्ातार्ात साधनको उपर्ोग हदेाय मोटरबाईक, बस, लजप, रर्ाक्टर, ट्र्ाक्सी, माईिो बस िगार्तका 

र्ातार्ातका साधन दलैनक रुपमा सञ्चािन हुने गरेको पाइन्छ । नगरपालिकामा सावयजलनक सवारीको प्रर्ोग सीलमत 

मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ । जसमा काठमाडौ ाँ उपत्र्काबाट चौतारसभम पगु्ने बसहरू र अन्र् सवारी साधनहरू न ै

मु् र् रहकेा छन ्। 

 

लवदु्यत तथा वैकलल्पक उजाय: नगरपालिकामा घरपररवारहरूिे दलैनक बिी बाल्न प्रर्ोग गने इन्धनको स्रोत 

लवशिेषण गदाय नगरपालिकाका कूि घरपररवारहरूमध्र्े१४,४३९ अथायत ९९.०७ प्रलतशतिे लवद्युत, १९ अथायत 

०.१३ प्रलतशतिे सोिार. र बााँकीिे अन्र् इन्धनको स्रोत प्रर्ोग गने न्र्नु पाइर्ो । र्स तथ्र्ाङ्किाई हदेाय ग्रामीण 

लवद्यलुतकरणमा व्र्ापक लवकास भई नगरपालिकामा लवद्यतुको पहुाँच िगभग सतप्रलतशत दलेखन्छ भने लवद्यतु सेवाको 

पहुाँच नपगेुको पररवारहरू नगन्र् रहकेो दलेखन्छ भने सेवा नपगेुका के्षत्रहरूमा त्र्सको लवस्तार हुन ुजरूरी छ । 

 

नगरपालिकाको कूि घरपररवारहरूमध्र्े ११,९८८ अथायत ८२.३४ प्रलतशतिे काठदाउरा, २,४७६ अथायत १७.०१ 

प्रलतशतिे एि.पी ग्र्ााँसको प्रर्ोग गदयछन ्भने मरितेि, लबजुिी गोबरग्र्ााँस, गइुाँठा र अरु प्रर्ोग गने जनसं्र्ा नगन्र् 

रहकेो पाइर्ो । स्थानीर्हरूिे अलधकांश काठ दाउराको प्रर्ोग गरेबाट एकातफय  वनजंगि र पर्ायवरणमा क्षलत पगु्ने र 

अकायतफय  धवुााँ र दाउरा संकिन गदाय िाग्ने समर्िे िमशः स्वास्थ्र्मा असर प¥ुर्ाउनकुा साथै समर्समेत बढी खचय 

हुने दलेखन्छ । तसथय ग्रामीण भेगहरूमा वैकलल्पक उजायको उिम उपार्को रुपमा गोबर ग्र्ााँसको प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन 

गने र आर् आजयनका कार्यिमहरूमा केलन्रत गरी नगरपालिकावासीिाई काठ दाउराको लवकल्पतफय  िैजानपुने 

दलेखन्छ । वडागत लववरण तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

सञ् चार: सचूना र प्रलवलधमा भएका नवीनतम खोज तथा लवकासिे गाउाँ, समदुार्, दशे, अन्तर दशेिाई एउटा 

सीमालहन लवश्व समदुार्को रुपमा रुपान्तररत गररलदएको छ । लदनानलुदन संचार प्रलवलधको प्रर्ोग लवस्ताररत भइरहकेो 

छ । लव.सं. २०४७ सािको दशकमा सीलमत जनसं्र्ािे प्रर्ोग गने संचारका माध्र्ामहरू हाि आधारभतू 

आवश्र्कतामा पररणत भएको छ । ११०.३ प्रलतशत टेलिफोनको घनत्व ४६.५ प्रलतशत इन्टरनेटका प्रर्ोगकताय, 
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रेलडर्ोको रालष्रर् प्रसारणमा पाँहुच ८८ प्रलतशत रहकेो तथ्र्ाङ्ककिे संचार के्षत्रको तीब्र लवकास र लवकासका अन्र् 

क्षेत्रमा र्सको प्रभाव दशायउाँछ । चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकामा स्थानीर् एफ.एम स्टेसनहरू र रेलडर्ो नेपाि 

िगार्त लवलभन्न अन्र् स्टेसनहरू काठमाडौंबाट नै लसधा प्रशारण हुन्छन ्। नगरपालिकामा नेपाि टेलिकम र एनसेि 

दवैुको घन ्ल्भतधर्चप उपिधध छ । नगरपालिकामा ADSL, NTC, NCELL, आलद कभपनीहरूिे इन्टरनटे 

सेवा परु् र्ाउाँद ैआइरहकेा छन ्लवलभन्न केवि नेटवकय  तथा सेटिाइट च्र्ानि जस्तै लडस होम आलदिारा नगरपालिका 

बासीहरूिे मनोरन्जनात्मक टेलिलभजन कार्यिमहरू हनेे गरेको पाइन्छ । 

 

नगरपालिकामा साधन तथा सलुवधाको उपिधधताको तथ्र्ाङ्क हदेाय नगरमा रहकेा कूि घ र पररवारहरूमध्र् े

उल्िेखलनर् ढंगिे उच्च मोबाइि फोन प्रर्ोगकतायको सं्र्ा ११,०९४ अथायत ् ७६.२० रहकेो छ । दोस्रोमा 

टेलिलभजन हुने पररवार सं्र्ा ८,२१९ रहकेो दलेखन्छ भने केबि वा लडसहोम प्रर्ोगकताय ६,९५८ रहकेो दलेखन्छ । 

त्र्सैगरी रेलडर्ो हुने पररवार सं्र्ा ७,५८६, इन्टरनेट सलुवधा उपिधध भएका पररवारहरूको सं्र्ा ५,३०२ रहकेो 

छ तथ्र्ाङ्किाई हदेाय संचार के्षत्रको मोबाइि फोन प्रर्ोगकतायहरू झण्डै पणूयरुपमा भएको अवस्था छ । मोबाइि 

प्रर्ोगकतायिे सबैखािे संचारका सलुवधा जस्तै श्रव्र्, दृष्र्, सचुना, गीत, खबर आदान प्रदान िगार्तका धेरै काम 

गनय सहज हुने भएकोिे टेलिलभजन, रेलडर्ो प्रर्ोगकतायको सं्र्ा पलछल्िो समर्मा इन्टरनेट तथा मोबाइिफोनको  

प्रर्ोग बढ्द ैजााँदा न्र्नू हुाँद ैगएको दलेखन्छ । अकायतफय  कार÷जीप, एर कलन्डसनर, लहटर वा ग्र्ााँस लगजरजस्ता उच्च 

सलुवधाका सामाग्रीहरूको सं्र्ा झन कम दलेखन्छ । र्द्यलप ग्रामीण इिाकाहरूमा समेत िमशः आधलुनक सखु 

सलुवधाका सामग्रीहरूको प्रर्ोगकतायहरू बढ्नािे उपभोिावादी संस्कृलतको लवकास भएरहेको दलेखन्छ ।  

 

 

२.२ मानव संसाधनको अवस्था 

 

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको पलहिो लनवायचनबाट लनवायलचत जनप्रलतलनलधहरू माफय त नगरपालिकाको 

कार्य सञ् चािन भईरहेको छ । र्स नगरपालिकामा रहकेा १४ वटा वडामा लनवायलचत तथा मनोलनत सदस्र्हरु सलहत 

जभमा ७२ जना नगरसभा सदस्र् रहकेा छन ्।  

 

लजल्िाको सदरमकुाम समेत रहकेो र्स नगरपालिकामा लजल्िा स्तरीर् िगार्तका लवलशलष्टकृत कार्ायिर्हरु समेत 

अवलस्थत छन ्। नगरपालिका पाश् वयलचत्र, २०७६ अनसुार र्हााँ ४१ वटा भन्दा बढी कार्ायिर्हरु अवसलथत छन ्।  

 

नगर कार्यपालिकाको दलैनक कार्यसभपादनका िालग नगरपालिकािे तर् गरेको नगर सभा, नगरकार्यपालिका, 

लवषर्गत सलमलत र शाखा, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, सचूना अलधकृत, िेखा अलधकृत, ईलन्जलनर्र, सब-

ईलन्जलनर्र, सब ओभरलसर्र, कभप्र्टुर तथा कार्ायिर् सहर्ोगी र वडा कार्ायिर्हरुमा वडा सलचव तथा सामालजक 

पररचािक रहने व्र्वस्था गररएको दलेखन्छ । चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ अनसुार 

लवलभन् न लवषर्गत क्षमता सलहत अलधकृत तथा सहार्क कमयचारी कार्यरत रहकेो र्स नगरपालिकामा कार्यरत 

कमयचारी सभबन्धी लववरण तिको तालिकामा दखेाइएको छ ।   

तालिका 4: नगरपालिकामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

ि.सं. पद सङ््र्ा कैलफर्त 

१ प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत १ प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

२ आलधकृत दसौ तह १ नगर लशक्षा नगर प्रमखु सलचब 
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३ अलधकृतस्तर सातौ तह १ र्ोजना तथा प्रशासन शाखा 

४ पश ुस्वास्थ्र् प्रलबलधक १ पश ूलबकास शाखा 

५ िेखा अलधकृत १ िेखा शाखा 

६ जन स्वास्थ्र् अलधकृत १ स्वास्थ्र् शाखा 

७ अलधकृतस्तर छैठौ १ 

प्रशासन सहकारी, न्र्ालर्क 

शाखा 

८ सचुना प्रलबधी अलधकृत १ सचूना प्रलबधी तथा राजस्व 

९ ईलन्जलनर्र १ प्रालबलधक शाखा 

१० शाखा अलधकृत १ रोजगार शाखा 

११ लस.अ.ह.ेव. अलधकृत १ स्वास्थ्र् शाखा 

१२ पश ुस्वास्थ्र् प्रालबलधक १ पश ूलबकास शाखा 

१३ ना.स ु १ राजस्व शाखा 

१४ ना.स ु १ प्रशासन तथा राजस्व शाखा 

१५ मलहिा लवकास लनररक्षक १ 

मलहिा बािबालिका तथा जेष्ठ 

नागररक शाखा 

१६ सव. ईलन्जलनर्र ४ प्रालबलधक शाखा 

१७ पश ुस्वास्थ्र् प्रालबलधक १ पश ुलवकास शाखा 

१८ जे.टी. २ कृलष लवकास शाखा 

१९ जे.टी. १ कृलष शाखा 

२० एम.आई.एस अपरेटर) २ पलञ्जकरण शाखा 

२१ कभप्र्टुर अपरेटर १ नगर सलचबािर् 

२२ अ.ह.ेव १ स्वास्थ्र् शाखा 

२३ वररष्ठ उद्यम लवकास सहजकताय १ उधोग लबकास शाखा 

२४ सहार्क िेखापाि १ िेखा शाखा 

२५ अशीस्टेन्ट सव-ईलन्जलनर्र १ प्रालबलधक शाखा 

२६ अलमन १ प्रालबलधक शाखा 

२७ कार्ायिर् सहार्क २ नगरपालिका 

२८ सहार्क कभप्र्टुर अपरेटर  १ राजस्व शाखा 

२९ एम.आई.एस लफल्ड सहार्क १ पलञ्जकरण शाखा 

३० सहार्क कभप्र्टुर अपरेटर  २ नगरपालिका 

३१ कार्ायिर् सहर्ोगी १ 

प्रशासन तथा प्रालबलधक 

ईिेक्रीलसर्न 

३२ कार्ायिर् सहर्ोगी ४ नगरपालिका 

३३ सवारी चािक २ नगरपालिका 

३४ रंलजत तामाङ (कार्ायिर् सहर्ोगी) १ प्रशासन तथा र्ोजना शाखा 

स्रोतः चौतारा सााँगाचोक गढी नगरपालिका, चौतारा, २०७८ 

 

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ अनसुार नगर कार्यपालिका, १४ वटा वडा कार्ायिर्हरु, 

लवषर्गत कार्ायिर्हरु (लशक्षा, स्वास्थ्र्), आलदमा स्थार्ी तथा करार गरी ४५ जना कमायचारीहरु कार्यरत छन ् । 

चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको संगठनात्मक तथा मानव संशाधन तालिका र्स प्रकार रहकेो छ: 
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लचत्र 4:  चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिकाको संगठनात्मक तालिका 

 

२.३ भौलतक सम्पलत्तको अवस्था 

 

स्थानीर् लनकार् स्थानीर् तह भए िगतै नगरपालिका कार्ायिर् अन्तगयत प्रशासन शाखा, राजश्व शाखा, सामालजक 

लवकास शाखा, मलहिा तथा बािबालिका शाखा, पवूायधार लवकास शाखा, जनस्वास्थ्र् शाखा, काननू शाखा, लशक्षा 

र्वूा तथा खेिकूद शाखा, कृलष तथा पश ुलवकास शाखा िगार्त आलथयक प्रशासन शाखा रहकेा छन ्र र्ी सबै 

शाखाहरुिाई प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृतद्वारा लनर्न्त्रण तथा लनदशेन गररन्छ । 

 

नगरपालिकािे उपिधध गराएको जानकारी अनसुार र्स नगरपालिकाका तीन वटा चार पागं्रे सवारी साधनहरु, १ 

लटपर, १ वटा दमकि, ३४ वटा मोटरसाइकिहरु रहकेा छन ्। नगरपालिकाको लवलभन् न शाखामा ८१ वटा कभप्र्टुर, 

३८ वटा ल्र्ापटप, ५५ वटा लप्रन्टर, ३७ वटा फोटोकपी मेलसन, ७ वटा प्रोजेक्टरहरु रहकेा छन ्। नगरपालिकाको सबै 

वडा कार्ायिर्हरुका आफ्नै भवन रहकेा छन ्। तर वडा नं. १ को कार्ायिर्को भवन भने कच्ची अवस्थाको रहकेो 

छ । कार्ायिर्को सहज तथा लनलवयघ्न संचािनका िालग नगरपालिकाका उपर्िु जनप्रलतलनलधहरु तथा 

कमयचारीहरुिाई संर्ोजक तथा सदस्र् पदमा चर्न गरी पवूायधार लवकास सलमलत, आलथयक लवकास सलमलत, 

सामालजक लवकास सलमलत, संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह सलमलत, वतावरण तथा लवपद ्व्र्वस्थापन सलमलत, 

लवधार्न सलमलत, राजश्व परामशय सलमलत, फोहरमैिा व्र्वस्थापन उप सलमलत, सावयजालनक जग्गा संरक्षण सलमलत, 

ल्नइ् भकक्प ्सलमलत, पनूलनमायण उप सलमलत, श्रोत अनगुमन तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलत, न्र्ालर्क सलमलत, 

सशुासन सलमलत र बजेट तथा कार्यिम तजुयमा सलमलत गठन भै सकेका छन ्। लवषर्गत सलमलत बारे लवस्ततृ लववरण 

अनसुचूीमा लदइएको छ । र्स नगरपालिका अन्तगयत इिाका वन कार्ायिार्, कृलष सेवा कार्ायिर्, पशु सेवा 

कार्ायिर्, आर्वेुद स्वास्थ्र् उपचार केन्र र प्राथलमक स्वस्थ्र् केन्र संचालित छन ्। 
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र्स नगरपालिकामा “क” वगयका ६ वटा (नेपाि बैंक लि., मेगा बैंक लि., ग्िोबि आइएमई बैंक, िक्ष्मी बैंक,  कृलष 

लवकास बैंक लि., नेपाि िलडट एण्ड कमलसयर्ि बैंक), तथा “ख” वगयका १ वटा (लसन्ध ुलवकास बैंक,) गरी जभमा 

७ बैंकहरु रहकेा छन ्।  

 

नगरपालिकामा उद्योग व्र्ापार क्षेत्रमा िगानी गने उद्दशे्र्का साथ बचत तथा उत्पादक, उपभोिा, श्रलमक, बहुउद्दशे्र् 

तथा आलद प्रकृलतका सहकारी संस्थाहरूबाट कजाय िगानी हुने गरेको छ । जसमा उत्पादकतफय  ४२ वटा सहकारी, 

उपभोिा ४८, श्रलमक १ र बहुउद्दशे्र् ६ वटा संचािनमा रहकेा छन ्।  

 

शालन्त सरुक्षाको िालग र्स नगरपालिकामा लजल्िा प्रहरी कार्ायिर्-१, इिाका प्रहरी कार्ायिर्-३, प्रहरी चौकी-२ 

रहकेा छन ्।  
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पररच्छेद ३. नगरपालिकाको राजस्व अलधकार तथा आर् सम्भाव्र्ता 

 

स्थानीर् तहिाई प्राप् त राजस्व सभबन्धी अलधकार र सो अलधकार कार्ायन्वर्नका िालग नगरपालिकाको तफय बाट 

गररएका काननूी व्र्वस्था र नगरपालिकाको राजस्व सङ्किन अवस्था, सभभावना, समस्र्ा तथा चनुौतीहरु 

शीषयकगत रुपमा र्स पररच्छेदमा लवश् िेषण गररएको छ । 

 

३.१ राजस्व अलधकार सम्ितधी संवैधालनक तथा कानुनी व्र्वस्था 

 

३.१.१ संवैधालनक व्र्वस्था  

 

नेपािको संलवधानको अनसुचूी ८ अनसुार स्थानीर् तहको लविीर् अलधकार अन्तरगत स्थानीर् तहहरुिे सभपलि 

कर (घरजग्गा कर), घरबहाि कर, घरजग्गा रलजष् रेशन शलु्क, सवारी साधन कर, भलूमकर (मािपोत), मनोरञ् जन 

कर, लवज्ञापन कर र व्र्वसार् कर ल्र्ाउन सक् नेछन ्र गैरकर अन्तरगत सेवा शुल्क, दस्तरु, पर्यटन शलु्क र दण्ड 

जररवाना सङ्किन गनय सक् नेछन ् । राजस्व अलधकार सभबन्धी लवलभन् न तहहरुको एकि तथा साझा अलधकार 

सभबन्धी लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

तालिका 5: तहगत राजस्व अलधकार 

सङ्घ प्रदेश स्थानीर् साझा 

▪ भन्सार 

▪ अन्त:शलु्क 

▪ मलू्र् अलभवलृि कर 

▪ संस्थागत आर्कर 

▪ व्र्लिगत आर्कर 

▪ पाररश्रलमक कर 

▪ राहधानी कर 

▪ लभसा शलु्क 

▪ पर्यटन दस्तुर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ दण्ड जररवाना 

▪ घरजग्गा रलजष् रेशन 

शलु्क 

▪ सवारी साधन कर 

▪ मनोरञ् जन कर 

▪ लवज्ञापन कर 

▪ पर्यटन शलु्क 

▪ कृलष आर्मा कर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ दण्डजररवाना 

▪ सभपलि कर 

▪ घर बहाि कर 

▪ घर जग्गा रलजष् रेशन शलु्क 

▪ सवारी साधन कर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ पर्यटन शलु्क 

▪ लवज्ञापन कर 

▪ व्र्वसार् कर 

▪ भलूमकर (मािपोत) 

▪ मनोरञ् जन कर 

▪ मािपोत सङ्किन 

▪ दण्ड जररवाना 

▪ सेवा शलु्क 

▪ दस्तुर 

▪ दण्ड जररवाना 

▪ प्राकृलतक स्रोतबाट 

प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ पर्यटन शलु्क 

स्रोत: नपेािको संलवधान, २०७२ 

 

३.१.२ कानुनी व्र्वस्था  

 

नेपािको संलवधानिे स्थानीर् तहिाई लनभ नानसुारको राजश् व अलधकारको काननुी व्र्वस्था प्रत्र्ार्ोजन गरेको छः 

▪ सभपलत कर 

▪ भलूमकर (मािपोत) 
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▪ घर बहाि कर 

▪ सवारी साधन कर 

▪ व्र्वसार् कर 

▪ मनोरन्जन कर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ घर जग्गा रलजष् रेशन शुल्क 

▪ पर्यटन शलु्क 

▪ लवज्ञापन कर 

▪ दण्ड जररवाना 

 

संघीर् काननु (स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीर् तहिाई लनभ नानसुार आर् संकिन गने 

अलधकार प्रदान गरेको छ । 

 

क) गाउाँपालिका वा नगरपालिकाको एकि अलधकार 

 

अ) कर 

▪ सभपलि करः आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरिे चचेको जग्गामा सभपलि कर िगाई बााँकी 

जग्गा र घर नभएका अन्र् जग्गामा भूमीकर (मािपोत) िगाउन ुपने । “घरिे चचेको जग्गा” भन्नािे घरिे 

ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफि र अलधकतम सो क्षेत्रफि बराबरको थप जग्गासभम पने । (आलथयक ऐन, २०७५ 

र केही नेपाि ऐनिाई संसोधन गनय बनेको ऐन, २०७५ वाट संशोलधत व्र्वस्था) 

▪ भलूम कर (मािपोत): आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका आधारमा िगाउने । तर, 

सभपलि कर िगाएको अवस्थामा भलूमकर (मािपोत) िगाउन नपाइने । (आलथयक लवधेर्क २०७५ बाट 

संशोलधत व्र्वस्था) 

▪ घर जग्गा बहाि करः कुनै व्र्लि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, 

जग्गा वा पोखरी परैू वा आंलशक तवरिे बहािमा लदएकोमा । 

▪ व्र्वसार् करः पूाँजीगत िगानी र आलथयक कारोबारको आधारमा । 

▪ सवारी करः टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, लवद्यतुीर् ररक्सामा । 

▪ जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरः आफ्नो क्षेत्रलभत्र उन, खोटो, जडीबटुी, बनकस (खर), कवाडी माि, 

जीवजन्तकुो हाड, सीङ, प्वााँख, छािाको व्र्वसालर्क उपर्ोग गरे बापत । 

 

आ) शुल्क 

▪ बहाि लबटौरी शुल्कः आफुिे लनमायण, रेखदखे वा संचािन गरेको हाट, बजार वा पसि वा सरकारी 

जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग बापत । 

▪ पालकय ङ् शलु्कः आफ्नो के्षत्रलभत्र कुनै सवारीिाई पालकय ङ् सेवा उपिधध गराए बापत । 
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इ) सेवा शुल्क 

▪ आफ्नो के्षत्रलभत्र संचािनमा रहकेा केविकार, रेलकङ्ग, कार्लकङ्ग, बंजी जभप, लजपफ्िार्र, 

प्र्ाराग्िाइलडङ्ग आलद मनोरंजन तथा साहसी खेिकुदसभबन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा । 

▪ आफुिे लनमायण, संचािन वा धर्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवूायधार वा उपिधध गराएको दहेार्को सेवामा 

(खानेपानी, लबजुिी, धारा, अलतलथ गहृ, धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागहृ, फोहरमैिा व्र्वस्थापन, 

सरसफाई, ढि लनकास, सडक बलि, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्र्ार्ामशािा, पर्यटकीर् स्थि, 

हाटबजार, पशु वधशािा, शवदाह गहृ, धोलवघाट, सडक, वसपाकय , पुि आलद) 

▪ अचि सभपलि वा अन्र् कुनै लवषर्को मूल्र्ांकन सेवा शलु्क । 

▪ लसफाररश सभबन्धी कुनै सेवा शलु्क । 

 

ई) दस्तुर 

▪ दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरुः 

• एफएम रेलडर्ो संचािन, “घ” वगयको लनमायण इजाजत पत्र, लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका 

व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशक्षा तथा व्र्वसालर्क तालिम, ट्र्सुन, कोलचङ, औषलध 

पसि, प्िलटङ्ग 

• ढुङ्गा, लगिी, वािुवा, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेटजस्ता वस्तकुो सभेक्षण, उत्खनन ्तथा उपर्ोग 

▪ नक्सा पास दस्तरु 

▪ पंजीकरण व्र्वस्थापन दस्तरु 

▪ वडामाफय त ्गररने लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरु 

 

उ) लििी गनय सक् ने (केलह नेपाि ऐनिाई संसोधन गनय िनेको ऐन २०७५ िाट संसोलधत व्र्वस्था) 

▪ गाउाँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन तथा प्रारलभभक 

वातावरणीर् परीक्षणबाट तोलकएको पररमाणमा स्िेट, ढुङ्गा, लगिी, बािवुा एवम ्माटोजन्र् वस्तकुो लबिी 

गनय सक् ने । 

▪ गाउाँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सावयजलनक तथा ऐिानी जग्गामा रहकेो काठ दाउरा, 

जराजरुी, दहिर बहिर आलदको लबिी गनय सक् ने । 

▪ र्स्तो लबिीबाट प्राप् त रकम गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाको संलचत कोषमा जभमा गनुयपने । 

 

ऊ) सामुदालर्क वनिाट आर् प्राप् त गने 

▪ सामदुालर्क वन उपभोिा सलमलतिे 

वन पैदावार लबिी तथा उपर्ोग 

सभबन्धी आफ्नो वालषयक कार्यर्ोजना 

बनाई गाउाँपालिका तथा 

नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउन ुपने । 

▪ वन पैदावारको लबिी वापत प्राप्त हुन े

रकमको १०% रकम सभबलन्धत 
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गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाको संलचत कोषमा जभमा गनुयपने । 

 

ख) प्रदेश तथा संघीर् कानून अनुसार प्राप् त हुने दफा (दफा ११-४) 

 

▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क रोर्ल्टी 

▪ खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 

▪ सामदुालर्क वनको संचािन व्र्वस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ पानी घि, कुिो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप्त रोर्ल्टी 

▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क रोर्ल्टी 

▪ खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 

▪ सामदुालर्क वनको संचािन धर्वस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ खानेपानी महसिु 

▪ स्थानीर् साना सतह तथा भलूमगत लसंचाई सेवा शुल्क 

▪ स्थानीर् स्तरमा जडीबटुी तथा गैरकाष् ठ वन पैदावार उत्पादन, संकिन, प्रशोधन र बजार धर्वस्थापन 

▪ जनरि अस्पताि, नलसयङ्ग होम, लनदान केन्र र स्वास्थ्र् संस्थाको दताय, संचािन अनमुलत 

▪ स्थानीर् सावयजलनक र्ातार्ातको रुट अनमुलत, नवीकरण 

▪ इन्टरनेट सेवा, टेिीसेन्टर, केवि, तारलवलहन टेलिलभजन प्रसारण अनमुलत, नवीकरण 

▪ स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताय 

 

संघीर् काननु (अन्तर सरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐन २०७४) िे स्थानीर् तहिाई लनभन अनसुार लवलिर् अलधकार 

प्रदान गरेको छः 

 

१) एकि कर प्रशासन सम्ितधी व्र्वस्था (आलथयक ऐन २०७५ बाट संशोलधत व्र्वस्था) 

क) सवारी साधन करको दर प्रदशेिे िगाउने र उठाउने । तर टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र लवद्यतुीर् ररक्सामा 

सवारी साधन करको दर गाउाँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रलजष् रेशन शलु्कको दर प्रदशेिे िगाउने र गाउाँपालिका वा नगरपालिकािे उठाउने । 

ग) मनोरन्जन करको दर प्रदशेिे िगाउने र गाउाँपालिका वा नगरपालिकािे उठाउने । 

घ) लवज्ञापन करको दर गाउाँपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने । 

(ख), (ग) र (घ) बमोलजमको करबाट उठेको रकममध्र्े ६० प्रलतशत रकम गाउाँपालिका वा 

नगरपालिकाको संलचत कोषमा जभमा गरी ४० प्रलतशत रकम मालसक रुपमा प्रदशे संलचत कोषमा 

जभमा गनुय पने । 

ङ) प्रदशेिे सवारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदशे लवभाज्र् कोषमा जभमा गनुयपने । 

• प्रदशे लवभाज्र् कोषमा जभमा भएको ६० प्रलतशत रकम प्रदशे सरकारिाई र ४० प्रलतशत 

स्थानीर् तहिाई बााँडफााँट गररने । 

• आर्ोगिे लनधायरण गरेको आधार र ढााँचा बमोलजम प्रदशे सरकारिे स्थानीर् तहिाई वााँडफााँट 

गने । 

• प्रदशेिे मालसक रुपमा सभबलन्धत स्थानीर् संलचत कोषमा जभमा गनुयपने । 
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२) राजश् व िााँडफााँट 

▪ नेपाि सरकारिे संकिन गरको मलू्र् अलभवलृि कर र अन्तशलु्कबाट संकिन भएको रकमको १५% 

स्थानीर् लवभाज्र् कोषमा जभमा हुने । 

• आर्ोगिे लनधायरण गरेको आधार र ढााँचा बमोलजम बााँडफााँट हुने । 

• स्थानीर् संलचत कोषमा मालसक रुपमा प्राप्त हुने । 

▪ प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त हुन ेरोर्लल्टको बााँडफााँड आर्ोगको लसफाररसमा प्राकृलतक श्रोतको उपर्ोगबाट 

प्रभालवत हुने स्थानीर् तहिाई २५% 

• प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी वालषयक रुपमा प्राप् त हुने 

