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पररच्छेद १: पररचर् 

१.१ पषृ् ठभलूम 

नपेािको मूि राज्र् सञ् चािन संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् गरी तीन तहको हुने तथा राज्र्शलिको प्रर्ोग 

तीनै तहिे लवद्यमान संवैधालनक व्यवस्था रहकेो छ । संवैधालनक अलधकारलभत्र रही स्थानीर् सरकार 

सञ् चािन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् सरकारहरुिाई कार्य लजम्मेवारी तथा स्रोत पररचािन गनय सक् ने उिे्र् 

अलधकार क्रदएको छ । स्थानीर् सरकारिे आ-आफ्नो िेत्रमा पने सेवा प्रवाह तथा लवकास लनमायणको 

िमतािाई वृलि गनय आर् पररचािन िमतािाई वृलि गनय आर् पररचािन िमतामा पलन सुधार गनय आवश्र्क 

हुतछ । र्सका अलतररि प्राकृलतक तथा अतर् मानवीर् कारणिे अकस्मात लसजयना हुने प्रलतकुि पररलस्थलतिाई 

सामना गनयसक् ने गरी उत्थानशीि हुन पलन आर् पररचािन िमता सुदढृ हुन ुपदयछ । 
 

स्थानीर् सरकारिाई संलवधानद्वारा प्रदान गररएको कार्यलजम्मेवारी पुरा गनय आवश्र्क पने साधनको 

पररपूर्तयका िालग सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट लवलिर् समानीकरण अनुदान, सशतय अनुदान, समपुरक 

अनुदान र लवशेष अनुदान क्रदन सक् ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररने र्स्तो 

अनुदानिे मात्र स्थानीर् तहको खचय र आवश्र्कता पुरा गनय सम्भव नहुने र राज्र् शलिको बााँडफााँड गदाय 

राज्र्को राजस्व अलधकारको समेत तहगत सरकारबीच शलिको बााँडफााँड गररने हुाँदा सङ्घीर् लवि 

व्यवस्थापनका मातर्ता अनसुार स्थानीर् तहिाई लवलभत न कर तथा गैर कर िगाउन ेर उठाउन ेगरी राजस्व 

अलधकार समेत संवैधालनक रुपमै प्रदान गररएको छ । अनुदान र राजस्व अलधकार बाहके स्थानीर् तहिे 

संलवधान र सङ्घीर् काननू बमोलजम राजस्व बााँडफााँड बापत प्राप् त गनयसक् ने र नपेाि सरकारको पूवय 

स्वीकृलतमा ऋण लिन सक् ने कानुनी व्यवस्था समेत गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

स्थानीर् सरकारिाई प्राप् त भएका लविीर् अलधकारिाई ऐनको प्रावधान अनुसार व्यवलस्थत तथा तर्ार्ोलचत 

तररकाि े पूणयरुपमा पररचािन गनय थप प्रर्ास गनुयपन े आवश्र्कता महशुस भएको छ । र्सको मु्र् 
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कारणहरुमा स्थानीर् सरकारिाई प्राप् त कलतपर् अलधकारहरु नर्ााँ भएकोिे त्र्सका िालग आवश्र्क नीलत 

तथा कार्यलवलध, संगठनात्मक व्यवस्था, सचूना तथा तथ्र्ाङ्क प्रणािीको स्थापना, आर्को सम्भावना 

अध्र्र्न, लनर्तत्रण प्रणािीको स्थापना आक्रद व्यवस्था तथा अभ्र्ासको कमी हुनु रहकेो छ । 

स्थानीर् सरकारको बढ्दो खचय धात नका िालग र उनीहरुको सामथ्र्य वृलि गनयका िालग ती लनकार्हरुको 

आततररक राजस्व पररचािन िमतामा वृलि गनुयपने आवश्र्कता बत न पुगेको छ र्सका िालग स्थानीर् तहको 

राजस्व अलधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गने, सम्भाव्य िेत्रको राजस्व पररचािनका िालग अविम्बन 

गनुयपने नीलतगत, काननूी र व्यवस्थापकीर् सुधारका उपार्हरु पलहचान गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउने र ती सब ै

प्रर्ासका आधारमा आगामी क्रदनमा पररचािन गनय सक्रकने वास्तलवक आततररक आर्को प्रिेपण गने कार्यका 

िालग राजस्व सुधार कार्यर्ोजना खााँचो देलखतछ । 

राजस्व सम्बतधी वतयमान लस्थलत अध्र्र्न, लवश् िेषण गरी राजस्व सुधारका िालग गनुयपन ेकार्यहरुको पलहचान 

गने, समग्र राजस्व प्रशासनिाई सुदढृ गने तथा सोका आधारमा आगामी तीन आर्थयक वषयको राजस्व प्रिेपण 

कार्यमा सहजीकरण गने प्रर्ोजनाका िालग बागमती प्रदेश अततरगतका स्थानीर् तहहरुिे राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजना (Revenue Improvement Action Plan) तर्ार गरी स्थानीर् तहहरुको राजस्व सुधार गनयका 

िालग अविम्बन गनुयपने क्रिर्ाकिापहरुको कार्यर्ोजना आवश्र्क छ । सो कार्यका िालग प्रदेश तथा स्थानीर् 

शासन सहर्ोग कार्यिमिे र्स प्रदेश अततरगतका लवलभत न स्थानीर् तहहरुको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

तर्ार गनयका िालग आवश्र्क प्रालवलधक सहर्ोग गने कार्यिम रहकेो छ । 

र्स दस्ताबेज तजुयमाको िममा भएका प्रर्ासहरुमा नगरपालिकाका प्रलतलनलध, कमयचारी तथा अतर् 

सरोकारवािा पिहरुि ेराजस्व पररचािनको िेत्रमा आधारभूत अलभमुखीकरण, नगरपालिकाको आततररक 

आर् सुधारका िालग सहभालगतात्मक लवलधबाट समस्र्ा तथा अवसरहरुको पलहचान गरी मु्र् उपिलधधका 

रुपमा नगरपालिकाको कार्यर्ोजना तर्ारी र आर् सम्भाव्यताको लवश् िषेण गरी नगरपालिकाको आर् 

प्रिेपणिाई मागयदशयन जस्ता कार्यहरु रहकेा छन् । 
 

१.२ राजस्व सधुार र्ोजनाको औलचत्र् 

सङ्घीर्तामा तहगत सरकारिाई संलवधानि ेन ैकार्यलजम्मेवारी लनलश् चत गरी ती लजम्मेवारीहरु पुरा गनय 

आवश्र्क स्रोतको व्यवस्था गदाय अततरसरकारी लवलिर् हस्ताततरणको अिावा आफ्नो कार्यिेत्रमा तोक्रकएका 

स्रोतबाट संलवधानि ेप्रदान गरेको अलधकार अनुरुप स्थानीर् तहिे राजस्व पररचािन गरी साधन स्रोतको 

जोहो गदयछन् । जनताको बढ्दो माग बमोलजमको खचय धात नका िालग आवश्र्क सामथ्र्य अलभवृलि गनय पलन 

ती स्थानीर् सरकारहरुको आततररक राजस्व पररचािन िमतामा वृलि हुन ुअपररहार्य देलखतछ । र्सका िालग 

स्थानीर् तहको राजस्व अलधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गनय, सम्भाव्य िेत्रको राजस्व पररचािनका िालग 

अविम्बन गनुयपने नीलतगत, कानूनी र व्यवस्थापकीर् सधुारका उपार्हरु पलहचान गरी लतनको र्थोलचत 

कार्ायतवर्न गनय र ती सब ैप्रर्ासका आधारमा आगामी क्रदनमा पररचािन गनय सक्रकन ेवास्तलवक आततररक 

आर्को प्रिेपण गने कार्यका िालग राजस्व सुधार कार्यर्ोजना महत्वपूणय औजार हुने लवश् वास गररतछ ।  

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

नभएको लनगरानी गन ेर र्स लवषर्मा लनर्लमत रुपमा आफ्नो गाउाँपालिका/नगरपालिकासाँग प्रश् न सोध् न े
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हुनािे गाउाँपालिका/नगरपालिकाहरु पलन जनताप्रलत सोझै उिरदार्ी हुने वातावरण लसजयना हुतछ । सेवा 

प्रवाहमा पलन सुधार हुतछ र जनताको सततुलष् टको मात्रा पलन बढ्दै जातछ । आततररक स्रोतबाट पररचालित 

राजस्व खचय गदाय स्थानीर् तहिे कुनैपलन बाह् र् शतयहरु पािना गनुय नपन ेभएकोिे र्सको मात्रा जलत बढी 

भर्ो त्र्लत बढी मात्रामा स्वार्िताको अनुभूलत गदयछन् । र्सरी स्थानीर् तह प्रदेश तहिे जलत बढी स्वार्तता 

पूवयक काम गनय पाउाँछन् त्र्लत नै सङ्घीर्ता सफि र सुदढृ हुाँदै जातछ । 

वैधालनक रुपमा नै स्रोत साधनमालथ उल् िे्र् अलधकार प्राप् त भएको िामो समर्सम्म पलन आततररक स्रोत 

तथा राजस्व कमजोर रहने र लनरततर सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप् त हुन ेअनुदानमा नै भर पनुयपने अवस्था भएमा 

स्थानीर् सरकारको स्वार्िता तथा दीगोपनमा प्रश् नलचतह िाग् ने सम्भावना रहतछ । र्स पररपेक्ष्र्मा स्थानीर् 

सरकारहरुिे समर्मै काननुिे अल्तर्ारी क्रदएका िेत्रमा आततररक राजस्वको सम्भावना अध्र्र्न गरी 

कानुनसम्मत रुपमा राजस्वको िमता लवस्तार गदै जानु आवश्र्क हुतछ । र्सका िालग जनलनवायलचत 

पदालधकारीहरु र राष् रसेवक कमायचारीहरुिाई संलवधानि ेप्रदि गरेका काम कतयव्य र अलधकारहरु कुशिता 

साथ सम्पादन गरी नागररकहरुिाई लछटो छररतो गुणस्तरीर् सेवा प्रवाह सुलनलश् चत गनय सहर्ोग पुर् र्ाउन ु

पलहिो र महत्वपूणय कार्य हो भने भखयरै सम्पत न भएका स्थानीर् तहको संस्थागत अवस्था स्व-मूल्र्ाङ्कन गरी 

सुधारका िेत्रहरुको पलहचान गरी तदनुरुप आवश्र्कता र मागमा आधाररत  िमता लवकासका कार्यिमहरु 

सञ् चािन गदै िैजानु आवश्र्क छ । र्सका साथै स्थानीर् तहिाई संलवधान र ऐनिे क्रदएको अलधकार प्रर्ोग 

गरी लविीर् रुपमा सवि र सिम बनाउन राजस्व पररचािन सम्बतधी ज्ञान, लशप र िमता अलभवृलि गदै 

सावयजलनक लवकास लनमायण र सेवा प्रवाहमा सिम बनाउन आवश्र्क छ । 

नगरपालिकामा थप आततररक राजस्व पररचािन गनय र्सको अलधकार िेत्रलभत्र सबै उपिधध आततररक 

आर्का स्रोतहरुबाट सम्भाव्य राजस्व पररचािन गनुय अलनवार्य हुतछ । र्समा सुधार ल्र्ाउन नगरपालिकाको 

बाह् र् वातावरण तथा राजस्व प्रशासनको समेत लवश् िेषण गनुयपने हुतछ । र्सैिे राजस्व पररचािनमा 

सुधारका कृर्ाकिापहरु पलहचान गरी सोको कार्ायतवर्नबाट स्थानीर् तहको आततररक आर्मा पनय सक् ने 

प्रभाव समेतका आधारमा आगामी क्रदनमा प्राप् त हुन सक् न ेराजस्वको प्रिेपण गनय स्थानीर् सरकार सञ् चािन 

ऐन २०७४ को प्रावधान बमोलजम र्ो राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररनेछ । र्स राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजनाबाट नगरपालिकािाई आफ्नो आततररक आर् पररचािन सुधारका साथै राजस्व प्रिेपणिाई 

र्थाथयपरक, समतर्ालर्क, सहभालगतामूिक र वैज्ञालनक बनाई बजेट तजुयमा प्रकृर्ािाई थप व्यवलस्थत गनय 

मद्दत पुग् ने अपेिा गररएको छ । र्सै सतदभयमा रामेछाप नगरपालिकाको आततररक आर् पररचािनमा सुधार 

ल्र्ाउनको िालग राजस्व सधुारका कृर्ाकिापहरु पलहचान गनय र पलहचान गररएका कृर्ाकिापहरुको 

कार्ायतवर्नबाट स्थानीर् तहको आततररक आर्मा पनय सक् ने प्रभाव समेतका आधारमा आगामी क्रदनमा प्राप् त 

हुन सक् न ेराजस्वको प्रिेपण गन ेकार्यका िालग र्ो राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण गनय िालगएको छ । 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको औलचत्र्को शांरासिाई लनम् न लचत्रमा प्रस्तुत गररएको छ । 
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१.३ र्ोजनाि ेराखकेा उद्देश्र्हरु 

नगरपालिकाको आततररक आर्का सम्भावनाहरुको पलहचान तथा अलधकतम पररचािनका िालग देलखएका 

समस्र्ाहरु तर्ूनीकरण गनय कार्यर्ोजना तर्ार गरी सोको आधारमा आगामी ३ वषयको आर् प्रिेपणमा 

नगरपालिकािाई सहर्ोग पुर् र्ाउनु नै र्स र्ोजनाको मूिभूत उद्देश्र् हो । र्स र्ोजनाका खास उद्देश्र्हरु 

देहार् अनुसार रहकेा छन् : 
 

▪ स्थानीर् तहका जनप्रलतलनधीहरु तथा कमयचारीहरुिाई राजस्व सुधार कार्यर्ोजना सम्बतधी 

अलभमुखीकरण गने । 

▪ शीषयकगत रुपमा सम्भालवत करका आधार तथा लवगत तीन वषयको आततररक आर्को अवस्थाको 

लवश् िेषण गने । 

▪ राजस्व वृलिको िालग आर्का प्रमुख स्रोतहरुको सम्भावना र र्थाथय असुिीमा भएको फरकको पलहचान 

गने । 

▪ स्थानीर् तहको राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक सङ्किन तथा लबलिङ्ग पिलत र आततररक लनर्तत्रण 

प्रणािी सलहत पालिकाको राजस्व प्रशासन तथा र्सको कार्यकुशिताको लवश् िेषण । 

▪ स्थानीर् तहको आततररक आर् वृलिका सम्भावनाहरु पलहचान गरी आर् सुधार कार्यर्ोजना र प्रिेपण 

सलहतको आततररक आर् सुदढृीकरण कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

१. स्थानीर् तहको राजस्वका सम्भावना, लतनय सक् ने िमता र राजस्व

प्रशासनको लवश् िेषण गरी आवश्र्क सुधारका उपार्हरु पलहचान गनय ।

२. स्थानीर् तहको आततररक आर्का आधार, दार्रा र दरको सम्भाव्यता

लवश् िेषण गरर राजस्व प्रिेपण गनय ।

३. व्यवसार्मैत्री कर प्रशासनबाट स्थानीर् उद्यम, व्यवसार् िगार्तका

आर्थयक लवकास क्रिर्ाकिापहरुिाई करको आधार अततगयत समेट् न आवश्र्क

मागयदशयन प्रदान गनय ।

४. स्थानीर् तहिे अपनाउनु पने आर् सुधारका कार्यर्ोजना तर्ार गरी सो

राजस्व सुधार गनय ।

५. आवलधक र्ोजना अततगयतका र्ोजनाहरुको कार्ायतवर्न गनयको लनलमि

स्रोत सुलनलश् चत गनय ।

६. वार्षयक बजेटिाई बढी र्थाथयपरक, प्रभावकारी र उद्दशे्र्मूिक बनाउन ।

७. स्थानीर् तहको काम कारवाहीिाई अझै पारदशी तथा नागररक प्रलत

लजम्मेवार बनाउन ।
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▪ नर्ााँ सम्भावनाहरुको पलहचान गदै स्थानीर् तहिे अपनाउनुपने सुधार रणनीलत सलहतको राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

▪ स्थानीर् तहको लवद्यमान आर्थयक ऐन पुनराविोकन गरी आगामी आर्थयक वषयमा सुधारका िालग सुझाव 

प्रदान गने । 

 

१.४ र्ोजना तजुयमा लवलध र प्रक्रिर्ा 

१.४.१ पषृ् ठभलूम 

रामेछाप नगरपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको मागयदशयकका रुपमा संघीर् मालमिा तथा 

सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी भएको स्थानीर् तहको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी 

क्रदग्दशयन २०७६ तथा बागमती प्रदेश सुशासन केतर, जाविाखेि, िलितपुरबाट प्राप् त र्स र्ोजना तजुयमाको 

कार्यिेत्रगत शतय (Terms of references) मा उल्िेख भएको तजुयमा लवलध र मागयलनदेशनिाई आधार 

मालनएको छ । नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा प्रक्रिर्ा स्थानीर् पदालधकारी, कमयचारी, 

सम्बलतधत सलमलतहरु र सरोकारवािाहरुको अपनत्व र िमता अलभवृलि गन ेउद्देश्र्िे सहभालगतामूिक लवलध 

अविम्बन गररएको छ । र्सको मागयदशयकका रुपमा सङ्घीर् मालमिा तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा 

जारी गररएको स्थानीर् तहको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी क्रदग्दशयन, २०७६ िाई लिईएको 

छ । साथ ैस्थानीर् आवश्र्कता अनुसार सम्भाव्य स्थानीर् राजस्वका स्रोतहरुिाई समेट्ने उद्देश्र्िे तथ्र्ाङ्क 

तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी लनदेलशका बमोलजम कार्यर्ोजना तजुयमाका चरणहरु र्सप्रकार 

रहकेा छन् । 

तालिका 1: र्ोजना तजुयमाका चरणहरु 

 

 

नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गने कार्यिम सम्बतधमा रामेछाप नगरपालिका, रामेछाप, 

बागमती प्रदेश र र्स नेपाि डेभिपमेतट कतसल्टेतसीबीच सम्झौता भएपलछ लवलभत न समर्मा भएका 

१ • राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी लनणयर् र समर् साररणी लनधायरण