३) अनुदान 

▪ लविीर् समानीकरण अनदुानः खचयको आवश्र्कता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आर्ोगको 

लसफाररशमा संघ र प्रदशेबाट प्राप्त हुने । 

▪ सशतय अनदुानः कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय आर्ोगिे तोकेको आधारमा संघ र प्रदशेबाट प्राप् त हुने  । 

▪ समपरूक अनदुानः पवूायधार लवकास सभबन्धी कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय र्ोजनाको कुि िागतको 

अनपुातका आधारमा संघ र प्रदशेबाट प्राप् त हुने । 

▪ लवशेष अनदुानः कुनै खास उद्देश्र् र र्ोजनाको िालग संघ र प्रदशेबाट प्राप् त हुने  

 

 

४) वैदेलशक सहार्ता तथा आततररक ऋण 

 

▪ नेपाि सरकारको पवूय स्वीकृलत लिएर मात्र वैदलेशक अनदुान वा सहर्ोग लिन वा बैदलेशक अनदुान वा 

सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यिम कार्ायन्वर्न गनय गराउन सक् ने । 

▪ नेपाि सरकारको सहमलत लिएर मात्र लवि आर्ोगिे लसफाररस गरेको लसमालभत्र आन्तररक ऋण लिन 

सक् ने । 

▪ नेपाि सरकारसाँग मनालसव कार्यका िालग ऋण लिन सक् ने । 

 

उपरोि व्र्वस्थाहरूिे स्थानीर् तहिाई प्राप् त हुन सक् ने आर्का स्रोतहरूिाई व्र्ा्र्ा गरेको छ । स्थानीर् तहि े

काननू बमोलजम बाहके आफ्नो अलधकार के्षत्रमा कुनै कर िगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाउने व्र्वस्था हुनकुा साथ ै

लनभ न अनसुारका थप व्र्वस्थाहरू रहकेा छन ्। 

 

▪ कर िगाउाँदा रालष् रर् आलथयक नीलत, वस्त ुतथा सेवाको ओसार पसार, पूाँजी तथा श्रम बजार, लछमेकी प्रदशे 

तथा स्थानीर् तहिाई प्रलतकुि असर नहुने गरी िगाउन ुपने (संवैधालनक धर्वस्था) । 

▪ कर निाग् नेः कूटनीलतक लनर्ोग, कूटनीलतज्ञ, वैदलेशक ऋण वा सहार्ताबाट संचालित पररर्ोजनाबाट हुने 

पैठारी, सामलुहक वा संर्िु आवासको लबिी नभएको स्टक, सामलुहक आवासको सावयजलनक उपर्ोगको 

क्षेत्र । 

▪ सेवा शलु्क असिुी कार्य आफै वा व्र्वस्थापन करार वा सावयजलनक लनजी साझेदारीबाट गनय सक् ने । 
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३.१.३ नगरपालिकाको आततररक राजस्वका स्रोतहरु 

 

क) सम्पलत्त कर सम्ितधी व्र्वस्था : नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा सभपलि कर िगाउन 

सलकने छ । र्स बमोलजम सभपलि कर िगाउाँदा घर र सो घरिे चचेको जग्गा सभपलि कर िगाएर बााँकी जग्गा नभएका 

अन्र् जग्गामा भलूमकर (मािपोत) िगाउन ुपने छ । स्पलष् टकरण घरिे चचेको जग्गा भन्नािे घरिे ओगटेको क्षेत्रफि 

बराबरको जग्गा र अलधकतम सो बराबरको थप जग्गा सभझन ुपदयछ । र्सरी सभपलि कर िगाउाँदा दहेार्बमोलजमका 

लवषर्िाई आधार लिनपुने व्र्वस्था रहकेो छ । 

१. घर र जग्गाको आकार प्रकार र बनौट 

२. घर र जग्गाको प्रचलित बजार मलू्र् तथा घरको हकमा ह्रास मलू्र्  

३. घर र जग्गाको व्र्ापाररक वा आवासीर् उपर्ोगको अवस्था 

 

ख) भूलमकर (मािपोत) सम्ितधी व्र्वस्था : नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको 

उपर्ोगको आधारमा भलूमकर (मािपोत) िगाउने छ । आलथयक ऐन, २०७५ िे घर र त्र्सिे चचेको लनलश् चत जग्गामा 

सभपलि कर िगाएपलछ सोभन्दा बढी जग्गामा भलूमकर (मािपोत) िगाउनपुने व्र्वस्था छ । तर सभपलि कर िगाएको 

अवस्थामा भलूमकर (मािपोत) िगाइने छैन । 

 

ग) व्र्वसार् कर: नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजीगत िगानी र आलथयक 

कारोबारको आधारमा व्र्वसार् कर िगाउन सक् ने छ ।  

 

घ) घर जग्गा िहाि कर: नगरपालिकाको के्षत्रलभत्र कुनै व्र्लि, वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा, पोखरी परैु वा आंलशक तवरिे बहािमा लदएको नगरपालिकािे त्र्स्तो बजाि 

रकममा बहाि कर िगाउन सक् ने छ । 

 

ङ) सवारी कर: नगरपालिकािे लसलमत सवारी साधन (अटोररक्सा तथा इ-ररक्सा, ठेिा गाडा, टााँगा र ररक्साहरुको 

मात्र दताय, नवीकरण तथा वालषयक सवारी कर सङ्किन गनय सक् ने अलधकार पाएको छ । तर र्स नगरपालिकाि े

चाि ुआ.व.मा सवारी कर लनधायरण गररएकोिे ढुवानी र र्ातार्ात एवम ्अन्र् सवारी साधनहरुको कर सङ्किन 

गररने छ ।  

 

च) लवज्ञापन कर: नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सावयजलनक स्थिमा लवज्ञापन, प्रचारप्रसार आलदका 

िालग रा् न लदने साइन वोडय, ग्िो वोडय, स्टि, आलदमा लवज्ञापन कर िगाउन सक् ने व्र्वस्था छ । 

 

छ) गैर करहरु: स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐनमा नगरपालिकािे पर्यटन शलु्क अन्तगयत आफ्नो के्षत्रलभत्र 

सञ् चािनमा रहकेा केविकार, रेलकङ्ग, कार्ालकङ्ग, बञ् जी जभप, लजपफ्िार्र, र् र्ालफ् टङ्ग, प्र्ाराग्िाइलडङ्ग 

िगार्तका स्थानीर् पर्यटन, मनोरञ् जन तथा साहलसक खेिकुद सभबन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा सेवा शुल्क िगाउने 

व्र्वस्था रहकेो छ । र्सैगरी नगरपालिकाबाट लवलभन् न लसफाररसहरु, इजाजत पत्र तथा नलवकरण जस्तै एफएम रेलडर्ो 

सञ् चािन, ‘घ’ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, लनजी लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, सहकारी, 

प्रालवलधक लशक्षा तथा तालिम, ट् र्शुन तथा कोलचङ सेन्टर, औषधी पसि, प्िलटङ जस्ता व्र्वसालर्क संस्थाहरुको 

दताय, नलवकरण आलदमा लवलभन् न दस्तरु सङ्किन गने व्र्वस्था रहकेो छ । 
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ज) प्राकृलतक स्रोतको रोर्ल्टी िााँडफााँट सम्ितधी व्र्वस्थााः अन्तरसरकारी लवि व्र्वस्था ऐन, २०७४ अनसुार 

प्राकृलतक स्रोतको रोर्ल्टी बााँडफााँट अन्तरगत पवयतारोहण, लवद्यतु, वन, खानी तथा खलनज, पानी तथा अन्र् 

प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त रोर्ल्टी बााँडफााँट सभबन्धमा लनभ न तालिकामा व्र्वस्था गरेको छ । 

तालिका 6: प्राकृलतक स्रोतको रोर्ल्टी बााँडफााँट (प्रलतशतमा) 

स्रोतहरु सङ्घ प्रदेश स्थानीर् तह 

पवयतारोहण ५० २५ २५ 

लवद्यतु ५० २५ २५ 

वन ५० २५ २५ 

खानी तथा खलनज ५० २५ २५ 

पानी तथा अन्र् स्रोत ५० २५ २५ 

स्रोत : अन्तरसरकारी लवि व्र्वस्था ऐन, २०७४ (अनुसुची ४) 

 

रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोगिे स्थानीर् तहिे प्राप् त गने २५ प्रलतशतको लहस्साको िालग प्रत्र्ेक स्थानीर् 

तहको प्राकृलतक स्रोतको अवलस्थलत तथा प्राकृलतक स्रोतमा आधाररत पररर्ोजना वा उपर्ोगबाट प्रभालवत के्षत्र र 

जनसङ््र्ाको पलहचान गरर स्थानीर् तहिाई रकम बााँडफााँट गनय लसफाररस गरेको छ ।  

 

झ) कर राजस्व िााँडफााँट सम्ितधी व्र्वस्थााः अन्तर सरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार मलू्र् 

अलभवलृि कर र आन्तररक उत्पादनबाट उठेको अन्त शलु्क रकममध्र्ेबाट उठेको रकमिाई सङ्घीर् लवभाज्र् 

कोषमा राखी सोबाट रकममध्र्े सङ्घीर् सरकारिे ७० प्रलतशत, प्रदशेिे १५ प्रलतशत र स्थानीर् सरकारिे १५ 

प्रलतशत बााँडफााँट गने व्र्वस्था रहकेो छ ।  

तालिका 7: कर राजस्वको बााँडफााँट सभबन्धी व्र्वस्था 

स्रोतहरु सङ्घ प्रदेश स्थानीर् तह 

मलू्र् अलभवलृि कर (कर्ाट) ७० १५ १५ 

अन्तशलु्क ७० १५ १५ 

स्रोत : अन्तरसरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ पररच्छेद ३ (६) 

 

रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोग ऐन, २०७४ अनुसार लवलभन् न तहका सरकारहरुका बीचमा अनदुान 

लसफाररस गदाय लिइने आधारहरु, राजस्वको बााँडफााँट गदाय लिइने आधारहरु र प्राकृलतक स्रोतको पररचािन गदाय 

लिइने आधार र मापदण्डहरु तर्ार गरर कार्ायन्वर्नका िालग सहलजकरण गनुयपने व्र्वस्था रहकेो छ । प्राकृलतक 

स्रोतको बााँडफााँट सभबन्धी लवषर्मा सङ्घ र प्रदशे, प्रदशे र प्रदशे, प्रदशे र स्थानीर् तह तथा स्थानीर् तहहरु बीच 

उठ्न सक् न ेसभभालवत लववादको लवषर्मा अध्र्र्न अनसुन्धान गरर त्र्सको लनवारण गनय समन्वर्ात्मक रुपमा काम 

गनय रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोगिे सभबलन्धत तहहरुिाई सझुाव लदने संवैधालनक व्र्वस्था गरेको छ । 

रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोगिे प्राकृलतक स्रोतको बााँडफााँट गदाय सो साँग सभबलन्धत वातावरणीर् प्रभाव 

मलू्र्ाङ्कन सभबन्धमा अध्र्र्न र अनसुन्धान गरर नेपाि सरकारिाई लसफाररस समेत गनुयपने काननुी व्र्वस्था रहकेो 

छ । 
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हाि रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोगिे जनसङ््र्ा (कूि जनसङ््र्ा र आलश्रत जनसङ््र्ा), के्षत्रफि, 

मानव लवकास सचूकाङ्क, न्र्नू लवकास सचूकाङ्कको आधारमा प्रदशे तथा स्थानीर् तहहरुिाई राजस्व बााँडफााँट 

गने गरर लसफाररस गरेको छ । 

तालिका 8: राजस्व बााँडफााँटका िालग भएको लसफाररसको आधारहरु (प्रलतशतमा) 

लस.नं. आधारहरु प्रदेश स्थानीर् तह 

१ जनसङ््र्ा (कूि जनसङ््र्ा अनुपात ८०, आलश्रत जनसङ््र्ा 

अनुपात २०) 

७० ७० 

२ क्षेत्रफि १५ १५ 

३ मानव लबकास सचूकाङ्क ५ ५ 

४ न्र्नू लवकास सचूकाङ्क 

पवूायधार सचूकाङ्क (७० प्रलतशत खचयको आवश्र्कता सचूकाङ्क 

२० प्रलतशत र सामालजक तथा आलथयक असमानता सचूकाङ्क १० 

प्रलतशत) 

१० १० 

जम्मा १०० १०० 

नोट: र्स सूत्रबाट आएको रकममा ठूिो फरक दलेखन ेर अन्तरसरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐनको दफा २१ ि ेप्रदशे तथा स्थानीर् 

तहि ेआफ्नो प्रशासलनक खचय आन्तररक राजस्व तथा राजस्व बााँडफााँटबाट पुर् र्ाउनु पन े हुनािे लवि आर्ोगिे प्रत्रे्क स्थानीर् 

तहिाई न्रू्नतम रकम र त्र्समा सुत्र अनुसार रकम बााँडफााँट गन ेगरेको छ ।  

 

३.२ आततररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था 

 

नगरपालिकािाई प्राप् त काननुी अलधकारको आधारमा सभभाव्र् आर् लशषयकहरुको पररचािन अवस्थाको लवश् िेषण 

गररएको छ । र्सिे चौतारा सााँगाचोकगढी  नगरपालिकामा सभभावना भएका आर् लशषयकहरुको सभभाव्र्ता, 

सङ्किनको अवस्था तथा दरको लनधायरणको अवस्थािाई देखाउाँछ । 

 

तालिका 9: नगरपालिकाको आन्तररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था 

ि.सं. आर्का लशषयक सम्भावना दर लनधायरण सङ्किन 

क. कर तफय  

१ सभपलि कर छ भएको भएको 

२ भलूम कर (मािपोत) छ भएको भएको 

३ घर जग्गा बहाि कर  छ भएको भएको 

४ व्र्वसार् कर छ भएको भएको 

५ जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्त ुकर छ भएको भएको 

६ सवारी साधन कर  छ भएको भएको 

७ लवज्ञापन कर छ भएको नभएको 

८ मनोरञ् जन कर छ भएको नभएको 

ख. शुल्क तफय     

१ वहाि लवटौरी शलु्क छ भएको भएको 

२ पालकय ङ शलु्क छ भएको भएको 

३ सेवा शलु्क दस्तरु छ भएको भएको 

४ लविीबाट प्राप् त आर् छ भएको भएको 
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५ पर्यटन शलु्क छ भएको भएको 

६ सामदुालर्क वनबाट आर् प्राप्त गनय सक्ने  छ भएको भएको 

७ घरजग्गा रलजस्रेसन शलु्क छ भएको भएको 

८ भाडा छ भएको भएको 

९ दण्ड जररवाना छ भएको भएको 

१० व्र्लिगत घटना दताय शलु्क  छ भएको भएको 

११ अस्पताि सञ् चािन छ नभएको नभएको 

१२ फोहरमिैा व्र्वस्थापन शलु्क छ भएको भएको 

१३ स्थानीर् खानेपानी महशिु छ नभएको नभएको 

१४ स्थानीर् लवद्यतु महशिु छ नभएको नभएको 

१५ रेलकंग, कार्ालकंग, वन्जीजभप, जीपफ्िार्र, पाराग्िाईलडंग आलद मनोरञ् जन 

तथा साहसी खिेकुद सभबन्धी सेवा तथा व्र्वसार्मा सेवा शलु्क 

छ भएको भएको 

१६ लनमायण, सञ् चािन र व्र्वस्थालपत गरेका स्थानीर् पवुायधार तथा सेवामा सेवा 

शलु्क (खानेपानी, लवजिुी, धारा, अलतलथ गहृ, धमयशािा, पसु्तकािर्, 

सभागहृ, ढि लनकास, सडक विी, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, 

व्र्ार्मशािा, पर्यटकीर् स्थि, हाटबजार, पश ु वधशािा, शवदाह गहृ, 

धोलवघाट, सडक, बसपाकय , पिु, आलद) 

छ भएको भएको 

१७ मलू्र्ाङ्कन सेवा शलु्क (अचि सभपलि) छ भएको भएको 

१८ दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर (एफ.एम. रेलडर्ो सञ् चािन, ‘घ’ वगयको 

लनमायण इजाजतपत्र, लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय) 

छ भएको भएको 

१९ ढुङ्गा, लगिी, वािवुा, माटो तथा स्िेट जस्ता वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन 

तथा उपर्ोग शलु्क 

छ नभएको नभएको 

२० वडा कार्ायिर्माफय त गररने लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरु छ भएको भएको 

२१ प्रभालवत क्षते्र लवकास र वातावरणीर् शलु्क छ भएको भएको 

२२ सडक ममयत संभार शलु्क छ भएको भएको 

२३ सवारी प्रवेश शलु्क छ भएको भएको 

 

 

मालथको तालिकाका आधारमा लवश् िेषण गदाय नगरपालिकािे कर तफय  ८ वटा वटा लवलभन् न लशषयकहरुमा आर् 

सङ्किन गने सभभावना भएको र ती अलधकांश लशषयकहरुमा राजस्व सङ्किन भइरहकेो  छ । त्र्सैगरी शुल्क तफय  

२३ वटा लवलभन् न लशषयकहरुमा करका दरहरु लनधायरण गरी शलु्क लिइरहकेो छ । नगरपालिकाको मु् र् आभदानीको 

स्रोतको रुपमा प्राकृलतक स्रोत साधनबाट हुने आर् प्रमखु रहकेो छ ।  

 

३.३ आततररक आर् सङ्किनको प्रमुख के्षत्र र सम्भावना लवश् िेषण 

 

चौतारा सााँगाचोकगढी  नगरपालिकािे नगरसभाबाट आ.व. २०७८/७९ का िालग लवलभन् न लशषयकहरुका िालग कर 

दर रेट लनधायरण तथा स्वीकृत गरी प्रकाशन गररसकेको छ । नगरपालिकाको आन्तररक आर् सङ्किनको प्रमखु के्षत्र 

र सभभावना लवश् िेषण छुिाछुिै लनभ न उपलशषयकहरुमा गररएको छ ।  
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३.३.१ स्थानीर् कर राजस्व 

 

क. सम्पलत्त कर 

 

हािको अवस्था: नगरपालिकािे आ.व. २०७५।७६ दलेख र्ो कर संकिन गरररहकेो छ । एलककृत सभपलि कर 

कार्ायन्वर्नका िालग सभपलि कर िगाउने (कार्यलवलध) सभबन्धमा व्र्वस्था गनय बनेको ऐन, २०७५ तजुयमा गरी िाग ु

गरेको छ । त्र्सैगरी प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िालग सभपलिकर व्र्वस्थापन तालिम समेत संचािन गरेको छ । 

आ.व. २०७६/०७७ को आलथयक ऐनमा संरचनाको मुल्र्ांकनको आधारमा मात्र करको दर लनधायरण गरी सोही 

अनरुुप संकिन गरेको पाईन्छ । उि मलु्र्ांकनमा संरचनाको के्षत्रफििाई मात्र आधार मालनएको छ भने  ह्रासकिीको 

समेत व्र्वस्था गररएको छैन । जनु स्थानीर् सरकार संचािन ऐन र नगरपालिकाको सभपलि कर  िगाउने सभबन्धमा 

रहकेो ऐनको प्रावधान साँग मेि खादनै । 

 

नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्लि वा संस्थाको स्वालमत्वमा रेको जग्गामा बनेको भौलतक संरचना (घर) र सो घरि े

चचेको जग्गाको कर लनधायरण गररएको छ । र्स आ.व. २०७७/७८ मा र्स लशषयक अन्तरगत रु ३५,९४,७१७.७१ 

एकीकृत सभपलि कर उठेको दलेखन्छ । 

 

सम्भाव्र्ता: लवद्यमान काननूी व्र्वस्थािे घर र घरिे चचेको जग्गा र अलधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा 

मात्र सभपलि कर िाग् ने व्र्वस्था रहकेो छ । नगरपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ अनसुार नगरपालिकामा १४,३६५ 

घरधरुी रहकेोमा आफ्नो स्वालमत्व भएको घरहरु १३,७४७ दलेखन्छ । भुकभप पलछको लनजी आवास पनुलनमायण पलछ 

अलधकांश अधयपक् की घरहरु बनेको तथा चौतारा आाँफैमा शहरीकरण उन्मुख बजार हुनकुा साथै लजल्िा सदरमकुाम 

समेत भएको हुनािे र्हााँ घरहरु लनमायणको िम तीव्रतर गलतमा बलढरहकेो छ । २०७६ बाट हािसभमा र्हााँ कररव 

२५०० भन्दा बढी घरधरुीहरु थलपइसकेको अनमुानको आधारमा र्स नगरपालिकामा कररब १६,००० घरधरूी रहकेो 

अनमुानका आधारमा र्स अध्र्र्नको प्रर्ोजनका िालग कूि सभपलि करदाता सं्र्ा कार्म गररएको छ । 

उल्िेलखत आधारमा लवशे्लषण गदाय दहेार् बमोलजक सभपलि कर संकिन हुने सभभावना दलेखन्छः 

 

तालिका 10: सभपलिकरको संभावना 

करदाता सम्ितधी लववरण करदाता सं्र्ा (अनुमान) करको दर औसत) संभाव्र् संकिन 

३ करोड भन्दा बढी मलु्र्को 

सभपलि भएका करदाता  

४०० ५,००० २०,००,००० 

०१ दखेी ३ करोड मलु्र्को 

सभपलि भएका करदाता  

२,००० २,५०० ५०,००,००० 

०१ करोड सभम मलु्र्को 

सभपलि भएका करदाता  

१३,६०० ५०० ६८,००,००० 

जम्मा १६,०००  १,३८,००,००० 

 

सुधारका पक्षहरु: 

• नगरपालिकाको आलथयक ऐनमा उल्िेलखत करको दर पनराविोकन गने । 

• सभपलि कर सभबन्धी जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुका िालग सचेतना तालिम संचािन गने । 
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• सभपलि कर सभबन्धी नगरवासीहरुिाई लवलभन् न माध्र्महरुबाट सलूचत गरी कर लतनय प्रोत्सालहत गने । 

• व्र्वसार्को करको िगत संकिन गरी व्र्वसार् करको अलभिेखिाई सभपलि करको अलभिेखसाँग 

आवि गने । 

 

ख. मािपोत (भूलम कर) 

 

हािको अवस्था:  

 

नगरपालिकािे भौलतक संरचनामा मात्र सभपलि कर िाग ुगरेका कारण सभपणुय जग्गाहरुमा मािपोत कर संकिन 

गरररहकेो छ । वडा कार्ायिर्हरु माफय त ्संकिन भईरहकेो मािपोत करको अद्यावलधक लववरणहरु भने नगरपालिका 

तथा वडा कार्ायिर्हरुिे राखेको दलेखदनै । अलघल्िो आ.व.मा लतरको रलसदका आधारमा मािपोत कर संकिन 

गने गररएको र लतरेको रलसद हराएमा वा नलतरेको भएमा वडा कार्ायिर् अनशुार लभन्न लभन्न तररकािे कर संकिन 

गरेको पाईन्छ । नगरपालिकािे सडक र उत्पादकत्वको आधारमा जग्गाको वलगयकरण गरी जग्गाधनीको स्वालमत्वमा 

रहकेो जग्गाको क्षेत्रफिका आधारमा चार–चार समहूमा वगीकरण गरी करको दर लनधायरण गरेको छ ।  भलूमको 

अवस्था र सडकको पहुाँच अनुसार र्स नगरपालिकािे भलूमको न्र्नूतम मूल्र्ांकन गदाय प्रलत रोपनी ५० हजार दलेख 

४० िाख सभम लनधायरण गरेको छ  । गत आ.व. २०७७/७८ मा र्स लशषयक अन्तगयत रु २०,८९,६६९.५४ सङ्किन 

भएको छ ।  

 

सम्भाव्र्ता: मािपोत र्ोग्र् जग्गा र सोको करदाता सभबन्धी र्कीन तथ्र्ांक उपिधध नभएको हुाँदा नगरपालिकाको 

अनमुालनत घरधरूी सं्र्ा १६००० िाई आधार मानी र्ो करको सभभाव्र्ता र्कीन गररएको छ । एक घरधरूीमा 

एकभन्दा बढी व्र्लिसाँग जग्गाको स्वालमत्व हुन सक्ने र केही जग्गाधनीिे घर लनमायण नगरी घडेरी मात्र रा्ने तथा 

नगरपालिका बालहरका बालसन्दाहरुको समेत जग्गा भएको अवस्थािाई समेत ध्र्ानमा राखी कूि घरधरूी १६००० 

मा १०० प्रलतशत थप गरी कररब ३२००० जना मािपोतका करदाता सं्र्ा अनमुान गररएको छ । र्सबाट 

नगरपालिकाको भलूम कर दहेार् बमोलजम हुने अनमुान गररएको छ ।  

 

तालिका 11: मािपोत करको संभाव्र्ता 

जग्गाको लकलसम करर्ोग्र् भूलम 

रोपनीमा (खेलतर्ोग्र् 

भूलमको गणना गदाय, 

अनुमालनत) 

औषत मूल्र्ांकन दर 

प्रलत रोपनी 

(अनुमालनत) 

मािपोत दर 

(सरदर) 

संभाव्र् संकिन 

शहरी तथा आवासीर् 

क्षेत्र 

९,८२८ ५००,००० ०.०४% ११,६५,६०० 

कृलष तथा अन्र् क्षेत्र  १,८६,७३७ १००,००० ०.०३% ५६,०२,११० 

जम्मा १,९६,५६५   ६७,६७,७१० 

 

सुधारका पक्षहरु: नगरपालिकामा भलूम तथा करदाता सभबन्धी लवस्ततृ र र्कीन तथ्र्ांक उपिधध छैन । र्सकारण 

भलूम र करदातासभबन्धी लवस्ततृ र र्कीन तथ्र्ांक संकिन र लनर्लमत अद्यावलधकरणको व्र्वस्था गनुय मािपोत 

सभबन्धमा प्रमखु आवश्र्कताको रुपमा रहकेो दलेखन्छ । थप सधुारका पक्षहरु दहेार्अनसुार छनः् 
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• नगरपालिका लभत्र रहकेो खेलतर्ोग्र् जमीनको र्लकन तथ्र्ाङ्क संकिन गने । 

• आलथयक ऐनमा मापिोतको दर उल्िेख गने । 

• सालवकको वगीकरणका आधारमा बढी मलू्र् पने जग्गाको र्थाथय िगत तर्ार पाने । 

• आगामी लदनमा जग्गाको मलू्र्को आधारमा भलूमकर संकिन गने गरी व्र्वस्था गद ैजाने । 

 

ग. घरजग्गा िहाि कर 

 

हािको अवस्था: नगरपालिकािे आलथयक ऐनमा उल्िेख गद ैकोठा भाडा िगाउने घरधनी वा सभझौता बमोलजम 

बहािका साथै भवन तथा घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना, जग्गा वा पोखरी बापत पाउने वहाि 

रकमको २ दलेख १० प्रलतशत सभमका दरिे कर असिु गने व्र्वस्था गरेको छ । र्स्तो बहािकर संघ संस्था, 

कार्ायिर्, उद्योगको िालग १०%, अन्र् व्र्वसार्को िालग ७%, आवास प्रर्ोजनको िालग ३% र कृलष प्रर्ोजनको 

िालग २% कर तोलकएको छ । नगरपालिकाको प्रार् जसो धेरै क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रमा पने भएतापलन नगरपालिकाको 

बजार क्षेत्रमा सरकारी कार्ायिर्, बैङ्क तथा लविीर् संस्थाहर, व्र्वसालर्क भवनहरु, उद्योगहरु तथा अन्र् 

सङ्घसंस्थाहरु प्रसस्त मात्रामा भाडामा बस्द ैआएको हुनािे संस्थागत रुपमा बहािमा लदइएका घरहरुबाट मात्र र्ो 

कर सङ्किन गनय सलकने दलेखन्छ ।  र्स लशषयक अन्तगयत गत आ.व. २०७७/७८ मा रु. २३,२१,९५५.३४ सङ्किन 

भएको छ । 

 

सम्भाव्र्ता: र्स नगरपालिकाको केन्र र्सम िगार्त अन्र् बजार क्षेत्रमा केही घर तथा जग्गाहरु बहािमा रहकेा 

छन ्। २०७६ सािको तथ्र्ांक अनसुार ४५०० घरहरु पक्की रहकेा लथए । हाि नगरपालिका लभत्र कररब ५ दलेख ६ 

हजार सभम पक्की घरहरु रहकेो अनमुान छ । नगरपालिकामा २०७६ सािको तथ्र्ांक अनसुर ७०८ पररवार भाडामा 

बस्ने गरेको दलेखएको छ । छिफिका िममा प्राप्त जानाकारी अनसुार हाि नगरपालिका क्षेत्रमा कररब १००० 

जनािे लवलभन्न प्रर्ोजनका िालग घरजग्गा वहािमा लिएको अनमुान छ । संस्थागत बाहकेका अन्र् भाडामा लदने 

प्रार्ः घरधनीिे हािसभम र्स्तोकर बझुाउने नगरेकािे उनीहरुका िालग र्ो कर नर्ााँ हनु्छ । र्स अवस्थामा 

नगरपालिकािे करको प्रगलतलशि (बहाि रकमको १० र ५ प्रलतशतका) दर लनधायरण गनुय उपर्िु हुन्छ । 

तालिका 12: घरजग्गा बहाि करको संभाव्र्ता 

ि.सं. प्रर्ोजनका आधारमा 

िहाि  

लिने करदाता 

िहािमा 

भएको घर 

सं्र्ा 

औसत 

मालसक भाडा 

रकम 

जम्मा वालषयक 

भाडा असुिी 

प्रस्तालवत 

घरको दर 

िहाि कर 

क ख ग घ ङ 

१ अलडट गन ेतथा संस्थागत 

व्र्वसार्ीक फमय, लवलिर् 

तथा सावयजलनक 

संस्थाहरु (औसत 

मालसक रु. १५००० 

भाडा आजयन गने) 

१५० १५००० २,७०,००,०००० १० प्रलतशत २७,००,००० 

२ उल्िेलखत बाहके 

व्र्वसार्ीक तथा 

घरर्ासी प्रर्ोजनि े

८५० २५०० २,५५,००,००० ५ प्रलतशत १२,७५,००० 
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बहािमा िगाउन े

(औसत मालसक रु. 

२५०० भाडा आजयन गने) 

 जम्मा १०००  ४५००००००  ३९,७५,००० 

 

 

सुधारका पक्षहराः 

• वहािमा भएका घरजग्गाको िगत संकिन गरी अद्यावलधक गने र सभपलि करसाँग आवि गने । 

• घर तथा जग्गा धलन र वहािवािाहरू लबचको वहाि सभझौता अलनवार्य गने । 

• घरजग्गा वहाि रकम मलू्र्ांकन गनय संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रलत वगयलफटका दरिे वहाि 

मलू्र् लनधायरण गने र सो वमोलजम वहाि रकम लनधायरण गरी कर संकिन गने । 

• घरजग्गा वहाि कर संकिन कार्यलवलध तजुयमा गने । 

 

घ. व्र्वसार् कर 

 

हािको अवस्था: नगरपालिकािे आलथयक ऐनमा व्र्वसार्हरूिाई वस्त ुतथा सेवाका आधारमा लवभाजन गरी 

वालषयक करको दर लनधायरण गरेको छ । करको दर न्र्नूतम रु ५०० दलेख अलधकतम रु २०,००० सभम रहकेो छ । 

नगरपालिकाको आलथयक ऐनमा व्र्वसार् करको दर संगै लवलभन्न लकलसमका दस्तरु तथा सेवा शलु्क समेत समावेश 

गररएको छ । तर व्र्वसार् दताय गदाय िाग्ने शुल्क भने उल्िेख गरेको पाईदनै । नगरपालिकािे आलथयक ऐनमा र्स 

क्षेत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पुाँजीगत िगानी र आलथयक कारोबारको आधारमा व्र्वसार् कर िगाउने 

व्र्वस्था गरेको छ । व्र्वसार्ीहरुिाई व्र्वसार्को लकलसम र आकारको आधारमा कुनै पलन लकलसमको व्र्ापार तथा 

व्र्वसार् गको िालग नगरपालिकाबाट व्र्वसार् इजाजत पत्र लिई वालषयक रुपमा नलवकरण गनुय पदयछ । व्र्वसार्को 

लकलसम, कारोवारको पररमाण, आलदको आधारमा नगरपालिकािे वालषयक रुपमा २,००० दलेख १५,००० सभम 

नलवकरण शलु्क तोकेको छ  । र्स लशषयक अन्तगयत गत आ.व. २०७७/७८ मा रु ३६,९४,३५७.५० राजस्व 

सङ्किन भएको छ । 

 

सम्भाव्र्ता: नगरपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७६ अनसुार र्स नगरपालिका लभत्र लवलभन् न लकलसमका व्र्वसालर्क 

फमयहरु रहकेा छन ् । र्हााँ ईजाजत प्राप्त रासार्लनक मि लबिेताहरुको सं्र्ा २७ वटा, एग्रोभेट १० वटा, कृलष 

सहकारी संस्था ११ वटा, कृलष जन्र् उद्योगहरु २२ वटा, दताय भएका घरेि ुतथा साना उद्योगहरु ६४ वटा रहकेा छन ् 

। र्स वहके र्हााँ कररव ७०० वटा पसि तथा अन्र् साना व्र्वसालर्क इकाइहरु रहकेो अनमुान छ । र्ी सबै 

व्र्वसालर्क फमयहरु संचालित भएतापलन नगरपालिकाको द्यावलधक तथ्र्ांकमा दलेखदनै । नगरपालिकािे प्रकाशन 

गरेको नगरको वस्तगुत लववरण, केन्रीर् तथ्र्ांक लवभागिे प्रकाशन गरेको रालष्रर् आलथयक गणना २०१८ को 

नलतजा, नगरपालिकामा दताय भएका व्र्वसार्हरुको लववरण तथा कार्यशािका दौरान गररएको छिफिका 

आधारमा राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा  चौतारा सााँगाचोकगढी  नगरपालिका व्र्वसार् को सं्र्ा अनमुान 

गररएको छ । र्स नगरपालिकामा कररब १७०० वटा लवलभन्न लकलसमका व्र्वसार्हरु  संचािनमा रहकेो अनमुान 

छ । सोही आधारमा लवशे्लषण गरी व्र्वसार् करको दहेार्अनसुार सभभाव्र्ता र्लकन गररएको छ । तर 
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नगरपालिकालभत्र रहकेा व्र्वसालर्क फमयहरुको तथ्र्ांक एकीन भएपलछ र्स अन्तगयतको नगरपालिकाको आर् अझै 

भढ्न सक् न ेदलेखन्छ ।  

तालिका 13: व्र्वसार् करको संभाव्र्ता 

ि.स. व्र्वसार्को लववरण सं्र्ा करको औषत दर संभालवत आर् 

१ मझौिा उद्योग १५ ७५०० १,१२,५०० 

२ साना उद्योग (राईस लमि सलहत) २०० २००० ४,००,००० 

३ व्र्वसालर्क कृलष फमय १०० २००० २,००,००० 

४ लनमायण व्र्वसार्ी २० ५००० १,००,००० 

५ संस्थागत शैलक्षक संस्थाहरु १५ ४५०० ६७,५०० 

६ बस् ने व्र्वस्था सलहतका होटि २० ४००० ८०,००० 

७ फामेसी तथा भटेेरेनरी ३० ३००० ९०,००० 

८ लवलिर् संस्था तथा सहकारी १०० ५००० ५,००,००० 

९ लवलभन्न पशेाकमीहरु १५० १५०० २,२५,००० 

१० थोक, खरुा तथा अन्र् धर्ापार ११४० २००० २२,८०,००० 

 जम्मा १७००  ४०,५५,००० 

 

सुधारका पक्षहरु: नगरपालिकाको व्र्वसार् कर सङ्किन सधुार ल्र्ाउनका िालग लनभ न कार्यहरु गनय आवश्र्क 

दलेखन्छ । 

▪ नगरका सबै व्र्वसार्ीिाई व्र्वसार् दतायको आह्वान गने तथा धर्वसार् दतायका िालग घभुती लशलवरिाई 

हरेक वषय लनरन्तरता लदने । 

▪ एकै प्रकारको व्र्वसार्िाई व्र्वसार्मा भएको िगानी तथा कारोवारको आधारमा ठूिा, मझौिा र साना 

(क, ख, ग) वगयमा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन गने । 

▪ धर्वसार्ीहरुमा कर लतनय प्रोत्सालहत गने खािका कार्यिमहरु संचािन गने । 

▪ कर लशक्षा कार्यिम संचािन गने । 

▪ बढी कर लतने व्र्वसार्ीहरुिाई परुस्कृत गरी प्रोत्साहन गने । 

▪ नगरपालिका के्षत्रमा व्र्वसार् गनयको िालग नगर कार्यपालिकावाट व्र्वसार् संचािन इजाजत लिनपुने 

व्र्वस्था अलनवार्य गने ।  

▪ व्र्वसार् कर संकिन टोिी गठन गरी वषयमा १ पटक व्र्वसार् कर संकिन अलभर्ान संचािन गने ।  

▪ लवलभन्न पेशाकमीहरु (जस्तै काननू धर्वसार्ी, अलडटर, डक्टर, इलन्जलनर्र) िाई धर्वसार् करको दार्रामा 

ल्र्ाउन अलभर्ान संचािन गने । 

▪ बजारोन्मखु के्षत्रहरुमा सभपलिकरको दार्रा बढाउाँद ैिाने तथा अन्र् क्षेत्रहरुमा स्थानीर् जनताको क्षमताका 

आधारमा सभपलतकर लनधायरण गने । 

 

ङ. लवज्ञापन कर 

 

हािको अवस्था: लवद्यमान काननुी व्र्वस्था अनसुार नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सावयजलनक 

स्थिमा लवज्ञापन, प्रचार-प्रसार आलदका िालग रा् न लदने सामाग्रीमा लवज्ञापन कर िगाउन सक् नेछ । सङ्घीर् काननु 

अनसुार र्ो प्रदशे सरकारसाँग बााँडफााँड हुने कर हो । र्स नगरपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा कर िगाई असिू 
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उपर गररने र र्सरी कर सङ्किन गदाय अन्तर सरकारी लवि ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीर् तहको लवभाज्र् कोष 

माफय त नगरपालिका सलञ् चत कोषमा राजस्व बाडाँफाड गनुयपने उल्िेख गररएको छ । नगरपालिकाको सावयजलनक 

स्थानमा लवज्ञापन वा साईन बोडय राखे बापत वालषयक कर तोकेको छ, जस अनसुार लवद्यतुीर् लडलजटि बोडयको प्रलत 

वगय लफट रु २००, होलडयङ बोडय प्रलत वगय लफट रु ७५, व्र्ानर पोस्टर प्रलत वगय लफट रु १०, लभिे िेखन प्रलत वगय लफट 

रु १०, व्र्ापाररक स्टि प्रलत गोटा १५० र व्र्ापार मेिामा इिेलक्रक लडस्प्िे दलैनक रु २०० तोकेको छ ।  र्स 

लशषयकमा नगरपालिकािे छुिै कर उठाउने गरेको छैन । 

 

सम्भाव्र्ता: नगरपालिकािे बजार क्षेत्र तथा अन्र् स्थानमा लडलजटि बोडय, साईनवोडय वा टुि व्र्ानर राखी लवज्ञापन 

लवज्ञापन गरी वालषयक तोलकएको दरको आधारमा कर उठाएमा लवज्ञापन करबाट कुि करीब रु १० िाख सभम राजस्व 

सङ्किन हुन सक् न ेदलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ लवज्ञापनका सामग्री तथा प्रर्ोग भएका स्थानका सन्दभयमा र्थाथय तथ्र्ाङ्क सङ्किन गरी उनीहरुिाई 

करको दार्रामा ल्र्ाउने । 

▪ आफ्नो व्र्वसार्को पलहचानको िालग व्र्वसार् स्थिमा साईनबोडय, वाि पेन्ट िगार्तका लवज्ञापन दर 

लनधायरण गरी कार्ायन्वर्न गने ।  

▪ सङ्कलित लववरण अनसुार लवज्ञापन करको दर पनूराविोकन गने । 

▪ न्र्नूतम सङ्किन हुन सक् ने रकम र्लकन गरर ठेक् का अङ्क लनधायरण गने । 

▪ सभभाव्र् स्थानहरुमा लवज्ञापन प्रवियनको वातावरण तर्ार गने । 

 

च. जलडवुटी, कवाडी कर 

 

हािको अवस्था: नगरपालिकाका बजार के्षत्रबाट कवाडी संकिन गरी बेचलवखन गने व्र्वसार्हरू संचािनमा 

रहकेा छन ्तर अन्र् मरेका जीवजन्त ुतथा जलडवटुी संकिन तथा लबिीका सन्दभयमा भने तथ्र्ांक तथा सचूनाको 

अभाव दलेखन्छ । नगरपालिकािे आलथयक ऐनमा र्ो कर संकिनको प्रावधान गरेको भएता पलन कर लनदलेशकाको 

अनसुचूीमा भने काठको लबिी तथा केही जलडबटुीमा िगाउने करका दरहरू उल्िेख गरी आ.व. २०७६।७७  बाटै 

कर उठाउन शरुु गरेको छ । सो आ.व.मा र्स लशषयक अन्तरगत केवि रु ११,६६३ उठाएको छ । नगरपालिकाि े

आगामी लदनहरुमा र्स्ता व्र्वसार् संचािन गनेिाई इजाजत प्रदान गरी प्रलत लक्वन्टिका दरिे र्स्ता कारोवार 

गनेसाँग कर संकिन गनय उपर्ुि दलेखन्छ । 

 

सम्भाव्र्ता: नगरपालिकाको जलडवटुी, कवाडी एकीन तथ्र्ाङ्क उपिधध नभएकोिे नगरपालिकािे उल्िे्र् कर 

उठाउन नसकेको हो । नगर के्षत्रका जलडबटुी तथा कवाडी जन्र् काम गने लनकार्हरुको िगत तर्ार गरी कर प्रणिीमा 

आवि गराउन सकेमा र्स लकलसमको कर बापत समेत राजस्व सङ्किन हुन सक् न े सभभावना रहकेो छ । 

नगरपालिकामा जलडवटुीको लविीबाट जलडवटुी, कवाडी र जीवजन्तबुाट कुि कर करीब रु २ िाख सभम राजस्व 

सङ्किन हुने दलेखन्छ । 
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सुधारका पक्षहरु: नगरपालिकाको जलडवटुी, कवाडी, जीवजन्त ु कर सङ्किन सधुार ल्र्ाउनका िालग लनभ न 

कार्यहरु गनय आवश्र्क दलेखन्छ । 

 

▪ जलडवटुी, कवाडी, जीवजन्त ुकरसाँग सभवलन्धत व्र्वसार्ीहरुको दताय र अलभिेखीकरण गने । 

▪ कवाडी वस्तहुरुको व्र्वसालर्क कारोवार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी वालषयक ठेक् का वन्दोवस्त गरी कर 

संकिन गने । 

▪ जलडबटुी, कवाडी तथा जीवजन्तकुो व्र्ावसालर्क रुपमा कारोवार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी कारोवारको 

आधारमा कर संकिन गने । 

▪ कवाडी माि र प्रचलित काननूिे लनषेध गररएको जीवजन्त ुबाहकेका अन्र् मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो 

हाड, लसङ, प्वााँख, छािा, आलदको लविी वापत कर लनधायरण गरर नगरपालिकाको आर्मा वलृि गनय 

राजस्व सङ्किन गने । 

 

३.३.२ गैर कर राजस्व   

 

क. िहाि लवटौरी शुल्क 

 

हािको अवस्था : नगरपालिकािे आफुिे लनमायण, रेखदेख वा सञ् चािन गरेको हाटबजार, पसि िगार्त सरकारी 

जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग गरेबापत बहाि लवटौरी शलु्क िगाउन पाउने व्र्वस्था छ । नगरपालिकािे 

आपिेू रेखदखे वा सञ्चािन गरेको हाटवजार र सरकारी जग्गामो उपर्ोग गरेबापत बहाि लबटौरी शलु्क िगाउन 

पाउने काननूी धर्वस्था छ । चौतारा सााँगाचोकगढी  नगरपालिकािेआफ्नोक्षेत्रालधकारलभत्र रहकेा ऐिानी तथा पलतय 

जग्गाहरू तथा ती जग्गामा बनेका संरचनाहरुमा बहाि लवटौरी शलु्क िगाउन सलकने प्रावधान सलहत शलु्कको दरहरु 

आलथयक ऐनमा व्र्वस्था गरेको छ । हाि र्स लशषयक अन्तगयत शलु्क उठाइएको छैन तर सो अनसुार र्स 

नगरपालिकाि ेपलन शुल्क उठाउन सक्छ । 

 

सम्भाव्र्ता: र्स नगरपालिकाको क्षेत्रमा हाट बजारहरु पलहचान गरी सावयजलनक स्थानमा टहरा लनमायण िगार्तका 

आवश्र्क पवूायधार लनमायण गरी व्र्वलस्थत गनय सलकन्छ । बहाि लवटौरी शलु्क संकिन सभबन्धी हािको अवस्था र 

शलु्क संकिनमा नगरपालिकाको प्रर्ास हदेाय आगामी लदनमा र्ो शीषयक बापत बढ्दो दरमा आर् संकिन हुने 

सभभावना दलेखन्छ ।  

 

सुधारका पक्षहरु:  

नगरपालिकाको वहाि लवटौरी शलु्कमा सधुार ल्र्ाउनको िालग दहेार् बमोलजम सझुाबहरु प्रस्ताव गररएको छ; 

▪ नगरपालिकालभत्र भएका सावयजलनक वा सडक अलधकार क्षेत्र लभत्रका जलमनको लववरण संकिन गने । 

▪ संकलित लववरणका आधारमा पसि, टहरा र छाप्राहरूको वगीकरण गरी वहाि लवटौरी शलु्क संकिन 

गने । 

▪ ऐिानी वा पलतय जग्गामा वनेका संरचनाहरूको अलभिेख राखी वहाि लवटौरी शलु्कको अलभिेख रा्ने । 

▪ बहाि लबटौरी शलु्कको दर समर्ानकुुि पररमाजयन गद ैजाने 
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ख. नक्सा पास दस्तुर 

 

हािको अवस्था: नगरपालिकािे नगर लभत्रका संरचना लनमायणको नक्सापास र अलभिेलखकरणको कार्य प्रालवलधक 

शाखा माफय त लदद ैआईरहकेो छ । भवनको प्रर्ोजन र लकलसमका आधारमा नक्सापास र अलभिेलखकरणको दस्तरुका 

दरहरु फरक फरक रहन ेगरी लनधायरण गरेको छ । भकुभप पलछको लदनहरुमा हाि नगरपालिकाबाट नक्सा पास लिई 

घर बनाउनेहरुको सं्र्ा लदनानलुदन बढद ैगएको छ । आ.ब. २०७७।७८ मा नगरपालिकािे रु ११,१२,३००.४६ 

नक्शा पास दस्तरु संकिन गरेको लथर्ो ।   

 

सम्भाव्र्ता: र्स नगरपालिकाको मापदण्ड अनसुार सडकको समेत पहुाँच हुाँद ैजााँदा र्स के्षत्रमा घरहरु लनमायण हुने 

िम बढ्द ैजाने दलेखन्छ । र्स नगरपालिका क्षेत्रमा हािका लदनमा केही भवन लनमायणमा तीव्रता दलेखएता पलन र्ो 

दर लवस्तारै घट्द ैजाने अनमुान छ । हाि र्स के्षत्रमा प्रार्ः जसो न्र्नुतम १००० वगय लफटका घरहरू लनमायण भईरहकेा 

छन ्। र्स नगरपालिकामा लदनानलुदन नर्ााँ भवनहरुको लनमायणको दर बलढरहकेो छ । र्स आलथयक वषयमा पलन र्हााँ 

२५० घरहरु नक्सा पासको दार्रामा (अलभिेखीकरण सलहत) आउन सक्ने अनमुान गररएको छ । र्सबाट औसत 

रु. १०,००० का दरिे जभमा रु. २५,००,००० आभदानी हुने सभभावना दलेखन्छ नक्सापास दस्तरुको दर लनधायरण 

गररएता पलन र्द्यलप नक्सापास व्र्ापक रुपिे अलघ बढेको दलेखंदनै । 

 

सुधारका पक्षहरु: नक्सापास प्रकृर्ािे आर्आजयन मात्र नभई भवन लनमायण प्रकृर्ािाई लनर्मन समेत गने भएकोिे 

र्सिाई प्रभावकारी बनाउने तफय  पहि गनय जरुरी दलेखन्छ । 

▪ मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनसुार घरको नक्सापास प्रकृर्ािाई प्रभावकारी बनाई नक्शापासिाई 

कडाईका साथ कार्ायन्वर्न गने । 

▪ घरको बनोट तथा लकलसमका आधारमा दस्तरुको दर समर्ानकुुि पररमाजयन गने । 

▪ घर अलभिेखीकरणका िालग सावयजलनक सचूना जारी गरर बैङ्क तथा लवलिर् संस्थाहरुसाँग समन्वर् गने । 

▪ नगरपालिका हुन ुभन्दा पलहिे लनमायण भएका घरहरुको अलभिेखीकरण गरर नक्सापास गनय अलभप्रेररत गने। 

▪ घरको तल्िा, बनोट तथा लकलसमका आधारमा दस्तरुको दर समर्ानकुुि पररमाजयन गने । 

▪ घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन दस्तरु सभबलन्ध दफा नगरपालिकाको आलथयक ऐनमा थप गने सो वमोलजम 

छुटै अनसुचूी तर्ार गरी नक्शा पासको दस्तरु आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

▪ नक्सापासको िालग मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनसुार भवन लनमायण भए वा नभएको लनरन्तर अनगुमन 

गने । 

 

ग. व्र्वसार् दताय शुल्क  

 

हािको अवस्था : नगरपालिकािे एफ.एम. रेलडर्ो सञ् चािन, घ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, लवद्यािर् स्थापना, 

स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशक्षा तथा व्र्वसालर्क तालिम, ट् र्सुन, कोलचङ, औषधी 

पसि, प्िलटङ, ढुङ्गा, लगिी, वािवुा तथा स्िेट जस्ता वस्तकुो सवेक्षण, उत्खनन तथा उपर्ोग आलद कार्य गनयको 

अनमुलत लदनको िालग दताय शुल्क सङ्किन गनय सक्छन ् । चौतारा सााँगाचोकगढी  नगरपालिकािे व्र्वसार्को 

प्रकृर्ा हरेी लवलभन् न वगयहरुमा लवभाजन गरी दताय तथा अनमुलत दस्तरु लनधायरण गररएको छ । आ.ब. २०७७।७८ मा 

नगरपालिकािे रु ४,७५,२०२.६० दस्तरु संकिन गरेको लथर्ो ।   
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सम्भाव्र्ता: नगरपालिका क्षेत्रमा सञ् चािनमा रहकेा स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, ‘घ’ वगयको लनमायण इजाजत 

पत्र, सहकारी, लवद्यािर् आलद अनमुलत प्रमाणपत्र लदई लनर्लमत गनुयपने तथा सञ् चािनमा आउन चाहनेिाई इजाजत 

लदन सलकन्छ । नगरपालिका के्षत्रमा संचािनमा रहकेा स्थानीर् स्तरका धर्ापाररक फमय, घ वगयको लनमायण इजाजत 

पत्र, सहकारी, लवद्यािर् आलद अनमुलत प्रमाणपत्र लदई लनर्लमत गनुयपने तथा नर्ााँ संचािनमा आउन चाहनेिाई 

इजाजत लदन सलकन्छ । हाि कररव १७०० वटा उल्िेलखत व्र्वसालर्क फमयहरु सञ्चािनमा रहकेो अनमुान गररएको 

छ । त्र्स्ता संस्थाहरूिाई दताय, अनमुलत र नवीकरण गदाय औसत दस्तरु रु. ४,००० लिइएको खण्डमा प्रलत वषय रु. 

६८,००,००० आर् हुने सभभावना दलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ व्र्वसार् दताय तथा अनमुलतका िालग लनदलेशका तर्ार गने । 

▪ नगरपालिका क्षेत्रमा सञ् चािन भइरहकेा र नर्ााँ व्र्वसार् शरुु गनय चाहनेिाई अलनवार्य व्र्वसार् दताय, 

इजाजत तथा नलवकरण गनय जनचेतनामिूक कार्यिम सञ् चािन गने । 

▪ दताय तथा अनमुलत दस्तरुको दर आवश्र्कता अनसुार पररमाजयन गने । 

 

घ. मनोरञ् जन कर 

 

हािको अवस्था: लवद्यमान काननुी व्र्वस्था अनुसार नगरपालिकािे नगरपालिका के्षत्रलभत्र हुने मनोरञ् जन 

व्र्वसार् सेवामा मनोरञ् जन कर िगाउन र असिु गनय सक् नेछ । सङ्घीर् काननु अनसुार र्ो प्रदशे सरकारसाँग 

बााँडफााँड हुने कर हो । र्स नगरपालिका के्षत्रलभत्र हुने मनोरञ् जन कर िगाई असिू उपर गररने र र्सरी कर सङ्किन 

गदाय अन्तर सरकारी लवि ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीर् तहको लवभाज्र् कोष माफय त नगरपालिका सलञ् चत कोषमा 

राजस्व बाडाँफाड गनुयपने उल्िेख गररएको छ । आलथयक ऐन अनसुार सााँस्कृलतक प्रदशयन हि, नाच घर, दोहोरी 

सङ्गीत तथा अन्र् मनोरञ् जन सामाग्री प्रदशयनीमा प्रवेश शुल्कमा ५ प्रलतशत मनोरञ् जन कर लनधायरण गररएको छ । 

त्र्सगैरी ऐलतहालसक स्थि, परुातालत्वक स्थि एवम ्धालमयक महत्वका स्थिमा पर्यटकहरुबाट प्रवेश शलु्कमा ५ 

प्रलतशत तथा जाद,ु सकय स, चटक र मेिा आर्ोजना स्थिमा मनोरञ् जन कर बापत अनमुलतका िालग गररने लसफाररस 

दस्तकुा अलतररि प्रत्र्ेक लदन रु ३०० कर लनधायरण गररएको भएतापलन हाि सभमा नगरपालिकािे मनोरञ्जन दस्तरु 

उठाएको दलेखन्न ।    

 

सम्भाव्र्ता: नगरपालिकािे सााँस्कृलतक प्रदशयन हि, नाच घर, दोहोरी सङ्गीत तथा अन्र् मनोरञ् जन सामग्री 

प्रदशयनीमा प्रवेश शुल्क ५ प्रलतशत, ऐलतहालसक स्थि, परुातालत्वक स्थि एवम ् धालमयक महत्वका स्थिमा 

पर्यटकहरुबाट प्रवेश शलु्क ५ प्रलतशत तथा जाद,ु सकय स, चटक र मेिा आर्ोजना स्थिमा मनोरञ् जन कर बापत 

प्रलत लदन रु ३०० कर गरी मनोरञ् जन करबाट कुि कर करीब रु ७५,००० राजस्व सङ्किन हुने दलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ सााँस्कृलतक प्रदशयन हि, नाच घर, दोहोरी सङ्गीत तथा अन्र् मनोरञ् जन सामाग्री प्रदशयनी, ऐलतहालसक 

स्थि, परुातालत्वक स्थि एवम ्धालमयक महत्वका स्थि प्रवेश शलु्क लिएका स्थिहरु सन्दभयमा र्थाथय 

तथ्र्ाङ्क सङ्किन गने । 

▪ सभभाव्र् स्थानहरुमा शुल्क सङ्किनको वातावरण तर्ार गने । 
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▪ सङ्कलित लववरण अनसुार मनोरञ् जन करको दर पनूराविोकन गने । 

 

ङ. लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तुर  

 

हािको अवस्था : नगरपालिकािे लवलभन् न लकलसमका लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरु दर आलथयक ऐन माफय त 

लनधायरण गरी सङ्किन गद ैआएको छ । वडाबाट सङ्कलित लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरु वडािे नगरपालिकाको 

आलथयक प्रशासन शाखामा मालसक रुपमा जभमा गने गररएको छ । आलथयक ऐनिे लसफाररस तथा प्रमालणतको दर 

न्र्नूतम रु ५० दलेख १०,००० सभम लनधायरण गरेको छ । नगरपालिकािे वडा कार्ायिर्हरू तथा नगरपालिकाबाट 

सेवाग्राहीिाई आवश्र्क लसफाररश तथा प्रमालणत सेवा उपिधध गराउद ैर्स्तो दस्तरु संकिन गदयछ । वडावाट 

संकलित लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरुवाट संकलित रकम वडा सलचवहरूिे नगरपालिकाको राजस्व शाखामा 

हरेक मलहना दालखिा गने गरेका छन ्। आलथयक ऐनमा लनधायरण गररएका केही लसफाररश दस्तरुको दर संकिनमा 

व्र्वहाररक कलठनाई रहकेो वडा कार्ायिर्हरु साँगको छिफिमा जानाकारी प्राप्त भर्ो । जस्तै काठ कटानी को 

लसफाररश, आर् स्रोत प्रमालणत आलद । आ.ब. २०७७।७८ मा नगरपालिकािे रु ३०,९१,५४४.८६ दस्तरु संकिन 

गरेको लथर्ो ।   

 

सम्भाव्र्ता: नगरपालिकाको कार्ायिर् तथा १४ वटै वडा कार्ायिर्हरूवाट वालषयक रुपमा कररव १५,००० वटा 

लवलभन्न लकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत हुने अनुमान गररएको छ । वतयमान दर अनुसार प्रलत लसफाररश वा 

प्रमालणत औषत रु २५० भएमा वालषयक लसफाररश तथा प्रमालणत बापत रु ३७,५०,००० आर् संकिन हुने सभभावना 