२ • र्ोजना तजुयमा कार्यदि गठन

३ • र्ोजना तजुयमाका िालग आवश्र्क सतदभय सामाग्रीहरु सङ्किन तथा अध्र्र्न

४ • सूचना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्किन एवम् लवश् िेषण

५ • राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ारी (प्रारलम्भक)

६ • र्ोजनाको मस्र्ौदा तर्ारी

७ • राजस्व सम्भावना लवश् िेषण तथा राजस्व प्रिेपण

८ • मस्र्ौदा प्रलतवेदन नगरपालिकामा प्रस्तुलत र सुझाव सङ्किन

९ • मस्र्ौदा पुनराविोकन र अलततम मस्र्ौदा तर्ारी

१० • नगर कार्यपालिकामा छिफि र स्वीकृलत
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छिफिहरुबाट नगरपालिकाबाट आवश्र्क सतदभय सामग्री सङ्किन गरी अध्र्र्न टोिीिाई प्राप् त भएको हो 

। राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका िालग लनम् न लवलध र प्रकृर्ा अविम्वन गररनेछ । मुित: राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजना तजुयमा Coaching & Mentoring (स्थिगत रुपमा साँगसाँगै काम गदै लसकाउाँ दै जाने) लवलधमा 

आधाररत छ । 

 
▪ रामेछाप नगरपालिकामा कार्य प्रारम्भ गनुयभतदा पलहिा परामशयदातािे प्रदेश प्रलशिण केतरको 

सम्बलतधत लवज्ञ वा तोक्रकएको कमयचारीहरुसाँग रामेछाप नगरपालिकामा गनुयपने कार्यको र्ोजना बनाई 

छिफिबाट अलततम रुप क्रदई अगाडी बढाईएको लथर्ो । 

▪ रामेछाप नगरपालिकाबाट राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यको गुणस्तर सुलनलश् चतताका िालग 

अनुगमन र फिोअप भएको लथर्ो भन ेप्रदेश प्रलशिण केतरबाट अनुगमन समेत भएको लथर्ो । सो 

कार्यका िालग सेवा प्रदार्क संस्थािे र्ो कार्य गनयका िालग लवस्तृत कार्यर्ोजना समेत पेश गरेको लथर्ो 

। परामशयदातािे प्रदेश सुशासन केतरको सम्बलतधत लवज्ञ वा तोक्रकएको कमयचारीहरुसाँग लनरततर 

समतवर्मा गरेको लथर्ो । 

▪ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण प्रकृर्ािाई सहभालगतामूिक लवलधबाट सञ् चािन गररएको लथर्ो । 

साथै र्स लवषर्मा रामेछाप नगरपालिकाका कमयचारीहरुको पलन िमता अलभवृलि गररएको लथर्ो । 

र्स सतदभयमा रामेछाप नगरपालिकाका मेर्र, उप-मेर्र तथा अतर् जनप्रलतलनलध, कमायचारी एवम् 

सरोकारवािाहरुको सहभालगता र समूह छिफिबाट राजस्व सुधार सम्बतधी आवश्र्कताहरु पलहचान 

गररएको लथर्ो । 

▪ सङ्घीर् मालमिा तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्िे तर्ार पारेको गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाको 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा क्रदग् दशयन, २०७६ मा उल्िेलखत सम्बलतधत फारामहरु लवलध तथा 

प्रकृर्ाहरु प्रर्ोग गरी (छिफि तथा कार्यशािा) माफय त राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण गररएको छ। 

▪ र्स प्रकृर्ाबाट पलहचान गररएका आवश्र्कताहरुिाई एक्रककृत गरी रामेछाप नगरपालिकाको ३ वष े

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ार गररएको छ र अलततम दस्तावेज तर्ार गरी रामेछाप नगरपालिकामा 

प्रस्तुलतकरण गरी आवश्र्क सुझावहरुिाई सङ्किन गरी दस्तावेजिाई अलततम रुप क्रदइएको छ । 

▪ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अलततम दस्तावेज (लवद्युलतर् तथा भौलतक प्रलत) रामेछाप नगरपालिका र 

बागमती प्रदेश सुशासन केतर, िलितपुरमा बुझाईएको छ । 

 

१.४.२ तथ्र्ाङ्क तथा सचूना सकंिन  

अध्र्र्नका िममा परामशयदाताद्वारा लवलभत न लवलधहरुको प्रर्ोग गरी आवश्र्क तथ्र्ांक तथा सूचनाहरू 

संकिन गररएको लथर्ो । नगरपालिकाबाट संकिन गनुयपने तथ्र्ाङ्क र अतर् लवलभत न र्ोजना दस्तावेज, 

लवगतका बार्षयक नीलत तथा कार्यिम, बजेट विव्य, आर्को लववरण, आर्थयक ऐन, लवलनर्ोजन ऐन, अतर् 

नीलत तथा कानूनहरु नगरपालिका भ्रमण गरी परामशयदाताबाट पूवयलनधायररत प्रश् नाविी तथा ढााँचामा संकिन 

गररएको लथर्ो । नगरपालिकाबाट लनम् न दस्तावेज र सचूनाहरु संकिन गररएको लथर्ोः  

 

▪ नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी क्रदग्दशयन, २०७६ 

▪ नेपािको संलवधान, २०७२ 

▪ स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ 

▪ अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
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▪ रामेछाप नगरपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७५ 

▪ रामेछाप नगरपालिकाको आर्/व्यर् लववरण (आ.व. २०७५/७६-२०७७/७८) 

▪ रामेछाप नगरपालिकाको नगरसभाबाट स्वीकृत भएको आ.व. २०७८/७९ का िालग लनधायरण 

गररएको लवलभत न करहरुको दर रेट (आर्थयक ऐन २०७८) 

▪ रामेछाप नगरपालिकाको अथय सम्बतधी प्रस्ताविाई कार्ायतवर्न गनय बनेको काननु-२०७५  

▪ बागमती प्रदेशको आर्थयक ऐन, २०७६ 

▪ रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोग ऐन, २०७४ 

▪ एकीकृत आर्थयक सङ्केत तथा वर्गयकरण र व्या्र्ा, २०७४ 

 

तथ्र्ाङ्क तथा सचूना संकिनको फाराम अनुसूची २ र ३ मा रालखएको छ । 

  

१.४.३ मस्र्ौदा प्रलतवदेन तर्ारी  

मस्र्ौदा प्रलतवेदन उपर सुझाव संकिनको िालग परामशयदाताद्वारा २०७९ असार १६ मा नगरपालिकाको 

कार्ायिर्मा एक क्रदने कार्यशािा गोष् ठी आर्ोजना गरी मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुलतकरण गररएको लथर्ो । उि 

कार्यशािा गोष् ठीमा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासक्रकर् अलधकृत, वडा अध्र्िहरु, 

कार्यपालिका सदस्र्हरु, िेखा प्रमुख, सम्बलतधत शाखाका कमयचारीहरु, परामशयदाताका टोलि नतेा/लवज्ञको 

सहभालगता रहको लथर्ो (मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुतीकरणको माईतर्ूट र फोटो िमश अनुसूची १ र २ मा 

रालखएको छ) । परामशयदाताका लवज्ञद्वारा राजश् व अलधकार सम्बतधी लवद्यमान कानुनी व्यवस्था, 

नगरपालिकाको आततररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था, आततररक आर् पररचािनको प्रमुख िेत्र र 

संभावनाको लवश् िेषण, आर् संकिनको संस्थागत िमता र लवगतको आर् पररचािनको अवस्था, राजश् व 

सुधार कार्यर्ोजना र मस्र्ौदा प्रलतवेदनिे प्रिेपणको गरेको नगरपालिकाको आगामी तीन बषयको राजश् व 

प्रिेपण सम्बतधी प्रस्तुतीकरण गनुय भएको लथर्ो भने सहभागीहरुको आततररक आर् र राजश् व संकिन 

सम्बतधी लजज्ञासाहरुिाई सम्बोधन गनुय भएको लथर्ो । प्रस्तुतीकरणको अतत्र्मा नगरपालिकाका प्रमुखद्वारा 

परामशयदातािाई मस्र्ौदा प्रलतवेदन उपर प्राप् त सुझावहरुिाई अलततम प्रलतवेदनमा समावेश गनय अनुरोध गदै 

र्स प्रलतवेदनिे क्रदएका सुझाव, कार्यनीलत र रणनीलतहरुिाई नगरपालिकािे सम्भव भएसम्म िमश िाग ू

गदै राजश् वको प्रिेलपत िक्ष्र् हालसि गने मततव्य व्यि गनुय भै परामशयदातािाई धतर्वाद क्रददै कार्यिम 

समापन गनुय भएको लथर्ो  

 

१.४.४ अलततम प्रलतवदेन पशे  

मस्र्ौदा प्रलतवेदन उपर कार्यपालिकाको वैठकमा भएको छिफिबाट प्राप् त सुझाव तथा सल्िाहहरूिाई 

समावेश गरी र्स राजश् व सधुार कार्यर्ोजनाको अलततम प्रलतवेदन पेश गररएको छ । 

 

१.५ र्ोजनाका सीमाहरु 

रामेछाप नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनम् नानुसारका सीमामा रही तर्ार गररएको छ । 
 

▪ अध्र्र्न तथा लवश् िेषण कार्य प्रमुख रुपमा कार्ायिर्को अलभिेख, दस्तावेज, प्रलतवेदन तथा लद्वतीर् 

स्रोतहरूबाट प्राप् त तथ्र्ाङ्क तथा सचूनाहरूमा आधाररत छन् ।  
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▪ लवगत तीन आर्थयक बषय (२०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९) को आर्को बृलििाई लवश् िेषण 

गरी आगामी तीन आर्थयक बषय २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ को मात्र आर् प्रिेपण 

गररएको छ । 
▪ नगरपालिकाको कार्ायिर्बाट प्राप् त अलभिेख तथा दस्तावेज, अततरवाताय, नगरपालिकाका 

पदालधकारीहरु तथा सम्बलतधत कमायचारीहरु र अतर् सरोकारवािाहरुसाँग गररएको अततरक्रिर्ा तथा 

कार्ायशािाबाट प्राप् त सूचनाको आधारमा तर्ार गररएको छ । र्सका अिावा प्रदेश सुशासन केतर 

तथा नगरपालिकामा मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुलतकरण गरी प्राप् त सुझावहरुिाई समेत सङ्िग् न 

गररएको छ । 
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पररच्छेद २: नगरपालिकाको सलंिप् त पररचर् 

२.१ नगरपालिकाको पररचर् 

नेपाि सरकारको मतत्री पररषदको २०७१ साि मंलसर १६ गतकेो लनणयर् अनसुार सालवकका रामेछाप, 

सुकाजोर र ओख्रेनी गावलसहरु समावेस गरी रामेछाप नगरपालिकाको गठन भएको लथर्ो । स्थानीर् तहको 

पुनसंरचना गदाय पलछल्िो पटक नेपाि सरकारको लमलत २०७३ फाल्गुन २६ गतेको लनणयर्बाट सालवकका ५ 

वटा गालवसहरु रामपुर, लहमगंगा, सााँघुटार, देउरािी र गोठगाउाँिाई थप गरी अलहिेको रामेछाप 

नगरपालिकाको स्वरुप तर्ार भएको हो । रामेछाप नगरपालिको कार्ायिर् रामेछाप बजारमा रहकेो छ । 

नगरपालिकाको घरधुरी सविेण अनुसार रामेछाप नगरपालिको जनसं्र्ा ४०१२३ छ भने नगरपालिकामा 

९ वटा वडाहरु छन् ।  

 

२.२ ऐलतहालसक लचनारी तथा नामाकरण 

र्स नगरपालिकाको नामाकरण रामेछाप लजल्िाबाट भएको हो । रामेछाप लजल्िाको नामाकरण सम्बलतध 

भने लवलभत न क्रकवदततीहरु छन् । रामेछाप डााँडाको वररपरी अलहिे पलन तामाङ जालतको बसोबास छ र 

क्रकम्वदतती अनुसार प्राचीन समर्मा पलन तामाङ जालतकै वसोसास रहकेो लथर्ो । त्र्हााँ राम भत ने एक जना 

तामाङिे तत्कालिन राजा रजौटाहरुबाट त्र्स स्थानको मु्र्िीको रुपमा लवताय पाएका लथए । उनीबाट न ै

त्र्स स्थानको भोगचिन, लजम्माविी र छाप समेत चल्दथ्र्ो । राम भत न ती व्यलिको छाप चल्ने भएकोि े

अतर्त्रबाट त्र्हा आई बसोबास गने व्यलििे उनबाट नै अनुमलत लिई छाप िगाई प्रमालणत गरेर मात्र बस् नु 

पने भएकोि ेत्र्स स्थानको नाम रामसंग जोलडन पुग्र्ो । र्सरी लवस्तारै लवस्तारै जनलजब्रोिे बोलि रहन े

सोही छाप शधद अपभ्रंश हुन गै रामेछाप हुन गै त्र्स स्थानको नाम रामेछाप रहन गएको हो । 

 

त्र्सैगरी अको क्रकवतदती अनुसार रामेछाप डााँडा वरीपरी प्राचीन कािदेखी तामाङहरुको बसोबास रहकेो र 

उनीहरुिे मु्र् पेशाको रुपमा गाई, गोरु, भेडा र बाख्रा पाल्ने भएकोिे त्र्स िेत्रको कलतपर् स्थान चरन 

खकयको रुपमा प्रर्ोग गथे । तामाङ भाषामा “रा” भनेको भडेाबाख्रा र “मे” भने गाईगोरु र “छाप” भनेको चरण 

िेत्र जनाउछ । र्सरी उनीहरुिे आफ्नो भाषामा रामछेाप भनेर भेडाबाख्रा, गाईगोरुको चरण िेत्र भत ने 

अथयमा प्रर्ोग गरेकोिे सो स्थानको नाम रामेछाप रहन गएको क्रकवदतती छ । 

 

२.३ अवलस्थलत 

रामेछाप नगरपालिका बागमती प्रदेश अततरगत रामेछाप लजल्िामा रहकेो छ । लजल्िामा रहकेा २ वटा 

नगरपालिकाहरु मतथिी र रामेछाप मध्र्े र्ो एक नगरपालिका हो । त्र्सैगरी रामेछाप लजल्िामा उमाकुण्ड, 

गोकुिगंगा, लिखुतामाकोशी, खााँडादेवी, सुनापलत र दोरम्बा गरी ६ वटा गाउाँपालिकाहरु छन् । राजधानी 

काठमाण्डौबाट १३७ क्रकलम पूवयमा अवलस्थत र्स नगरपालिकाको लसमाना पूवयमा लिखुखोिा र पलिममा 

मतथिी नगरपालिकासम्म फैलिएको छ भन ेउिरमा लिखु तामाकोशी गाउाँपालिका र मतथिी नगरपालिका 

तथा दलिणमा सुनकोशी नक्रदसम्म फैलिएको छ । रामछेाप नगरपालिकाको कार्ायिर् रामेछाप बजारमा 
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रहकेो छ । र्स नगरपालिकाको कुि िेत्रफि २०२.४५ वगय क्रकलम रहकेो छ । नगरपालिकाको वडा न ं१ 

लस्थत गोगन ेखरानकेो लशरान समुतर सतहबाट २०९४ लमटरको उचाईमा रहकेो छ जुन र्स नगरपालिकाकै 

सबैभतदा उच् च स्थान हो । भौगोलिक लवलवधता, आफ्नै छुटै्ट मौलिकता, ऐलतहालसक धार्मयक स्थि 

(केविेश् वर), पलवत्र लिखु (लहमगंगा) र सनुकोशी नक्रदि ेसुशोलभत र्स नगरपालिकाको भू-बनोटमा टार, 

बेशी, लभरपाखा, फााँट र जंगिको सलमश्रण रहकेो छ । 
 

२.४ राजनलैतक एव ंप्रशासलनक लवभाजन 

रामेछाप नगरपालिकामा ९ वटा वडाहरु लमिेर बनेको छ जसको कुि िेत्रफि २०२.४४ वगय क्रकलम रहकेो 

छ । िेत्रफिको लहसाबिे वडा नं ५ (३७.८६ वगय क्रकलम) सबैभतदा ठूिो वडा हो भने वडा नं ३ (९.०५ वगय 

क्रकलम) सबैभतदा सानो वडा हो । नगरपालिकाको वडागत लवभाजन र िेत्रफि सम्बतधी लववरण तिको 

तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 
 

तालिका 2: नगरपालिकाको वडा लवभाजन  

सालवक गालवस सालवक वडा हािको वडा घरधुरी जनसं्र्ा िेत्रफि 

गोठगाउाँ  १-९ १ ७३५ ३६५० १०.४१ 

देउरािी १-९ २ ८०२ ४६४७ १७.१४ 

सााँघुटार १-९ ३ ५६६ २३५२ ९.०५ 

लहमगंगा १-९ ४ १०४३ ५८५२ ३४.९५ 

रामपुर १-९ ५ ९३१ ६००१ ३७.८६ 

ओख्रेनी १-९ ६ ८६५ ४७१३ २५.६९ 

सुकाजोर १-९ ७ ९२७ ५७५२ २८.८५ 

रामेछाप १, २, ३, ४, ८ र ९ ८ ९३४ ४८६९ २०.५९ 

रामेछाप ५, ६ र ७ ९ ३६८ २२८७ १७.९० 

जम्मा      ७१७१ ४०१२३ २०२.४४ 

स्रोतः नगरपालिकाको घरधुरी सवेिण, २०७५ 

 
२.५ जनसङ््र्ा 

नगरपालिकाको घरधरुी सविेण २०७५ अनुसार रामेछाप नगरपालिकाको कुि जनसं्र्ा ४०१२३ रहकेो 

छ । जसमा पुरुषको सं्र्ा २०४९८ (४८.%) र मलहिाको सं्र्ा १९६२५ (४८.९%) रहकेो छ । त्र्सैगरी 

नगरपालिकाको कुि घरधुरी स्र्ा ७१७१ रहकेो छ । रालष् रर् जनगणना २०६८ अनुसार नगरपालिकाको 

घरधुरी स्र्ा ६१२६ र जनसं्र्ा २८६१२ लथर्ो । रालष् रर् जनगणना २०६८ भतदा नगरपालिकाको 

घरधुरी सवेिण २०७५ मा नगरपालिकाको घरधुरी सं्र्ा बढेको देलखतछ । तर रालष् रर् जनगणना २०७८ 