रहकेो दलेखन्छ ।   

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ लसफाररश वा प्रमालणत गनय पवूय दस्तरु लतरे नलतरेको एकीन गने । 

▪ दस्तरु नबझुाएसभम सभबलन्धत अलधकारीिे लसफाररस वा प्रमालणत नगने । 

▪ वडाबाट सङ्कलित दस्तरुहरु लशषयक सलहतको लववरण तर्ार गने । 

▪ लवलभन् न लकलसमका लसफाररस तथा दस्तरुको वलगयकरण अनसुार दर पनुराविोकन गरर आवश्कता अनसुार 

पररमाजयन गने । 

 

च. वातावरण कर (प्रदूषण कर) 

 

हािको अवस्था : वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ िे प्रदषूण लनर्न्त्रणका िालग कोषको व्र्वस्था गरेको छ । ऐनमा 

लवलभन्न लिर्ाकिापबाट हुने प्रदषूण र जोलखमपूणय पदाथय लनष्कासनबाट हुने असर न्र्नू गनय मापदण्ड लनधायरण 

गररएको छ । हािैको स्थानीर् शासन सञ् चािन ऐनको संशोधन पश् चात प्रदषूण करको समेत व्र्वस्था गरेको छ । 

चौतारा सााँगाचोकगढी  नगरपालिकाको आलथयक ऐनमा प्रदषूणको िालग दर लनधायरण गरी कार्ायन्वर्न गद ैआएको 

छ । नगरपालिकािे र्स लशषयकवाट आ.ब. २०७७।७८ मा रु  १,४९,४५० आभदानी गरेको दलेखन्छ ।  
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सम्भाव्र्ता: नगरपालिका लभत्रका प्रदषूण करको दार्रमा पने लवलभन्न उद्योग िगार्तका संस्थाहरुिाई करको 

दार्रामा ल्र्ाई कर असिुी गनय सकेमा र्स लशषयकबाट वालषयक कररव  १०,००,००० सभम आर् हुने अनुमान 

गररएको छ । 
 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ नगरपालिकामा रहकेा प्रदषूणजन्र् संस्थाहरुको अलभिेख सङ्किन गने । 

▪ प्रदषूणको अवस्था हरेी नगरपालिकाके करको दर पनुराविोकन गने । 

▪ ‘प्रदषूकिे लतनुयपछय’ भन् ने लसिान्तका आधारमा कर असिुी गने । 

 

छ. सेवा शुल्क 

 

हािको अवस्था : नगरपालिकािे लनमायण, सञ् चािन वा व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवूायधार र उपिधध गराइएका 

सेवामा सेवाग्राहीहरुबाट शुल्क िगाउन सक् ने व्र्वस्था गररएको छ । सरसफाई शुल्क, लवद्युत जडान लसफाररस, धारा 

जडान लसफाररस, घर जग्गा नामसारी लसफाररस, मोही िगत किा लसफाररस, सजयलमन लसफाररस दस्तरु, नेपाि 

सरकारको नाममा बाटो कार्म लसफाररस, जग्गा मुल्र्ाङ्कन प्रमालणत, घर बाटो प्रमालणत, चार लकल्िा प्रमालणत, 

आलदको शलु्क लनधायरण भएको छ । र्स लशषयक अन्तगयत नगरपालिकािे .ब. २०७७।७८ मा रु २७,१९,२१३.८४ 

आभदानी गरेको दलेखन्छ ।  

 

सम्भाव्र्ता: आगामी आलथयक वषयमा उपरोि लशषयकबाट सहज ढङ्गिे रकम प्राप् त गनय सलकन्छ । हाटबजार, 

पालकय ङ्ग, फोहोरमैिा व्र्वस्थापन, सडक विी, शौचािर्, पाकय , पर्यटकीर् स्थि, बसपाकय , आलद िगार्तबाट 

सेवा शलु्क उठाउन सक् न ेछ । र्स नगरपालिकामा मालथ उल्िेलखत लवलभन् न उपलशषयकहरुको सेवा शलु्क बापत 

जभमा रु ५० िाख सङ्किन हुन सक् ने अनमुान गररएको छ । 

 

ज. सरकारी सम्पलत्तको िहाििाट प्राप् त आर् 

 

हािको अवस्था : नगरपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा रहकेा भौलतक सभपलिहरुको शलु्क िगाउन सक् ने व्र्वस्था 

छ । लवद्यमान भौलतक स्रोतहरुको प्रर्ोगको दर रेट आलथयक ऐनमा लनधायरण गररएको छ । आलथयक ऐनमा र्सको भाडा 

दरका सभबन्धमा कुनै व्र्वस्था गरेको दलेखन्न । तसथय र्स नगरपालिकािे हािसभम र्स्तो आभदानी लिने गरेको 

दलेखन् न ।  

 

सम्भाव्र्ता: नगरपालिकािे सरकारी सभपलिको बहाि सभबन्धी कार्यलवलध संचािनमा ल्र्ाई सरकारी सभपलििाई 

बहािमा िगाउन सक्छ ।  नगरपालिकाको स्वालमत्वमा भएका सभपलिहरूका बहाि पररचािन सभबन्धमा लटपर, 

दमकि, िोडर भाडा, नगरपालिका तथा वडा कार्ायिर्को हि भाडा, प्रोजेक्टर भाडा, राजपत्र, पसु्तक, नक्शा, 

टेण्डर फाराम, आलदको लविीबाट र्स लशषयक अन्तगयत प्राप् त आर् बापत समेत नगरपालिकािे कलभतमा पलन रु 

२,५०,००० सङ्किन हुन सक् ने अनमुान गररएको छ ।  
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सुधारका पक्षहरु:  

▪ नगरपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र बहािमा िगाउन सलकने सभपलिहरूको लववरण र्लकन गरी सबै 

सभपलिको बहाि रकमको दर आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

▪ नगरपालिकाको सभपलि बहािमा िगाउने सभबन्धमा कार्यलवलध तजुयमा गरी कार्ायन्वर्मा ल्र्ाउने । 

▪ कार्यलवलधमा उल्िेलखत शतयहरू पािाना भए नभएको आवलधक रुपमा अनगुमन गने । 

 

झ. अतर् लविी िाट प्राप् त रकम  

 

हािको अवस्था : नेपाि ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ िे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७५ को दफा ६२ 

क थप गरी गाउाँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारलभभक 

वातावरणीर् पररक्षणबाट तोलकएको पररमाणमा स्िेट, ढुंगा, लगिी, बािवुा एवम ्माटोजन्र् वस्त ुलबिी गनय सक्ने 

प्रावधान राखेको छ । स्थानीर् सरकार संचािन ऐनमा भएको र्स संशोधनसाँगै र्स शीषयकको राजस्व 

नगरपालिकाको एकि अलधकार क्षेत्रलभत्र पदयछ । सालवकमा प्रारलभभक वातावरणीर् पररक्षणको मात्र व्र्वस्था 

भएकोमा र्स संशोधनसाँगै वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकनको समेत व्र्वस्था भएको छ र आवश्र्कता अनसुार र्ी 

अध्र्र्नहरुको लसफाररशका आधारमा लबिी दर लनधायरण गरी नगरपालिकािे ढुंगा, लगिी, बािवुा, माटो वा स्िेट 

लबिी गनय सक्ने काननूी व्र्वस्था रहकेो छ ।  आ.व. २०७७।७८ र्स्तो लशषयकमा लबिीका िालग जभमा रु. ४५,५०० 

आभदानी गरेको दलेखन्छ ।  

 

सम्भाव्र्ता: नगरपालिकामा ढुंगा, लगिी, बािवुा जस्ता नदी जन्र् वस्त ुिगार्त अन्र्को उत्खनन गरी लविी गदाय 

र्स लशषयकको कुि सभभावना कररब रु २,५०,००० आर् हुने  दलेखन्छ ।  

 

सुधारका पक्षहरु:  

• वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदनिे लसफाररश गरेका मापदण्डलभत्र रहरे उत्खनन ्गने कार्य गराउन आवश्र्क 

कार्यलवलध तजुयमा गने। 

• संकिन कार्यको लनर्लमत रुपमा अनगुमन गरी अध्र्र्न प्रलतवेदनिे लसफाररश गरेको मापदण्डलभत्र मात्र 

रहरे उत्खनन्हुने कार्य सलुनलित गने । 

• ठेक्का निागेको अवस्था नगरपालिका स्वर्ंिे अमानतबाट संकिन गनय सक्ने व्र्वस्थाका बारेमा 

आवश्र्क प्रावधान सलहत लनणयर् गने । 

 

३.४ नगरको आततररक राजस्व पररचािनको अग्रणी स्रोत  

 

कुनैपलन नगरपालिकाको लविीर् व्र्वस्थापनमा आन्तररक राजस्व पररचािनको महत्चणूय भलूमका रहकेो हुन्छ । 

नगरको आन्तररक राजस्व पररचािनको िालग महत्वपणूय स्रोतहरु एक वा एक भन्दा बढी रहकेा हुन सक्छन ्। चौतारा 

सााँगाचोक गढी नगरपालिकाको वस्तगुत लस्थलत अध्र्र्न, उपिधध तथ्र्ांक लवश् िेषण तथा प्रत्र्क्ष रुपमा स्थिगत 

अविोकन र स्थानीर् पदालधकारी, स्थानीर्बासीहरुसाँग अन्तलिय र्ा गदाय र्स नगरपालिकामा लवगत तीन वषयदलेख 

संकलित राजस्वमा व्र्वसार्कर  नै प्रमखु रहकेो दलेखएको छ । त्र्सपलछ र्स नगरपालिकाको दोस्रो प्रमखु आन्तररक 



चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  46 | पा ना  

 

आर् स्रोतमा सभपलि कर रहकेो दलेखन्छ । चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका लसन्धपुाल्चोक लजल्िाको लजल्िा 

सदर मकुाम पलन रहकेो र र्हााँ साना दलेख मझौिा लकलसमका व्र्वसालर्क गलतलवलध संचािने गरररहकेा संस्थाहरु 

उल्िेखनीर् मात्रामा रहकेोिे व्र्वसार् कर र्हााँको प्रमखु आर्स्रोत रहकेो दलेखन्छ । त्र्सै कारणिे गदाय र्हााँ 

बहािकरको संभवना समेत उलिकै रहकेो छ । तसथय, आगामी लदनमा र्स नगरपालिकािे स्थानीर् व्र्वसार्ीहरुिाई 

सहजीकरण गद ैकरको दर भन्दा पलन दार्रा बढाउाँद ैिग् नपुने दलेखन्छ । नगरमा लवद्यमान सबै व्र्वसार्ीहरुको तथ्र्ांक 

अध्र्ावलधक गद ैनगरपालिकािे नगर कर लदवस समेत आर्ोजना गरी स्थानीर् व्र्वसार्ीहरुिाई करको दार्रामा 

समेट् नपुदयछ । र्सकासाथै, नगरपालिकािे स्थानीर् व्र्बसार्ीिाई व्र्वसार्को वातावरण लसजयना गने, व्र्वसालर्क 

सरुक्षाको प्रत्र्ाभतु गन,े बढी कर लतनेिाई परुस्कार र कर छिीिाफ दण्डको व्र्वस्था गने जस्ता व्र्वसार् मैत्री 

कृर्ाकिाप गद ैजान ुपदयछ ।  र्सबाट स्वतस्फूतय रुपमा व्र्वसार्ीहरुिाई कर लतनय प्रेरणा लमल्ने र सबै व्र्वसार्ीहरुिे 

कर लतनुय दालर्त्व सभझने हुाँदा नगरपालिकािे आगामी लदनमा ठूिो मात्रामा आन्तररक राजस्व संकिन गनय सक्दछ ।  
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पररच्छेद ४. नगरपालिकाको आर् सङ्किनको संस्थागत क्षमता तथा लवद्यमान अवस्था 

 

र्स पररच्छेदमा नगरपालिकािे राजस्व पररचािनमा गरेका प्रर्ासहरु तथा आर् सङ्किननको अवस्थािाई 

छोटकरीमा व्र्ा्र्ा गररएको छ । र्सिे नगरपालिकाको आर् सङ्किनको िालग संस्थागत क्षमतामा सधुार गनय 

गनुयपने कार्यहरु पलहचान गनय सहर्ोग पगु् ने छ ।  

 

४.१ राजस्व पररचािन सम्ितधी नीलत 

 

नगरपालिकाको प्रभावकारी राजस्व पररचािनका िालग कार्यपालिका बैठकिे नेपािको संलवधान र प्रचलित 

काननुको अलधनमा रही आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र पररचािन गनय सलकने राजस्वका स्रोत, दार्रा र दर समेतको लवश् िेषण 

गरी आगामी आलथयक वषयमा प्राप् त हुन सक् ने राजस्वको अनमुान गने प्रर्ोजनाको िालग नगरपालिकाका उपाध्र्क्षको 

संर्ोजकत्वमा दहेार् बमोलजमको ७ सदस्र्ीर् राजस्व परामशय सलमलत गठन गरेको छ ।  

 

तालिका 14: राजस्व परामशय सलमलत पदालधकारी तथा लजभमेवारी 

ि.सं. पद लजम्मेवारी 

१ नगर उप-प्रमखु, श्री लसता थापा संर्ोजक 

२ प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, श्री राम बहादरु के.सी. सदस्र् 

३ कार्यपालिका सदस्र्, श्री गणेश लव.क. सदस्र् 

४ कार्यपालिका सदस्र्, श्री लसता पौडेि सदस्र् 

५ उद्योग वालणज्र् संघ लजल्िा शाखा प्रलतलनलध, श्री उजार लसं 

तामाङ 

सदस्र् 

६ घरेि ुतथा साना उद्योग लव.स.को कार्ायिर् सदस्र् 

७ प्रशासन, र्ोजना तथा अनगुमन शाखा प्रमखु, श्री राजभुाइ श्रेष्ठ सदस्र् सलचब 

 

नगरपालिकाको बढ्दो खचय धान् नका िालग र स्थानीर् तहको सामथ्र्य वलृि गनयका िालग नगरपालिकाको राजस्व 

वलृि गनुयपने आवश्र्कता रहेको छ । वतयमान समर्मा नेपािको संलवधान तथा स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, 

२०७४ र नगरपालिकाको आलथयक ऐनद्वारा नगरपालिकािाई उपिधध लविीर् अलधकार तथा प्रचलित काननू 

अनकुुि आन्तररक आर् र राजस्व पररचािनमा सधुार ल्र्ाउनको िालग तत्काि थप तथा र्ोजनावि प्रर्ास 

थाल्नपुने दलेखन्छ । नगरपालिकािे प्राप् त स्वार्ि अलधकारको प्रर्ोग र स्थानीर् स्रोत साधनको पररचािन गनय 

नगरपालिकाको राजस्व प्रशासन क्षमता सधुार गनुयपने दलेखएको छ ।  

 

र्सका साथै, हाि नगरपालिकाको राजस्व शाखामा तीन जना कमयचारीहरु कार्यरत छन ् । नगरपालिकाको सबै 

वडाबाट कभप्र्टूरकृत राजस्व संकिन गने गररएको छ । नगरपालिकािे उपर्िु मानव स्रोतको व्र्वस्था, क्षमता 

लवकास तालिम, कभप्र्तुरीकृत राजस्व अलभिेख तथा सूचना प्रणािी सलहत राजस्व पररचािनका िालग सदुृढ 

राजस्व शाखािाई अझै व्र्वलस्थत गनुयपने दलेखन्छ । र्सका साथै करको दर तथा दार्रा पलहचान एवम ्लवश् िेषण 

गरी उपर्िु नीलतगत व्र्वस्था समेत गनुयपने आवश्र्कता दलेखन्छ । नीलतगत सधुार, राजस्व शाखाको स्तरोन् नलत, 

अनगुमन तथा लनर्न्त्रण प्रणािीको स्थापना, उत् प्रेरणात्मक लवलधहरुको अविभबन, नागररक केलन्रत राजस्व प्रशासन 

करदाता लशक्षा जस्ता पक्षहरुिाई सभवोधन गने गरी राजस्व के्षत्रमा सधुार गनुयपने दलेखन्छ । 
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नगरपालिकाको प्रभावकारी राजस्व पररचािनका िालग कार्यपालिका बैठकिे नेपािको संलवधान र प्रचलित 

काननुको अलधनमा रही आफ्नो कार्यके्षत्रलभत्र पररचािन गनय सलकने राजस्वका स्रोत, दार्रा र दर समेतको लवश् िेषण 

गरी आगामी आलथयक वषयमा प्राप् त हुन सक् ने राजस्वको अनमुान गने प्रर्ोजनाको िालग नगरपालिका उपाध्र्क्षको 

संर्ोजकत्वमा राजस्व परामशय सलमलतिे लवलभन् न छिफि तथा बैठकहरु सभपन् न गरी राजस्वका दरहरु तथा राजस्व 

सभबन्धी नीलतगत लनणयर्हरु नगरसभा समक्ष पेश गरी पनुसंरलचत नगरपालिकाको संवैधालनक व्र्वस्थाको आधारमा 

नगरपालिकािे चाि ुवषय २०७८/७९ को िालग आलथयक ऐन पाररत गरेको छ । राजस्व परामशय सलमलतको बैठक 

बसी आन्तररक आर्को दर प्रस्ताब गरी नगरसभािे आर्का लशषयकगत दार्रा तथा उि दार्राका दरहरु राखी 

नगरसभा माफय त आलथयक ऐन सवय सहमलतिे पाररत गररएको छ । नगरपालिकािे राजस्व तथा कर सङ्किन 

कार्यिाई थप प्रभावकारी बनाउनका आगामी आ.व.बाट िाग ुहुने सबै लकलसमको राजस्व तथा कर सङ्किनको 

शरुुवात गने नीलत लिएको छ । गत आ.व. मा नगरको आन्तररक आर्तफय  जभमा रु ३५,८४,७८,८३५.५९ सङ्किन 

गरेको छ । चौतारा सााँगाचोकगढी  नगरपालिकामा कर सङ्किन कार्य अपेक्षा अनसुार हनु नसलकरहकेो अबस्था 

छ । र्सका अलतररि नगरपालिकािे राजस्व पररचािन तथा सधुार सभबन्धी नीलत तजुयमा गनय आवश्र्क दलेखन्छ ।  

 

नगर सभािे लनभ न नीलत तथा कार्यिमहरु अविभबन गनय आवश्र्क दलेखन्छ । 

▪ आन्तररक आर् वलृि गने सभभावनाका सभभाव्र् सबै के्षत्रहरुको अध्र्र्न, पलहचान गरी व्र्वलस्थत ढङ्गिे 

करको दार्रामा ल्र्ाउने । र्सका िालग आवश्र्क संर्न्त्र लनमायण गरी पररचािन गने । 

▪ नगरपालिकाको आन्तररक आर् अलभबलृि गनय करको दार्रािाई बढाउाँद ै सहभालगतामिूक कर नीलत 

अविभबन गने ।  

▪ स्थानीर् सरकार सञ् चािनको मिू आधार आन्तररक आर् भएकािे नगरबासी, उद्योग वालणज्र् सङ्घ, 

टोिसधुार सलमलतहरु, स्थानीर् शैलक्षक संस्थाहरुसाँग सहकार्य गरी कर सचेतना तथा अलभबलृि कार्यिम 

माफय त कर अलभर्ानिाई अलघ बढाउने ।  

▪ कर र राजस्व प्रशासनिाई चसु्त र दरुुस्त बनाउन सबै वडा कार्यिर्को कभप्र्टुरहरुमा सफ्टवेर्र जडान र 

इ-कनेक्सनको माध्र्मद्वारा नगरपालिकामा जोड्ने । 

▪ सचूना र प्रलवलधको माध्र्मबाट नगरपालिकामा सेवाग्राहीको गनुासो सभबोधन गररने पररपाटी लवकास गने।  

▪ लवगत दलेखका अलभिेखहरुिाई कभप्र्रुकृत गरी सरुलक्षत रा् ने प्रर्त् न गने । 

▪ िलक्षत वगयिाई व्र्वसार् प्रलत आकलषयत गनय मलहिा र अपाङ्गता भएका धर्लिहरुको नाममा दताय भएका 

व्र्वसार्हरुिाई तोलकएको व्र्वसार् करमा १० प्रलतशत छुट लदने । 

▪ घरवहाि कर लनधायरण प्रर्ोजनाथय लनलश् चत मापदण्ड वनाई घर वहाि दर लनधायरण गने । असोज मसान्त 

सभम एकमषु् ट वालषयक वहाि कर वझुाउन आउने घरधनी/व्र्वसार्ीिाई वालषयक वहाि करको १० प्रलतशत 

छुट लदने । 

▪ करदाता लशक्षा प्रभावकारी बनाउने । 

▪ करका दर र दार्रा वैज्ञालनक आधारमा लवश् िेषण गरी लवस्तार गने तथा लछमेकी स्थानीर् लनकार्हरुसाँग 

समेत समन्वर् गने  । 

▪ करका दर र दार्रा वैज्ञालनक आधारमा लवश् िेषण गरी लवस्तार गने । 

▪ राजस्व प्रशासन सचूना प्रलवलधमा आधाररत बनाई सदुृलढकरण गने । 
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▪ कमयचारी तथा जनप्रलतलनलधहरुको क्षमता लवकासका िालग आवश्र्क तालिम तथा भ्रमणको धर्वस्था गने। 

▪ व्र्वसार् कर, घरभाडा कर र जग्गा भाडा कर िगार्तका सभपणूय आन्तररक आर्का स्रोतहरु सङ्किनका 

िालग तर्ार पाररएको कर नीलतिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने । 

▪ आन्तररक आर्को लदगो अलभवलृिका िालग नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेा सभपलि बहािमा लदने 

नीलतिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने ।  

▪ बढी कर लतने व्र्लि⁄संस्थािाई कार्यलवलध बनाई परुस्कृत गने । 

▪ लशषयकगत राजस्व सङ्किनिाई व्र्वलस्थत गने । 

▪ सबै प्रकारका व्र्वसार्िाई करको दार्रामा ल्र्ाउने । 

▪ प्राकृलतक तथा नदीजन्र् श्रोतको उपर्ोगिाई करको के्षत्रलभत्र ल्र्ाउने । 

▪ भवन तथा नक्शा पासिाई अलनवार्य गने । 

▪ अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन समर्ावि तथा वैज्ञालनक बनाउने । 

▪ नगरपालिका के्षत्रमा नर्ााँ घर लनमायण गदाय भवन लनमायण संलहता २०७२ िाई पणूय रुपमा पािना गनय 

अलभप्रेररत गने तथा नगरपालिका घोषणा हुनअुलघ बनेका घरहरुिाई समेत लनधायररत मापदण्डमा नक्सापास 

र लनर्लमत गने अलभर्ानिाई लनलश् चत समर्सीमा तोकी कार्ायन्वर्न गने ।  

▪ नगरपालिकालभत्र रहकेा लवलिर् संस्थाहरुको अनगुमन तथा लनर्मन गरी लवषर्गत कार्यप्रलत उिरदार्ी 

बनाउने । 

 

४.२ आर् सङ्किनको संस्थागत क्षमता 

 

जग्गा संरचनामा नगरपालिकािे राजस्व सङ्किनको िालग आलथयक प्रशासन उपशाखा अन्तगयत राजस्व तथा 

आलथयक प्रशासन इकाई गठन गररएको छ । राजस्व सङ्किनका िालग िेखापाि, आिेप, प्रशासन सहार्क चौथो 

र कार्ायिर् सहर्ोगी गरी चार जना कमयचारीहरु राजस्व तथा आलथयक प्रशासनमा कार्यरत छन ्। नगरपालिकाका 

खररद गररएको सफ्टवेर्रमाफय त वडा कार्ायिर्हरु र नगरपालिकामा राजस्वको सङ्किन तथा अलभिेखीकरण 

गररंद ैआएको छ ।  

 

स्थिगत अविोकन तथा लवलभन् न सचूनाका आधारमा हदेाय हाि नगरपालिकाको राजस्व सङ्किनको अवस्था 

दहेार् अनसुार रहकेो छ । 

▪ नगरपालिकाका िेखापाि, आिेप र प्रशासन सहार्किाई राजस्व सभवन्धी लजभमेवारी लदइएको ।  

▪ राजस्व प्रशासनको िालग सफ्टवेर्र खररद भएको र सोही सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरी राजस्व सङ्किन कार्य 

भइरहकेो । 

▪ वडा कार्ायिर्हरूबाट मूितः भलूम कर (मािपोत), सभपलि कर, पञ् जीकरण, लसफाररस दस्तरुहरु र 

व्र्वसार् कर, खानी रोर्ल्टी, सवारी कर, आलद सङ्किन गने गररएको । 

▪ नगरपालिका कार्यिर्बाट घर बहाि कर, बहाि लवटौरी कर, व्र्वसार् रलजष् रेशन कर, सरकारी सभपलिको 

बहािबाट प्राप् त आर्, घर जग्गा रलजष् रेशन शुल्क, सरकारी सभपलिको लविी, न्र्ालर्क दस्तरु, पररक्षा 
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शलु्क, खानी रोर्ल्टी, अन्र् प्रशासलनक सेवा शलु्कहरु, लसफाररस दस्तरु, नक्शा पास, टेण्डर लविी जस्ता 

राजस्व सङ्किन हुने गरेको छ । 

▪ वडा कार्ायिर्हरूिे मलहनाभर सङ्किन भएको रकम एकमुष् ठ बैङ्क दालखिा गरी मालसक रुपमा जभमा 

गने गररएको । 

▪ राजस्व सङ्किनको लजभमेवारी पाएका कमयचारीहरुका िालग थप तालिम तथा अलभमुखीकरण गनय सलकने। 

▪ हािसभम राजस्व सङ्किन तथा त्र्सको प्रभावकारीताका िालग अनगुमन तथा मुल्र्ाङ्कन नभएको । 

▪ राजस्व सङ्किनमा वडास्तरमा कभप्र्टुरबाट लवि लप्रन्ट गरी प्रर्ोग भइरहकेो ।  

▪ राजस्व बजेट तथा प्रलतवेदन प्रणािी तोलकएको ढााँचामा भएको ।  

▪ आलथयक ऐन र र्थाथय सङ्किन बीचको तािमेि केही सधुार गनय सलकने । 

 

४.३ आततररक आर् पररचािन 

 

र्स नगरपालिकाको कुि आर्मा आन्तररक आर्को लहस्सा िमागत रुपमा केही बढ्दो छ । आन्तररक आर्तफय  

सभपलि कर, मािपोत (भलूम कर), खानी रोर्ल्टी, व्र्वसार् रलजष् रेशन/कर दस्तरु, घर बहाि कर, बहाि लवटौरी 

कर, घर जग्गा रलजष् रेशन, लसफाररश दस्तरु, तथा अन्र् प्रशासलनक सेवा सलु्क र्हााँका मु्र् स्रोतका रुपमा रहकेो 

छ । हािै मात्र चौतारा सााँगाचोकगढी  नदी तथा सहार्क खोिाहरुका लकनाराबाट १२ स्थानबाट घरेि ु ढुङ्गा, 

लगिी, वािवुा, माटो उत्खनन, सङ्किन तथा लनकासी कार्य टेण्डर गरी उत्खनन गरराँद ै आएको छ भने र्सको 

संभावाना अझै रहकेो छ । र्सरी नदीजन्र् पदाथय लनकासी तथा लविी शुल्कबाट राजस्व सङ्किन हुन सक् ने दलेखन्छ 

। तसथय नगरपालिकाको िालग आगामी लदनमा समेत आन्तररक आर्तफय  सभपलि कर, भलूम कर, व्र्वसार् कर, घर 

बहाि कर, खानी रोर्ल्टी, ढुङ्गा, लगिी, वािवुा लविी कर, लसफाररस र दस्तरु नै मु् र् तथा लदगो के्षत्र हुन ् । 

नगरपालिकाकाबाट प्राप् त तथ्र्ाङ्क अनसुार नगरपालिकािे लवगत आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ मा सङ्किन 

गरेको र्थाथय आर् तथा चाि ुआ.व.का िालग गररएको अनुमान सभबन्धी आर् लववरण दहेार् तालिकामा प्रस्ततु 

गररएको छ:  

तालिका 15: नगरपालिकाको आर् सङ्किनको अवस्था (रु) 

लस.न. लववरण 

आ.२०७६/०७७ को र्थाथय 

आर् 

आ.व.२०७७/०७८को र्थाथय 

आर् 

१ गत वषयको लजम्मेवारी     235,332,487.68     227,210,032.68  
१.१ नगद ०                      -    
१.२ सलञ्चत कोष खाता       227,787,273.68        135,256,383.20  
१.३ प्रकोप व्र्बस्थापन कोष खाता           615,000.00            483,153.00  
१.४ धरौटी खाता          4,537,573.00         10,335,790.00  
१.५ लवलभन्न कोष तफय को मौज्दात          2,392,641.00          2,392,641.00  
१.६ चाि ुखचय खाता                       -           5,207,420.00  
१.७ पलुजाँगत खचय खाता                       -              398,469.01  
१.८ लवभाज्र् कोष खाता                       -               171,572.00  
१.९ आन्तररक राजश्व खाता                       -            15,211,611.64  
१.१ बााँडफााँडबाट प्राप्त राजश्व खाता                       -           57,752,992.83  

२ राजश्व     368,189,869.32    545,462,557.10  
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२.१ आन्तररक राजश्व      177,030,577.00         31,870,756.29  

२.२ 

आ.व. ०७८/७९ को आन्तररक 

आर्को पलहिो लकस्ता 
                      -           78,182,222.65  

२.३ राजश्व बााँडफााँड संघ        75,267,324.79        96,497,151.00  
२.४ राजश्व बााँडफााँड प्रदशे        44,274,739.03          51,973,178.31  
२.५ मािपोतबाट प्राप्त         5,532,015.00          5,378,320.00  
२.६ अन्र्/आन्तररक आर्        23,558,746.50       223,877,799.00  
२.७ आन्तररक आर्को कर्ाट                       -           29,104,113.87  
२.८ लजसस समपरुक अनुदान       24,250,000.00                       -    
२.९ िागत सहभालगता          8,617,267.00         4,707,255.00  
२.१ सासभुिा सोध भनाय         9,659,200.00         23,871,761.00  

३ लवलत्तर् हस्ताततरण-संघ    597,392,000.00     639,326,500.00  
३.१ लवलिर् समालनकरण अनुदान     201,700,000.00      197,200,000.00  
३.२ सशतय अनुदान      379,692,000.00     418,545,000.00  
३.३ समपरुक अनुदान       16,000,000.00        14,225,500.00  
३.४ लवशेष अनुदान/अन्र्                        -            9,356,000.00  

४ लवलत्तर् हस्ताततरण-प्रदेश    44,930,000.00      56,663,000.00  
४.१ लवलिर् समालनकरण अनुदान       10,591,000.00       10,544,000.00  
४.२ सशतय अनुदान       13,095,000.00       19,089,000.00  
४.३ समपरुक अनुदान      20,044,000.00       21,000,000.00  
४.४ लवशेष अनुदान         1,200,000.00         5,000,000.00  
४.५ अन्र् अनुदान                       -           1,030,000.00  

५ प्रकोप व्र्िस्थापन कोष        2,883,111.00       5,701,070.00  
६ धरौटी खाता         635,430.00       1,050,000.00  

 
जम्मा  1,249,362,898.00   1,475,413,159.78  

 

 

र्स नगरपालिकाको आर् संरचना हदेाय लवगतका वषयहरु (२०७६।७७ तथा २०७७।७८)को कुि आर्मा आन्तररक 

आर्को लहस्सा िमश २६.९७ र ३३.७३ प्रलतशत रहकेो छ, जनु अन्र् नगरपालिकाको तिुनामा लनकै राम्रो रहकेो 

लस्थलत दलेखन्छ । र्स नगरपालिकाको बैङ्क मौज्दात िगार्त धरौती रकम समेत उल्िे्र् मात्रामा रहकेो दलेखएको 

छ । नगरपालिकाको समग्र आर्को प्रमखु स्रोतको रुपमा सङ्घीर् तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप् त हुने राजस्व वााँडफााँड 

र अनदुान बापतको रकम रहकेो दलेखन्छ । नगरपालिकाको समग्र आर्को सारांश दहेार् बमोलजम रहकेो छ: 

 

तालिका 16: नगरपालिकाको कुि आर्मा र्ोगदान (रु हजारमा) 

आर् लशषयक 
२०७७⁄७८ को र्थाथय आर् २०७८⁄७९को र्थाथय आर् 

रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत 

आन्तररक आर् 368,189,869.32          26.97  545,462,557.10        33.73  

राजस्व बााँडफााँटबाट प्राप् त 

आर् 
119,542,063.82           8.76  148,470,329.31        9.18  
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बाह् र् अनुदान (संघीर् तथा 

प्रदशे) 
642,322,000.00         47.04  695,989,500.00      43.04  

कोष खाता 235,332,487.68          17.24  227,210,032.68      14.05  

 

४.४ राजस्व पररचािनमा रहेका सवािहरु  

 

नगरपालिकाको स्थानीर् आन्तररक आर् पररचािनमा नर्ााँ व्र्वस्था अनसुारको क्षमता लवकास गनय आवश्र्क 

दलेखन्छ । आन्तररक आर् पररचािनमा दलेखएका सवािहरुिाई सभवोधन गनय लनभ न कार्यहरु गनय आवश्र्क दलेखन्छ।  

 

४.४.१ राजस्व प्रशासनका िालग उपर्ुक्त साँगठन लनमायण 

 

राजस्व पररचािन क्षमता सधुार तथा राजस्वको स्रोत र आधारहरु वलृि गनय नगरपालिकामा राजस्व तथा आलथयक 

प्रशासन इकाईका कमयचारीको क्षमता अलभवलृि गनुय पलहिो कार्यको रुपमा दलेखन्छ । नगरपालिकाको नर्ााँ क्षेत्र तथा 

पररवलतयत राजस्व अलधकारको आधारमा नगरपालिकािे भौलतक सलुवधा, उपर्िु मानव संसाधन व्र्वस्था, क्षमता 

लवकास तालिम, कार्यलवलध, सचूना तथा अलभिेख प्रणािीको आवश्र्कता दलेखन्छ । त्र्सका अलतररि वडाहरुबाट 

समेत तोलकएका लशषयकहरुमा आर् सङ्किन गनय क्षमता लवकास गरी आवश्र्क स्रोत तथा साधन उपिधध गराउन 

आवश्र्क रहकेो दलेखन्छ । 

 

४.४.२ आलथयक ऐनमा सुधार 

 

नगरपालिकािे आलथयक ऐन तजुयमा गरी स्वीकृत गरेको छ तर सो ऐनिाई अन्तर सरकारी लवि व्र्वस्थापन ऐन 

२०७४ वमोलजम सधुार गरी व्र्वहाररक तथा वस्तपुरक बनाउनपुने दलेखन्छ । नगरपालिकाको आलथयक ऐन, २०७८ 

मा लनधायरण गररएको कर तथा गैर करहरुको दर वैज्ञालनक तवरिे लनधायरण गनुयका साथै खानी रोर्ल्टी िगार्त हाि 

सङ्किन भईरहकेो राजस्वका लशषयक छुटेको दलेखन्छ । र्स्तै, पररवलतयत व्र्वस्था अनसुार सबै जग्गा जमीनमा 

सभपलि कर िगाउन नपाइने भएकािे सभपलि कर िगाउन आलथयक ऐनिाई सोही अनसुार पररमाजयन गनुयपनेछ । 

नगरपालिकाको धेरै के्षत्रहरु ग्रालमण भेगमा पदयछन ्। त्र्सैिे गााँउ, बजार तथा रणनीलतक सडक आसपासको के्षत्रमा 

जमीनको मूल्र् र उपर्ोलगतामा व्र्ापक अन्तर हुने भएकोिे जमीनको उत्पादन, उपर्ोलगता र सडक पहुाँचको 

आधारमा कर लिने प्रणािीको लवकास हुन सकेमा कर पलन बढी सङ्किन हुने र बढी वैज्ञालनक समेत हुने दलेखन्छ 

। ढुङ्गा, लगिी, वािवुा, आलदको उत्खनन, सङ्किन तथा लविीको िालग प्रारलभभक प्रलतवेदन तर्ार भईसकेको 

हुनािे सो को कर र साथै नर्ााँ सभभावना भएका करका लकलसमहरुको पलहचान तथा उपर्िु करको लनधायरण गरी 

आलथयक ऐनमा समावेश गररनुपने दलेखन्छ ।  

 

४.४.३ आततररक आर् पररचािन नीलत तथा कार्यलवलध 

 

नगरपालिकािे आर् पररचािन सभबन्धी नीलत तथा मु् र् आर् शीषयकहरुबाट आर् सङ्किन गनय स्पष् ट कार्यलवलध 

तर्ार गरी वडा सलमलतहरूिाई समेत उपिधध गराउन ुपदयछ । र्समा आर् सङ्किन गने तररका, प्रलतवेदन बझुाउन े

ढााँचा, नगद दालखिा सभबन्धी व्र्वस्था, अनगुमन जस्ता लवषवस्त ुपदयछन ्। 
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४.४.४ राजस्वका दर लनधायरण तथा प्रचार प्रसार 

 

नगरपालिकािे हािको कानुनी व्र्वस्था अनसुार राजस्व सङ्किनका िालग दर लनधायरण गररएको भएतापलन 

त्र्सको प्रचार प्रसारको कमी रहकेो दलेखन्छ । त्र्सैगरी करदातािाई आफूिे लतनुयपने कर रकम र लशषयक सभवन्धी 

जानकारी उपिधध गराउन कर लशक्षा कार्यिम तथा जनचेतनामिुक कार्यिमहरु सञ् चािन गनुयपने हुन्छ । साथ ै

करदाताहरुिे समर्मा राजस्व नलतरेमा दण्ड जररवाना िाग् ने लवषर्मा पलन प्रचार प्रसार गनुय पदयछ । 

 

४.४.५ त्र्ाङ्कमा आधाररत अलभिेख 

 

नगरपालिकािमा आन्तररक आर्को अलधकतम पररचािनका िालग र्सका आधारहरूको अलभिेख अद्यावलधक 

हुन ु जरुरी छ । नगरपालिकािाई प्राप् त राजस्वका अलधकारसाँग सभबलन्धत व्र्लिगत सभपलिहरू, व्र्ापार 

व्र्वसार्हरू, सेवा सलुवधाहरू आलदको अलभिेख तर्ारी तथा अद्यावलधक गनय आवश्र्क रहकेो छ । अद्यावलधक 

अलभिेख लबना राजस्व सभबन्धी नीलत लनधायरण, प्रक्षेपण, असिुी व्र्वस्थाको अनगुमन प्रभावकारी हुन सक्दनै । 

 

४.४.६ समतवर् संर्तत्र 

 

राजस्व पररचािन नीलत लनमायण, शलु्क तथा दस्तरुको दर लनधायरण, राजस्व सङ्किन लवलध लनधायरण जस्ता कार्यमा 

आन्तररक तथा वाह् र् लनकार्हरूसाँग समन्वर् अपररहार्य हुन्छ । र्सका िालग राजस्वका आधार लनधायरण तथा 

दरहरूमा पररमाजयनका िालग राजस्व परामशय सलमलतको भलूमकािाई सलिर् तथा प्रभावकारी बनाउन ुपदयछ । आर् 

सङ्किनमा वडा सलमलतको भलूमकािाई स्पष् ट व्र्ा्र्ा गरी वडा र राजस्व शाखाबीच लनरन्तर समन्वर् हुन जरुरी 

दलेखन्छ । त्र्सैगरी राजस्व बााँडफााँट सभबन्धमा केन्र, प्रदशे तथा अन्र् स्थानीर् तहहरूसाँग समन्वर् गनय आवश्र्क 

पहि गनुयपने दलेखन्छ । राजस्व प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रलतलनधीहरुिे लनर्लमत अनगुमन र छिफि 

गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदाता केलन्रत समदुार्हरुसाँग छिफि गरी नर्ााँ करका लशषयकहरु कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनु 

पदयछ । 

 

४.४.७ चुहावत लनर्तत्रण, पारदलशयता र जवाफदेलहता 

 

आर्को सङ्किन अवस्थाको अनगुमन गरी राजस्व चहुावट भएको पाइएमा त्र्सिाई लनर्न्त्रण गनय तत्काि 

आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । नगरपालिकािे आर् व्र्र्को लववरण आवलधक रूपमा प्रकाशमा ल्र्ाउन,ु करदातासाँग 

लनन्तर सभवाद गनुय, सचूना प्रलवलध तथा सामालजक लमलडर्ामाफय त ्राजस्व र करबाट प्राप् त आर्िाई के के लशषयकमा 

खचय गररर्ो भन् ने लववरणबारे जनता तथा सरोकारवािािाई जानकारी गराउन ुर्स लदशातफय को केही सकारात्मक 

प्रसासहरू हुन सक्दछन ्।  
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पररच्छेद ५. राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

 

र्स पररच्छेदमा प्राथलमक तथा लद्वतीर् स्रोतबाट सङ्कलित सचूना लवश् िेषण तथा अन्तलिय र्ाबाट तर्ार गररएको 

चौतारा सााँगाचोकगढी  नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना प्रस्ततु गररएको छ ।  

 

५.१ रणनीलत तथा कार्यनीलत 

 

र्स नगरपालिकामा लवद्यमान काननूद्वारा प्रदि केही राजस्व अलधकारहरु हािसभम प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सलकएको 

दलेखंदनै । अकोतफय  नगरपालिकािे तजुयमा गरी जारी गरेका काननूहरु समेतमा सामन्र् सधुार तथा पररमाजयनको 

गनु्जार्स रहकेो दलेखएकोिे नगरपालिकािे र्सतफय  लवशेष ध्र्ान लदनपुने दलेखन्छ । र्ी तथ्र्हरुिाई समेत दृलष् टगत 

गरी आन्तररक राजस्व पररचािन सभबन्धमा दहेार् अनसुार रणनीलतहरु अविभवन गनुयपने दलेखन्छ ।  

 

१. राजस्व सभबन्धी काननूी व्र्वस्थामा सधुार गरी आवश्र्क परे करको दर घटाई आन्तररक आर्को दार्रा 

फरालकिो बनाउने ।  

२. राजस्व प्रशासनको संस्थागत सदुृढीकरण गरी व्र्वलस्थत बनाउने । 

३. राजस्व प्रणािीिाई सरि, सहज, करदातामैत्री, पारदशी र समावेशी बनाउने । 

४. समन्वर् र सहकार्यको अलभवलृि गररने । 

 

तालिका 17: राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको रणनीलत तथा कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 

राजस्व सभबन्धी काननूी 

व्र्वस्थामा सधुार गरी 

आन्तररक आर्को दार्रा 

फरालकिो बनाउन े। 

▪ नगरपालिकामा राजस्वसाँग सभबलन्धत आवश्र्क ऐन तथा लनर्महरु तजुयमाका साथै तजुयमा 

भईसकेका ऐन लनर्मिाई सधुार गरी अझ बढी व्र्वहाररक तथा वैज्ञालनक बनाउाँद ैिलगन ेछ। 

▪ कर तथा सेवा शलु्किाई सभबलन्धत करदाता एवम ् लवषर् क्षते्रसाँग आवि गराउाँद ैिगानी 

गररनेछ । 

▪ कर, शलु्क, सेवा शलु्क आलदको दर तथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजी क्षेत्र तथा 

सरोकारवािाहरुसाँग परामशय गन ेपिलतको संस्थागत लवकास गररने छ । 

▪ करको भार बहन क्षमता समेतका आधारमा कर नीलतिाई लववेकसभमत र प्रगलतलशि बनाइन े

छ । 

▪ राजस्व स्रोतका दार्राको र्लकन तथ्र्ाङ्क सङ्किन गरी सभभाव्र्ताका आधारमा समर् 

सापेक्ष रुपमा करदाताहरुको सङ््र्ा बढाउाँद ैिलगने छ । 

▪ राजस्वको स्रोत वलृि गन ेपूाँजी िगानीको सभभाव्र्ता अध्र्र्न गररन ेछ । 

▪ सभपलि मलू्र्ाङ्कन सभबन्धी लसफाररसिाई लनलश् चत आधार र मापदण्डमा आवि गरी 

एकरुपता कार्म गररन ेछ । 

▪ आन्तररक राजस्वका लवलभन् न स्रोतहरुबारे सभभावना अध्र्र्न, पलहचान, स्रोतहरुको र्लकन 

तथ्र्ाङ्क, सचूना सङ्किन गनय कार्यदिहरु बनाई वडागत रुपमा पररचािन गररन ेछ । करका 

स्रोत अनुसारका तथ्र्ाङ्क हरेक वषय आवलधक गररने छ । 

▪ नगरपालिकामा पर्यटन प्रवियन गनय पवूायधारहरुको लवकास गनुयका साथै पर्यटन लवकासमा र्स 

नगरपालिकामा रहकेा ऐलतहालसक धरोहर तथा वस्तीको संरक्षण तथा लवकास गनय लनजी 

क्षेत्रसाँग साझेदारीको पहि गररने छ । 
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▪ पवूायधार उपर्ोग दस्तरु, घर बहाि कर, व्र्वसार् कर जस्ता स्रोत पररचािन गनय दर लनधायरण 

गदाय समेत लछमेकी पालिका र अन्र् करदातासाँग छिफि तथा परामशय गररन ेछ । 

▪ लनर्लमत एवम ्बढी कर लतने करदातािाई सभमान गररन ेछ । 

▪ समर्मा कर लतन ेकरदातािाई प्रोत्साहन तथा बक्र्ौता रा् ने करदातािाई जररवाना िगाइन े

छ । 

राजस्व प्रशासनको 

संस्थागत सदुृढीकरण गरी 

व्र्वलस्थत बनाउने । 

▪ नगरपालिकाको समग्र राजस्व पररचािन सभबन्धी नीलतहरुिाई कार्ायन्वर्न गनय राजस्व 

शाखाको सदुृढीकरण गरी क्षमतावलृि गररने छ । 

▪ नगरपालिकाको राजस्व शाखामा स्वीकृत साँगठन संरचना अनुसारको दरबन्दी पलूतय गररने छ। 

▪ राजस्व परामशय सलमलत, राजस्व शाखा र वडा कार्ायिर्का कमयचारीहरुको क्षमता अलभवलृि 

गररने छ । 

▪ राजस्व शाखाका िालग खररद गररएको आवश्र्क उपकरण सफ्टवेर्र िमश वडा 

कार्ायिर्हरुसाँग सचूना सञ् जािमा जोड्द ै िलगने छ । स्थानीर् करबारे सवयसाधारणिाई 

जानकारी गराउने करदाता लशक्षा तथा सचेतना कार्यिम समदुार्⁄टोि एवम ् वडास्तरमा 

सञ् चािन गररन ेछ । 

▪ प्रादलेशक तथा लजल्िाका स्थानीर् तह स्तरमा राजस्व पररचािन बारे ज्ञान सीप, अनुभव 

आदान-प्रदान गररन ेछ । 

▪ राजस्व सभबन्धी आन्तररक लनर्न्त्रणको व्र्वस्थाको िालग राजस्व रलसद लनर्न्त्रण खाता 

रालखन ेछ र प्रत्रे्क वडाबाट मालसक रुपमा स्रोत खलु्न ेगरी राजस्वको प्रलतवेदन लिन ेप्रणािी 

अविभवन गररन ेछ । 

राजस्व प्रणािीिाई सरि, 

सहज करदातामैत्री, 

पारदशी र समावेशी 

बनाउने । 

▪ कर सङ्किनमा र्थासभभव लनजी क्षेत्र, उपभोिा सलमलत एवम ्सहकारी संस्थासाँग सहकार्य 

गररने छ । 

▪ कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सभबन्धी सचूनाहरुमा नागररकहरुको पहुाँच परु् र्ाईन ेछ। 

कर⁄राजस्व सचूना जानकारी अधयवालषयक एवम ् वालषयक प्रलतवेदन नगरपालिकाको 

वेभसाईटमा रालखन ेछ । साथै र्स्तो सचूनाहरु नगरपालिका तथा वडा कार्ायिर्को सचूना 

पाटीमा टााँस गने व्र्वस्था लमिाईन ेछ । 

▪ करदाता लशक्षा, कर सभबन्धी जनचतेनामिूक कार्यिमहरु सञ् चािन गररने । 

▪ मलहिा, अपाङ्गता भएका व्र्लि तथा गररब तथा कमजोर आलथयक अवस्थाका स्थानीर् 

व्र्वसार्ी तथा घरमिूीहरुिाई करमा लवशेष छुटको व्र्वस्था लमिाईन ेछ । 

समन्वर् र सहकार्यको 

अलभवलृि गररन ेछ । 

▪ पर्यटन शलु्क तथा प्राकृलतक स्रोतमा आधाररत करका सभबन्धमा लछमेकी पालिकाहरुसाँग 

समेत समन्वर् तथा सहकार्य गररने छ । 

▪ बालझएका नीलतगत व्र्वस्था संशोधनका िालग आवश्र्क समन्वर् गररन ेछ । 

▪ राजस्वसाँग सभबलन्धत लवषर् प्रदशे सरकार तथा लजल्िा सभन्वर् सलमलतसाँग लनर्लमत 

अन्तलिय र्ा गररन ेछ । र्सैगरी लजल्िाका अन्र् लछमेकी स्थानीर् तहहरुसाँग समन्वर् बैठक 

आर्ोजना गरी राजस्व सङ्किनका सवािहरुबारे छिफि गरी समाधान गररने छ । 

▪ राजस्व प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन प्रदशे सरकार तथा लजल्िा समन्वर् सलमलतसाँगको 

सहकार्य तथा समन्वर्मा जोड लदइने छ । 

▪ करको दर लनधायरण सभबन्धमा लछमकेी स्थानीर् लनकार्हरुसाँग समेत समन्वर् गरी गररनछ । 
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५.२ राजस्व तथा कर सुधार कार्यर्ोजना 

 

परामशयदाताद्वारा संकलित अन्र् सचूना तथा लवशे्लषणबाट आएका नलतजाहरूिाई समेत समावेश गरी 

नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको ति उल्िेलखत मस्र्ौदा तर्ार गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनाका 

लिर्ाकिापहरूिाई दहेार्अनुसार लनभन तीन के्षत्रमा लवभाजन गररएको छ; 

 

५.२.१ स्थानीर् कर राजस्व सुधार कार्य र्ोजना 

र्स उप खण्डमा नगरपालिकाको आन्तररक राजस्व जस्तैः भलूमकर वा मािपोत, सभपलिकर, सवारी कर, घरजग्गा 

बहाि कर, व्र्वसार्कर, जलडबटुी तथा कवाडी कर, लवज्ञापन कर िगार्तका स्थानीर् करहरुको राजस्व सधुार 

कार्य र्ोजना र त्र्सको िालग सधुार गररन ुपने कार्यहरु, समर्ावलध र लजभमेवारी समेट लकटान गरी कार्य र्ोजना 

प्रस्ताव गररएको छ । 

तालिका 18: स्थानीर् कर राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 

ि.सं. सुधारका िालग गररनुपने कार्यहरु समर्ावलध लजम्मेवारी 

१ भूलम कर 

 सभपणुय वडा कार्ायिर्हरुमा मिापोत संकिन तथा 

बक्र्ौताको लववरण अद्यावलधक गन े । (सभपणुय 

वडाहरुमा मािपोत संकिनको लववरण अलभिेखका 

िालग बेग्िै ढड्डाको व्र्वस्था गने । 

२०७९ श्रावण मलहना दलेख राजस्व उपशाखा 

वडा कार्ायिर् 

 वडागत रुपमा सभपणूय जग्गाको वगीकरण अनुसार  

अलभिेख रा्ने र लनर्लमत अद्यावलधक गने। 

२०७९ जेष्ठ मासान्त सभम राजस्व उपशाखा 

वडा कार्ायिर् 

 जग्गाको वगीकरण अनुसार मािपोतको दर लनधायरण 

गरी आलथयक ऐनमा उल्िेख गन े। 

२०७९ असार मासान्त सभम राजस्व परामशय सलमलत 

 मािपोत संकिनका िालग वडागत अलभर्ान 

संचािन गन े

२०७९ असोज दलेख  

आवलधक रुपमा 

राजस्व उपशाखा 

वडा कार्ायिर् 

२ सम्पलत्तकर 

 आलथयक ऐनमा हाि भएको सभपलि कर सभबन्धी  

प्रावधान (एलककृतको रुपमा रहकेो) िाई लवद्यमान 

संघीर् कानून बमोलजम पररमाजयन गने । 

२०७९ ज्र्ेष्ठ मसान्त सभम राजस्व उपशाखा नगर 

कार्यपालिका 

 नर्ााँ प्रावधान अनुरुपको सभपलि कर सभबन्धी  

पदालधकारी तथा कमयचारीहरुमा तालिम संचािन गने। 

२०७९ असार मसान्त सभम प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 हािको सभपलि कर ऐन तथा व्र्वस्थापन कार्यलवलध 

पनुराविोकन गरी आवश्र्क संसोधन गने । 

२०७९ असार मसान्त सभम राजस्व परामशय सलमलत 

 क्षेत्र लनधायरण गरी सभपलि मलू्र्ांकन दर र सभपलि  

करको दर पररमाजयन गने । 

२०७९ बैशाख मसान्त सभम नगर कार्यपालिकान 

 सभपलिकर सप्टवर्ेरमा आवश्र्क पररमाजयन गने । २०७९ जेष्ठ मसान्त सभम नगर कार्यपालिका 

 मािपोतको न्र्नुतम मलू्र्ांकन दरसाँग सामन्जस्र्ता 

हुने गरी सभपलिको मलू्र्ांकन पनुराविोकन गरी 

र्थाथयपरक वनाई करदाताको लतनय सक्ने क्षमतािाई 

मध्र्नजर गद ैकरको दरिाई पनुराविोकन गने । 

२०७९ आसार मसान्त सभम राजस्व परामशय सलमलत 

नगरसभा 
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 मलू्र्ाङ्कन अनुसारको करदाताको िगत तर्ार गरी 

कभप्र्टूर सफ्टवेर्रमा सबै घरजग्गा धनीहरुको िगत 

तर्ार गने । 

२०७९ कालियक मसान्तसभम राजस्व शाखा 

 िगत अनुसार प्रत्रे्क घरधनीहरुिाई सभपलि करको 

लवि छपाई गरी वडामाफय त घर घरमा पठाउने । 

२०७९ फाल्गणु मसान्तसभम राजस्व शाखा 

३ सवारी कर (अटो ररक्सा, ई ररक्सा) 

 अटो ररक्सा, ईररक्साको दताय तथा इजाजत कार्यलवलध  

तजुयमा गने । 

२०७९ ज्र्ेष्ठ मसान्त सभम राजस्व परामशय सलमलत र नगर 

कार्यपालिका 

 अटो ररक्सा तथा ई ररक्साहरूको दताय तथा नवीकरण 

दस्तुर लनधायरण गने । 

२०७९ आसार मसान्त सभम राजस्व परामशय सलमलत र नगर 

कार्यपालिका 

४ घरजग्गा िहाि कर 

 बहािमा भएका घर तथा जग्गाहरुको िगत 

संकिनगने । 

२०७९ आसार मसान्त सभम राजस्व उप-शाखा वडा 

कार्ायिर् 

 घरजग्गा वहाि कर असिुी व्र्वस्थािाई आलथयक 

ऐनमा स्पष्ट धर्वस्था गन े। 

२०७९ आसार मसान्त सभम राजस्व परामशय सलमलत 

 घरजग्गा वहाि करको दर पनुराविोकन गरी 

(बहािको प्रर्ोजनका आधारमा फरक फरक) 

आलथयक ऐनमासमावेश गन े। 

२०७९ आसार मसान्त सभम राजस्व परामशय सलमलत 

 सभपलिको अलभिेखमा वहािमा भएका घरजग्गाको 

िगत अद्यावलधक गरी घरजग्गा वहाि कर रकम 

लनधायरण तथा असिु गन े। 

२०७९ श्रावण दलेख लनरन्तर राजस्व शाखा र वडा 

कार्ायिर् 

५ व्र्वसार् कर 

 हािसभम दताय भएका व्र्वसार्हरुको िगत 

अद्यावलधक गने तथा दतायमा नआएकािाई दताय गनय 

प्रोत्साहन गन े

२०७९ आसार मसान्त सभम राजस्व उप-शाखा वडा 

कार्ायिर् 

 व्र्वसार् करको दरिाई व्र्वसार्को वगीकरणको 

आधारमा पनुराविोकन गरी आलथयक ऐनमा समावेश 

गने । 

२०७९ आसार मसान्त सभम राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभा 

 उद्योग वालणज्र् संघ, होटि व्र्वसार् संघ, घरेि ु 

कार्ायिर् तथा अन्र् मू् र् सरोकारवािासाँग 

लनर्लमतसमन्वर् र अन्तरलिर्ा गन े। 

२०७९ आसार मसान्त दलेख 

लनरन्तर 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

 व्र्वसार्को तथ्र्ांक÷िगत, व्र्वसार् करको दर 

तथा संकिनको अवस्था सभबन्धी अनुगमन तथा 

मलु्र्ांकन गन े। 

चौमालसक राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

कार्यपालिका 

 व्र्वसार् दताय र नवीकरण बापत दोहोरो कर नलिई 

व्र्वसार् दताय कर वा शलु्क मध्र्े एक मात्र कर 

िगाउने । 

वालषयक राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

कार्यपालिका 

६ जलडिुटी तथा कवाडी कर 

 जलडवटुी संकिनको सभभाव्र् क्षेत्र पलहचान गरी 

लबिी हनुे पररमाण एलकन गनय समन्वर् गने । 

२०७९ ज्र्ेष्ठ मसान्त सभम सभबन्धीत वडा कार्ायिर् 

 जलडवटुीको प्रकृलत अनुसार करको दर लनधायरण गरी 

आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

२०७९ असार सभम 

 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगर सभ 
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 कवाडी करको दर पनुराविोकन गरी पररमाजयन गने र 

आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

 

२०७९ असार सभम 

 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगर सभ 

७ लवज्ञापन कर 

 लवज्ञापन करको दररेट पररमाजयन गरी आलथयक ऐनमा  

समावेश गने । 

२०७९ असार सभम 

 

राजस्व परामशय सलमलत र 

नगर कार्यपालिका 

 न्र्नूतम ठेक्का अंक लनधायरण गरी ठेक्का प्रकृर्ा 

अगाडी बढाउन े। 

२०७९ असार सभम 

 

राजस्व उप-शाखा 

 

५.२.२ गैरकर राजस्व सुधार कार्य र्ोजना 

 

र्स उप खण्डमा नगरपालिकाको गैर कर राजस्व जस्तैः प्राकृलतक स्रोत एवं माटो जन्र् पदाथयको लबिीबाट हुने आर्, 

सामदुालर्क वनबाट हुने आर्, नक्शा पास दस्तरु, दताय अनमुलत तथा नलवकरण दस्तरु, सेवा शलु्क तथा लसफाररस 

दस्तरु, फोहोर मैिा व्र्वस्थापन दस्तरु िगार्तका नगरपालिकािे आभदानी गनुय शलु्कहरुको कार्यर्ोजना  र त्र्सको 

िालग सधुार गररन ुपने कार्यहरु, समर्ावलध र लजभमेवारी समेट लकटान गरी कार्य र्ोजना प्रस्ताव गररएको छ । 

 

तालिका 19: गैर कर राजस्व सधुार कार्य र्ोजना 

ि.सं. सुधारका िालग गररनुपने कार्यहरु समर्ावलध लजम्मेवारी 

१ स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा एवम ्माटोजतर् पदाथयको लििी 

 प्रारलभभक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदनमा उल्िेख  

भए बमोलजमको पररमाणमा ठेक्का आव्हान गन े। 

 

२०७९ ज्र्ेष्ठ मसान्त  

सभम 

 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 

राजस्व परामशय सलमलत, 

कार्यपालिका 

 कुनै स्थानमा ठेक्का निागेमा अमानतबाट संकिन 

गनय सलकने व्र्वस्थािाई समावेश गरी सो अनुरुप 

कार्ायन्वर्न गन े। 

२०७९ असार मसान्त  

सभम 

 

राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभा 

 ठेक्कामा उल्िखे भएको शतय नमानमेा हनु सक्न े

कारबाही र दण्ड सजार्को व्र्वस्था आलथयक ऐनमा  

उल्िेख गने । 

२०७९ असार मसान्त  

सभम 

 

नगर कार्यपालिका 

 उत्खनन तथा लबिी पररमाण ठेक्का सभझौता अनुरुप 

भए नभएको अनुगमनका िालग अनुगमन सलमलत 

गठन गने । 

२०७९ असार मसान्त  

सभम 

 

नगर कार्यपालिका 

 अनुगमनिाई लनर्लमत र प्रभावकारी बनाई प्रारलभभक 

वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदनि े लसफाररश गरेको 

पररमाण तथा प्रावधानहरुको पािना सलुनलित गने। 

२०७९ श्रावण दलेख लनर्लमत 

 

नगर प्रमखु, उप प्रमखु, प्रमखु  

प्रशासलकर् अलधकृत 

अनुगमन सलमलत 

२ सामुदालर्क वनिाट हुने आर् 

 सामदुालर्क वन उपभोिा सलमलति ेवन पैदावार 

लबिी तथा उपर्ोग सभबन्धी आफ्नो वालषयक 

कार्यर्ोजना बनाई नगरपालिकाबाट स्वीकृत गनुयपने  

व्र्वस्था िाग ूगन े

२०७९ जेष्ठ मसान्त  

सभम 

 

नगर कार्यपालिका 
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 वन पैदावारको लबिी वापत प्राप्त हुने रकमको दश 

प्रलतशत रकम सलञ्चत कोषमा जभमा गनुयपन ेव्र्वस्था 

आलथयक ऐनमा उल्िेख गने । 

 

 

२०७९ असार मसान्त  

सभम 

 

राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभा 

३ नक्शा पास दस्तुर 

 भवन लनमायणको लनर्लमत अनुगमन गने र सभपणूय 

संरचनाहरुिाई नक्सापास र परुाना संरचनािाई 

अलभिेलखकरणको दार्रामा ल्र्ाउने 

आ.व. २०७९।८०  

बाट लनरन्तर 

प्रालवलधक शाखा वडा 

कार्ायिर् 

 नक्सापास तथा अलभिेलखकरण दस्तरुकोदर 

पनुराविोकन गरी आवश्र्कता अनुसार पररमाजयन  

गने । 

२०७९ असार मसान्त सभम राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभ 

४ दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर 

 लवद्यािर् स्थापना, घ वगयको ठेक्का इजाजत, 

एफ.एम. रेलडर्ो संचािन, स्थानीर्स्तरमा व्र्ापाररक 

फमय आलदको दताय गने कार्यलवलध तजुयमा गने र दताय 

तथा नवीकरण दस्तरुको दर आलथयक ऐनमा समावेश 

गने । 

२०७९ असार मसान्त सभम राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

कार्यपालिका, नगर सभा 

५ सेवा शुल्क, लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर 

 लसफाररश तथा अन्र् सेवा शलु्कको दर पनुराविोकन 

गरी आवश्र्कता अनुसार पररमाजयन गने ।  

मु् र् पनुराविोकन गनुयपन ेलशषयकहरु; काठ कटानी  

लसफाररश, वालषयक आर् प्रमालणत, घरजग्गा 

मलु्र्ांकन, स्वास्थ्र् सेवा आदी । 

२०७९ असार मसान्त सभम 

 

राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभा 

६ िहाि लिटौरी शुल्क 

 सावयजलनक जग्गाहरुमा उपर्ोग बारेको लववरण तर्ार 

गरी नापनक्सा अध्र्ावलधक गन े। 

 

२०७९ असार मसान्तसभम कार्यपालिका 

राजस्व परामशय सलमलत 

 बहाि लवटौरी करको दर लनधायरण गने । २०७९ असार मसान्तसभम कार्यपालिका 

राजस्व परामशय सलमलत 

 सावयजलनक जग्गाहरुमा बसपाकय , कृलष हाटबजार, 

शौचािर् लनमायण गरी बहािमा िगाउन े। 

आ.व. २०७९⁄ ८० दलेख नगर कार्यपालिका 

७ फोहोर मैिा व्र्वस्थापन दस्तुर 

 फोहर मैिा व्र्वस्थापन शलु्कको दर लनधायरण गरी  

आलथयक ऐनमा उल्िेख गने । 

२०७९ असार  

मसान्त सभम 

राजस्व परामशय  

सलमलत, नगर सभ 

८ पूवायधार उपर्ोग शुल्क   

 पवूायधार उपर्ोग (सवारी वालषयक/पटके) महशिु दर 

लनधायरण गने  

२०७९ असार मसान्तसभम नगरसभा, नगरपालिका 

 

 साझा सडकमा शलु्क िगाउन लछमेकी स्थानीर् 

तहसाँग समन्वर् गने ।  

२०७९ असार मसान्तसभम नगरसभा, नगरपालिका 

 

 खानपेानी महशिु दर लनधायरण गने । २०७९ असार मसान्तसभम नगरसभा, नगरपालिका 
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 लसंचाई महशिु दर लनधायरण गन े। २०७९ असार मसान्तसभम नगरसभा, नगरपालिका 

 

९ दीघयकािीन आर् स्रोतको पलहचान तथा सम्भाव्र्ता  

 नगरपालिकािाई दीघयकािीन आर् हनु सक्न े

सभभाव्र् क्षेत्रहरुको पलहचान गन े। 

२०७९ असार  

मसान्त सभम 

नगर कार्यपालिका, नगर सभा 

 पलहचान भएका क्षेत्रहरुबाट हुन सक्ने आर् 

सभभाव्र्ता अध्र्र्नका िालग आवश्र्क रकम 

लवलनर्ाजन गने । 

२०७९ असार  

मसान्त सभम 

नगर कार्यपालिका, नगर 

सभा 

 

५.३ राजस्व प्रशासन सुधार कार्यर्ोजना 

 

र्स उप खण्डमा राजस्व प्रशासनको सधुारको िालग गररन ुपने प्रर्ासहरुिाई कार्य र्ोजनाको रुपमा प्रस्ताव गररएको 

छ ।  नगरपालिकािे सांगठलनक स्वरुप तथा संस्थागत क्षमता लवकास, काननुी तथा नीलतगत व्र्वस्था, सेवा लवस्तार, 

राजस्व असिुी रणनीलत, समन्वर् तथा लनर्लमत अनगुमन िगार्तका राजस्व प्रसाशन सुधारका कार्यिमहरु गदै 

जान ुपदयछ । राजस्व प्रशासन सधुारको िालग दहेार् बमोलजमको कार्य र्ोजना प्रस्ताव गररएको छ;  

तालिका 20: राजस्व प्रशासन सधुार कार्य र्ोजना 

ि.सं. सुधारका िालग गररनुपने कार्यहरु समर्ावलध लजम्मेवारी 

१ सांगठलनक स्वरुप तथा संस्थागत क्षमता 

 राजस्व उपशाखा र कमयचारीको िालग कार्य लववरण 

तर्ार गरी िागगूने । 

२०७९ असार १५ सभम प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

नगर कार्यपालिका 

 सबै वडाहरुमा राजस्व हनेे डेलडकेटड कमयचारीको 

व्र्वस्था गन े। 

२०७९ असार १५ सभम प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

नगर कार्यपालिका 

 राजस्व प्रशासन साँग सभबन्धीत नगर तथा वडाका 

कमयचारी तथा पदालधकारीहरुका िालग तालिम तथा 

भ्रमणको व्र्वस्था । 

२०७९ असार १५ सभम प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

नगर कार्यपालिका 

 नगरपालिकामा लजआइएस तथा र्ोजना लवदको 

लनर्लुि गन े

२०७९ मसान्त सभम प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

नगर कार्यपालिका 

 कमयचारीिाई राजस्व असिुीको आधारमा 

कार्यसभपादन मलू्र्ाङ्कन गरी प्रोत्साहन गन े। 

वालषयक रुपमा (नगर सभा गन े

लदनमा) 

नगर कार्यपालिका, प्रमखु 

प्रशासकीर् अलधकृत  

 उत्कृष्ष करदाता परुस्कृत तथा सभमान गन े वालषयक रुपमा (नगर सभा गन े

लदनमा) 

नगर कार्यपालिका, प्रमखु 

प्रशासकीर् अलधकृत  

२ कानुनी तथा नीलतगत व्र्वस्था 

 आलथयक ऐन पुनराविोकन तथा पररमाजयनाः  

▪ हािको राजस्व अलधकारका सभभाव्र् 

शीषयकहरुको राजस्वका दर तथा संकिन 

व्र्वस्था उल्िेख गन े। 

▪ दफामा व्र्वस्था भए बमोलजम अनसुचूीमा दर 

उल्िेख गने । 

▪ व्र्वहाररक नदलेखएका र िागनूहुन े

प्रावधानहरुिाई हटाउने। 

२०७९ असार मसान्त सभम राजस्व परामशय सलमलत, नगर 

सभा, नगर कार्यपालिका, 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत 
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▪ अलथयक ऐनमा राजस्व असिुीको व्र्वस्था संग ै

दण्ड, सजार् तथा परुस्कार को व्र्वस्था पलन 

उल्िेख गने । 

 

आवश्र्क कार्यलवलध तजुयमा तथा पररमाजयन 

गनेाः  

▪ सभपलि कर व्र्वस्थापन कार्यलवलध  

▪ घरजग्गा बहाि कर व्र्वस्थापन कार्यलवलध । 

राजस्व सम्ितधी नीलत तजुयमा गदाय लनम्न पक्ष 

समावेश गने 

▪ प्रगलतलशि करको दर प्रणािी । 

▪ करदाता मतै्री संकिन प्रणािी । 

▪ वडा स्तरबाट कर संकिन । 

▪ कर लशक्षा अलभर्ान शरुु गने आलद । 

३ सेवा लवस्तार 

 सबै वडा कार्ायिर्हरुमा राजस्व प्रशासनका िालग  

कभप्र्टुर लवलिङ प्रणािी शरुुवात गने । 

२०७९ श्रावण १ दलेख 

 

राजस्व उपशाखा, वडा 

कार्ायिर्हरु 

४ राजस्व असुिी रणनीलत 

 लवलभन्न सञ्चार माध्र्मबाट कर असिुीका िालग  

चेतनामिूक प्रचार प्रसार गने  

२०७९ श्रावण दलेख लनरन्तर राजस्व परामशय सलमलत, 

राजस्व उप शाखा, वडा 

कार्ायिर् 

 कर करदातािाई उस÷उनिे लतन ेकरबारे एसएमएस  

िगार्तका प्रभावकारी माध्र्मबाट जानकारी गराउने 

तफय  उन्मखु हुने। 

२०७९ श्रावण दलेख लनरन्तर राजस्व परामशय सलमलत, 

राजस्व उप शाखा, वडा 

कार्ायिर् 

 कर नीलतमा लढिो कर लतनिेाई लविभब शलु्क 

िगार्त दण्डको व्र्वस्था र लनर्लमत तथा बढी कर 

लतन ेकरदातािाई परुस्कारको व्र्वस्था गन े। 

२०७९ श्रावण दलेख लनरन्तर राजस्व परामशय सलमलत, 

राजस्व उप शाखा, वडा 

कार्ायिर् 

 कर उठाउन ेटोिी खटाई व्र्वसार् दताय तथा नवीकरण 

गन े

२०७९ श्रावण दलेख लनरन्तर राजस्व परामशय सलमलत, 

राजस्व उप शाखा, वडा 

कार्ायिर् 

 लनधायररत समर् भन्दा लढिो कर लतनेिाई जररवाना 

तथा समर्मा लतनेिाई प्रोत्साहनको व्र्वस्था गने 

लनर्लमत नगरपालिका 

५ समतर् अनुगमन र समीक्षा 

 ▪ राजस्व साँग सभबलन्धत सरोकारवािाहरु साँग 

लनर्लमत समन्वर् तथा छिफि गन े। 

▪ स्थानीर् राजस्व परामशय सलमलतको बैठक 

लनर्लमत बसी राजस्व संकिन प्रगलतको सलमक्षा 

गरी सधुारका कदम चाल्ने। 

▪ आवश्र्कता अनुसार राजस्वका संकिन क्षते्रमा 

अनुगमन गने । 

चौमालसक रुपमा लनरन्तर 

 

राजस्व उप शाखा, राजस्व 

परामशय सलमलत, प्रमखु 

प्रशासलकर् अलधकृत, नगर 

कार्यपालिका 
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▪ चाि ु आ.व.मा भए गरेका कर असिुीको 

आन्तररक एवम ्अलन्तम िेखा परीक्षण गने। 

▪ आलथयक प्रलतवेदन तर्ार गने र सावयजलनलककरण 

गने । 

▪ अनुगमन गरी छुटेका करदातािाई करको दार्रामा 

ल्र्ाउने । 

▪ कर चहुावत लनर्न्त्रण गन े। 

६ राजस्व सुधार कार्य र्ोजना कार्ायतवर्न गने 

 नगरपालिकामा राजस्व शाखाको िालग कार्यकक्ष, 

कभप्र्टुर, लप्रन्टर, लवद्यतु व्र्ाकअप सलहतको सलुवधा 

उपिधध गराउन े। 

२०७९ जेष्ठ मसान्त दलेख 

 

नगर कार्यपालिका, प्रमखु 

प्रशासकीर् अलधकृत 

 र्स कार्यर्ोजनामा उल्िखे भएका कृर्ाकिापहरुको  

कार्ायन्वर्न अनुगमनका िालग अनगुमन सलमलत गठन  

गने । 

२०७९ जेष्ठ मसान्त सभम 

 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

राजस्व उपशाखा,अनगुमन 

सलमलत 

 कृर्ाकिापहरु कार्ायन्वर्नको सलुनलितता गनय  

आवलधक रुपमा अनुगमन तथा मलु्र्ांकन गन े

२०७९ असार दलेख लनरन्तर प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

राजस्व उपशाखा,अनगुमन 

सलमलत 

 कृर्ाकिापहरु सधुार गनुयपरेमा आवश्र्क पररमाजयन 

गद ैजाने । 

२०७९ असार दलेख लनरन्तर प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

राजस्व उपशाखा,अनगुमन 

सलमलत 
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पररच्छेद ६. आगामी तीन वषयको आर् प्रके्षपण 

 

र्स पररच्छेदमा आगमी ३ आलथयक वषयहरुका िालग नगरपालिकाको राजस्व प्रक्षेपण गररएको छ । महािेखा 

परीक्षकिे स्वीकृत गरेको एकीकृत आलथयक सङ्केत तथा वगीकरण र व्र्ा्र्ा, २०७४ को आधारमा आर् प्रक्षेपण 

गररएको छ । नगरपालिकाको राजस्व अलधकार, हािको आर् सङ्किन अवस्था तथा राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 

कार्ायन्वर्न पश् चात आर् सङ्किनमा पाने प्रभाव समेतिाई मध्र्नजर गद ैआगामी ३ वषयको आर् प्रके्षपण गररएको 

छ । र्स प्रक्षेपणिे नगरपालिकाको आर् बजेट तजुयमा गनय सहर्ोग पगु् नेछ । 

 

६.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजस्व प्रके्षपण 

 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न भई आगामी ३ वषय (आ.व. २०७९।८०-२०८१।८२)को िालग आर् 

प्रके्षपण गररएको छ । र्ो आर् अनमुान राजस्व सधुार र्ोजनामा प्रस्ताव गररएका लिर्ाकिापहरूको आधारमा 

गररएको छ । धेरैजसो शीषयकहरूको आर् प्रक्षेपण प्राप् त तथ्र्ाङ्कमा आधाररत छ भने भलवष्र्मा आर्का आधारको 

दार्रा बढ्न गई सोबाट हुने र्ोगदानिाई समेत मध्र्नजर गररएको छ । त्र्सैगरी केही शीषयकहरूको आर् प्रक्षेपण 

गदाय लवगतको आर् सङ्किनको वलृिदरिाई आधार मालनएको छ ।   

 

तालिका 21: आगामी ३ वषयका िालग राजस्व प्रक्षेपण आधार 

ि.सं. राजस्व लशषयक कुि सम्भाव्र् आर् आगामी आ.व.को िालग प्रके्षपण (रुपैर्ामा) 

प्रके्षपणको आधार प्रके्षलपत रकम 

१.    आततररक आर् 

१. सभपलि कर  १३,८००,००० कुि सभभावनाको ८०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १५% ि ेबढ्द ै

जान े

१,१४०,००० 

२ भलूम कर (मािपोत) ६,७६७,७१० कुि सभभावनाको ६०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १०% ि ेबढ्द ै

जान े

४,०६०,६२६ 

३ घर जग्गा बहाि कर ३,९७५,००० कुि सभभावनाको ७५% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १०% ि ेबढ्द ै

जान े

२,९८१,२५० 

४ लवज्ञापन कर १,०००,००० कुि सभभावनाको ७०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १०% ि ेबढ्द ै

जान े

७००,००० 

५ व्र्वसार् कर ४,०५५,००० कुि सभभावनाको ८०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १५% ि ेबढ्द ै

जान े

३,२४४,००० 

६ मनोरञ् जन कर ७५,००० कुि सभभावनाको ६०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १५% ि ेबढ्द ै

जान े

४२,००० 
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७ सेवा शलु्क  ५,०००,००० कुि सभभावनाको ६०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १५% ि ेबढ्द ै

जान े

३,०००,००० 

८ प्रदषुण शलु्क १,०००,००० कुि सभभावनाको ७०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १५% ि ेबढ्द ै

जान े

७००,००० 

९ नक्शा पास २,५००,००० कुि सभभावनाको ९०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १०% ि ेबढ्द ै

जान े

२२५,००० 

१० लसफाररस तथा 

प्रामालणत शलु्क 

३,७५०,००० कुि सभभावनाको ६०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १५% ि ेबढ्द ै

जान े

२,२५०,००० 

११ जलडबुटी कवाडी 

शलु्क 

२००,००० कुि सभभावनाको ६०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १५% ि ेबढ्द ै

जान े

१२०,००० 

१२ सरकारी सभपलिको 

बहाि  

२५०,००० कुि सभभावनाको ६०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १०% ि ेबढ्द ै

जान े

१५०,००० 

१३ सरकारी स्वालमत्वको 

सभपलि लविी 

२५०,००० कुि सभभावनाको ९०% र त्र्सपलछ 

वालषयक १०% वलृि हुाँद ैजान े

२२५,००० 

१४ अन्र् लविी २५०,००० कुि सभभावनाको ९०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १०% ि ेबढ्द ै

जान े

२२५,००० 

१५ व्र्वसार् दताय ६,८००,००० कुि सभभावनाको ९०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १०% ि ेबढ्द ै

जान े

६,१२०,००० 

१६ अन्र् राजस्व (लवलवध 

आर्) 

२५०,००० कुि सभभावनाको ९०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १०% ि ेबढ्द ै

जान े

२२५,००० 

१७ वन रोर्कल्टी ३३३,९९४ कुि सभभावनाको ९०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १०% ि ेबढ्द ै

जान े

३००,५९४ 

१८ कृलष तथा पशजुन्र् 

वस्तुको कारोवारमा 

िाग्ने कर 

५०,००० कुि सभभावनाको ९०% र 

त्र्सपलछका आ.व.मा १०% ि ेबढ्द ै

जान े

४५,००० 

ख.    राजस्व तथा रोर्ल्टी िााँडपााँट 

१ संघीर् बााँडफााँडबाट 

प्राप्त 

 106,146,866.10  आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् त 

लसलिङ्ग र त्र्सपलछ िमश ५% का 

दरि ेबलृि हुाँद ैजान े

 106,146,866.10  

२ प्रदशे बााँडफााँडबाट  

प्राप् त  

 57,170,496.14  आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् त 

लसलिङ्ग र त्र्सपलछ िमश ५% का 

दरि ेबलृि हुाँद ैजान े

 57,170,496.14  
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ग.     अततर सरकारी लवत्तीर् हस्ताततरण  

सङ्घीर् सरकार 

१ समालनकरण अनुदान  207,060,000.00  आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् त 

लसलिङ्ग र त्र्सपलछ िमश ५% 

प्रलतशतका दरि ेबलृि हुाँद ैजान ेतथा 

लवशेष अनुदान पलन थलपद ैजान े

 207,060,000.00  
२ सशतय अनुदान  439,472,250.00   439,472,250.00  
३ लवशेष अनुदान  14,936,775.00   14,936,775.00  
४ समपरुक अनुदान  9,823,800.00   9,823,800.00  

प्रदेश सरकार 

१ समानीकरण अनुदान  1,107,120,000.00  आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् त 

लसलिङ्ग र त्र्सपलछ िमश ५% का 

दरि ेबलृि हुाँद ैजान े

 1,107,120,000.00  
२ सशतय अनुदान  

2,004,345,000.00  
 2,004,345,000.00  

३ समपरुक अनुदान  
2,205,000,000.00  

 2,205,000,000.00  

४ लवशेष अनुदान  525,000,000.00   525,000,000.00  
५ अन्र् अनुदान  108,150,000.00   108,150,000.00  

 

 

६.२ आगामी तीन आलथयक वषयको राजस्व प्रके्षपण 

 

आर् शीषयकको सभभाव्र् आधार तथा राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्निाई आधार मानेर नगरपालिकाको 

आगामी तीन वषयको प्रके्षलपत आर्को लववरण तर्ार गररएको छ । प्रके्षपणको िालग राजस्व सङ्केत वतयमानमा 

लसफाररश गररएको िेखा कोडको आधारमा गररएको छ । मालथका अध्र्ार्हरूमा प्रस्ताव गररए अनसुार ऐनिे दरे् 

बमोलजम करका दार्रा लवस्तार गनय सकेको खण्डमा लनभ न तालिकामा लदए अनसुार नगरपालिकाको आर् वलृि हुने 

दलेखन्छ । 

 

तालिका 22: आगामी ३ आलथयक वषयको राजस्व प्रक्षपेण (रु मा) 

लस.

न. लववरण 

आ.२०७६/०७७ 

को र्थाथय 

आ.व.२०७७/०७

८ को र्थाथय प्रके्षपण (रु मा) 

    २०७८।२०७९ २०७९।२०८० २०८०।२०८१ 

१ गत वषयको लजम्मेवारी  235,332.49   227,210.03   227,210.03   227,210.03   227,210.03  

१.१ नगद  -     -     -     -     -    

१.२ सलञ्चत कोष खाता  227,787.27   135,256.38  148,782.02   163,660.22   180,026.25  

१.३ प्रकोप व्र्बस्थापन कोष खाता  615.00   483.15   531.47   584.62   643.08  

१.४ धरौटी खाता  4,537.57   10,335.79   11,369.37   12,506.31   13,756.94  

१.५ लवलभन्न कोष तफय को मौज्दात  2,392.64   2,392.64   2,631.91   2,895.10   3,184.61  

१.६ चाि ुखचय खाता  -     5,207.42   5,728.16   6,300.98   6,931.08  

१.७ पलुजाँगत खचय खाता  -     398.47   438.32   482.15   530.36  

१.८ लवभाज्र् कोष खाता  -     171.57   188.73   207.60   228.36  

१.९ आन्तररक राजश्व खाता  -     15,211.61   16,732.77   18,406.05   20,246.66  

१.१ बााँडफााँडबाट प्राप्त राजश्व खाता  -     57,752.99   63,528.29   69,881.12   76,869.23  

२ राजश्व  368,189.87   545,462.56  600,008.81   660,009.69   726,010.66  

२.१ आन्तररक राजश्व  177,030.58   31,870.76   35,057.83   38,563.62   42,419.98  
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२.२ 

आ.व. ०७८/७९ को आन्तररक 

आर्को पलहिो लकस्ता 

 -     78,182.22   -     -     -    

२.३ राजश्व बााँडफााँड संघ  75,267.32   96,497.15   106,146.87   116,761.55   128,437.71  

२.४ राजश्व बााँडफााँड प्रदशे  44,274.74   51,973.18   57,170.50   62,887.55   69,176.30  

२.५ मािपोतबाट प्राप्त  5,532.02   5,378.32   5,916.15   6,507.77   7,158.54  

२.६ अन्र्/आन्तररक आर्  23,558.75   223,877.80   246,265.58   270,892.14   297,981.35  

२.७ आन्तररक आर्को कर्ाट  -     29,104.11   32,014.53   35,215.98   38,737.58  

२.८ लजसस समपरुक अनुदान  24,250.00   -     26,675.00   29,342.50   32,276.75  

२.९ िागत सहभालगता  8,617.27   4,707.26   5,177.98   5,695.78   6,265.36  

२.१ सासभुिा सोध भनाय  9,659.20   23,871.76   26,258.94   28,884.83   31,773.31  

३ लवलत्तर् हस्ताततरण-संघ  597,392.00   639,326.50   703,259.15   773,585.07   850,943.57  

३.१ लवलिर् समालनकरण अनुदान  201,700.00   197,200.00   207,060.00   217,413.00   228,283.65  

३.२ सशतय अनुदान  379,692.00   418,545.00   439,472.25   461,445.86   484,518.16  

३.३ समपरुक अनुदान  16,000.00   14,225.50   14,936.78   15,683.61   16,467.79  

३.४ लवशेष अनुदान/अन्र्   -     9,356.00   9,823.80   10,314.99   10,830.74  

४ लवलत्तर् हस्ताततरण-प्रदेश  44,930.00   56,663.00   59,496.15   62,470.96   65,594.51  

४.१ लवलिर् समालनकरण अनुदान  10,591.00   10,544.00   11,071.20   11,624.76   12,206.00  

४.२ सशतय अनुदान  13,095.00   19,089.00   20,043.45   21,045.62   22,097.90  

४.३ समपरुक अनुदान  20,044.00   21,000.00   22,050.00   23,152.50   24,310.13  

४.४ लवशेष अनुदान  1,200.00   5,000.00   5,250.00   5,512.50   5,788.13  

४.५ अन्र् अनुदान  -     1,030.00   1,081.50   1,135.58   1,192.35  

५ प्रकोप व्र्बस्थापन कोष   2,883.11   5,701.07   6,271.18   6,898.29   7,588.12  

६ धरौटी खाता  635.43   1,050.00   1,155.00   1,270.50   1,397.55  

 
जम्मा  1,249,362.90   1,475,413.16   1,597,400  1,731,444  1,878,744 
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पररच्छेद ७. कार्ायतवर्न तथा अनुगमन 

 

र्स पररच्छेदमा चौतारा सााँगाचोकगढी  नगरपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न तथा अनगुमनको 