को प्रारलम्भक प्रलतवेदन अनसुार नगरपालिकाको कुि घरधुरी सं्र्ा ६६६३ र जम्मा जनसं्र्ा २५११७ 

रहकेो छ । जसमध्र् े पुरुषको सं्र्ा ११८२९ र मलहिाको सं्र्ा १३२८८ छ । त्र्सैगरी सरदर घरधुरी 

सं्र्ा ३.७ देलखतछ । लव.स. २०६८ को जनगणना भतदा २०७८ को जनगणनामा नगरपालिकाको जनसं्र्ा 

घटेको देलखतछ । लब. स. २०७२ को भुकम्प पछी घरपररवार अिग भ ैआ-आफ्न ैनामबाट घर बनाउने सम्झौता 
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गररएको कारण नगरपालिकाको घरधुरी सवेिणमा घरधुरी सं्र्ा र जनसं्र्ा बढेको देलखतछ । 

नगरपालिकाको जनसं्र्ाको वडागत लवतरणिाई तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छः 
 

तालिका 3: जनसं्र्ाको वडागत लवतरण 

वडा नं  पुरुष प्रलतशत मलहिा प्रलतशत जम्मा जम्मा 

१ १८८७ ४.७ १७६३ ४.४ ३६५० ९.१ 

२ २३५७ ५.९ २२९० ५.७ ४६४७ ११.६ 

३ ११६६ २.९ ११८६ ३.० २३५२ ५.९ 

४ २९५६ ७.४ २८९६ ७.२ ५८५२ १४.६ 

५ ३०६३ ७.६ २९३८ ७.३ ६००१ १५.० 

६ २४२५ ६.० २२८८ ५.७ ४७१३ ११.७ 

७ २९३३ ७.३ २८१९ ७.० ५७५२ १४.३ 

८ २५२९ ६.३ २३४० ५.८ ४८६९ १२.१ 

९ ११८२ २.९ ११०५ २.८ २२८७ ५.७ 

जम्मा २०४९८ ५१.१ १९६२५ ४८.९ ४०१२३ १००.० 

स्रोतः रामेछाप नगरपालिकाको घरधुरी सवेिण, २०७५ 

 

 

लचत्र 1: जनसं्र्ाको वडागत लवतरण 

२.६ जातजालत, धमय र भाषा 

नगरपालिकाको घरधरुी सविेण २०७५ अनुसार रामेछाप नगरपालिका लभत्र १७ जातजातीहरुको बसोबास 

रहकेो छ । सम्पूणय जातजातीहरुमा मगर सबैभतदा ठूिो जालतगत समुह हो जसको सं् र्ा कुि जनसं्र्ाको 

१७% रहकेो छ । नेवार र िते्रीहरु सं्र्ा िमश २०-२०% छ भन ेतामाङहरु १६% छन् । र्ी वाहके अतर् 

जातजालतहरुको सं्र्ा तर्ून रहकेो छ । जनसं्र्ाको आधारमा सबैभतदा कम जनसं्र्ा भएको जालत वादी 
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हो जसको जनसं्र्ा केवि ३ मात्र रहकेो छ । वादी समुदार्को वसोबास नगरपालिकाको वडा न ं९ मा मात्र 

रहकेो छ । कसाई, दमाई, पहरी, माझी, कामी, साकी, सुनुवार, हार्,ु लछतारी र सतर्ासी नगरपालिकामा 

बसोबास गने अतर् जातजातीहरु हुन ्।   
 

धमयको आधारमा नगरपालिका लभत्र रहकेा जनसं्र्ाको अवस्था हदेाय सब ैभतदा बढी लहतद ुधमायविम्वीहरुको 

सं्र्ा ८२% रहकेो छ । त्र्सैगरी १६.७६% मालनसहरु बौि धमय मातदछन भने १.३२% मालनसहरु 

क्रिलश् चर्न धमय मात ने गदयछन । क्रकरााँत र अतर् धमय मात ने मालनसहरु केवि ०.३७% र ०.१३% छन् । 

नगरपालिकामा मातृभाषाको रुपमा नेपािी भाषा बोल् ने मालनसहरुको सं्र्ा ५४.६% छ भने दोस्रोमा भाषा 

मगर बोल्ने मालनसहरुको सं् र्ा १९% छ । त्र्सैगरी १५.६% िे तामाङ भाषा बोल्दछन भने नेवारी भाषा 

बोल्नेहरुको सं्र्ा ८.९% रहकेो छ । माझी र सुनुवार भाषा बोल्ने मालनसहरुको सं् र्ा िमश ०.६% र 

१.४% रहकेो छ । 
 

२.७ लशिा तथा स्वास्थ्र् 

नगरपालिकाको पाश् वयलचत्र २०७५ अनुसार रामेछाप नगरपालिकाको सािरता दर ६३.३०% रहकेो छ ।  
लजल्िामा िामो ईलतहास बोकेका पुराना ३ वटा लवद्यािर्हरु र्सै नगरपालिकामा पदयछन । ती 

लवद्यािर्हरुमा श्री गौरीशंकर माद्यलमक लवद्यािर् रामेछाप, श्री शारदा संस्कृत माध्र्लमक लवद्यािर् 

वालवर्ाखकय  र श्री लहमगंगा माध्र्लमक लवद्यािर् हुन । र्ी लवद्यािर्हरु समेत जोडदा नगरपालिका लभत्र 

जम्मा ५६ वटा सामुदालर्क लवद्यािर्हरु छन ्जसमा १३ वटा माध्र्लमक लवद्यािर्, ४३ वटा प्राथलमक तथा 

आधारभूत लवद्यािहरु हुन । नगरपालिका लभत्र ३ वटा संस्थागत लवद्यािर्हरु समेत छन् । संचालित कुि 

माध्र्लमक लवद्यािर्हरु मध्र्े २ वटा लवद्यािर्हरुमा स् नातकसम्म अध्र्ापन हुने क्र्ाम्पसहरु समेत 

संचािनमा रहकेो छ । वडा नं ३ सााँघुटारमा रहकेो श्री लहमगंगा माध्र्लमक लवद्यािर्मा लहमगंगा बहुमुखी 

क्र्ाम्पस संचािनमा रहकेो छ भने वडा नं ८  रामेछाप बजारमा गौरीशंकर बहुमुखी क्र्ाम्पस संचालित छ 

। लहमगंगामा लशिा संकार् तफय  स् नातक तह संचािनमा रहकेो छ भने गौरीशंकरमा लशिा र मानलवक्रक दवु ै

संकार् संचािन भएको छ । लव.स. २०७४ बाट लहमगंगा मालवमा कृलष तथा भेटररनरी तफय को प्रालवलधक 

किाको पठनपाठन समेत शुरु भएको छ । नगरपालिका लभत्र संचािनमा रहकेा लवद्यािर्हरुमा ५ लवद्यािर् 

बाहके अतर् सबै लवद्यािर्मा वाि लवकास केतरहरु सचंािनमा रहकेो छ । उच् च लशिाको िालग भने रामेछाप 

नगरवासीहरु सदरमुकाम मतथिी र राजधानी काठमाण्डौ तफय  जाने गरेका छन् ।  
 

रामेछाप नगरपालिकामा १ अस्पताि, ७ स्वास्थ्र् चौकी, ५ प्रसुलत गहृ, ८ स्थानमा गाउाँघर लक्िलनक, ४ 

स्थानमा शहरी स्वास्थ्र् केतर, १ फामेशी र ३ वटा नीलज लक्िलनहरु समेत सचंािनमा रहकेा छन् । 

नगरपालिका लभत्र स्वास्थ्र् संस्थाहरुबाट रालष् रर् खोप कार्यिम, पोषण कार्यिम, समुदार्मा आधाररत 

नवजात लशशु तथा वाि रोगको एक्रककृत व्यवस्थापन कार्यिम, सुरलित मातृत्व कार्यिम, पररवार लनर्ोजन 

कार्यिम, गाउाँघर लक्िलनक, मलहिा स्वास्थ्र् स्वर्सेलवका कार्यिम, िर्रोग लनर्तत्रण कार्यिम, कुष् ठरोग 

लनर्तत्रण कार्यिम, इलपलडलमर्ोिोजी तथा प्राकृलतक व्यवस्थापन कार्यिमहरु लनर्लमत रुपमा संचािनमा भ ै

रहकेो छ । तर स्थानीर् स्वास्थ्र् संस्थामा सामातर् रोगको उपचार, प्रसुती सेवा, सामातर् लचरफार, 

पोष् टमाटयम, एक्से र प्र्ाथोिोजी सेवा मात्र उपिधध भएकोिे जरटि र गलम्भर प्रकारको रोगको उपचारको 

िालग नगरवासीहरु सदरमुकाम मतथिी, धुलिखेि, भिपुर र राजधानी काठमाण्डौ तफय  जाने गरेका छन् ।  
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२.८ पशेागत अवस्था 

नगरपालिकाको घरधुरी सविेण अनुसार रामेछाप नगरपालिकामा सबैभतदा बढी मालनसहरु कृलष तथा 

पशुपािन व्यवसार्मा (२३%) संिग् न छन तर नगरपालिकामा अक्सर अनुपलस्थत जनस्र्ा भने ३९% 

रहकेो छ । अनुपलस्थत मालनसहरु प्रार्जसो बैदेलशक रोजगारमा गएकोिे वैदेलशक रोजगारी नगरवासीहरुको 

प्रमुख पेशाको रुपमा रहकेो देलखतछ । लवद्याथीहरुको सं्र्ा १०% छ भने १२% मालनसहरुिे आफ्नो पेशा न ै

उल्िेख नगरेको देलखतछ । नगरवासीहरुको अतर् पेशामा उद्योग तथा व्यापार, नोकरी, ज्र्ािामजदरुी, 

व्यवसालर्क कार्य आक्रद रहकेा छन् ।  
 

२.९ सडक तथा र्ातार्ात 

नगरपालिकाको घरधरुी सविेण २०७५ का अनुसार रामछेाप नगरपालिका लभत्र कुि ३३१.१९ क्रकलम सडक 

रहके छ जसमध्र्े १५ क्रकलम कािोपत्रे सडक रामेछाप नगरपालिकाको वडा नं ८ मा मात्र रहकेो छ । अतर् 

वडाहरुमा हािसम्म केलह स्थानमा वाहके सोलिङसम्म नभएको कच्ची सडक मात्र रहकेो छ । नगरपालिका 

लभत्र ३ वटा मोटरेवि पक्की पुि र १३ वटा झोिुंगे पुिहरु संचािनमा रहकेा छन् । नगरपालिकाका ८ वटा 

वडाहरुमा लहउाँद बषाय दवुै लसजनमा साना तथा ठूिा सवारी साधनहरु संचािनमा रहकेा छन् भने वडा नं १ 

मा लहउाँद मलहनामा मात्र सवारी साधन जानसके्न अवस्था रहकेो छ । नगरपालिकाबाट सबैभतदा टाढाको वडा 

भनेको वडा नं १, २ र ३ हुन भने सबैभतदा नलजको वडा नं ८ हो । बस, लजप, लमलन रक, रर्ाक्टर, 

मोटरसाईकि आक्रद नगरपालिका लभत्र संचािन हुने प्रमुख सवारी साधनहरु हुन। रामेछाप बजारबाट 

लनर्लमत जसो लजल्िा सदरमुकाम मतथिी,  राजधानी काठमाण्डौ र तराईको बर्दयबाससम्म बस, माईिोबस 

र लजपहरु सचंािनमा रहकेा छन ।  
 

२.१० मानव ससंाधनको अवस्था 

रामेछाप नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासक्रकर् अलधकृत, लवलभत न शाखा प्रमुख, प्रालवलधकहरु, कार्ायिर् 

सहार्क, कार्ायिर् सहर्ोगी, सवारी चािक गरी कुि १६१ जना कमयचारीहरु कार्यरत छन् जसको लवस्तृत 

लववरण तालिका ४ मा प्रस्तुत गररएको छः 

 

तालिका 4: नगरपालिकामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स. पद सं्र्ा 

१ प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत १ 

२ अलधकृत आठौ १ 

३ अलधकृत सातौ (पशु, िेखा, जनस्वास्थ्र्) ३ 

४ अलधकृत छैठौ १६ 

५ सहार्क पााँचौ १३ 

६ सहार्क चौथो (अनमी र अहबे) २८ 

७ अलसष् टेतट सब इलतजलनर्र (चौथो) ४ 

८ सहार्क चौथो (अनमी, कप् ्र्ुटर अपरेटर, क्रफल्ड 

सहार्क, िेखापाि, खापासटे आक्रद) 

४२ 
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तालिका 4: नगरपालिकामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स. पद सं्र्ा 

९ सहार्क चौथो (उद्यम लवकास सहजकताय, 

सामालजक पररचािि) 

५ 

१० शे्रणी लवलहन (नगर प्रहरी, हिुका सवारी चािक र 

कार्ािर् सहर्ोगी) 

४८ 

जम्मा १६१ 

स्रोतः रामेछाप नगरपालिका, २०७९ 
 

२.११ भौलतक सम्पलतको अवस्था 

रामेछाप नगरपालिकाको सम्पलतको लववरण तालिका ५ मा प्रस्तुत गररएको छः 
 

तालिका 5: नगरपालिकाको भौलतक सम्पलतको लववरण 

ि.स. लबवरण एकाइ पररमाण 

१ नगरपालिका भवन सं्र्ा १ 

२ वडा कार्ायिर् भवन सं्र्ा ९ 

३ मोटरसाईकि सं्र्ा १८ 

४ स्कुटर सं्र्ा १ 

५ ईिेलक्रक स्कुटर सं्र्ा  १ 

६ धर्ाक हो िोडर स्र्ा १ 

७ भााँडा लपप् पर सं्र्ा १ 

८ टाटा सुमो गोल्ड लजप सं्र्ा  १ 

९ लपकअप सं्र्ा  १ 

१० टाटासुमो एम्बुिेतस सं्र्ा १ 

११ एक्साभेटर सं्र्ा १ 

१२ रर्ाक्टर सं्र्ा  १ 

१३ ब्रेकर सं्र्ा १ 

१४ स्करलपर्ो लजप सं्र्ा १ 

१५ एम्बुिेतस सं्र्ा २ 

स्रोतः रामेछाप नगरपालिका, २०७९ 
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पररच्छेद ३: स्थानीर् तहको राजश् व अलधकार तथा आर् सभंाव्यता 

३.१ राजश् व अलधकार सम्बतधी काननुी व्यवस्था 

नेपािको संलवधानि ेस्थानीर् तहिाई लनम् नानुसारको राजश् व अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गरेको छः 

 

▪ सम्पलत कर 

▪ भूलमकर (मािपोत) 

▪ घर बहाि कर 

▪ सवारी साधन कर 

▪ व्यवसार् कर 

▪ मनोरतजन कर 

▪ सेवा शुल्क दस्तुर 

▪ घर जग्गा रलजष् रेशन शुल्क 

▪ पर्यटन शुल्क 

▪ लवज्ञापन कर 

▪ दण्ड जररवाना 

 

संघीर् कानुन (स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीर् तहिाई लनम् नानसुार आर् संकिन 

गने अलधकार प्रदान गरेको छ । 

 

क) गााँउपालिका वा नगरपालिकाको एकि अलधकार 

 

अ) कर 

▪ सम्पलि करः आफ्नो िेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरिे चचेको जग्गामा सम्पलि कर 

िगाई बााँकी जग्गा र घर नभएका अतर् जग्गामा भूमीकर (मािपोत) िगाउनु पने । “घरिे चचेको 

जग्गा” भन्नािे घरिे ओगटेको जग्गाको िेत्रफि र अलधकतम सो िेत्रफि बराबरको थप जग्गासम्म 

पने । (आर्थयक ऐन, २०७५ र केही नेपाि ऐनिाई संसोधन गनय बनेको ऐन, २०७५ वाट संशोलधत 

व्यवस्था) 

▪ भूलम कर (मािपोत): आफ्नो िेत्रलभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका आधारमा िगाउने । 

तर, सम्पलि कर िगाएको अवस्थामा भूलमकर (मािपोत) िगाउन नपाइने । (आर्थयक लवधेर्क 

२०७५ बाट संशोलधत व्यवस्था) 

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

कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंलशक तवरिे बहािमा क्रदएकोमा । 

▪ व्यवसार् करः पूाँजीगत िगानी र आर्थयक कारोबारको आधारमा । 

▪ सवारी करः टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, लवद्यतुीर् ररक्सामा । 
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▪ जलडबुटी, कवाडी र जीवजततु करः आफ्नो िेत्रलभत्र उन, खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी 

माि, जीवजततुको हाड, सीङ, प्वााँख, छािाको व्यवसालर्क उपर्ोग गरे बापत । 

 

आ) शलु्क 

 

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

जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग बापत । 

▪ पार्कय ङ् शुल्कः आफ्नो िेत्रलभत्र कुनै सवारीिाई पार्कय ङ् सवेा उपिधध गराए बापत । 

 

इ) सवेा शलु्क 

 

▪ आफ्नो िेत्रलभत्र सचंािनमा रहकेा केविकार, रेक्रकङ्ग, कार्क्रकङ्ग, बंजी जम्प, लजपफ्िार्र, 

प्र्ाराग्िाइलडङ्ग आक्रद मनोरंजन तथा साहसी खेिकुद सम्बतधी सेवा वा व्यवसार्मा । 

▪ आफुिे लनमायण, संचािन वा धर्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवायधार वा उपिधध गराएको देहार्को 

सेवामा (खानेपानी, लबजुिी, धारा, अलतलथ गृह, धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागहृ, फोहरमैिा 

व्यवस्थापन, सरसफाई, ढि लनकास, सडक बलि, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्यार्ामशािा, 

पर्यटकीर् स्थि, हाटबजार, पशु वधशािा, शवदाह गृह, धोलवघाट, सडक, वसपाकय , पुि आक्रद) 

▪ अचि सम्पलि वा अतर् कुनै लवषर्को मूल्र्ांकन सेवा शुल्क । 

▪ लसफाररश सम्बतधी कुनै सेवा शुल्क । 

 

ई) दस्तरु 

 

▪ दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुरः 

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

स्तरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशिा तथा व्यवसालर्क तालिम, ट्युसन, 

कोलचङ, औषलध पसि, प्िरटङ्ग 

• ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेटजस्ता वस्तुको सभेिण, उत्खनन् तथा उपर्ोग 