बारेमा प्रस्ताव गररएको छ । र्स अन्तगयत सवयप्रथम र्स राजस्व पररचािन कार्यर्ोजनाको अपेलक्षत नलतजा, 

कार्ायन्वर्न र्ोजना तथा अनुगमन र मलू्र्ांकन ढााँचा समेत प्रस्ताव गररएको छ । र्समा प्रस्ताव गररए बमोलजम 

नगरपालिकािे कार्ायन्वर्न, अनगुमन र मूल्र्ांकन गद ैजाने छ ।   

 

७.१ अपेलक्षत नलतजा 

 

प्रस्ततु राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको उलचत कार्ायन्वर्नबाट नगरपालिकाको हािको आन्तररक राजस्वमा गत 

आ.व.को र्थाथय रकम रु  147,541,3160 को   तिुनामा प्रस्ततु कार्यर्ोजनाको अन्त्र्मा रु 1,878,744,450 

हुने अपेक्षा गररएको छ । र्स नगरपालिकाको अलघल्िो पररच्छेदमा प्रके्षलपत आन्तररक आर् र सङ्घीर् सरकारबाट 

हुने लविीर् हस्तान्तरणबाट प्राप् त हुन सक् न ेआर् समेत गरी कूि आर् संके्षपमा दहेार्को तालिका बमोलजम हुन े

अपेक्षा गनय सलकन्छ ।  

 

तालिका 23: नगरपालिकाको अपेलक्षत आर् संक्षपेमा 

बजेट रु हजारमा 

आर् 
र्थाथय िजेट प्रके्षपण  

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

गत वषयको 

लजभमेवारी 

 235,332.49   227,210.03   227,210.03   227,210.03   227,210.03  

राजश्व  368,189.87   545,462.56   600,008.81   660,009.69   726,010.66  
लवलिर् 

हस्तान्तरण-

संघ 

 597,392.00   639,326.50   703,259.15   773,585.07   850,943.57  

लवलिर् 

हस्तान्तरण-

प्रदशे 

 44,930.00   56,663.00   59,496.15   62,470.96   65,594.51  

प्रकोप 

व्र्बस्थापन 

कोष  

 2,883.11   5,701.07   6,271.18   6,898.29   7,588.12  

धरौटी खाता  635.43   1,050.00   1,155.00   1,270.50   1,397.55  
जभमा  1,249,362.90   1,475,413.16   1,597,400.32   1,731,444.54   1,878,744.45  

स्रोत: चौतारा सााँगाचोकगढी  नगरपालिका 
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लचत्र 5:  चौतारा सााँगाचोकगढी  नगरपालिकाको कुि बजेटमा आन्तररक आर्को लहस्सा (प्रलतशत) 

 

र्सरी नगरपालिकािे र्स कार्यर्ोजनाको अलन्तम आ.व.मा आफ्नो कुि आर्मध्र्े आन्तररक राजस्वको लहस्सा 

आ.व. २०७६।७७ मा २९ प्रलतशत रहकेो र आ.व. २०७८।७९ मा ३७ प्रलतशत हुने अनुमान गररएको लथर्ो  । तर 

चाि ु आ.व.बाट लगिी, वािुवा, ढुङ्गाको लविी, सङ्किन तथा उत्खननबाट आर् सङ्किन हुने भएकोिे 

आन्तररक राजस्व वलृि हुन े दलेखन्छ भने आगामी आ.व. मा समेत नगरपालिकाको आन्तररक आर् वलृि हुने 

संभावना दलेखएको छ । नगरपालिकासाँग भएका स्रोत साधन पररचािनमा जोड लदएर स्थानीर् लवकासका िालग 

उल्िे्र् स्रोत स्थानीर्स्तरबाटै जटुाउाँद ैअगाडी बढ्ने लदशामा प्रस्ततु कार्यर्ोजना महत्वपूणय माध्र्म हुन सक्दछ । 

नगरपालिकाको राजस्व सधुारको िालग नर्ााँ सभभावनाहरुको पलहचान गरी करको दार्रामा समावेश गररनपुदयछ । 

नगरपालिकाको वालषयक र्ोजना तजुयमाका िालग आन्तररक स्रोत अनमुान गने मागयदशयनका रुपमा र्सिे सहर्ोग पगु् ने 

अपेक्षा गनय सलकन्छ । 

  

उल्िेख गररए अनसुार प्रके्षलपत आर् हालसि गनयका िालग नगरपालिकािे वतयमान संरचना तथा व्र्वस्थापन 

प्रणािीमा पररवतयन गनय आवश्र्क दलेखन्छ । र्स सन्दभयमा सधुारका िालग सझुाइएका कदमहरु लनभ नानसुार छन ्: 

 

▪ राजस्व असिुीको अनुगमन कार्यमा राजस्व परामशय सलमलतिाई थप लिर्ाशीि बनाउने । 

▪ आलथयक ऐन संसोधन गरी सङ्घीर् काननु अनकुुिन र थप वस्तपुरक बनाउने । 

▪ आर् अनमुान र आर् प्रलतवेदनका िालग तोलकएको ढााँचा व्र्वहारमा ल्र्ाउने । 

▪ सभपलि कर र मािपोत वा भलूमकर असिुी व्र्वस्था धर्वलस्थत गरी कभप्र्टूररकृत अलभिेख तर्ार गने । 

▪ कर तथा गैर कर सङ्किन सभबन्धी जनचेतनामिूक कार्यिमहरुको आर्ोजना गने । राजस्व सधुारको 

िालग स्थानीर् तहमा २ लदने तालिम सञ् चािनका अिावा करदातािाई लशक्षा प्रदान गनय आवश्र्क छ । 

▪ स्थानीर्बासीिे कर लतनय सक्ने क्षमताको आधारमा करको दर लनधायरण गरी करको दार्रा बढाउने । 

▪ कर चहुावट लनर्न्त्रण गने कार्यिाई प्रबावकारी बनाउने । 

▪ कर प्रशासनिाई सचूना प्रलवलध प्रणािीमा रुपान्तरण गने । 

29
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▪ स्थानीर् तहको राजस्व पररचािनमा अन्तरपालिका स्तरीर् समन्वर् भएमा राजस्व सधुार कार्यिम 

प्रभावकारी हुने दलेखन्छ । 

 

७.२ राजस्व सुधार र्ोजनाको कार्ायतवर्न  

 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नकोिालग नगरपालिकािे राजस्व सधुार कार्यिमिाई धर्र् वजेटमा समावेश 

गरी कार्ायन्वर्न गनयधर्वस्था आवश्र्क हुन्छ । कार्यर्ोजनामा उल्िेख भएका कार्य सभपादन हुन नसकेमा त्र्सिे 

प्रक्षेपण गररए बमोलजम आर् संकिनमा प्रभाव पानय सक्दछ । र्सका अलतररि राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाका लनलित 

कार्य गनय अन्र् सहर्ोलग लनकार् तथा पररर्ोजनाहरुवाट पलन सहर्ोग लिन सलकन्छ । नगरपालिकाको आफ्नो बालषयक 

र्ोजना तथा बजेटमा राजस्व सुधार कार्यिम अन्तगयत लनभन लिर्ाकिापहरु सञ्चािनकोिालग बजेट धर्वस्था गनय 

आवश्र्क दलेखन्छ । 

▪ राजस्व कभप्र्टुर सफ्टवर प्रणािीमा सधुार, ममयत तथा संचािन तालिम 

▪ वडाहरुिाई आवश्र्क पने उपकरण तथा सामग्रीहरुको व्र्वस्था 

▪ मु् र् आर्का स्रोतहरुको व्र्वस्थापनकोिालग कार्यलवलधहरु तर्ारी 

▪ कर लशक्षा कार्यिम तथा कर संकिन टोिी पररचािन 

▪ कमयचारीहरुको क्षमता लवकास  

▪ कमयचारी प्रोत्साहन प्र्ाकेज 

▪ राजस्वका स्रोतहरुको लवस्ततृ सभभाधर्ता अध्र्र्न 

▪ आर् मिूक सेवाको स्थापनामा लनजी के्षत्रको साझेदारीकोिालग लवस्ततृ पररर्ोजना प्रस्ताव तर्ारी 

▪ राजस्व संकिनको अनगुमन तथा राजस्व परीक्षण । 

 

नगरपालिकािाई प्राप्त राजस्व अलधकारहरु मध्र्े कलतपर् अलधकारहरु लवगतको तुिनामा लनकै फरक भएकािे 

राजस्व धर्वस्थापनिाई त्र्स अनरुुप सधुार गनुयपने दलेखन्छ । तसथय राजस्व सधुार कार्य र्ोजनामा उल्िेख भएका 

लिर्ाकिापहरुिाई पलन प्राथलमलककरण गरी कार्ायन्वर्न गनुय उलचत हुन्छ । 

 

७.३ अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

 

कुनै पलन र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न पश् चात मात्रै र्ोजनािे साथयकता पाउने गदयछ । कार्ायन्वर्नमा 

प्रभावकाररताका िालग अन्र् कुराको अलतररि र्सको अनगुमनको िालग भरपदो लवलध र संर्न्त्र लनमायण हनु 

आवश्र्क भए जस्तै राजस्व सधुार कार्यर्ोजनामा समावेश भएका कृर्ाकिापहरुको कार्ायन्वर्न सलुनलश् चतताका 

िालग पलन र्सको लनर्लमत र भरपदो अनगुमनको व्र्वस्था गररन ु जरुरी हुन्छ । राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको 

अनगुमनमा मु्र् रुपमा राजस्व शाखा⁄ महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत, राजस्व परामशय सलमलत तथा 

कार्यपालिकाको भलूमका महत्वपणूय हुन्छ ।                                          
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लचत्र 6:  राजस्व 

सधुार 

कार्यर्ोजनाको अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 

 

अनगुमनबाट नगरपालिकाको राजस्व सभबन्धी नीलत र र्ोजनाको उलचत रुपमा कार्ायन्वर् भए नभएको, राजस्व 

असिुीको प्रवलृि िक्ष्र् अनरुुप भए नभएको, राजस्व प्रशासनमा कुनै समस्र्ा भए नभएको, सधुारका िालग गररएका 

लनणयर् कार्ायन्वर्न भए नभएको, अलभिेख दरुुस्त राखे नराखेको, लनधायररत अवलधमा राजस्व कोषमा दालखिा गरे 

नगरेको आलद कुराहरु लनर्लमत रुपमा अनगुमन गरी अद्यावलधक सचूना प्राप् त गने र आवश्र्कता अनसुार लनणयर्, 

लनदशेन तथा नगरपालिकामा लसफाररस िगार्तको कार्यबाट मात्र स्वीकृत आलथयक ऐनको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न 

गनय सहर्ोग पगु्दछ । प्रस्ततु राजस्व सधुार कार्यर्ोजना र सो बमोलजम सङ्कलित राजस्वको अनगुमन तथा 

मलू्र्ाङ्कनका िालग लनभ न बमोलजम अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनय उपर्िु हुने दलेखन्छ । 

 

तालिका 24:  अनगुमन र्ोजना 

अनुगमन गने के्षत्र अनुगमन गने लनकार् अनुगमन गने समर् अनुगमन गने तररका 

राजस्व असिुी राजस्व शाखा प्रमखु दलैनक, मालसक, 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ स्थिगत अनगुमन गन े। 

▪ नलतजामिूक अनगुमन खाका अनसुार िक्ष्र् 

तथा प्रगलत अनुगमन गने । 

राजस्व प्रशासन प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत मालसक, 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ स्थिगत अनगुमन गन े। 

▪ नलतजामिूक अनगुमन खाका अनसुार िक्ष्र् 

तथा प्रगलतको तिुना गने । 

राजस्व सधुार 

र्ोजना 

प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

राजस्व परामशय सलमलत, 

कार्यपालिका 

मालसक, 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ स्थिगत अनगुमन गन े। 

▪ नलतजामिूक अनगुमन खाका अनसुार िक्ष्र् 

र प्रगलतको तुिना गन े। 

राजस्व परामशय सलमलत -

दर लनधायरण

नगर सभा दर 

स्वीकृत

नगरपालिका तथा वडा 

कार्ायिर् - प्रशासन

नगर कार्यपालिका -

अनगुमन, सपुरीवेक्षण

नगर सभा -

प्रलतवेदनमा समीक्षा
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समन्वर् तथा 

सहकार्य 

राजस्व शाखा, प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत, राजस्व परामशय सलमलत, 

कार्यपालिका 

मालसक, 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ स्थिगत अनगुमन गन े। 

▪ समन्वर् र सहलजकरण गने । 

▪ मागयदशयन तथा लनदशेन लदने । 

राजस्व नीलत राजस्व शाखा, प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत, राजस्व परामशय सलमलत, 

कार्यपालिका, नगर सभा 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ चौमालसक तथा वालषयक कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् 

र प्रगलत सभबन्धी तिुनात्मक लवश् िेषण गरी 

आवश्र्क रणनीलत लसफाररस, सझुाव तथा 

लनदशेन र पषृ् ठपोषण प्रदान गने । 

राजस्व प्रलतवेदन राजस्व शाखा, प्रमखु प्रशासकीर् 

अलधकृत, राजस्व परामशय सलमलत, 

कार्यपालिका, नगर सभा, 

िेखापरीक्षक 

मालसक, 

चौमालसक र 

वालषयक 

▪ मालसक, चौमालसक तथा वालषयक 

कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् र प्रगलत सभबन्धी 

तुिनात्मक लवश् िेषण गरी आवश्र्क रणनीलत 

लसफाररस, सझुाव तथा लनदशेन र पषृ् ठपोषण 

प्रदान गन े। 

समीक्षा उपाध्र्क्ष चौमालसक र 

वालषयक 

▪ िक्ष्र् र उपिधधी सलहत लसकाइको प्रस्तुलत र 

सधुारको पषृ् ठपोषण प्राप् त गरी आगामी 

मागयलचत्र तर्ार गने । 

 

राजस्वका स्रोत अनसुार अनगुमन गदाय हनेुयपने कराहरुको सचूी तर्ार गरी अनगुमन गदाय प्रभावकारी हुन्छ । साथ ै

अनगुमनको प्रलतवेदन तर्ार गने कार्यिाई अलनवार्य गररन ुपदयछ । नगरपालिकािे संस्थागत स्वमलू्र्ाङ्कन गदाय र्स 

कार्यर्ोजनाका सभबलन्धत लवषर्मा आधार लिन सलकन्छ । साथे, र्ोजनाको स्तर, चरण तथा प्रकृलत अनसुार दहेार् 

बमोलजमको अनगुमन प्रकृर्ा अविभबन गररन ुपदयछ; 

 

(क) कार्ायिर् स्तरको अनुगमनाः र्ो स्तरको अनुगमन तथा मूल्र्ांकनकोिालग प्रमखु प्रशासलकर् अलधकृत, 

राजस्व उप शाखा तथा अन्र् सभबलन्धत शाखाका प्रलतलनलधहरुिाई लजभमेवार बनाउन ुपदयछ । स्थानीर् सरकारिे 

कलभतमा  मलहनामा एक पटक बैठक वसी र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था तथा असिुी अवस्थाको अनगुमन गरी 

िक्ष  हालसि गनेतफय  आवश्र्क कार्यगत लनणयर्हरु गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदयछ । 

 

(ख) राजस्व परामशय सलमलतवाट अनुगमन तथा मूल्र्ांकनाः राजस्व परामशय सलमलतिे चौमालसक रुपमा राजस्व 

सधुार र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था, आर् संकिनको अवस्थाको लनर्लमलत अनगुमन गरी कार्यपालिकािाई  

आवश्र्क परामशय प्रदान गने कार्य र्स अन्तगयत पदयछ । त्र्सैगरी आगामी आलथयक बषयकोिालग आर्को अनुमान  

गने कार्य पवूय भएका कार्यको मलू्र्ांकन गरी स्रोत, दर तथा दार्रामा सधुारकोिालग कृर्ाकिाप लसफाररश गने र  

त्र्सको आधारमा आर्को अनमुान गनुय पदयछ । र्सका अलतररि आलथयक बषयको समाप्ती पिात राजस्व सधुार  

र्ोजनाको सलमक्षा गररन्छ । 

 

(ग) कार्यपालिकावाट अनुगमन तथा मूल्र्ांकनाः कार्यपालिकाको बैठकिे राजस्व परामशय सलमलतबाट प्रस्ततु 

गरेका  सझुावहरुिाई छिफिमा ल्र्ाई आवश्र्क लनणयर् गने कार्य र्स अन्तगयत पदयछ । छिफिको िममा राजस्व 

सधुार र्ोजना तथा आर् असिुी अवस्थाको सलमक्षा गरी आवश्र्क नीलतगत तथा कार्यगत लनणयर् गनुय आवश्र्क  

भएमा लनणयर् गररन्छ । 
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(घ) वाह्य अनुगमन तथा मूल्र्ांकनाः राजस्व सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहलजकरण गने चाहने संघीर् 

मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर्, रालष्रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोग, प्रदशे मन्त्रािर्, दात ृलनकार्हरु 

आलदिे अनगुमनकोिालग सहर्ोग प्रदान गनय सक्नेछन।् र्स्तो अनगुमन प्रणािीको स्थापनािे स्थानीर् सरकारको 

अनगुमन तथा प्रलतवेदन गने क्षमतामा लवकास हुनेछ । राजस्व प्रशासनसाँग सभबलन्धत तथ्र्ांक बाहके र्ोजना 

कार्ायन्वर्न प्रकृर्ाको अनगुमन तथा करदाताहरुको अनभुलुत संकिन पलन अनगुमनको मू्र् लवलध हुनसक्नेछ ।  
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अनुसूची 

अनुसूची १: त्र्ाङ्क सङ्किन सूची 

 

नगरपालिकाको संलक्षप् त पररचर् तथा हािको अवस्था 

संलक्षप् त पररचर् 

नामाकरण 

घरधरुी तथा जनसङ््र्ा 

क्षेत्रफि तथा वडा लवभाजन 

प्रलसि स्थिहरु 

मु्र् पूवायधारको अवस्था 

 

सडक, बाटो, पिु 

लबजिुी 

खानपेानी तथा लसंचाई 

सावयजलनक भवन तथा पवूायधारहरु 

फोहरमिैा व्र्वस्थापन (फोहरको पररमाण र व्र्वस्थापनको अवस्था) 

आलथयक अवस्था 

उद्योग, व्र्वसार् तथा किकारखाना 

मु् र् व्र्ापाररक केन्रहरु 

प्राकृलतक तथा पर्यटकीर् सभपदा 

नगरपालिकाको साँगठन तथा राजस्व प्रशासन 

हािको साँगठन संरचना 

कमयचारीहरुको लववरण 

ि.सं. पद स्वीकृत दरितदी पदपुलतय 

स्थार्ी करार 

१     

२     

३     

४     
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५     

६     

७     

८     

भौलतक सुलवधाहरु 

कार्ायिर्का भवनहरु 

सवारी साधन 

फलनयचर, कभप्र्टुर, लप्रन्टर 

राजस्व शाखा तथा राजस्व प्रशासन 

राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

ि.सं. नाम पद लजम्मेवारी 

१    

२    

३    

४    

५    

 

कार्यकक्ष तथा कार्य स्थिको पर्ायप् तता 

फलनयचर, कभप्र्टुर, लप्रन्टर तथा अन्र् भौलतक सलुवधाहरु 

राजस्व सभबन्धी डाटा बेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

कभप्र्टूर लवलिङ्ग प्रणािीको प्रर्ोग 

नगरपालिका/नगरपालिकाको आर् (आततररक तथा वाह् र्) सम्ितधी लववरण 

लवगत तीन आलथयक वषयहरु (२०७५⁄७६, २०७६⁄७७ र २०७७⁄७८) को र्थाथय आर् लववरण 

चाि ुआलथयक वर्षको (२०७८⁄७९) को अनुमाननत⁄बजेट लववरण र गत मलहनाको मसान्तसभमको र्थाथय लववरण 

चाि ुआलथयक वषयका िालग नगर सभाि ेपाररत गरेको कर, शलु्क तथा दस्तुरका दरहरु 

 

अतर् दस्तावेज तथा सूचनाहरु 

लनवायलचत पदालधकारीहरुको लववरण 

नगर सभािे पाररत गरेको आलथयक ऐन 

राजस्वसाँग सभबलन्धत अन्र् नीलत तथा कार्यिमहरु 
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नगरपालिकाको बस्तुलस्थलत लववरण (Profile) 

राजस्व पररचािनका िालग भएका प्रभावकारी प्रर्ासहरु 

 

त्र्ाङ्क सङ्किन फाराम 

नगरपालिकाका आर् स्रोतहरु तथा हािको अवस्था 

ि. 

सं. 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 

लववरण 

सङ्किन भएको⁄ 
नभएको 

दर लनधायरणको 

अवस्था 

क कर तफय     

१ भलूम कर (मािपोत)    

२ सभपलि कर    

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

४ घर जग्गा बहाि कर    

५ व्र्वसार् कर    

६ जडीवटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर    

७ लवज्ञापन कर    

८ मनोरञ् जन कर    

ख अतर् राजस्व    

१ स्िेट, ढुङ्गा, लगिी, वािवुा एवम ्माटोजन्र् वस्तुको लविी     

२ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर, बहिर लविी    

३ वन पैदावर (सामदुालर्क वनको) लविीबाट प्राप् त आर्    

४ नक्सापास दस्तरु    

५ व्र्लिगत घटना दताय लविभब शलु्क    

६ वहाि लवटौरी शलु्क    

७ पालकय ङ्ग शलु्क    

८ अस्पताि सञ् चािन शलु्क    

९ फोहरमिैा व्र्वस्थपन शलु्क    

१० स्थानीर् खानेपानी शलु्क    

११ स्थानीर् लवद्यतु महशिु    

१२ केविकार, रेलकंग, कार्ालकङ्ग, बन्जीजभप, जीपफ्िार्र, 

पाराग्िाईलडङ्ग, आलद मनोरञ् जन तथा साहसी खिेकुद 

सभबन्धी सेवा तथा व्र्वसार्मा सेवाशलु्क 

   

१३ लनमायण, सञ् चािन र व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवूायधार 

तथा सेवामा सेवाशलु्क (खानपेानी, लवजिुी, धारा, अलतलथ 

गहृ, धमयशािा, पसु्तकािर्, सभागहृ, ढि लनकास, सडक 

बलि, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्र्ार्ामशािा, 

पर्यटलकर् स्थि, हाटबजार, पश ुवधशािा, शवदाह गहृ, 

धोलवघाट, सडक, बसपाकय , पिु, आलद) 

   

१४ मलू्र्ाङ्कन सेवा शलु्क    
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१५ दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तुर (एफ.एम. रेलडर्ो 

सञ् चािन, ‘घ’ वगयको लनमायण इजाजतपत्र, लवद्यािर् 

स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, आलद) 

   

१६ ढुङ्गा, लगिी, वािवुा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेट जस्ता 

वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन तथा उपर्ोग शलु्क 

   

१७ वडा कार्ायिर् माफय त गररन ेलसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरु    

१८ दण्ड जररवाना    

 

नगरपालिकाको स्वालमत्व वा भोगचिनमा रहेका जग्गा र भवन 

ि.सं. जग्गा रहेको स्थान लक.नं. के्षत्रफि हािको उपर्ोग भाडा वा िहाि रकम 

(र्लद भएमा) 

क स्वालमत्व रहेको जग्गा 

१      

२      

३      

ख भोगचिनमा रहेको जग्गा 

१      

२      

३      

 

नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका भवन तथा औजारहरु 

ि.सं. भवन रहेको स्थान भवनको लववरण हािको उपर्ोग भाडा वा िहाि रकम 

(र्लद भएमा) 

१ भवन    

     

     

२ मेलसन औजार    

     

     

 

 

करमा आधाररत सूचनाहरु 

सम्पलत्त कर सम्ितधी लववरण 

नगरपालिकामा दताय भएका जभमा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््र्ा 

सङ्कलित रकम 
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भवन सम्ितधी लववरण 

ि.सं. घरको वगीकरण अनुमालनत 

सङ््र्ा 

िहािमा 

भएको 

सङ््र्ा 

औषत 

िहाि दर 

१ व्र्ापररक प्रर्ोजनका िालग लनलमयत भवन⁄घरहरु (नोट: 

व्र्ापाररक कभप्िेक्स, पाटी प्र्ािेस, अस्पताि, कोल्ड स्टोर, 

नीलज लवद्यािर् तथा क्र्ाभपस, आलद) 

   

२ औद्योलगक प्रर्ोजनका भवन⁄घरहरु    

३ आवालसर् भवन⁄घरहरु    

३.१ कच् ची घरहरु (कच् ची जोडाई तथा छाना)    

३.२ अधय कच् ची घरहरु (माटोको जोडाई र कंलिट वा लस्टिको 

छाना भएको) 

   

३.३ लपिर लसस्टम नभएको पक् की घर (Without RCC Frame 

Structure) 

   

३.४ लपिर लसस्टम भएको पक् की घर (With RCC Frame 

Structure) 

   

जम्मा    

 

मािपोत (भूमी कर) सम्ितधी लववरण  

नगरपालिकामा दताय भएका जभमा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््र्ा 

सङ्कलित रकम 

जग्गा सम्ितधी लववरण 

ि.सं. जग्गाको लकलसम अनुमालनत 

के्षत्रफि 

औषत मुल्र्ाङ्कन दर (मािपोत 

कार्ायिर्को आधारमा) 

कैलफर्त 

१ शहरी क्षते्र    

२ आवासीर् क्षते्र    

३ कृलष क्षते्र    

४ वन तथा अन्र् क्षते्र    

जम्मा    

मािपोत (भूमी कर) सम्ितधी लववरण  

नगरपालिकामा दताय भएका जभमा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््र्ा 

 

 



चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  78 | पा ना  

 

सङ्कलित रकम 

ि.सं. सवारी साधन अनुमालनत सङ््र्ा कैलफर्त 

१ अटो ररक्सा, ईररक्सा   

२ ठेिागाडा, टााँगा, ररक्सा   

जम्मा   

व्र्ापार व्र्वसार् सम्ितधी लववरण 

नगरपालिकामा दताय भएका जभमा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््र्ा 

सङ्कलित रकम  

ि.सं. व्र्ापार व्र्वसार्को लववरण साना िगानी मझौिा 

िगानी 

ठूिा िगानी कैलफर्त 

१ उद्योग     

२ लविीर् संस्था (बैंक, लवकास बैंक, 

सहकारी लवमा, आलद) 

    

३ व्र्ापाररक भवन, मि, लनजी अस्पताि, 

संस्थागत किेज लवद्यािर्  

    

४ लडिर तथा थोक लविेता     

५ अन्र् व्र्वसार्     

 

प्राकृलतक स्रोतजतर् िस्त ुलविी 

ि.स. 
उत्पादन/उत्खनन 

स्थि 
सम्पलतको लकलसम 

कुि उत्खनन 

र्ोग्र् पररमाण 
लविी मूल्र् 

सम्भाव्र् लनकासी 

पररमाण 

१ 

 ढुङ्गा 

लगिी 

स्िेट 

वािवुा 

दहिर बहिर 

अन्र् 

   

२ 

 ढुङ्गा 

लगिी 

स्िेट 

वािवुा 

दहिर बहिर 

अन्र् 

   

 जम्मा    
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जलडिुटी, कवाडी र जीवजततु कर 

ि.सं. वस्तुहरु ईकाई कुि सङ्किन पररणाम अनुमालनत मुल्र् 

क जलडवुटी जतर् वस्तुहरु    

     

     

ख कवाडी जतर् वस्तहुरु    

     

     

ग जीवजततुको हाड, लसंङ, खुर, प्वााँख    

     

     

िहाि लवटौरी सम्ितधी लववरण 

ि.सं. सम्पलत्तहरु ईकाई पररमाण दर 

क भवन तथा कोठाहरु    

     

ख मेलसनहरु    

     

ग सावयजलनक सभपलि    

     

     

 

नगरपालिकािे लनमायण, सञ् चािन तथा व्र्वस्थापन गरेका सेवा 

ि.सं. सेवाहरु उपिब्ध गराईएको 

स्थान वा के्षत्र 

ईकाई र 

पररमाण 

सेवा शुल्कको 

सम्भावना के छ ? 

हािको अवस्था 

(आर्) 

१ फोहरमिैा व्र्वस्थापन     

२ स्थानीर् खानेपानी     

३ लवजिुी     

४ धारा     

५ अलतलथ गहृ     

६ धमयशािा     

७ पसु्तकािर्     

८ सभागहृ     

९ ढि लनकास     

१० सडक वलि     

११ सावयजलनक शौचािर्     

१२ पाकय      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्र्ार्मशािा     

१५ पर्यटकीर् स्थि     
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१६ हाट बजार     

१७ पश ुबधशािा     

१८ शवदाह गहृ     

१९ बसपाकय      

२० अन्र् पालकय ङ्ग क्षेत्र     

२१ लसफाररश तथा प्रमालणत     

२२ दताय, अनमुलत, नलवकरण 

दस्तुर 

    

२३ मलू्र्ाङ्कन सेवा शलु्क     

२४ नक्सापास     

जम्मा     
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अनुसूची २: लवषर्गत लवश् िेषणको नमूना फाराम 

 

राजस्व पररचािन संस्थागत तथा नीलत लवश् िेषण 

नीलत लनधायरणका के्षत्रहरु हािको अवस्था नीलतगत सुधारको 

िालग सुझावहरु 

 साँगठनात्मक व्र्वस्था   

राजस्व शाखाको व्र्वस्था साँगठन संरचना छ छैन?   