▪ नक्सा पास दस्तुर 

▪ पंजीकरण व्यवस्थापन दस्तुर 

▪ वडामाफय त् गररने लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर 

 

उ) लबिी गनय सक् न े(केलह नपेाि ऐनिाई ससंोधन गनय बनकेो ऐन २०७५ बाट ससंोलधत व्यवस्था) 

 
▪ गाउाँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन तथा प्रारलम्भक 

वातावरणीर् परीिणबाट तोक्रकएको पररमाणमा स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवा एवम् माटोजतर् 

वस्तुको लबिी गनय सक् ने । 

▪ गाउाँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रको सावयजलनक तथा ऐिानी जग्गामा रहकेो काठ 

दाउरा, जराजुरी, दहिर बहिर आक्रदको लबिी गनय सक् ने । 

▪ र्स्तो लबिीबाट प्राप् त रकम गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाको संलचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 
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ऊ) सामदुालर्क वनबाट आर् प्राप् त गन े

 

▪ सामुदालर्क वन उपभोिा सलमलतिे वन पैदावार लबिी तथा उपर्ोग सम्बतधी आफ्नो वार्षयक 

कार्यर्ोजना बनाई गाउाँपालिका तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउन ुपने । 

▪ वन पैदावारको लबिी वापत प्राप् त हुने रकमको १०% रकम सम्बलतधत गाउाँपालिका तथा 

नगरपालिकाको संलचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 

 

 
 

ख) प्रदशे तथा सघंीर् काननू अनसुार प्राप् त हुन ेदफा (दफा ११-४) 

 

▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी 

▪ खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 

▪ सामुदालर्क वनको संचािन व्यवस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ पानी घट्ट, कुिो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी 

▪ खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 

▪ सामुदालर्क वनको संचािन व्यवस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ खानेपानी महसुि 

▪ स्थानीर् साना सतह तथा भूलमगत ससंचाई सेवा शुल्क 

▪ स्थानीर् स्तरमा जडीबुटी तथा गैरकाष् ठ वन पैदावार उत्पादन, सकंिन, प्रशोधन र बजार 

धर्वस्थापन 

▪ जनरि अस्पताि, नर्सयङ्ग होम, लनदान केतर र स्वास्थ्र् संस्थाको दताय, सचंािन अनमुलत 

▪ स्थानीर् सावयजलनक र्ातार्ातको रुट अनुमलत, नवीकरण 

▪ इतटरनेट सेवा, टेिीसेतटर, केवि, तारलवलहन टेलिलभजन प्रसारण अनुमलत, नवीकरण 

▪ स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताय 

 

 

 

 

 



रामेछाप नगरपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतवेदन) 

  18 | पा ना  

 

संघीर् काननु (अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन २०७४) िे स्थानीर् तहिाई लनम् न अनुसार लवलिर् 

अलधकार प्रदान गरेको छः 

 

१) एकि कर प्रशासन सम्बतधी व्यवस्था (आर्थयक ऐन २०७५ बाट संशोलधत व्यवस्था) 

 

क) सवारी साधन करको दर प्रदेशिे िगाउने र उठाउने । तर टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र लवद्युतीर् 

ररक्सामा सवारी साधन करको दर गााँउपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रलजष् रेशन शुल्कको दर प्रदेशिे िगाउने र गााँउपालिका वा नगरपालिकाि ेउठाउने । 

ग) मनोरतजन करको दर प्रदेशिे िगाउने र गााँउपालिका वा नगरपालिकािे उठाउने । 

घ) लवज्ञापन करको दर गााँउपालिका वा नगरपालिकाि ेिगाउने र उठाउने । 

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

नगरपालिकाको संलचत कोषमा जम्मा गरी ४० प्रलतशत रकम मालसक रुपमा प्रदेश संलचत 

कोषमा जम्मा गनुय पने । 

ङ) प्रदेशिे सवारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदेश लवभाज्र् कोषमा जम्मा गनुयपने । 

• प्रदेश लवभाज्र् कोषमा जम्मा भएको ६० प्रलतशत रकम प्रदेश सरकारिाई र ४० प्रलतशत 

स्थानीर् तहिाई बााँडफााँट गररने । 

• आर्ोगिे लनधायरण गरेको आधार र ढााँचा बमोलजम प्रदेश सरकारिे स्थानीर् तहिाई 

वााँडफााँट गने । 

• प्रदेशिे मालसक रुपमा सम्बलतधत स्थानीर् संलचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 

 

२) राजश् व बााँडफााँट 

 

▪ नेपाि सरकारिे संकिन गरको मूल्र् अलभवृलि कर र अततशुल्कबाट संकिन भएको रकमको १५% 

स्थानीर् लवभाज्र् कोषमा जम्मा हुने । 

• आर्ोगिे लनधायरण गरेको आधार र ढााँचा बमोलजम बााँडफााँट हुने । 

• स्थानीर् संलचत कोषमा मालसक रुपमा प्राप्त हुने । 

▪ प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त हुने रोर्लल्टको बााँडफााँड आर्ोगको लसफाररसमा प्राकृलतक श्रोतको 

उपर्ोगबाट प्रभालवत हुने स्थानीर् तहिाई २५% 

• प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी वार्षयक रुपमा प्राप् त हुन े

३) अनदुान 

 

▪ लविीर् समानीकरण अनुदानः खचयको आवश्र्कता र राजश् वको िमताको आधारमा आर्ोगको 

लसफाररशमा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुने । 

▪ सशतय अनुदानः कुनै र्ोजना कार्ायतवर्न गनय आर्ोगिे तोकेको आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त 

हुने  । 

▪ समपूरक अनुदानः पूवायधार लवकास सम्बतधी कुनै र्ोजना कार्ायतवर्न गनय र्ोजनाको कुि िागतको 

अनुपातका आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुने । 

▪ लवशेष अनुदानः कुनै खास उद्देश्र् र र्ोजनाको िालग संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुने  
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४) वैदलेशक सहार्ता तथा आततररक ऋण 

 

▪ नेपाि सरकारको पूवय स्वीकृलत लिएर मात्र वैदेलशक अनुदान वा सहर्ोग लिन वा बैदेलशक अनुदान 

वा सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यिम कार्ायतवर्न गनय गराउन सक् ने । 

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

लिन सक् ने । 

▪ नेपाि सरकारसाँग मनालसव कार्यका िालग ऋण लिन सक् ने । 

 

उपरोि व्यवस्थाहरूिे स्थानीर् तहिाई प्राप् त हुन सक् न ेआर्का स्रोतहरूिाई व्या्र्ा गरेको छ । स्थानीर् 

तहिे कानून बमोलजम बाहके आफ्नो अलधकार िेत्रमा कुनै कर िगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था 

हुनुका साथै लनम् न अनुसारका थप व्यवस्थाहरू रहकेा छन् । 

 

▪ कर िगाउाँदा रालष् रर् आर्थयक नीलत, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूाँजी तथा श्रम बजार, लछमेकी 

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

▪ कर निाग् नेः कूटनीलतक लनर्ोग, कूटनीलतज्ञ, वैदेलशक ऋण वा सहार्ताबाट सचंालित पररर्ोजनाबाट 

हुने पैठारी, सामुलहक वा सरं्ुि आवासको लबिी नभएको स्टक, सामुलहक आवासको सावयजलनक 

उपर्ोगको िेत्र । 

▪ सेवा शुल्क असुिी कार्य आफै वा व्यवस्थापन करार वा सावयजलनक लनजी साझेदारीबाट गनय सक् ने । 

 

३.२ आततररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था 

रामेछाप नगरपालिकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ को िालग आर्थयक ऐन जारी गरी स्थानीर् सरकारको कर 

तथा शुल्कहरु लनधायरण गरेको छ । नगरपालिकाको सोही ऐनको आधारमा सम्भाव्य आर् लशषयकहरूको 

पररचािन अवस्थाको लवश् िेषण गररएको छ । र्सिे नगरपालिकामा सम्भावना भएका आर् लशषयकहरूको 

संभाव्यता, संकिनको अवस्था तथा दरको लनधायरणको अवस्थािाई थप प्रस् ट पादयछ । 

 

तालिका 6: नगरपालिकाको आततररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था 

ि.स. आर्का लशषयकहरु सभंावना दर सकंिन 

क कर तफय     

१ सम्पलत कर √ √ √ 

२ भूलम कर √ √ √ 

३ घर जग्गा वहाि कर √ √ √ 

४ व्यवसार् कर √ √ √ 

५ सवारी साधन कर √ नभएको नभएको 

७ मनोरतजन कर √ √ नभएको 

६ जलडबुरट, कवाडी र जीवजततु कर √ √ नभएको 

७ लसफाररस दस्तुर √ √ √ 

८ लवज्ञापन कर √ √ √ 

९ पर्यटन शुल्क √ नभएको नभएको 

१० दण्ड जररवाना √ √ √ 
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ि.स. आर्का लशषयकहरु सभंावना दर सकंिन 

ख गरैकर राजश् व    

१ सवारी पार्कय ङ शुल्क √ √ नभएको 

२ फोहोरमैिा व्यवस्थापन शुल्क √ नभएको नभएको 

३ घर नक्शा पास दस्तुर √ √        √ 

४ ढंुगा,लगटी, वािुवा, दहिर बहिर शुल्क √ √ √ 

४ लसफाररस तथा वक्र्ौनी दस्तुर √ √ √ 

५ नाता प्रमालणत दस्तुर √ √ √ 

६ अतर् प्रमालणत दस्तुर √ √ √ 

७ 

दताय, अनुमलत तथा नलवकरण दस्तुर एफ 

एम रेलडर्ो संचािन, घ वगयको लनमायण 

ईजाजतपत्र, लवद्यािर् स्थापन, स्थानीर् 

स्तरका व्यापाररक फमय) 

√ √ √ 

८ 
अतर् स्रोत पररचािन (नक्सा फाराम, 

फोटोकपी, प्रोफाईि, घरनम्वर आक्रद) 
√ √ √ 

९ वहाि लवटौरी शुल्क √ √ √ 

१० सवारी, पटके र पार्कय ङ कर √ √ नभएको 

११ सावयजलनक शौचािर् शुल्क √ नभएको नभएको 

१२ जग्गा रेखांकन दस्तुर √ √ नभएको 

१३ सरकारी सम्पलतको वहािबाट आर् √ √ √ 

१४ पशु वधशािा सेवा शुल्क √ नभएको नभएको 

१५ सडक विी सेवा शुल्क √ नभएको नभएको 

१६ ढि लनकास सेवा शुल्क √ नभएको नभएको 

१७ दण्ड जररवाना √ √ √ 

 

माथी उल्िेख गररएका लशषयकहरु मध्र्े करतफय  सम्पलत कर, भूलमकर, लवज्ञापन कर, व्यवसार् कर र घरजग्गा 

वहाि कर संकिन भएको देलखतछ भने गैरकर तयफ घर नक्शापास दस्तुर, लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तुर, 

नाता प्रमालणत दस्तुर, बहाि लवटौरी शुल्क आक्रदबाट भने कर संकिन भएको देलखतछ । रामेछाप 

नगरपालिकाको रामेछाप र सााँघुटार िेत्र शहरीकरण तफय  अगाढी बक्रढरहकेोि ेमनोरतजन कर, लवज्ञापन कर, 

सवारी कर, पर्यटन सेवा शुल्क, ढि लनकास, सडक बलि, मेलसन औजार भाडा, सावयजलनक संरचना ममयत 

संभार आक्रदबाट राजश् व संकिन हुने संभावना भएतापलन त्र्सबाट उल्िे्र् रुपमा राजश् व असुिी हुन सकेको 

छैन । अतर् शीषयकका हकमा पलन सम्भावना छ तर असुिी शुरु भएको छैन । 

३.३ आततररक आर् सङ्किनको प्रमखु िते्र र सम्भावना लवश् िषेण 

रामेछाप नगरपालिकािे नगरसभाबाट आ.व. २०७८/७९ का िालग लवलभत न लशषयकहरुका िालग कर दर रेट 

लनधायरण तथा स्वीकृत गरी लमलत स्थानीर् राजपत्र प्रकाशन गररसकेको छ । नगरपालिकाको आततररक आर् 

सङ्किनको प्रमुख िेत्र र सम्भावना लवश् िेषण छुट्टाछुटै्ट लनम् न उपलशषयकहरुमा गररएको छ ।  
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३.३.१ स्थानीर् कर राजश् व 

क) सम्पलत कर 

 
हािको अवस्था 

 

नगरपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा २ को उपदफा १ मा नगरपालिकाको िते्रलभत्र कुनै व्यलि वा 

संस्थाको स्वालमिमा रहकेो जग्गा र त्र्स्तो जग्गामा वनकेो भौलतक सरंचनािे आगटेको जग्गाको िेत्रफिको 

दईु गुणा जग्गामा सम्पलत कर िगाईने र असुि गररन ेव्यवस्था रहकेो छ । दफा २ को उपदफा १ वमोलजम 

िगाईने सम्पलत करको दर अनुसूची १ मा उल्िेख गररएको छ । त्र्सैगरी सम्पलत कर प्रर्ोजनका िालग घरको 

मूल्र्ाङ्कन दर अनुसचूी १ (क) मा उल्िेख गररएको छ । त्र्स्तै दफ १ बमोलजम तोक्रकए बमोलजमको दर 

म्र्ाद लभत्र दालखिा नभएमा अनुसूची १ ख बमोलजमको थप शुल्क िाग् ने व्यवस्था छ । तर गुठीको जग्गामा 

भने सम्पलत कर निगाईने व्यवस्था छ । आर्थयक ऐनको अनुसूची १ मा २८ वटा  क्र्ाटेगोरीमा सम्पलत करको 

दर लनधायरण गररएको छ र उि दर अनुसार िाग् ने सम्पलत करको दर रु २० (रु १ िाख देलख रु ३ िाख 

सम्म) देलख रु ४०,००० (रु ४ करोड ५० िाख देलख ५ करोड सम्म) तोक्रकएको छ भने रु ५ करोड भतदा 

माथीको सबैमा प्रलत हजार रु २ िाग् ने व्यवस्था छ । नगरपालिकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ मा 

(२०७८/०४/०१ देलख २०७८/०१/३०) सम्पलत कर वापत रु २,५०,०३० सकंिन गरेको देलखतछ । 

 

सभंावना 

 

रालष् रर् जनगणना २०७८ को प्रारलम्भक प्रलतवेदन अनसुार रामेछाप नगरपालिकाको कुि घरधुरी सं्र्ा 

६६६३ र जम्मा जनसं्र्ा २५११७ रहकेो छ भने ८८% घरको स्वालमि आफ्नै रहकेो देलखतछ । लवद्यमान 

कानुनी व्यवस्थाि ेघर र घरिे चचेको जग्गा र अलधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मात्र सम्पलि कर 

िाग् ने व्यवस्था रहकेो हुाँदा नगरपालिकामा आफ्नै स्वालमत्वको जग्गामा घर भएका (कररब ७८%) घरधरुीको 

कुि ५८६५ घरधरुीिाई सम्पलि करको करदाता गणना गनय सक्रकतछ । नगरपालिकाको अलधकांश िेत्र ग्रालमण 

प्रकृलतको भएकोिे सम्पतीको तर्ूनतम मूल्र्ाङकन न ैरु २० रहकेो छ भने अलधकतम कर रु ५ करोड सम्मको 

सम्पलतको रु ४०,००० तोक्रकएको छ । उि मूल्र्ाङकन दर अनुसार संभालवत करदताहरुिाई २२ वटा 

क्र्ाटागोरीमा लवभाजन गरी संभाव्य सम्पलतको गणना लनम् नानुसार गरी आगामी बषयको िालग आर् प्रिेपण 

गररएको छ । लवगत बषयको सम्पलत करको बृलिदरिाई हदेाय नगरपालिकािे आगामी केलह बषयलभत्रमा न ै

प्रिेलपत सम्पलत करको िक्ष्र् पुरा गनय सक् ने देलखतछ । 

 

तालिका 7: संभाव्य सम्पलत करदाता तथा सम्पलत कर 

लववरण  घरधुरी औसत दर  संभाव्य कुि आर् 

रु १ िाख देलख ५ िाख सम्म ३५०० २० ७०००० 

रु ५ िाख १ देलख १० िाख  ४७० ५० २३५०० 

रु १० िाख १ देलख २० िाख  २५० ७० १७५०० 

रु २० िाख १ देलख ३०िाख  २२५ १०० २२५०० 

रु ३० िाख १ देलख ५०िाख  २०० २०० ४०००० 

रु ५० िाख १ देलख ६० िाख  १५० ३०० ४५००० 
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रु ६० िाख १ देलख ७० िाख  १४० ४०० ५६००० 

रु ७० िाख १ देलख ८० िाख  १३० ६०० ७८००० 

रु ८० िाख १ देलख ९० िाख  १२० ८०० ९६००० 

रु ९० िाख १ देलख १ करोड ११० १००० ११०००० 

रु १ करोड १ देलख १ करोड २० िाख १०० १२०० १२०००० 

रु १ करोड २० िाख १ देलख १ करोड ३० िाख ९० १५०० १३५००० 

रु १ करोड ३० िाख १ देलख १ करोड ५० िाख ८० २००० १६०००० 

रु १ करोड ५० िाख १ देलख १ करोड ७० िाख ७० २५०० १७५००० 

रु १ करोड ७० िाख १ देलख २ करोड ६० ३००० १८०००० 

रु २ करोड १ देलख २ करोड ५० िाख ५० ३५०० १७५००० 

रु २ करोड ५० िाख १ देलख ३ करोड ४० ४००० १६०००० 

रु ३ करोड १ देलख ३ करोड ५० िाख ३० ४५०० १३५००० 

रु ३ करोड ५० िाख १ देलख ४ करोड २० ५००० १००००० 

रु ४ करोड १ देलख ४ करोड ५० िाख १५ ५५०० ८२५०० 

रु ४ करोड ५० िाख १ देलख ५ करोड १० ६००० ६०००० 

रु ५ करोड भतदा माथी ५ १०००० ५०००० 

जम्मा ५८६५   २०,९१,००० 

 

सधुारका पिहरु 

 

सम्पलि कर कार्ायतवर्नका िालग नगरपालिकािे गनुयपन ेलवषर्हरु लनम् नानुसार रहकेो देलखतछः 

 

▪ आर्थयक ऐनमा उल्िेलखत करको दर पुनर्वयचार गने । 

▪ सम्पलि कर सम्बतधी जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुका िालग सचेतना तालिम संचािन गने । 

▪ सम्पलि कर सम्बतधी नगरवासीहरुिाई लवलभत न माध्र्महरुबाट सूलचत गने । 

▪ व्यवसार्को करको िगत संकिन गरी व्यवसार् करको अलभिेखिाई सम्पलि करको अलभिेखसंग 

आवि गने । 

 

ख) मािपोत वा भलूम कर 

 

हािको अवस्था 

  

नगरपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ३ मा अनसचूी ४ वमोलजम नगरपालिका िेत्रलभत्र सम्पलत कर 

िाग् ने कर बाहकेका अतर् जग्गामा िेत्रफिको आधारमा मािपोत िगाईने व्यवस्था रहकेो छ । अनुसूचीमा 

वडागत रुपमा सडकको पहुाँच अनुसार मोिपोतको दर तोक्रकएको छ । र्स्तो दर प्रलत रोपनी रु ५ देलख रु ५० 

सम्म रालखएको छ । वक्र्ौता मािपोतको सम्बतधमा भने पलहिो बषय ५% िे र सो भतदा मालथ १०% िे 

जररवाना लिई भूलमकर (मािपोत) संकिन गन ेव्यवस्था छ । नगरपालिकािे मािपोत/भूलम करबाट २०७९ 

को बैशाख मलहना सम्ममा रु ४,१२,७५६ संकिन गररसकेको देलखतछ । 
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सभंाव्यता 

 

रामेछाप नगरपालिकाको “नगर वस्तुगत लववरण (नगर प्रोफाईि) भाग १, २०७७” का अनसुार रामेछाप 

नगरपालिकामा खेती र्ोग्र् जमीन ५५४ रोपनी, बारी ६३३९ रोपनी र खेती गनय छाडेको बााँझो बारी ८०७ 

रोपनी गरी कुि ७७०० रोपनी कृलष र्ोग्र् जमीन रहकेो छ । कुि कृलषर्ोग्र् भूलम मध्र्े कररब २०% (१५४० 

रोपनी) जमीन सडकसंग जोलडएको अनुमान गनय सक्रकतछ । नगरपालिकाको खेलतर्ोग्र् भूलमिाई सडक पहुाँच 

र मूल्र्ाङकनको आधारमा लवभाजन गदाय तालिका ८ बमोलजम रकम असुि हुनसक् ने प्रिेपण गररएको छ। 

उल्िेलखत रकम घर र घरिे चचेको जग्गामा िाग् ने सम्पलि कर बाहके नै प्राप् त हुनेगरी लहसाव गररएको छ ।  

 

तालिका 8: मािपोतको संभालवत प्रिेपण 

जमीनको प्रकार रोपनी दर (रु) कुि रकम (रु) 

पक् की सडकिे जोलडएको १५० २५० ३७५०० 

मु्र् बजार र वस्तीमा सडकिे छोएको ३५० ३०० १०५००० 

ग्राभेि सडकिे जोलडएको ३५० १५० ५२५०० 

कच् ची सडकिे जोलडएको ४४० १२० ५२८०० 

पाखोबारी ६३४० ७५ ४७५५०० 

बााँकी अतर् ७० ५० ३५०० 

कुि ७७००   ७,२६,८०० 

 

सधुारका पिहरु 

र्स सम्बतधमा सुधारका पिहरु देहार् अनुसार छनः 

▪ खेलतर्ोग्र् जमीनको र्क्रकन तथ्र्ाङ्क सकंिन गन े। 

▪ सालवकको वगीकरणका आधारमा बढी मूल्र् पने जग्गाको र्थाथय िगत तर्ार पान े। 

 

ग) व्यवसार् कर 

 

हािको अवस्था 

 

नगरपालिकािे आर्थयक ऐन २०७८ मा नगरपालिका िेत्रलभत्र लवलिर् कारोवार गने सघं संस्था, गरै सरकारी 

संघसस्था, व्यापार, व्यवसार् वा सेवामा पूाँजीगत कर िगानी र आर्थयक कारोवारका आधारमा व्यवसार् उपर 

िगाईने र असुि गररने व्यवस्था रहकेो छ । र्स्तो व्यवसार्मा िाग् ने दताय र नलवकरण शुल्क अनसूची ४ र ५ 

मा उल्िेख गररएको छ । नगरपालिका लभत्र कुनपैलन क्रकलसमको व्यापार तथा व्यवसार् गनिे े

नगरपालिकाबाट व्यवसार् ईजाजत पत्र लिई बार्षयक रुपमा नवीकरण गनुयपन ेछ । आर्थयक ऐनमा लवलभत न 

प्रकारका व्यवसार्हरुिाई ९० प्रकारको व्यवसार्मा वगीकरण गरी व्यवसार्को प्रकारको आधारमा बार्षयक 

करको दर तोक्रकएको छ । र्स्तो दर व्यवसार्को क्रकलसम र वगय हरेी बार्षयक रु ५०० देलख रु २०,००० सम्म 

तोक्रकएको छ । नगरपालिकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ को बैशाख मलहना सम्ममा व्यवसार् करबाट रु 
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४,३२,०४६ र व्यवसार् रलजष् रेशन दस्तुरबाट रु ३,३२,६६० गरी कुि रु ७,६४,७०६ संकिन गरेको 

देलखतछ । 

 

सभंावना 

 

नगरपालिकाको नगर वस्तगुत लववरण २०७५ का अनुसार रामेछाप नगरपालिकामा साना तथा घरेि ु

उद्योग, व्यवसालर्क कृलष फमय, होटि/जि/रेष् टुरेतट, सहकारी, बैंक तथा लवलिर् संस्था, खुरा क्रकराना, मक्रदरा 

व्यवसार्, जुिा चप्पि, कस्मेरटक, भााँडाकुडा, कपडा तथा फेतसी पसि, फर्नयचर उद्योग, लनमायन सामग्री तथा 

हाडयवेर्र, स्टेशनरी आक्रद गरी कुि ४६० वटा व्यवसार्हरु संचािनमा रहकेो छ  । नगरपालिकाको रामेछाप 

बजार, भािुखोप बजार, लतिावारी, चारघरे तथा रामपुर भतज्र्ाङ, धारापानी, चास्कु बजार, गोठगाउाँ , 

गोगने, देउरािी, सााँघुटार बजारमा रहकेा व्यापार व्यवसार्, उद्योग तथा स-साना होटि रेष् टुरेतट आक्रद हदेाय 

र्ो सं्र्ा अझ बढेर कररब ५०० रहकेो अनुमान गनय सक्रकतछ । र्स अनसुार उपिधध व्यवसार् र 

नगरपालिकाको आर्थयक ऐन अनुसारको दररेट हदेाय व्यवसार्ीको कर लतन ेसामथ्र्य अनसुार व्यवसार् करको 

सम्भाव्यता लनम् न अनुसार आाँकिन गररएको छः 

 

तालिका 9: व्यवसार् करको अनुमालनत प्रिेपण  

ि.स. व्यवसार्को क्रकलसम सं्र्ा 
औसत बार्षयक 

करको दर 
संभालवत आर् 

१ साना तथा घरेिु उद्योग ७४ ५०० ३७००० 

२ व्यवसालर्क कृलष फमय ४६ ५०० २३००० 

३ होटि, िज, रेष् टुरेतट ६३ १५०० ९४५०० 

४ बैंक तथा लवलिर् सेवा १ १०००० १०००० 

५ सहकारी ८० ५००० ४००००० 

६ मक्रदरा व्यवसार् ३४ १५०० ५१००० 

७ खुरा क्रकराना पसि ५६ १००० ५६००० 

८ सुनचााँदी पसि ८ २५०० २०००० 

९ जुिा चप्पि ११ १००० ११००० 

१० कस्मेरटक पसि १५ १००० १५००० 

११ कपडा तथा फेतसी पसि २२ १५०० ३३००० 

१२ फर्नयससंग तथा होम डेकोर ९ १००० ९००० 

१३ लनमायण सामाग्री तथा हाडयवर्र व्यवसार् १२ ५००० ६०००० 

१४ फर्नयचर उद्योग ७ १५०० १०५०० 

१५ नीलज लवद्यािर् ३ १०००० ३०००० 

१६ लनमायण व्यवसार्ी ८ १०००० ८०००० 

१७ स्टेशनरी तथा पुस्तक पसि १३ १५०० १९५०० 

१८ औषधी पसि ९ १००० ९००० 

१९ ममयत संभार ६ १५०० ९००० 

२० माछामासु पसि २३ १००० २३००० 

जम्मा ५००   १०,००,५०० 

स्रोतः नगर प्रोफाईि, २०७५ 
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त्र्सका अिावा नगरपालिकामा बार्षयक ५० वटा नर्ााँ व्यवसार्हरु दताय हुन ेअनुमान गदाय प्रलत व्यवसार् 

सरदर रु २००० का दरिे थप व्यवसार् कर रु १,००,००० र कररब २०० वटा व्यवसार् नलवकरण वापत 

प्रलत व्यवसार् सरदर रु  १००० का दरि े२,००,००० गरी थप रु ३,००,००० संकिन हुने प्रिेपण गररएको 

छ । र्सरी व्यवसार् कर (नर्ााँ दताय र नलवकरण समेत गरी) कुि रु १३,००,५०० संकिन हुने प्रिेपण 

गररएको छ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

नगरपालिकाको व्यवसार् कर संकिनमा सुधार ल्र्ाउन लनम् न कार्यहरू गनय प्रस्ताव गररएको छः 

 

▪ नगरपालिकामा संचालित व्यवसार् करको दर पुनराविोकन गने । 

▪ सबै व्यवसार्ीिाई व्यवसार् दतायको आह्वान गने तथा धर्वसार् दतायका िालग घमु्ती लशलवरिाई 

हरेक वषय लनरततरता क्रदने । 

▪ धर्वसार्ीहरुमा कर लतनय प्रोत्सालहत गने खािका कार्यिमहरु संचािन गने । 

▪ कर लशिा कार्यिम संचािन गने । 

▪ बढी कर लतने व्यवसार्ीहरुिाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गने । 

 

घ) लवज्ञापन कर 

 

हािको अवस्था 

 

लवद्यमान काननुी व्यवस्था अनुसार नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रका सडक, चोक, सावयजलनक स्थिमा लवज्ञापन 

प्रचार-प्रसार आक्रदका िालग रा् न क्रदने साइन बोडय, ग्िो बोडय स्टि अक्रदमा लवज्ञापन कर िगाउन सक् नेछ । 

संघीर् कानुन अनुसार र्ो प्रदेश सरकारसंग बााँडफााँड हुने कर हो । रामेछाप नगरपालिकाको आर्थयक ऐन 

२०७८ को दफा ७ मा नगरपालिका िेत्र लभत्र हुन े लवज्ञापन, प्रचारप्रसार आक्रदका िालग रा् न क्रदन े

साईनबोडय, ग्िोबोडय, स्टि आक्रदमा अनुसूची ७ बमोलजम लवज्ञापन कर िगाईन ेर असुि गररन ेव्यवस्था रहकेो 

छ । र्स्तो दर नगरिेत्र लभत्र रालखने व्यानर को प्रलत स्क् वार्र क्रफट रु ५० देलख रु १५० सम्म तोक्रकएको छ  

 

सम्भावना 

 

रामेछाप नगरपालिकाको मु्र् सडक आसपास, रामेछाप र सााँघुटार बजार िेत्रमा १२० वगय क्रफटका होर्डयङ 

बोडयहरु २५ वटा जलत र ४० वगय क्रफट जलतका साना ३५ वटा जलत होर्डयङ वा साइन बोडयहरु रालखएका छन ्

। त्र्स्तै चिलचत्र लवज्ञापन वोडय, स्िोरि लभजन वोडय, सटर पेलतटङ, पोि व्यानर, लडलजटि होर्डयङ बोडय, 

छतमालथको लवज्ञापन वोडय आक्रद जस्ता लवज्ञापन वोडयहरु समेत नगरपालिका िेत्रमा रहकेा छन् । तर हाििाई 

नगरपालिकाको आर्थयक ऐनमा भएको दररेट अनुसार होर्डयङ बोडयहरुिाई मात्रै गणना गदाय लवज्ञापन करको 

सम्भाव्यता लनम् न अनुसार आाँकिन गररएको छः 
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तालिका 10: लवज्ञापन करको संभालवत प्रिेपण 

लवज्ञापन सामाग्रीको क्रकलसम साइज (वगय क्रफट) सं्र्ा दर संभालवत आर् 

ठूिा लवज्ञापन वोडय  १२० २५ ५० १५०००० 

साना लवज्ञापन वोडय ४० ३५ १०० १४०००० 

जम्मा       २,९०,००० 

 

सधुारका पिहरू 

 

▪ लवज्ञापनका सामग्री तथा प्रर्ोग भएका स्थानका सतदभयमा र्थाथय तथ्र्ांक संकिन गने । 

▪ नगरपालिकाको आर्थयक ऐनमा लवज्ञापनको करको दफामा उल्िेख भएको अनुसूची नम्वर अनसुार 

लवज्ञापन करको अनसुूची नं िाई लमिाउने । 

▪ नगरपालिकाको अनुमलत लबना जथाभालव रुपमा लवज्ञापनका होर्डयकङ बोडयहरु रा् न लनषेध गने । 

▪ संकलित लववरण अनुसार लवज्ञापन करको दर लनधायरण गने । 

▪ हािको लवज्ञापन करको दर समर्ार्ोजन गने । 

▪ तर्ूनतम संकिन हुन सक् ने रकम र्क्रकन गरी ठेक् का अंक लनधायरण गने । 

▪ सम्भाव्य स्थानहरुमा लवज्ञापन प्रवद्वयनको वातावरण तर्ार गने । 

 

ङ) घर/जग्गा वहाि कर 

 

हािको अवस्था 

 

नगरपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ४ मा घरजग्गा वहाि करको व्यवस्था रहकेो छ । रामेछाप 

नगरपालिका िेत्रलभत्र कुन ैव्यलि वा संस्थाि ेघर, घरेको छत, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), 

कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंलशत तवरिे बहािमा क्रदई प्राप् त गरेको आर्मा नगरपालिकाको आर्थयक 

ऐन २०७८ बमोलजम घर जग्गा वहाि कर िगाईने व्यवस्था अनुसूची ३ मा रहकेो छ । र्स्तो वहाि कर 

१०% तोक्रकएको छ । रामछेाप नगरपालिकाको रामेछाप र सााँघुटार बजार िेत्रमा व्यापाररक र आर्थयक 

गलतलवलधहरु बक्रढरहकेो तथा व्यापाररक भवनहरु लनमायण भैरहकेो छन । तर संस्थागत रुपमा बहािमा बस् ने 

संस्थाहरूि ेअतर् लनकार्को कानूनी प्रावधानका कारण नबुझाई नहुन ेभएको खण्डमा मात्र वहाि कर बुझाउन े

गरेको देलखतछ । त्र्सैि ेवहाि कर पूणय रुपमा कार्ायतवर्न हुन सकेको खण्डमा र्सबाट नगरपालिकािे मनग्र् े

कर सकंिन गने सक् न ेदेलखतछ । नगरपालिकािे आ.व. २०७८/७९ को बैशाख मलहना सम्ममा र्स शीषयकवाट 

रु. १,७२,९०१ असुि गरेको देलखतछ । 

 

सभंावना 

 

रालष् रर् जनगणना २०७८ को प्रारलम्भक प्रलतवेदन अनुसार नगरपालिकाको कुि घरधरुी सं्र्ा ६६६३ रहकेो 

छ । जसमध्र्े नगरपालिका िेत्रमा कररव २०० घरधुरीिे आफ्नो घरजग्गा वहाि क्रदएको अनुमान गनय 

सक्रकतछ । नगरपालिकाको लवद्यमान घरजग्गा वहाि कर (१०%) को आधारमा लवश् िेषण गदाय देहार् 

बमोलजम वहाि कर संकिन हुने प्रारलम्भक अनुमान गनय सक्रकतछ । 
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तालिका 11: घर जग्गा वहाि करको अनुमालनत प्रिेपण 

ि.स. 
प्रर्ोजनका आधारमा 

वहािमा वस् ने 
सं्र्ा (क) 

मालसक 

वहाि 

(ख) 

बार्षयक वहाि (ग) जम्मा वहाि असुिी (घ) 
वहाि कर 

(१०%) ख × १२ क × ग 

१ बैंक तथा लवलिर् संस्था १ ७००० ८४००० ८४००० ८४०० 

२ सहकारी संस्था ८० ३००० ३६००० २८८०००० २८८००० 

४ होिसेि तथा क्रकराना पसि १२० १५०० १८००० २१६०००० २१६००० 

५ होटि तथा रेष् टुरेतट ६३ १५०० १८००० ११३४००० ११३४०० 

७ सटर भाडा १५० १००० १२००० १८००००० १८०००० 

८ घरर्ासी प्रर्ोजनमा बस् नेहरु २०० १००० १२००० २४००००० २४०००० 

कुि ६१४   १८०००० १०४५८००० १०,४५,८०० 

 

सधुारका पिहरू 

 

▪ वहािमा भएका घरजग्गाको िगत संकिन गरी अद्यावलधक गने र सम्पलि करसंग आवि गने । 

▪ घर तथा जग्गा धलन र वहािवािाहरू लबचको वहाि सम्झौता अलनवार्य गने । 

▪ घरजग्गा वहाि रकम मूल्र्ांकन गनय संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रलत वगयक्रफटका दरिे 

वहाि मूल्र् अनुसूचीमा उल्िेख गने र सो वमोलजम वहाि रकम लनधायरण गरी कर सकंिन गने । 

▪ घरजग्गा वहाि कर संकिन कार्यलवलध तजुयमा गन े। 

 

च) जलडबरुट, कवाडी र लजवजतत ुकर 

 

हािको अवस्था 

 

नगरपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ६ मा जलडबटुी, कवाडी, जीवजतत ुकरको व्यवस्था गररएको छ 

। जसमा नगरपालिकाको िते्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे उन, खोटो, जलडबुटी, नवकस, कवाडी माि र 

प्रचलित कानुनिे लनषेध गरेको जीवजतत ुबाहकेका अतर् मृत वा माररएका जीवजततकुो हाड, लसङ, प्वााँख, 