राजस्व शाखामा कुन तहका कलत दरबन्दी छन् ? र हािको 

पदपलूतयको अवस्था कस्तो छ ? 

  

राजस्व शाखािे गने कामका िालग कार्यलववरण छ लक छैन ?   

कमयचारीहरुिाई उनीहरुको लजभमेवारी स्पष् ट र लिलखत रुपमा 

लदईएको छ छैन? 

  

कमयचारीहरुिाई आवश्र्क पने स्थान, फलनयचर, र्ातार्ात साधन, 

कभप्र्टुर, मसिन्द आलदको व्र्वस्था कस्तो छ? 

  

सचूना प्रलवलधको प्रर्ोगको अवस्था कस्तो छ? (सफ्टवेर्र, 

एस.एम.एस., ईमिे, टेलिफोन, आलद) 

  

कमयचारीको राजस्व पररचािन सभबन्धी क्षमता लवकासको िालग 

के गररएको छ ? 

  

राजस्व पररचािनका िालग वडािाई लदईएको लजभमेवारी के छ ?   

राजस्व प्रशासन सञ् चािनको अवस्था   

करदाताहरुको नाम तथा कर िाग् ने आधारको अलभिेख व्र्वस्था 

कस्तो छ? कर अलभिेख आवश्र्क पन ेस्रोतहरु - सभपलि, 

व्र्वसार्, सवारी साधन, लवज्ञापन, बहाि, आलद 

  

नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेा स्थार्ी सभपलिहरुको लववरण 

तथा सो को पररचािन कस्तो छ? 

  

कर लनधायरणको िालग सभपलि वा आर् वा खचय वा कारोवारको 

मलू्र्ाङ्कन कलतको सलह रुपमा भएको छ ? मलू्र्ाङ्कन अनुसार 

कर लनधायरण भएको छ छैन? 

  

चहुावट हनु सक् न ेसभभावनाहरु के के छन ्र लतनको लनर्न्त्रणको 

िालग कस्तो नीलत लिईएको छ? 

  

व्र्वस्थाको वलखयिाप गरेमा दण्डको व्र्वस्था कस्तो छ?   

समर्मा लतनेिाई छुट र लढिो बुझाएमा जररवाना िाग् ने व्र्वस्था 

सबै आर् स्रोतहरुमा कसरर िाग ुगररएको छ? 

  

करदाताहरुिाई उनीहरुि ेलतनुयपने कर रकम बारे अलग्रम जानकारी 

गराउने व्र्वस्था के छ र कलतको प्रभावकारी छ? 

  

नगरपालिकाि ेलनधायरण गरेको कर तथा शलु्कमा लचि नबुझेमा 

गनुासो वा उजरुी गनयसक् न ेव्र्वस्था के कस्तो छ ? 

  

राजस्व शाखाको कार्य प्रकृर्ा, चहुावत लनर्न्त्रणको प्रर्ास, िक्ष्र् 

तथा असिुी अवस्थाको अनगुमनको व्र्वस्था के छ? 
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सावयजलनक लनजी साझदेारी अवधारणाको कार्ायन्वर्नको अवस्था 

कस्तो छ? 

  

सूचना तथा समतवर्को अवस्था   

करदाताहरुिाई कर तथा शलु्क सभबन्धी जानकारी लदन के कस्तो 

कार्य गररएको छ? 

(लशक्षामिूक कार्यिम, प्रचार प्रसार, होलडयङ वोडय, वेभ साईट, 

आलद) 

  

करको दर लनधायरण तथा सलमक्षामा सरोकार पक्षहरुको सहभालगता 

कस्तो छ? 

  

राजस्व परामशय सलमलत तथा अन्र् सलमलतहरुको प्रभावकाररता 

कस्तो छ ? (बैठक सङ््र्ा, लनणयर्हरु आलद) 

  

राजस्व असिुीमा सरोकार पक्षहरुको सकारात्मक सहभालगताको 

अवस्था कस्तो छ? 

  

राजस्व शाखािाई अन्र् शाखा तथा लनकार्बाट प्राप् त सहर्ोग 

कस्तो छ? 

  

आर्का स्रोतहरुको अलभिेख व्र्वस्था कस्तो छ?   

नगरपालिकाको आर्को आर् लववरण सावयजलनक हुन ेगरेको छ 

छैन? 

  

आर्को आिेप तथा मिपे हुने गरेको छ छैन? छ भने आएका 

बेरुजहुरु कसरी सभबोधन भएका छन्? 

  

 

लनश्कषय: नगरपालिकाको राजस्व पररचािनको अवस्थामा सधुार ल्र्ाउनको िालग लिन सक् न ेनीलतगत व्र्वस्था 

क. 

ख. 

ग. 

स्थानीर् तहिाई प्राप् त आततररक राजस्व अलधकार र पररचािनको अवस्था 

ि. 

सं. 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 

लववरण 

सङ्किन भएको⁄ 
नभएको 

दर लनधायरणको 

अवस्था 

क कर तफय     

१ भलूम कर (मािपोत)    

२ सभपलि कर    

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

४ घर जग्गा बहाि कर    

५ व्र्वसार् कर    

६ जडीवटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर    

७ लवज्ञापन कर    

८ मनोरञ् जन कर    

ख अतर् राजस्व    
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१ स्िेट, ढुङ्गा, लगिी, वािवुा एवम ्माटोजन्र् वस्तुको लविी     

२ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर, बहिर लविी    

३ वन पैदावर (सामदुालर्क वनको) लविीबाट प्राप् त आर्    

४ नक्सापास दस्तरु    

५ व्र्लिगत घटना दताय लविभब शलु्क    

६ वहाि लवटौरी शलु्क    

७ पालकय ङ्ग शलु्क    

८ अस्पताि सञ् चािन शलु्क    

९ फोहरमिैा व्र्वस्थपन शलु्क    

१० स्थानीर् खानेपानी शलु्क    

११ स्थानीर् लवद्यतु महशिु    

१२ केविकार, रेलकंग, कार्ालकङ्ग, बन्जीजभप, जीपफ्िार्र, 

पाराग्िाईलडङ्ग, आलद मनोरञ् जन तथा साहसी खिेकुद 

सभबन्धी सेवा तथा व्र्वसार्मा सेवाशलु्क 

   

१३ लनमायण, सञ् चािन र व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवूायधार 

तथा सेवामा सेवाशलु्क (खानपेानी, लवजिुी, धारा, अलतलथ 

गहृ, धमयशािा, पसु्तकािर्, सभागहृ, ढि लनकास, सडक 

बलि, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्र्ार्ामशािा, 

पर्यटलकर् स्थि, हाटबजार, पश ुवधशािा, शवदाह गहृ, 

धोलवघाट, सडक, बसपाकय , पिु, आलद) 

   

१४ मलू्र्ाङ्कन सेवा शलु्क    

१५ दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तुर (एफएम रेलडर्ो 

सञ् चािन, घ वगयको लनमायण इजाजतपत्र, लवद्यािर् 

स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, आलद) 

   

१६ ढुङ्गा, लगिी, वािवुा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेट जस्ता 

वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन तथा उपर्ोग शलु्क 

   

१७ वडा कार्ायिर् माफय त गररन ेलसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरु    

१८ दण्ड जररवाना    

 

मालथ उल्िेलखत िाहेक कुनै थप आततररक राजस्व उठाएको भएमा सो को लववरण: 

क. 

ख. 

ग. 
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आततररक आर् उठाउन सक् ने तर हािसम्म नउठाएका आर् लशषयकहरु तथा सो को पररचािन गने उपार्: 

सम्भाव्र् भए पलन हािसम्म 

नउठाएका आर् लशषयकहरु 

िाग ुनहुनुको कारण पररचािन गने उपार् 

   

   

   

   

 

कर तथा शुल्कको दरमा देलखएका कमी कमजोरी तथा सुधारको उपार् 

दर रेट लनधायरणमा कमी कमजोरी 

देलखएका आर् लशषयकहरु 

कारण सुधार गने उपार् 
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अनुसूची ३: वस्तुगत लवश् िेषणको नमूना फाराम 

आर् लशषयकहरु आवश्र्क सूचना सूचनाको सम्भाव्र् स्रोतहरु 

भलूम कर (मािपोत) जग्गाको क्षेत्रफि तथा उपर्ोग मािपोत कार्ायिर् 

सभपलि कर सभपलि धनी तथा लनजको नाममा रहकेा जग्गा 

तथा संरचना 

स्थानीर् तह, मािपोत कार्ायिर्, 

सभेक्षणहरु 

व्र्वसार् कर उद्योग व्र्वसार्का सङ््र्ा प्रकृलत सलहत स्थानीर् तह, घरेि ुतथा साना उद्योग 

कार्ायिर्, व्र्वसालर्क सङ्घ साँगठनहरु 

सवारी कर नगर क्षते्रमा रहकेा सवारी साधनहरु र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ायिर् 

बहाि लवटौरी शलु्क भाडामा लदएको जग्गाको क्षते्रफि र भाडा दर स्थानीर् तह 

घर जग्गा बहाि कर भाडामा लदईएका घरहरु तथा प्रचलित दर कर कार्ायिर्, जनगणना तथा सवके्षणहरु 

लवज्ञापन कर नगर क्षते्रमा रहकेा लवज्ञापन पाटीहरु स्थानीर् तह 

मनोरञ् जन कर नगर क्षते्रमा रहकेा लसनमेा हिहरु स्थानीर् तह 

सवारी पालकय ङ शलु्क पालकय ङ क्षेत्रको क्षेत्रफि तथा सवारी प्रवेश 

सङ््र्ा 

स्थानीर् तह तथा स्थिगत सवेक्षण 

खानपेानी महशिु धारा सङ््र्ा तथा पानीको उपर्ोग लवतरण पररमाण, लमटर ररलडङ 

लवद्यतु महशिु लमटर सङ््र्ा तथा लवजिुीको उपभोग लवतरण पररमाण, लमटर ररलडङ 

फोहरमिैा व्र्वस्थापन 

शलु्क 

सेवा लिनेको सङ््र्ा नगरपालिका, सेवा प्रदार्क 

ढि लनकास सेवा शलु्क सेवा लिनेको सङ््र्ा नगरपालिका, सेवा प्रदार्क 

हाटबजार सेवा शलु्क हाटबजार क्षेत्रको क्षेत्रफि स्थिगत सभेक्षण 

पश ुवधशािा सेवा शलु्क औषत पश ुवध सङ््र्ा स्थिगत सभेक्षण 

सावयजलनक संरचना ममयत 

सभभार शलु्क 

प्रत्र्क्ष सेवा लिनेको सङ््र्ा स्थानीर् तह 

भाडा तथा बहाि भाडा बहािमा लदएको पसि, घर तथा प्रचलित 

भाडा 

स्थानीर् तह 

मेलसन तथा औजार भाडा भाडामा लदएको मेलसन तथा औजार र प्रचलित 

भाडा 

स्थानीर् तह 

ताि, पोखरी तथा जग्गा 

भाडा 

ताि, पोखरी तथा जग्गाहरुको सङ््र्ा तथा 

क्षेत्रफि तथा प्रचलित भाडा 

स्थानीर् तह 

प्राकृलतक स्रोत लनस्काशन पररणाम EIA प्रलतवेदन, स्थिगत सभेक्षण 

 

कुि आर् सम्भाव्र्ता पलहचान (लशषयकगत रुपमा लवश् िेषण गने) 

लववरण सङ््र्ा औषत कर वा शुल्कको 

दर 

सम्भाव्र् रकम 

ठूिा    

मझौिा    

साना    

कुि आर् सभभाव्र्ता    
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खुद आर् सम्भाव्र्ता पलहचान  

लववरण रकम 

कुि आर् सभभाव्र्ता  

खदु आर् सभभाव्र्ता: करको दार्रामा ल्र्ाउन सलकन े(कुि सभभाव्र्ताको ... प्रलतशतिे हुने 

रकम) 

 

 

खुद आर् सम्भाव्र्ता पलहचान (आर् ठेक् का) 

लववरण रकम 

कुि आर् सभभाव्र्ता  

करको दार्रामा ल्र्ाउन सलकने (कुि सभभाव्र्ताको ... प्रलतशतिे हुन ेरकम)  

घटाउने, ठेकेदारको ओभरहडे खचय (आर्को १५ प्रलतशति ेहुन ेरकम)  

घटाउने, ठेकेदारको नाफा (आर्को १० प्रलतशत)  

खुद आर् सम्भाव्र्ता (प्रारलम्भक ठेक् का अङ्क)  

 

लनश्कषय: 

सम्भाव्र्ता पलहचान पलछ आर् 

सङ्किनमा ठूिो खाडि (GAP) 

देलखएका आर् लशषयकहरु 

खाडि ठूिो हुनुको कारण समाधानका उपार्हरु 
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अनुसूची ४: आर् प्रके्षपणको ढााँचा 

राजस्व 

सङ्केत 

राजस्व लशषयक र्थाथय अनुमान प्रके्षपण 

२०७७/७

८ 

२०७८/७

९ 

२०७९/८

० 

२०८०/८

१ 

२०८१/८२ 

१०००० राजस्व तथा अनुदान      

११००० स्थानीर् कर      

११३०० सभपलि कर      

११३१४ भलूम कर (मािपोत)      

११३२१ घर बहाि कर      

११३२२ बहाि लवटौरी कर      

११३५१ व्र्वसार् कर      

११४५१ सवारी साधन कर      

११४७० मनोरञ् जन कर      

११४७२ लवज्ञापन कर      

११६१३ व्र्वसार् रलजष् रेशन दस्तरु      

११६१४ रेलडर्ो, एफ.एम. सञ् चािन दस्तुर      

११६२१ चािक अनपुलत पत्र, सवारी दताय लकताव 

सभबन्धी दस्तरु 

     

११६३१ कृलष तथा पशजुन्र् वस्तुको व्र्वसालर्क 

कारोबारमा िाग् ने कर 

     

११६९१ जडीवटुी, कवाडी जीवजन्त ुकर      

१४१५१ सरकारी सभपलिको बहािबाट प्राप् त आर्      

१४२१२ सरकारी सभपलि लविीबाट प्राप् त रकम      

१४२१३ अन्र् लविीबाट प्राप् त रकम      

१४२१७ खानपेानी, नहर तथा कुिो उपर्ोग वापतको 

शलु्क 

     

१४२१८ लवद्यतु सेवा शलु्क      

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क      

१४२२१ न्र्ालर्क दस्तुर      

१४२२४ परीक्षा शलु्क      

१४२२९ अन्र् प्रशासलनक सेवा शलु्क      

१४२४१ पालकय ङ्ग शलु्क      

१४२४२ नक्शा पास दस्तुर      

१४२४३ लसफाररस दस्तरु      

१४२४४ व्र्लिगत घटना दस्तुर      

१४२४५ नाता प्रमालणत दस्तरु      

१४२४६ मलु्र्ाङ्कन दस्तुर      

१४२४९ अन्र् दस्तुर      

१४३११ न्र्ालर्क दण्ड, जररवाना र जफत      

 १४३१२ प्रशासलनक दण्ड, जररवाना र जफत      

१४५३१ सरकारी सभपलि लविीबाट प्राप् त आर्      



चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  88 | पा ना  

 

१४४०० वस्तु तथा सेवामा आधाररत कर      

१४४११ वााँडफााँट भई प्राप् त हनुे म.ुअ.क.       

१४४२१ वााँडफााँट भई प्राप् त हनुे अन्त: शलु्क       

१४४५६ वााँडफााँट भई प्राप् त हनुे सवारी कर       

१४१७० राजस्व वााँडफााँडिाट प्राप् त आर्      

१४१७१ वन रोर्ल्टी      

१४१७२ खानी रोर्ल्टी      

१४१७३ जिस्रोत रोर्ल्टी      

१४१७४ पवयतारोहण रोर्ल्टी      

१४१७५ पदमागय रोर्ल्टी      

१३३१० अततरसरकारी अनुदान      

१३३११ समानीकरण अनुदान      

१३३१२ शसतय अनुदान      

१३३१३ लवशेष अनुदान      

१३३१४ समपरुक अनुदान      

१३३१५ अन्र् अनुदान      

१३३२० अततरसरकारी पुाँलजगत अनुदान      

१३३२१ शसतय पुाँलजगत अनुदान      

१३३२२ लवशेष पुाँलजगत अनुदान      

१३१०० लिपक्षीर् वैदेलशक अनुदान      

१३१११ लद्वपक्षीर् वैदलेशक चाि ूअनुदान      

१३१२१ लद्वपक्षीर् वैदलेशक पुाँलजगत अनुदान      

१३२०० वहुपक्षीर् वैदेलशक अनुदान      

१३२१० वहुपक्षीर् वैदेलशक चाि ुअनुदान      

११२११ अन्तरसरकारी अन्तरालष् रर् संस्थाबाट प्राप् त 

चाि ुअनुदान 

     

११२११ गैरसरकारी अन्तरालष् रर् संस्थाबाट प्राप् त 

चाि ुअनुदान 

     

१३२२० वहुपक्षीर् वैदेलशक पुाँलजगत अनुदान      

११२२१ अन्तरसरकारी अन्तरालष् रर् संस्थाबाट प्राप् त 

पुाँलजगत अनुदान 

     

११२२१ गैरसरकारी अन्तरालष् रर् संस्थाबाट प्राप् त 

पुाँलजगत अनुदान 

     

३३१०० आततररक दालर्त्व      

३३१९० खुद आततररक ऋण      

३३१९१ अन्र् आन्तररक सरकारबाट प्राप् त ऋण      

३३१९३ अन्र् सङ्घ संस्थाबाट प्राप् त ऋण      

३३२०० वाह् र् लवलत्तर् दालर्त्व      

३३२४१ वैदलेशक ऋणको प्रालप् त      

 जम्मा राजस्व, अनुदान तथा दालर्त्व      

 



चौतारा सााँगाचोकगढी नगरपालिका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  89 | पा ना  

 

नगरपालिका/नगरपालिकाको आर् संरचनाको सारांश 

ि.सं. राजस्व लशषयक र्थाथय 

आर् 

प्रस्तालवत 

आर् 

प्रके्षलपत आर् (आगामी ३ 

आ.व.को) 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ आन्तररक आर्      

२ सङ्घीर् राजस्व वााँडफााँटबाट प्राप् त 

आर् 

     

३ प्रदशे राजस्व वााँडफााँटबाट प्राप् त आर्      

४ अनुदान      

५ दालर्त्व      

६ जनसहभालगता      

 कुि आर्      

कुि आर्मा आततररक आर्को लहस्सा 

(प्रलतशतमा) 
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अनुसूची ५: माईतर्ुट 
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अनुसूची ६: वागमती प्रदेश सरकार, आलथयक मालमिा तथा र्ोजना मतत्रािर्िाट प्राप्त पृष्ठपोषण मालथ 

सम्िोधन 

िं.सं. उपिब्ध गराइएको पषृ्ठपोषणहरु पृष्ठपोषण मालथ सम्िोधन 

१ सभपलि करको दर कसरी लनधायरण गने गररएको छ र 

दर लनधायरण गन े उपर्िु आधार के हनु सक्छ भन्न े

लवशे्लषण गरेको पाइएन । भौगोलिक लहसाबिे लवकट 

गाउाँपालिकािे सभपलि करको सरुुवात गदाय के कस्ता 

आधारमा सभपलि मलू्र्ाङ्कन गन ेभन्न ेलवषर् सधुार 

र्ोजनामा समेलटन ुआवश्र्क छ । राजस्व लतनय सक्न े

क्षमताका आधारमा करको दर तोक्नुपने लवषर्समेत 

सधुार र्ोजनामा समेलटन ु पछय । उदाहरणको िालग 

दगूयम पालिकाहरुमा सभपिी कर िगाउाँदा करदाताि े

लतनय सक्ने वा नसक्ने भन्ने लवषर् लवश् िेषण हुनु पदयछ 

।  

नगरपालिकािे राजस्व लनधायरण गदाय सभपलिको करिाई 

समर् सापके्ष बनाएको तथा चौतारा सााँगाचोकगढी 

नगरपालिका लजल्िा सदरमकुमा पलन भएको र र्ो 

नगरपालिका केही बजारहरु तीव्र शहरीकरण उन्मखु समते 

रहकेो छन् । सभपलि करको दार्रा बजारोन्मखु क्षते्रमा उपर्िु 

नै रहकेो दलेखन्छ तर अन्र् क्षते्रमा सभपलिकरिाई 

स्थानीर्बासीको क्षमताका आधारमा लनधायरण गनय सझुाव 

प्रस्ताव गररएको । प ृ३८ । 

२ घर बहाि कर र व्र्वसार् कर कलत पालिकामा खासै 

सभभावना नभएकाि े सझुाव गररएका सबै 

लिर्ाकिाप कार्ायन्वर्न हुन सक्न ेदलेखाँदनै ।  

चौतारासााँगाचोक गढी नगरपालिकामा घर बहाि कर र 

व्र्वसार् कर प्रभावकारी रुपमा न ै कार्ायन्वर्न हुन े लस्थलत 

भएकोिे र्सिाई समावेश गररएको छ । 

३ स्थानीर् तहिे आफूिे प्रदान गन े सेवािाई छररतो 

ढङ्गबाट लवद्यतुीर् माध्र्म प्रर्ोग गरी प्रदान गने र सो 

सेवासाँग आबि गरी सेवा दस्तरु संकिन गनय सक्न े

सभभावनािाई उजागर गदाय सधुार र्ोजना बढी 

कार्ायन्वर्न हुन ेदलेखन्छ ।  

 र्स नगरपालिकािे स्थानीर् सेवाहरुिाई लवद्यतुीर् 

माध्र्मबाट नै प्रवाह गद ैआएको तथा राजस्व संकिनमा 

समेत कभप्र्टुरकृत सफ्टवेर्रबाट न ैसंकिन गने गररएको छ 

तर नगरपालिकाको सब ै सेवाहरु भन े नगरपालिका भररनै 

अनिाइन हुन ेिममै रहकेोि ेर्ो लवस्ताररत कै िममा छ । 

४ स्थानीर् तहमा पवूायधार उपर्ोग शलु्क पररचािन गन े

सभभावना अलहि ेनै व्र्वहाररक छैन । राजस्व सधुार 

र्ोजना बनाउाँदा कर पररचािन गनय सलकन े

सभभावनाको लवशे्लषण कम भएको दलेखर्ो । 

कानुनबमोलजम करारोपण गनय सलकने भए पलन 

व्र्वहारतः िाग ू गनय नसलकने लवषर्िाई 

कार्यर्ोजनामा रा्नु आवश्र्क दलेखाँदनै ।  

पवूायधार उपर्ोग शलु्कका लवषर्मा स्थानीर् लनकार् लपच्छे 

आन्तररक रूपम ै लववादहरु रहकेा दलेखएको छ । र्ो 

नगरपालिकामा पलन पवूायधार उपर्ोग शलु्क उठाउने गररएको 

दलेखाँदनै । नगरपालिकाको आन्तररर् आर्को कर लवश् िेषण 

गदाय संभावना भएका करका लशषयकहरुमात्र समावेश गरी 

लवश् िेषण गररएको छ । 

५ व्र्वसार् कर र व्र्वसार् रलजष्रेसन दस्तरुका नाममा 

दोहोर कर वा शलु्क िगाउने गरी सधुार र्ोजना 

बनाउनु हुाँदनै । व्र्वसार् दताय र नवीकरण बापत् मात्र 

व्र्वसार् दताय कर वा शलु्क िगाउने लवषर्मा स्पष्ट 

हुनुपने दलेखन्छ । 

र्स लवषर्मा स्थानीर् व्र्वसार्ीहरुसाँग समेत औपचाररक 

तथा अनौपचाररक छिफि गदाय दोहोरो मारमा परेको केही 

व्र्वसार्ीहरुको गनुासो रहकेो दलेखन्छ । तसथय र्सिाई प्रस्ट 

रुपमा न ैकार्यर्ोजनामा नै समावेश गररएको छ  ।  प.ृ ५७ । 

६ कुनै पालिकाहरूको स्थानीर् सभभावनाका आधारमा 

राजस्व सधुार र्ोजना बन्न ु पनमेा एउटै ढााँचा र 

लिर्ाकिापमा सधुार र्ोजना बनाएको दलेखर्ो । 

उदाहरणकोिालग कलतपर् गाउाँपालिकामा ढुंगा लगटी 

र बािवुा जस्ता नदीजन्र् पदाथय बाट ठुिो राजस्वको 

सभभावना छ भने ठूिा शहरी क्षेत्रमा लवज्ञापन 

करबापत उल्िेखनीर् राजस्व प्राप्त गनय सलकन्छ । 

सो लवषर्मा र्हााँको वस्तुगत लस्थलत अनुसार नै लवष् िेषण 

भएको छ ।  नगरको लविीर् लवकासको अग्रणी क्षेत्र समते 

पलहचान गरी प्रलतवेदनमा औलं्र्ाइएको छ । प.ृ ४५ र ४६ । 
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र्सरी पालिकाको सभभावनािाई उजागर गन े गरी 

सधुार र्ोजना बन्न ुपन ेदलेखन्छ । 

७ घर बहाि कर र सभपलि करमा स्वरं् घोषणा गन े

लवलधका लवषर्मा अध्र्र्न भएको पाइएन । घरबहाि 

करको दर व्र्वसालर्क र संस्थागत को हकमा बढी दर 

र आवासीर्को हकमा कम गनुय उपर्िु हुदनै । र्ो 

घरबहाि लदने धर्लिको आएमा िाग्न े भएकाि े

अिग अिग गनुय त्रटुीपणूय हुन्छ । कलतपर् पालिकामा 

अिग अिग गन ेगरी सधुार र्ोजनाि ेलदएको सझुाव 

व्र्ि छैन । 

घर बहाि कर र सभपलत कर स्वरं् घोषणा गने पररपटी 

हािसभ म स्थालपत भएको छैन । घरबहाि करको दर 

व्र्वसालर्क र संस्थागत को हकमा बढी दर र आवासीर्को 

हकमा कम हनुे गरी प्रस्ताव गररएको छैन । 

८ करका दर र आधार तोक्दा लछमेकी स्थानीर् तहसंग 

समन्वर् गने लवषर्िाई समेत सबै स्थानीर् तहको 

राजस्व सधुार र्ोजनामा समावेश गनुयपदयछ ।  

र्स अध्र्र्नमा लछमेकी स्थानीर् तहसाँगको समन्वर् गरी 

करको दर प्रस्ताव भए नभएको अध्र्र्न हुन सकेको छैन तर 

सझुावको रुपमा र्स लवषर्िाई समावेश गररएको छ । प.ृ ४८ 

र ५५ 

९ सधुार र्ोजनामा समावेश भएका लिर्ाकिापहरु 

व्र्बहाररक भन्दा बढी सैिालन्तक भएकाि ेस्थानीर् 

तहबाट कार्ायन्वर्न हुन ेलबषर्मा आशंका छ ।  

स्थानीर् पालिकाहरुिे आ-आफ्नो एक कार्यकाि मात्र पार 

गरेका छन् । र्सैकारणिे पलन राजस्वका सन्दभयमा 

पालिकाहरु आधारभतूरुपमा लदगो बन्न सकेका छैनन ्र्सका 

िालग सैिालन्तक कुराहरुिाई पकडद ै व्र्वहाररक रुपमा 

स्थानीर् आफ्ना करदाताहरुिाई करका सन्दभयमा जागरुक 

बनाउनपुने दलेखन्छ । 

१० प्रदशे सरकार र  संघीर् सरकारिे दर तोक्ने र संकिन 

गन ेतर स्थानीर् तहिाई समेत बााँडफााँड हुन ेकरहरुमा 

स्थानीर् तहिे गनुयपने भलूमकामा राजस्व सधुार 

र्ोजना मौन  छ ।  

स्थानीर् करदाताहरु साँग बसेर छिफि गदाय करिाई एकद्वार 

प्रणािीको माध्र्मबाट मात्र उठाउाँदा उलचत हुने कुरा 

बताएका छन् । त्र्सैिे कर उठाउने राजस्व कार्ायिर् एउटै 

हुने र त्र्ही कार्ायिर् माफय त न ैस्थानीर्, प्रदशे र संघीर् गरेर 

बााँडफााँड गन े हो  भने उलचत हुन्थ्र्ो होिा भन्ने धारणा 

उनीहरुको रहकेो पाइन्छ । आगामी लदनमा स्थानीर् 

लनकार्हरुिे र्ो कुराको मनन गनुयपने दलेखन्छ । 

 

 