छािा जस्ता वस्तकुो व्यवसालर्क करोवार गरेवापत अनुसूची ६ वमोलजम कर िगाईने र असुि गररन े

व्यवस्था छ । उन, खोटो, फि, लवज जाती, जलडबुटी, वनकस; कवाडी मािसामान; पुन प्रशोधन गरी प्रर्ोग 

गनय लमल्ने र प्रचलित काननुिे लनषेध गररएको जीवजततु वाहकेका अतर् मृत वा माररएका जीवजततुको हाड, 

लसङ, प्वाख, छािा आक्रद गरी ४ वटा क्र्ाटोगरीमा लवभाजन गरी जलडबुरट, कवाडी र लजवजततु करको दर 

रु १ देलख रु १०,००० (बोलधलतच) सम्म तोक्रकएको छ । तर र्ी शीषयकहरुमा नगरपालिकािे हािसम्म कुन ै

कर सकंिन गनय सकेको छैन । 

 

सभंावना 
 

नगरपालिकाकाको कररब ६०% भूलम वनिे ढाकेको र सबै वडाहरुमा सामुदालर्क वनहरु रहकेोिे र्हााँ 

लवलभत न प्रजातीका गैरकाष् ठ र वनजतर् जरटबुटीहरु पाईने गरेको छ । त्र्सैगरी नगरपालिकाको रामेछाप र 

सााँघुटार बजारमा िमश शहरीकरण भरैहकेो छ । जसि ेगदाय कवाडी मािवस्तुको संकिन र लनर्ायत हुन ेसक् ने 

संभावना समेत रहकेो छ । त्र्सैगरी जलडबुटीको संकिन तथा लबिी सम्बतधमा कुनै तथ्र्ांक नभए पलन 
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आसपासको ग्रामीण िेत्रमा र्सको उत्पादन र लविीको संम्भाधर्ता देलखतछ । रामेछाप नगरपालिकाका 

ग्रालमण भेगमा कुखुरा, खसी, बोका, भैसीहरुको पािनपोषण हुने भएकोिे नगरपालिकाबाट भिपुर, 

िलितपुर र राजधानी काठमाण्डौ उपत्र्कामा मासु र छािाको लनकासी हुन सक् ने संभावना समेत रहकेो छ 

। त्र्सैिे र्स नगरपालिकामा उल्िेलखत लशषयकमा कवाडी तफय  १ िाख, जलडबुटी तफय  ५ िाख, पशुजतर् पदाथय 

तफय  १ िाख गरी ७ िाखसम्म बार्षयक कर संकिन हुने प्रारलम्भक अनुमान गररएको छ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

जलडबुटी, कवाडी र लजवजततु कर संकिनको िालग लनम् न पिहरुमा सुधार ल्र्ाउनुपने देलखतछः 

 

▪ व्यवसार्ीहरुको दताय र अलभिेखीकरण गने । 

▪ कवाडी वस्तुहरुको व्यवसालर्क कारोवार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी वार्षयक ठेक् का वतदोवस्त गरी 

कर सकंिन गन े। 

▪ जडीबुटीको र लजवजततुको उपिधधता पिा िगाई कारोबारमा कर संकिन शुरुवात गने । 

▪ जलडबुटी, कवाडी तथा जीवजततुको व्यावसालर्क रुपमा कारोवार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी 

कारोवारको आधारमा कर सकंिन गने । 

 

३.३.२ गरै कर राजश् व 

क) घर नक्शा पास एव ंरलजष् रेशन दस्तरु 

 

हािको अवस्था 

 

नगरपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ मा घर नक्शापास सम्बलतध दफा व्यवस्था उल्िेख गरेको देलखदैन । तर 

उि ऐनको अनुसूची १० को “सेवा शुल्क, दस्तुरको दर” अततरगत िम सं्र्ा २५ मा भने घरको नक्शा पास 

सम्बतधी दस्तुर र िम सं्र्ा २६ मा घरको नक्शा अलभिेलखकरण दस्तुर उल्िखे भएको पाईतछ । 

नगरपालिकामा हाि नक्शापास अलनवार्य गररएको भएतापलन नगरपालिकाका अलधकांश वडाहरु ग्रालमण 

प्रकृलतका रहकेोिे उि वडाहरुमा घर तथा भवन लनमायण गदाय नक्शापास सम्बतधी व्यवस्थाको चेतनाको 

अभाव र नगरपालिकाको कम पहुाँचिे गदाय नक्शा पास लबनै घर लनमायण गने चिन लवद्यमान छ । 

नगरपालिकाको घर नक्सा पास दस्तुर आर सीसी घर, ढंुगा माटोको घर र रसको घर अनुसार आसासीर् र 

व्यवसालर्क गरी प्रलत स्क् वार्र क्रफट रु १ देलख रु ९ सम्म तोक्रकएको छ । त्र्सैगरी घरको नक्सा अलभिेलखकरण 

दस्तुर प्रलत स् क् वार्र क्रफट रु २ देलख घरको वनावट र स्वालमि अनुसार रु १००० सम्म तोक्रकएको छ । 

नगरपालिकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ को बैशाख मसातत सम्ममा घर नक्शा पास रलजष् रेशनबाट रु 

३,२६,६२५ सकंिन गरेको देलखतछ । 

 

सम्भावना 

 

र्स नगरपालिकाको रामेछाप र सााँघुटार िेत्रमा बढ्दो शहरीकणसंगै भवन लनमायणमा लतव्रता देलखतछ । हाि 

र्स िेत्रमा प्रार्ः जसो तर्ुनतम १२०० वगय क्रफटका घरहरू लनमायण भईरहकेा छन् । आगामी आर्थयक बषयमा 

र्स नगरपालिकामा कररब ७० वटा नर्ााँ घर लनमायण हुने र सरदर प्रलत वगय फुट रु १० रुपैर्ा नक्शापास 
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दस्तुर िगाउदा पलन रु ८,४०,००० रुपैर्ा संकिन हुन सक् ने देलखतछ । त्र्स्तै पुराना १०० वटा घर नक्सा 

पासको दार्रामा आउन सक् ने अनुमान गनय सक्रकतछ । त्र्सबाट प्रलत घर तर्ूनतम रु १,००० दस्तुर संकिन 

भएमा पलन थप रु १,००,००० आम्दानी भै कुि रु ९,४०,००० हुने सम्भावना देलखतछ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

▪ घर अलभिेखीकरण तथा नक्सापास प्रक्रिर्ािे भवन लनमायण प्रक्रिर्ािाई लनर्मन समेत गने भएकोि े

र्सिाई प्रभावकारी वनाउन ेतफय  पहि गने । 

▪ घर अलभिेखीकरणका िालग सावयजलनक सूचना जारी गरी वैंक तथा लवलिर् संस्थाहरुसाँग समतवर् 

गने । 

▪ मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनुसार नक्सापास प्रावधान कडाईका साथ िागु गन े। 

▪ घरको तल्िा, बनोट तथा क्रकलसमका आधारमा दस्तरुको दर समर्ानुकुि पररमाजयन गने । 

▪ घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन दस्तुर सम्बलतध दफा नगरपालिकाको आर्थयक ऐनमा थप गने सो 

वमोलजम छुटै अनुसूची तर्ार गरी नक्शा पास र अलभिलेखकरणको दस्तुर आर्थयक ऐनमा समावेश 

गने । 

▪ नगरपालिका गठन पूवय वनेका घरहरूको अलभिेखीकरणको िालग दस्तुर आर्थयक ऐनमा समावेश 

गने। 

▪ नक्सापासको िालग मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनुसार भवन लनमायण भए नभएको लनरततर 

अनुगमन गने । 

 

ख) वहाि लवटौरी शलु्क 

 

हािको अवस्था 

 

नगरपालिका िेत्रलभत्रका सावयजलनक, पती वा ऐिानी जग्गािाई उपर्ोग गरी वनाईएका टहरा, छाप्रा वा 

पसि वा आवास तथा नगरपालिकािे तोकेको सावयजलनक स्थि, हाटबजार, मेिा, जात्रा आक्रदमा संचािन 

भएका पसिमा नगरपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ बमोलजम वहाि लवटौरी शुल्ि िगाईने व्यवस्था 

नगरपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ९ रहकेो छ । र्स्तो शुल्क आफ्नो रेखदेखमा रहकेो सावयजलनक 

स्थि, ऐिानी जग्गा वा वाटोको छेउको जग्गामा भएमा प्रलत स्क् वार्र क्रफट रु २ तोक्रकएको छ । त्र्सैगरी 

सावयजलनक स्थि, हाटबजार, मेिा, जात्रा आक्रदमा थापेका पसि वगीकरण अनुसार प्रलत पसि रु ५ देलख रु 

१३० सम्म वहाि लवटौरी शुल्क तोक्रकएको छ । नगरपालिकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ को बैशाख मसातत 

सम्ममा वहाि वरौटी शुल्क वापत रु १,९२,२०० रकम संकिन गरेको देलखतछ ।  

 

सभंावना 

 

नगरपालिकाको मु्र् बजार िेत्र (रामेछाप बजार, भािुखोप बजार, लतिावारी, चारघरे तथा रामपुर 

भतज्र्ाङ, धारापानी, चास्कु बजार, गोठगाउाँ , गोगने, देउरािी, सााँघुटार बजार)  र सडक आसपासमा रहकेा 

सडक अलधकार िेत्रमा लनमायण गररएका टहरा, होटेि, रेष् टुरेतटहरुसाँग वहाि लवटौरी शुल्क असुि गनय सक्रकतछ 
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। नगरपालिकामा सडक िेत्रमा लनमायण भएका टहरा र पसिहरु गरी कररब २५० को सं्र्ामा रहकेा र 

लतनीहरुसाँग प्रलत पसि वार्षयक रु १००० को दरिे असुि गदाय रु २,५०,००० आर् प्राप् त हुन ेदेलखतछ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

नगरपालिकाको वहाि लवटौरी शुल्कमा सुधारको िालग लनम् नानुसार प्रस्ताव गररएको छः 

 

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

▪ संकलित लववरणका आधारमा पसि, टहरा, छाप्राहरुको वगीकरण गरी वहाि लवटौरी शुल्क संकिन 

गने । 

▪ आर्थयक ऐनको वहाि लवटौरीको दफामा उल्िेख भएको अनुसूची नम्वर अनुसार अनसुूचीको नम्वर 

लमिाउने । 

 

ग) लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरु 
 

हािको अवस्था 

  

नगरपालिकाको आर्थयक ऐनको दफा ११ मा लवलभत न प्रकारका सेवा शुल्क र दस्तरुको व्यवस्था गररएको छ 

र सो बमोलजम लवलभत न क्रकलसमका सेवा शुल्क र दस्तुरको दर आर्थयक ऐनको अनुसूची १० उल्िेख गरेको छ 

। र्स्ता शुल्क र दस्तरुहरु कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा वडा कार्ायिर्बाट सकंिन हुाँदै आएको छ । 

नगरपालिकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ मा लसफाररश दस्तुरबाट रु ६,३३,६०२, नाता प्रमालणत दस्तुरबाट 

रु २४,२४० र अतर् प्रशासलनक सेवा शुल्कबाट रु ३,९४,३६६ गरी कुि रु ७,४२,२३१ सकंिन गरेको 

देलखतछ । 

सम्भावना 

 

कार्यशािा गोष् ठीका दौरान भएको छिफि तथा वतयमानमा ९ वटा वडाहरूि ेगने लवलभत न लसफाररशको 

आधारमा र्हााँ वार्षयक कुि १०,००० जलत लवलभत न क्रकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत कागजात जारी हुन े

अनुमान गररएको छ । लवद्यमान दर अनुसार प्रलत लसफाररश औसत रु. १५० कार्म भएमा लसफाररश तथा 

प्रमालणत दस्तुर बाट वार्षयक कुि रु १५,००,००० संकिन हुन सक् ने अनुमान गररएको छ ।  

 

सधुारका पिहरू 

  

▪ लवलभत न क्रकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुरहरूको दरमा सामातर् फेरवदि गने ।  

▪ लसफाररश वा प्रमालणत गनुय पूवय दस्तुर लतरे नलतरेको प्रमाण समावेश गने प्रणािी स्थालपत गने । 

▪ दस्तुर नबुझाएसम्म सम्बलतधत अलधकारीिे लसफाररश वा प्रमालणत नगने । 

▪ आर्थयक ऐनमा लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुरको लभतदै दफा थप गरर सो वमोलजम िाग् ने शुल्क र 

दस्तुरहरु अनुसचूीमा उल्िेख गने । 
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घ) सरकारी सम्पलिको बहाि र लविीबाट प्राप् त आर् 

 

हािको अवस्था  

 

नगरपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा १२ मा नगरपालिकािे आफ्नो लवलभत न सम्पलतहरु लविी गनय 

सक् ने व्यवस्था रहकेो छ र लविी शुल्कको दर अनुसूची १० र १२ मा तोक्रकएको छ । जस अनुसार नक्शा पास 

लनवेदन फाईिको मूल्र् प्रलत गोटा रु ५००, एम्बुिेतसको सेवा एकातफय  प्रलत क्रकिोलमटर भाडा रु ५०, व्याकहो 

िोडरको इतधन बाहकेको भाडा प्रलत घण्टा रु १२००, स्काभेटरको भाडा इतधन बाहके प्रलत घण्टा रु २००० 

र रटप्परको भाडा इतधन बाहके प्रलत क्रदन रु ५००० तोक्रकएको छ । नगरपालिकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ 

को बैशाख मसातत सम्ममा सरकारी सम्पलतको वहाि बाट रु ४,१५,२६७ संकिन गरेको छ । 

 

सम्भावना  

 

नगरपालिकाको स्वालमत्वमा भएका सम्पलिहरू जस्तै व्याकहो िोडर, रटफर, ट्र्र्ाक्टर, एम्बुिेतस, सभा हि, 

प्रोजेक्टर आक्रदको बहाि साथसाथै बोिपत्र फाराम, राजपत्र, पुस्तक, नक्शा लबिी आक्रदको हकमा आर्थयक 

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आम्दानी गनयसक् ने देलखतछ । त्र्सैिे नगरपालिकाि ेआफ्नो सम्पलतको वहाि 

र लविी वापत तिलसि वमोलजमको शुल्क संकिन हुने प्रिेपण गररएको छ । 

 

तालिका 12: सरकारी सम्पलतको बहाि र लबिीबाट हुन ेसंभाव्य आर्को लववरण 

ि.स. स्वालमिको रहकेो सम्पलत अनुमालनत आर् (रु) 

१ जेसीलभ (व्याक हो िोडर) भाडा २००००० 

२ एम्बुिेतस भाडा ५०००० 

३ रटप्पर भाडा २००००० 

४ लपक अप १५०००० 

५ वैठक हि भाडा १५००० 

६ प्रोजेक्टर भाडा ७००० 

७ राजपत्र, पुस्तक, नक्शा लवक्रि १०००० 

८ बोिपत्र फाराम लबिी १५०००० 

जम्मा ७,८२,००० 

 

सधुारका पिहरु 
 

▪ नगरपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको लववरण र्क्रकन गरी 

सबै सम्पलिको बहाि र लबिी सम्बतधी दफा आर्थयक ऐनमा समावेश गरी सो अनुसारको रकम 

अनुसूचीमा रा् ने ।  

▪ नगरपालिकाको सम्पलि बहािमा िगाउने सम्बतधमा कार्यलवलध तजुयमा गरी कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने। 

▪ कार्यलवलधमा उलल्िलखत शतयहरू पािाना भए नभएको आवलधक रुपमा अनुगमन गने । 
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ङ) जग्गा रेखाङ्कन दस्तरु 

 

हािको अवस्था 

 

नगरपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ मा जग्गा नापजााँच गनय प्रालवलधक (अमीन) क्रफल्डमा खटाउाँदा िाग् ने 

शुल्कको दर सम्बतधी दफाको व्यवस्था गररएको छैन तर जग्गा रेखाङ्कन वापतको शुल्क तथा दस्तुरको दर 

भने अनुसचूी १० (सेवा शुल्क, दस्तुरको दर) को िम सं्र्ा १ मा उल्िेख गररएको छ । र्स्तो दर नगरपालिका 

िेत्रलभत्र रहकेा वडाहरुको िालग प्रलत क्रकिा प्रलत पटक रु २१०० तोक्रकएको छ । तर जग्गा रेखाङ्कन दस्तरु 

वापत नगरपालिकािे हािसम्म राजश् व सकंिन गन ेसकेको देलखदैन । 

 

सभंावना 

 

रामेछाप नगरपालिकाको रामेछाप र सााँघुटार बजार िते्रमा शहरीकरणसंगै घरजग्गाको कारोवार बढदै 

गैरहकेो र लबकास लनमायण कार्यिे समेत लतब्रता पाएसंगै जग्गा रेखाङ्कन कार्यसमेत बढन गएको छ । जसि े

गदाय बषयमा ५० वटा मात्र जग्गा रेखांङकन भएपलन र्सबाट तर्ूनतम रु २,००० को दरिे पलन रु १,००,००० 

दस्तुर संकिन हुने देलखतछ । 

 

सधुारका पिहरु 

 

▪ आर्थयक ऐनमा जग्गा रेखाङ्कन सम्बतधी दफा थप गरी सो वमोलजम अनुसूचीमा जग्गा रेखाङ्कनको 

दर उल्िेख गने । 

▪ वडाको स्थान लवशेष अनुसार दस्तुर िागू गने । 

 

च) ढंुगा, लगटी, वािवुा, दहिर बहिर शलु्क 

 

हािको अवस्था 

 

नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारलम्भक वातावरणीर् परीिणबाट 

तोक्रकएको पररमाणमा स्िेट, ढंुगा, लगट्टी, बािुवा एवम् माटोजतर् वस्तु लबिी गनय सक् ने प्रावधान छ । तर 

रामेछाप नगरपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ मा ढंुगा, लगरट, वािुवा दहिर बहिर शुल्क सम्बतधी कुन ै

व्यवस्था गररएको छैन तर आर्थयक ऐनको दफा १२ को उपदफा १२ मा नगरपालिकािे आफ्नो स्वालमिमा 

रहकेो सम्पलत वा आफ्नो रेखदेखमा रहकेो सावयजलनक स्थिबाट उत्पादन हुने ढंुगा, लगट् टी, वािुवा, माटो, 

काठ, दाउरा, जराजुरी, स्िेट आक्रदको प्राकृलतक एवं खानीजतर् वस्तुहरुको लविी गनय सक् ने प्रावधान रहकेो 

छ । सो वापतको लविी शुल्क दर अनुसूची ११ मा उल्िखे गररएको छ । र्स्तो शुल्क ढंुगा, चुनढंुगा, लगट्टी, 

वािुवा, स्िेट, ग्राभेि, रोडा, घाटगद्दी एवं लबिी (स्वीकृत खानी िेत्र बाहके) शुल्क प्रलत घट क्रफट रु ३ देलख 

रु ६ सम्म तोक्रकएको छ । त्र्सैगरी माटो घाटगिी एवं लबिी (स्वीकृत खानी िेत्र बाहके) शुल्क प्रलत घन 

लमटर ५० पैसा देलख रु २ सम्म तोक्रकएको छ । नगरपालिकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ को बैशाख मसातत 

सम्ममा ढंुगा लगटी वािुवाको लविीबाट रु ५८,६५० संकिन गरेको छ । 
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सम्भावना 

 

रामेछाप नगरपालिकाको नगर प्रोफाईि २०७५ अनसुार नगरपालिकामा फिाम खानी (सुकाजोर, रामेछाप, 

लहमगंगा), स्टेि ढंुगा (ओख्रेनी), मावयि ढंुगा (लहमगंगा), चुन ढंुगा (लहमगंगा, सुकाजोर, रामपुर, रामेछाप), 

कुररन ढंुगा (रामपुर, सुकाजोर), लगटी तथा िसर (ल्र्ाङ ल्र्ाङ, रामपुर, ओख्रेनी, लहमगंगा, सुकाजोर), 

वािुवा (हर्दयनी, लवताय, घनघेाट, सााँघुटार चुक्रकर्ा, कोिातजोरघाट, लिखुवेनी, जिजिे), अभ्रख (रामपुर, 

सुकाजोर), तामा (देउरािी, सााँघुटार) र लशसा खानी (लहमगंगा) को िेत्रहरु छन । नगरपालिकाका रामेछाप 

र सााँघुटार िेत्रमा नर्ााँ घरहरु लनमायण रहकेोिे भवन लनमायण तथा अतर् भौलतक संरचना लनमायणको िालग 

ढंुगा, लगट्टी, रोडा र वािुवाको ठूिो माग रहकेो छ । त्र्सैिे नगरपालिका लभत्रका खानीका स्रोतहरुमा 

वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गरी ठेक् का िगाउन सकेमा र्स लशषयकबाट नगरपालिकािाई थप आर् वृलि 

हुनगई कररब रु. १०,००,००० जलत वार्षयक आर् संकिन हुने देलखतछ। 

 

सधुारका पिहरु 

 

▪ आर्थयक ऐनमा ढंुगा, लगटी, वािुवा, दहिर बहिर शुल्क सम्बतधी दफा थप गरी अनुसूचीमा शुल्कहरु 

तोक् ने । 

▪ संभालवत िेत्रको प्रारलम्भक वातावरणीर् अध्र्र्न परीिण गरी अध्र्र्न प्रलतवेदन तर्ार गने । 

▪ वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदनिे लसफाररश गरेका मापदण्ड लभत्र रहरे उत्खनन् तथा लबिी कार्यका 

िालग ठेक् का आव्हान गन े। 

▪ संकिन कार्यको लनर्लमत रुपमा अनुगमन गरी अध्र्र्न प्रलतवेदनिे लसफाररश गरेको मापदण्ड लभत्र 

मात्र रहरे उत्खनन् हुने कार्य सुलनलश् च गने । 

▪ ऐन लनर्म लवपररत गने ठेकदारिाई कारबाही गने र दण्ड जररवानाको प्रावधान समावशे गने । 

 

छ) पर्यटन शलु्क 

 

हािको अवस्था 

 

नगरपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ मा पर्यटन शुल्क सम्बतधी दफा छैन र अनुसूचीमा समेत पर्यटन शुल्क 

तोक्रकएको छैन । नगरपालिकािे हािसम्म पर्यटन शुल्क सकंिन गनय सकेको छैन तर आर्थयक बषय २०७९/८० 

मा पर्यटन शुल्िबाट रु ५०,००० संकिन गने िक्ष्र् लिएको छ । 

 

सभंावना 

 

रामेछाप नगरपालिकाको क्रदघयकालिन सोंच (कृलष, पटयर्न, सडक, खानेपानी हाम्रो पूवायधार, रामेछाप नगर 

लवकासको क्रदगो आधार) मा पर्यटन एक अलग्रलण िेत्रको रुपमा पलहचान भएको छ । नगरपालिका लभत्र 

ऐलतहालसक भंगेरी नगरी, ऐलतहालसक सााँघुटार, ऐलतहालसक लतल्केस्थान गढी, डुकुरससहं डााँडा र नव लनर्मयत 

महादेव मलतदर, लभमसेन मलतदर ल्र्ाङ ल्र्ाङ, तारकेश् वर महादेव, केविेश्वर महादेव, हार् जालत, लवलवधता 

र्ुि प्राकृलतक सुतदरता र संस्कृलत भएकोिे र्हााँ आततररक र बेदैलशक दवुै पर्यटनको प्रशस्त संभावना रहकेो 

छ । नगरपालिका लभत्र बार्षयक ३०० लवदेशी पर्यटकहरु मात्र आए भने प्रलत पर्यटक रु २५० मात्र पर्यटन 
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शुल्क लिदा पलन बार्षयक रु ७५,००० पर्यटन शुल्क असिु हुनसक् ने देलखतछ । त्र्सैगरी स्वदेशी पर्यटकिाई 

समेत प्रलत पर्यटक रु २५ शुल्क तोक् ने हो भने थप रु २५,००० असुि भै पर्यटन शुल्कबाट कुि रु १,००,००० 

असुि हुन सक् ने सभंावना रहकेो छ । 

 

सधुारका पिहरु 

 

▪ पर्यटक्रकर् स्थि र गलतलवलधहरु अनुसार आर्थयक ऐनमा पर्यटक्रकर् शुल्क तोक् ने । 

▪ आर्थयक ऐनमा पर्यटन शुल्कको दफा थप सो अनुसार अनसुचूीमा पर्यटन स्वदेशी पर्यटक र 

लवद्याथीहरुको िालग पलन पर्यटन शुल्क तोक् ने । 

▪ स्थालनर् पर्यटक्रकर् िेत्रहरुको प्रचार प्रसार गन े । 

▪ स्थानीर् पर्यटन लवकास सलमलत र नीलज िेत्रसंग पर्यटन शुल्क सम्बतधी परामशय, समतवर् र 

सहकार्य गन े
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पररच्छेद - चारः आर् सकंिनको संस्थागत िमता तथा सकंिन अवस्था 

र्स पररच्छेदका उपखण्डहरुमा रामेछाप नगरपालिकाि ेराजश् व पररचािनमा गरेका प्रर्ासहरू तथा आर् 

संकिनको अवस्थािाई छोटकरीमा व्या्र्ा गररएको छ । र्सिे नगरपालिकाको आर् संकिनको िालग 

संस्थागत िमतामा सुधार गनय गनुयपने कार्यहरू पलहचान गनय सहर्ोग पुग् ने छ । 

 

४.१ राजश् व पररचािन सम्बतधी नीलत तथा सरं्तत्र 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीर् राजश् व परामशय सलमलत सम्बतधी व्यवस्था 

रहकेो छ । र्स सलमलतिे राजश् व सम्बतधी नीलत तथा काननू तजुयमा, संशोधन, पररमाजयन र सोको पररपािना 

सम्बतधी परामशय, राजश् वको स्रोत, दर, दार्रा लवश् िेषण गरी प्राप् त हुनसक् ने राजश् वको लवश् िषेण, अनुमान, 

कर, गैरकर, सेवा शुल्क, दस्तुर आक्रदको दर सम्बतधमा परामशय क्रदने जस्ता कार्यहरु गदयछ । नगरपालिकामा 

भखयर नर्ााँ जनप्रलतलनलधहरु लनवायलचत भएर आएकोिे नर्ााँ राजश् व सलमलत गठन भैसकेको छैन । तर स्थानीर् 

सरकार संचािन ऐन २०७४ िे देहार्का पदालधकारीहरु रहने गरी राजश् व परामशय सलमलतको व्यवस्था 

गरेको छ । 

तालिका 13: राजश् व परामशय सलमलतको लववरण 

ि.सं. पद लजम्मेवारी 

१ नगरपालिकाको उप-मर्ेर संर्ोजक 
२ प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत सदस्र् 
३ मलहिा कार्यपालिका सदस्र् सदस्र् 

४ कार्यपालिका सदस्र् सदस्र् 

५ राजश् व शाखा प्रमुख सदस्र् सलचब 

६ नगर उद्योग वालणज्र् संघको प्रलतलनलध सदस्र् 

 

नगरपालिकाको राजश् व पररचािनमा प्रभावकाररता ल्र्ाउनका िालग राजश् व परामशय सलमलतको बैठक गरी 

राजश् वको दर लनधायरण लसफाररस, वार्षयक राजश् व अनुमान आक्रद लनणयर् गन ेगरेको देलखतछ । नगरपालिकाि े

आर्थयक बषयको २०७८/७९ को िालग आर्थयक ऐन पाररत गरेको छ । राजस्व परामशय सलमलतको बैठक वसी 

आततररक आर्को दररेट प्रस्ताव गरर नगरसभािे सो दररेट स्वीकृत गरेका छ । आर्का लशषयकगत दार्रा 

तथा उि दार्राका दररेटहरू राखी नगरसभा माफय त् आर्थयक ऐन २०७८ पाररत गररएको छ । 

नगरपालिकाको नीलत तथा कार्यिम २०७८/७९ िे राजश् व संकिन तथा पररचािनको िालग देहार् 

वमोलजमको नीलतहरु अविम्वन गरेको छः 

 

1) नगरपालिका िेत्रमा राजश् व संकिनका संभावना अध्र्र्न गरी नगरपालिकािे संकिन गने लवलभत न 

(दस्तुर तथा शुल्क) संकिनिाई पररस्कृत बनाई लवस्तृलतकरण गरी करको दर भतदा पलन करको 

दार्रा फराक्रकिो बनाउन प्रर्ास गररने छ । 

2) राजश् व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररने छ । 

3) समसामलर्क राजश् व पररचािन तथा नगरपालिकािे अविम्बन गरेका राजस्व नीलतका बारेमा 

करदाता लशिा तथा अलभमुलखकरण कार्यिम सचंािन गरी ससुूलचत गररनेछ । करको दार्रामा 
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नआएका तथा आएर पलन लनर्लमत नवीकरण नगरेका करदाताहरुिाई करको दार्रा लभत्र ल्र्ाउन 

करदाता सचेतना कार्यिम सचंािन गररनेछ । 

4) कर प्रणािीिाई सरि र पारदशी बनाउाँ दै नगरपालिका िेत्रलभत्र संचािन हुने नगर कर व्यवस्थापन 

प्रणािीिाई सु्दढृ बनाउन नगर कर अनुगमन टोिी गठन गरी करदाताहरुिे लतरेको करको लववरण 

रुजु गने कार्यिम संचािन गररने छ । 

5) गैर कर आम्दानीको पलहचान नभएका िेत्रहरुको खोजी गरी आततररक आम्दानीिाई वृलि गररने छ। 

6) नगर िेत्रलभत्र रहकेा लवलभन्न खानी तथा खलनज िेत्रको सम्भाव्यता अध्र्र्न गरी उपर्ोगमा ल्र्ाउन े

नीलत अविम्बन गररनेछ । 

7) राजस्व सकंिन सम्बतधी स्पष् ट कानून, कार्यलवलध र मापदण्ड तर्ार गररनेछ । कर प्रशासनको 

सुदकृ्रढकरण गरी कार्यिमता अलभवृलिका िालग कार्यिम संचािन गररनेछ । 

8) नगरपालिकािे िक्ष्र् अनुरुपको राजस्व प्राप् त गनय करदाताहरुिाई समर्मै कर लतनय उत्पे्रररत गनय 

करदाताहरुको उपलस्थलतमा कर वषय कार्यिम सचंािनमा ल्र्ाइने छ । चािु आर्थयक वषयमा उत्कृष् ट 

करदाता छनौट गरी सम्मान गने कार्यको थिनी गररनेछ । 

9) नगरपालिकाको आर्मा सकारात्मक र्ोगदान पुग् ने ढंगिे कर संकिनमा उद्योग वालणज्र् संघ र 

सरोकारवािा अतर् संघ संस्थाहरुसाँग समतवर् र सहकार्यिाई लनरततरता क्रददै लवशेष कार्यर्ोजना 

बनाई कार्ायतवर्न गररनेछ । 

10) नगरपालिकाबाट प्रवाह गररने सम्पूणय सेवाहरुिाई राजश् व दालखिा गरेको आधारमा मात्र प्रवाह 

गररनेछ र सेवा प्रवाह तथा राजश् व संकिनमा लडलजटि पेर्मेतट लवलध अपनाईनेछ । 

11)  कर प्रणािीमा रहकेा समस्र्ा अध्र्र्न गरी समग्र राजस्व अलभवृलि गनय राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

तर्ार गरी कार्ायतवर्न गररनछे । 

 

नगरपालिकाको राजश् व प्रशासन 

 

नगरपालिकाको राजश् व प्रशासनिाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीलत नगरपालिकािे चािु बजेटमाफय त पलन 

लिएको छ । र्सको प्रभावकाररताका िालग गनुयपने कार्यहरुमा जनशलि व्यवस्थापन, राजश् व शाखाको 

संस्थागत लवकास, राजश् व सम्वतधी कार्यर्ोजना तजुयमा, मािपोत कार्ायिर्बाट स्थानीर् जग्गाको िगत 

अद्यावलधक, करदाताहरुको पलहचान र िगत अलभिेखीकरण, कर तथा गरै करका स्रोतहरुको पलहचान 

गनुयपने रहकेो छ । र्सैगरी राजश् व प्राप् त हुन े पूाँजीगत लनमायण, पर्यटकीर् िेत्रहरुको प्रवद्वयन, धार्मयक 

ऐलतहालसक स्थिहरुको प्रचार प्रसारका साथै मनोरतजर र प्राकृलतक पर्यटन पूवायधार लवकास तथा प्रवद्वयन 

गनुयपने छ । वडास्तरमा काम गने कमयचारीिाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राजश् व सकंिन कार्यमा पररचािन 

गनुपने हुतछ । साथै नगरपालिका तथा वडा कार्ायिर्का राजश् व प्रशासनसाँग सम्बलतधत कमयचारीहरुिाई 

राजश् व र आर्का लशषयकका लवषर्मा अलभमुखीकरण र अलभिेख व्यवस्थापन सम्बतधी िमता लवकास 

तालिमिे नगरपालिकाको राजश् व अलभवृलिमा महत्वपूणय र्ोगदान क्रदने सक् ने देलखतछ । 

 

४.२ आर् सकंिनको ससं्थागत िमता 

संगठन सरंचनामा नगरपालिकािे प्रशासन, र्ोजना तथा अनुगमन शाखा अततगयत रहन ेगरर राजस्व उपशाखा 

गठन गने प्रावधान वमोलजम राजश् व उपशाखाबाट काम भैरहकेो देलखतछ । राजश् व उपशाखा अततगयत नै वडा 
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कार्ायिर्हरूबाट वडा सलचव तथा राजश् व उप-शाखाका कमयचारीहरु माफय त राजश् वको संकिन तथा 

अलभिेखीकरण गररंदै आएको छ । नगरपालिकामा स्थिगत सवेिण, टेलिफोन अततरवाताय तथा लवलभत न 

सूचनाका आधारमा हदेाय हाि नगरपालिकाको राजस्व सकंिनको अवस्था देहार्अनुसार रहकेो  छः 

 

▪ नगरपालिकािे राजश् व सकंिन कार्यिाई लछटो छररतो, पारदशी र सेवाग्राहीमुखी बनाउने उदेश्र्ि े

राजश् व सफ्टवेर्रहरु प्रर्ोगमा ल्र्ाएको देलखतछ ।  

▪ नगरपालिकामा राजश् व पररचािन तथा आततररक िेखा पररिण शाखा रहकेो छ जहााँ िेखा अलधकृत 

र सह-िेखापाि गरी २ जना कमयचारी छन भन ेसबै वडाहरुमा वडा सलचव माफय त राजश् व संकिन 

हुाँदै आईरहकेो छ । 

▪ नगरपालिकाको राजश् व शाखा र  ९ वटै वडाहरुमा कम्प्र्ुटर लवलिङ प्रणािी प्रर्ोग भएको छ । 

▪ ९ वटै वडा कार्ायिर्हरुबाट नगदी तथा सलम्पत कर, भूलम कर तथा मापिोत असुि हुाँदै आईरहकेो 

छ तर नगरपालिकाको शाखाबाट सम्पलत कर असुिी हुने छैन । 

▪ नगरपालिकाको राजश् व शाखामा राजश् व असुिीका िालग २ वटा कम्प्र्ुटर तथा लप्रतटरको व्यवस्था 

छ भने ९ वटै वडा कार्ायिर्को आफ्नै भवनबाट राजश् व असुिी हुाँदै आईरहकेो छ । 

▪ राजश् व पररचािन तथा आततररक िेखा पररिण शाखा अततगयत व्यवसार् दताय तथा नलवकरण 

उपशाखा, नगरपालिकामा राजश् व संकिन काउतटर, सबै वडाहरुमा राजश् व सकंिन केतर र “घ” 

वगयको लनमायण ईजाजत उपशाखा संचािनमा रहकेो । 

▪ सफ्टवेर्रमा राजस्वका शीषयकहरू हाि नेपाि सरकारिे व्यवस्था गरेको राजस्व कोड तथा शीषयक 

अनुसार राजश् व संकिन हुने गरेको । 

▪ “घ” वगयको लनमायण इजाजत पत्र िगार्त अतर् शुल्कहरू, टेण्डर लबिी तथा पररिा शुल्क जस्ता 

राजश् व नगरपालिका कार्ायिर्बाट संकिन हुने गरेको । 

▪ बार्षयक रुपमा राजश् व िक्ष्र्को तुिनामा बढी नै सकंिन भैरहकेो । 

▪ सफ्टवेर्र माफय त राजश् व सकंिन भैरहकेोि ेअलभिेलखकरण प्रभावकारी एवं चुस्त हुने गरेको । 

▪ नगरपालिकामा जम्मा हुने सबै रकम बैंकमा नै जम्मा हुने व्यवस्था रहकेो र वडा कार्ायिर्मा संकिन 

भएको रकम समेत दैलनक रुपमा नै बैंक दालखिा हुने गरेको । 

▪ नेपािको सलंवधान र स्थानीर् सरकार सचंािन ऐन २०७४ ि े पर्ायप् त अलधकार प्रदान गरेको 

लबषर्मा जनमानसमा र अतर् लनकार्हरुमा पर्ायप् त जानकारी नभएकोिे राजश् व संकिन कार्यमा 

चुनौती र करठनाई हुने गरेको । 

▪ लवश् वव्यापी कोलभड-१९ को महामारीको मारमा सबै प्रकारका व्यवसार्हरु परेकोिे राजश् व संकिन 

िेत्र प्रभालवत भएकोिे आर्थयक बषय २०७६/७७ को तुिनामा आर्थयक बषय २०७७/७८ मा राजशव 

संकिन घटेको । 

▪ नगरपालिकािे आर्थयक बषय २०७७/७८ मा आततररक आर्बाट रु. ६९,७१,९४६ राजश् व संकिन 

गरेको लथर्ो भने आर्थयक बषय २०७८/७९ को बैशाख मसातत सम्ममा रु ५२,५५,५९७ रुपैर्ा संकिन 

भएको देलखतछ । 
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४.३ आततररक आर् पररचािन 

र्स नगरपालिकाको कुि आर्मा आततररक आर्को लहस्सा ०.६-२% को हाराहारीमा मात्र रहकेो छ । 

आततररक आर् तफय  सम्पलत कर, भूलम कर, घर जग्गा वहाि कर, व्यवसार् कर, वहाि लवटौरी शुल्क, 

नक्शापास, लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर र ढंुगा लगट्टी वािुवा लबक्रिहरु रहकेा छन् । तसथय आगामी क्रदनमा 

समेत आततररक आर्तफय  नगरपालिकाको िालग सम्पलि कर, भूलम कर, धर्वसार् कर, घरजग्गा वहाि कर, 

वहाि लवरौटी शुल्क, नक्शापास, ररफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर र ढंुगा लगट्टी वािुवा लविी नै मु्र् तथा 

क्रदगो िेत्र हुन् । ढंुगा, लगट्टी, वािुवा आक्रदको लविीको प्रचरु संभावना भएतापलन र्सतफय  तर्ून संकिन भएको 

देलखतछ । त्र्सैगरी लवज्ञापन करको पलन संभावना अनुसार नगरपालिकािे शुल्ि असुि गनय सकेको छैन । 

गैरकर राजश् व तफय  केलह सेवा शुल्क र दस्तुरहरुको संभावना रहकेो देलखतछ । नगरपालिकासाँग लवगत आर्थयक 

वषयहरुको तथ्र्ांकको शीषयकगत आर्सम्बतधी अलभिेख धर्वलस्थत देलखदैन । र्सिे गदाय नगरपालिकाको समग्र 

राजस्व प्रिेपणिाई र्थाथयको नलजक पुर् र्ाउन करठनाइ रहकेो छ । नगरपालिकाबाट प्राप् त तथ्र्ाकं अनसुार 

नगरपालिकािे लवगत आ.व. २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा संकिन गरेको र्थाथय आर् लववरण 

देहार् अनुसार रहकेो छः 

 

तालिका 14: नगरपालिकाको आर्को अवस्था 

(रु हजारमा) 

आर् लशषयक  २०७६/७७ र्थाथय २०७७/७८ र्थाथय २०७८/७९ र्थाथय 

क) आततररक आर् १०३२३ ६९७२ ५२५६* 

आततररक आम्दानी       

ख) राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप् त आर् ११३५०० १४०७०० १५३२०० 

संघीर् सरकार (मु.अ.कर तथा अतत शलु्क) ९१००० ११७६०० १२९४०० 

प्रदेश सरकारबाट (सवारी साधन कर) २२५०० २३१०० २३८०० 

        

ग) अनदुान ५६६९६१ ४८०५६१ ६५४३७९ 

संघीर् सरकार  समानीकरण अनुदान १५३५०० १५१२०० १५४१०० 

संघीर् सरकारः सशतय २२५६२८ २५९५३४ २५६९३९ 

संघीर् सरकारः सपपरुक अनुदान ६९०० ८७०० ७२०० 

संघीर् सरकारः लवशेष अनुदान       

संघीर् सरकारः अतर् अनुदान १३८३९३ १४२४९ १७२०१२ 

प्रदेश सरकारः समानीकरण अनदुान १०१७३ १०१५८ १३४९९ 

प्रदेश सरकारः शसतय अनुदान १५१३७ १७५८४ २०६२९ 

प्रदेश सरकार (समपरुक/लवशेष) अनदुान १७२३० १८७३६ ३०००० 

लबषेश अनुदान   ४००   

 कुि जम्मा ६९०७८४ ६२८२३३ ८१२८३५ 

* २०७९ को बैशाख मसातत सम्मको र्थाथय 

स्रोतः रामेछाप नगरपालिका, २०७९ 
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तालिका १५ बाट र्स नगरपालिकाको आर् सरंचना हदेाय कुि आर्मा आततररक आर्को लहस्सा ०.६-१.५% 

को हाराहारीमा देलखतछ, जुन लनक् कै तर्ून छ । आर्थयक बषय २०७८/७९ मा आततररक आर्को लहसाब २०७९ 

को बैशाख मलहनाको मसातत सम्मको मात्र गणना गररएको छ । आर्थयक बषयको अलततम समर्मा कर लतन े

प्रवृलतिे गदाय जेष् ठ र असार मसातत सम्ममा र्ो रकम लनक् कै बढन सक् ने देलखतछ । र्द्यलप नगरपालिकाको 

समग्र आर्को प्रमुख स्रोतको रुपमा संघीर् सरकारबाट प्राप् त हुने राजश् व वााँडफााँड र अनुदान बापतको रकम 

नै रहकेो देलखतछ । उल्िेलखत तालिका अनुसार नगरपालिकाको समग्र आर्को साराशं देहार्अनुसार रहकेो 

छः 

 

 तालिका 15: नगरपालिकाको कुि आर्मा आततररक आर्को लहस्सा 

(रु हजारमा) 

आर् लशषयक 
२०७६/७७ र्थाथय २०७७/७८ र्थाथय २०७८/७९ र्थाथय 

रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत 

क) आततररक आर् १०३२३ १.५ ६९७२ १.१ ५२५६ ०.६ 

ख) राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप् त आर् ११३५०० १६.४ १४०७०० २२.४ १५३२०० १८.८ 
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४.४ राजश् व पररचािनमा रहकेा सवािहरु 

रामेछाप नगरपालिकाको आततररक आर् पररचािनमा नर्ााँ धर्वस्था अनुसारको प्रशासलनक िमता लवकास 

हुाँदै गरेको देलखतछ । आततररक आर् पररचािनमा देलखएका सवािहरूिाई लनम् नानुसार प्रस्तुत गररएको छः 

 

क) राजश् व प्रशासन 

 

राजस्व पररचािन िमता सधुार तथा राजस्वको स्रोत र आधारहरू वृलि गनय नगरपालिकामा राजस्व शाखा 

वा एकाईमा आवश्र्क दरबतदी स्वीकृलत तथा कमयचारी पदस्थापना गनुय आवश्र्क देलखतछ । र्सका साथ ै

नगरपालिकाको राजस्व अलधकारको आधारमा भौलतक सुलवधा थप गने, कमयचारीहरुिाई िमता लवकास 

तालिम, प्रलवलधमा आधाररत राजश् व अलभिेख तथा सूचना प्रणािी, सिम राजश् व शाखाको व्यवस्था हुन 

आवश्र्क छ ।  

 

ख) आततररक लनर्तत्रण 
 

राजस्व असुिीका िालग जारी गररन ेरसीदको लनर्तत्रण जरुरी हुतछ । राजश् व असिुीमा कम्प्र्ुटर लवलिङ 

प्रणािी िागू भएको भएतापलन कलत लविहरु मानलवर् त्ररुटिे लबलग्रए, कलत लसस्टम, कम्प्र्ुटर र  लप्रतटरमा 

आएको खरावीिे लबलग्रए भत ने कुराको लवस्तृत लववरण िखेा शाखामा समेत पठाईनु पदयछ । त्र्स्तै कलत प्रलत 

कम्प्र्ुटर लवि कारटएको हो सोको प्रमुख प्रशासक्रकर् अलधकृतबाट सबै प्रलत प्रमालणत गराई त्र्सको जानकारी 

राजस्व शाखा र िेखा शाखामा सुरलित रहन ुपदयछ । कम्प्र्ुटर लसस्टममा लवलिङको लवस्तृत लववरण रहन े

भएतापलन त्र्सको व्याकअफ रेकडय राखे लवलिङ प्रणािीको डाटावेश अझ सुरलित हुन ेगदयछ । त्र्स्तै बैंकमा 

जम्मा भएको राजश् व रकमको भौचरहरुको समेत आ.िे.प. शाखािे सुक्ष्म रुपमा हनेुय पदयछ । राजस्वको िेखा 
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सूत्र (SUTRA) आधाररत भएकोिे सोलह बमोलजम शीषयकगत रुपमा प्रष् ट गरी अनिाईन प्रलतवेदन पठाउने 

प्रणािी अविम्बन गररनु पदयछ । 

 

ग) आततररक आर् पररचािन नीलत तथा कार्यलवलध 

 

नगरपालिकािे आर् पररचािन सम्बतधी नीलत तथा मु्र् आर् शीषयकहरूवाट आर् संकिन गने कार्यलवलध 

तर्ार गरी वडा सलमलतहरूिाई समेत उपिधध गराउनु पदयछ । र्समा आर् संकिन गने लवलध, प्रलतवेदन 

बुझाउने ढााँचा, नगद दालखिा सम्बतधी व्यवस्था, अनुगमन जस्ता लवषर् वस्तु पदयछन् ।  

 

घ) आर्थयक ऐनमा सधुार 

 

नगरपालिकािे आर्थयक ऐन तजुयमा गरी स्वीकृत गरेको छ तर सो ऐनिाई अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन 

ऐन २०७४ वमोलजम सुधार गरी व्यवहाररक तथा वस्तुपरक बनाउनु पने देलखतछ । नगरपालिकाको आर्थयक 

ऐनमा देहार् वमोलजमका िते्रमा सुधार गनुयपने देलखतछ । 

 

▪ नगरपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको लववरण र्क्रकन गरी 

सबै सम्पलिको बहाि र लबिी सम्बतधी दफा आर्थयक ऐनमा समावेश गरी सो अनुसारको रकम 

अनुसूचीमा रा् ने । 

▪ नगरपालिकाको आर्थयक ऐनमा लवज्ञापनको करको दफामा उल्िेख भएको अनुसूची नम्वर अनसुार 

लवज्ञापन करको अनसुूची नं िाई लमिाउने । 

▪ घरजग्गा वहाि रकम मूल्र्ांकन गनय संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रलत वगयक्रफटका दरिे 

वहाि मूल्र् अनुसूचीमा उल्िेख गने र सो वमोलजम वहाि रकम लनधायरण गरी कर सकंिन गने । 

▪ घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन दस्तुर सम्बलतध दफा नगरपालिकाको आर्थयक ऐनमा थप गने सो 

वमोलजम छुटै अनुसूची तर्ार गरी नक्शा पास र अलभिलेखकरणको दस्तुर आर्थयक ऐनमा समावेश 

गने । 

▪ नगरपालिका गठन पूवय वनेका घरहरूको अलभिेखीकरणको िालग दस्तुर आर्थयक ऐनमा समावेश 

गने। 

▪ आर्थयक ऐनको वहाि लवटौरीको दफामा उल्िेख भएको अनुसूची नम्वर अनुसार अनसुूचीको नम्वर 

लमिाउने । 

▪ आर्थयक ऐनमा लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुरको लभतदै दफा थप गरर सो वमोलजम िाग् ने शुल्क र 

दस्तुरहरु अनुसचूीमा उल्िेख गने । 

▪ आर्थयक ऐनमा पर्यटन शुल्कको दफा थप सो अनुसार अनसुचूीमा पर्यटन स्वदेशी पर्यटक र 

लवद्याथीहरुको िालग पलन पर्यटन शुल्क तोक् ने । 

▪ नगरपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको लववरण र्क्रकन गरी 

सबै सम्पलिको बहाि र लबिी सम्बतधी दफा आर्थयक ऐनमा समावेश गरी सो अनुसारको रकम 

अनुसूचीमा रा् ने ।  

▪ आर्थयक ऐनमा जग्गा रेखाङ्कन सम्बतधी दफा थप गरी सो वमोलजम अनुसूचीमा जग्गा रेखाङ्कनको 

दर उल्िेख गने । 
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▪ आर्थयक ऐनमा ढंुगा, लगटी, वािुवा, दहिर बहिर शुल्क सम्बतधी दफा थप गरी अनुसूचीमा शुल्कहरु 

तोक् ने । 

▪ त्र्स्तै केलह करका लशषयकहरु समर् अनुसार सुधार गनुयपने देलखतछ ।  

 

ङ) राजस्वका दर लनधायरण तथा प्रचार प्रसार 

 

नगरपालिकािे राजश् वको दर लनधायरण गदाय समान स्तरका करदाताहरुिाई समान व्यवहार हुने गरी तथा 

समान तहका स्थानीर् सरकार वीच तर्ून अततर हुने लवषर्मा ध्र्ान क्रदन आवश्र्क हुतछ । स्थानीर् करका 

आधारहरु पर्ायप् त राजस्व सकंिन गनय सक्रकने खािको हुन ुपदयछ । अथायत संकलित राजश् व भतदा संकिन गदाय 

िाग् ने खचय बढी हुने खािको हुनु हुाँदैन । साथै स्थानीर् उत्पादनका आधारमा दर लनधायरण गदाय करदातािाई 

पलन मकाय नपने र नगरपालिकािाई पलन राजश् व प्राप् त सहज रुपमा हुने हुतछ । घरजग्गा रलजष् रेशन दस्तुर 

अततगयत मािपोतको मूल्र्ांकन र स्थानीर् चिनचल्तीको रकम ज्र्ादै फरक भएका सो पररमाजयनका िालग 

पहि गदाय राजश् वमा बृलि हुने अवस्था लसजयना हुतछ । नगरपालिकाि ेहािको कानुनी व्यवस्था अनसुार 

राजस्व संकिनका िालग दर लनधायरण गरी त्र्सको प्रचार प्रसार गनय आवश्र्क देलखतछ । त्र्सैगरी 

करदातािाई आफूिे लतनुयपने रकम र लशषयक सम्वतधी जानकारी उपिधध गराउन कर लशिा कार्यिम संचािन 

गनुयपने हुतछ । र्सका अलतररि समर्मा राजस्व नलतरेमा दण्ड जररवाना िाग् ने तथा धेरै राजश् व लतन े

करदाताहरुिाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गन ेप्रणािीको बारेमा आवश्र्क प्रचार प्रसार गनुय पदयछ । 

 

च) अलभिेख व्यवस्थापन 

 

आततररक आर्को अलधकतम पररचािनका िालग र्सका आधारहरूको अलभिेख अद्यावलधक हुनु जरुरी छ । 

नगरपालिकािाई प्राप् त राजस्वका अलधकारसाँग सम्बलतधत व्यलिगत सम्पलिहरू, व्यापार व्यवसार्हरू, सेवा 

सुलवधाहरू आक्रदको अलभिेख तर्ारी तथा अद्यावलधक गनय आवश्र्क रहकेो छ । अद्यावलधक अलभिेख लबना 

राजस्व सम्बतधी नीलत लनधायरण, प्रिेपण, असुिी व्यवस्थाको अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन । 

नगरपालिकाका सम्भाव्य राजश् वका स्रोतहरु (कर, शुल्क तथा दस्तुर) को पलहचान गरी दार्रा फराक्रकिो 

बनाउने तथा दर लनधायरण गरी सामलर्क रुपमा र्स्तो दरिाई अद्यावलधक गदै जानुपदयछ । नगरपालिकाबाट 

राजश् वका नर्ााँ स्रोतहरु पलहचान तथा कार्ायतवर्नका िालग आवश्र्क िगानी तथा प्राथलमकीकरणका 

आधारमा अध्र्र्न, अनुसतधान तथा सम्भावना लवश् िेषण गदै नर्ााँ स्रोतहरुको पलहचान र पररचािन तथा 

बतयमान स्रोतहरुको दार्रा लवस्तार गदै आततररक राजश् विाई क्रदगो बनाउन आवश्र्क हुतछ । र्स कार्यको 

िालग दि जनशलिको व्यवस्थापन र जनताको सहर्ोग अपररहार्य हुतछ । 

 

छ) समतवर् सरं्तत्र 

 

राजस्व पररचािन नीलत लनमायण, शुल्क तथा दस्तरुको दर लनधायरण, राजश् व संकिन लवलध लनधायरण जस्ता 

कार्यमा आततररक तथा वाह् र् लनकार्हरूसंग समतवर् अपररहार्य हुतछ । र्सका िालग राजस्वका आधार 

लनधायरण तथा दरहरूमा पररमाजयनका िालग राजस्व परामशय सलमलतको भूलमकािाई अझै प्रभावकारी बनाउन ु

पदयछ । आर् संकिनमा वडा सलमलतको भूलमकािाई स्पष् ट व्या्र्ा गरी वडा र राजश् व शाखालबच लनरततर 

समतवर् हुन जरुरी देलखतछ । त्र्सैगरी राजश् व बााँडफााँट सम्बतधमा केतर, प्रदेश तथा अतर् स्थानीर् तहहरूसगं 

समतवर् गनय आवश्र्क पहि गनुयपने देलखतछ । राजश् व प्रशासनिाई प्रभावकारी वनाउन लनवायलचत नेतृत्वि े
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लनर्लमत अनुगमन र छिफि गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदाता केलतरत समुदार्हरुसाँग छिफि गरी नर्ााँ 

करका लशषयकहरु कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 

 

ज) चहुावट लनर्तत्रण, पारदर्शयता र जवाफदलेहता 

 

आर्को संकिन अवस्थाको अनुगमन गरी राजस्व चुहावट भएको पाइएमा त्र्सिाई लनर्तत्रण गनय तत्काि 

आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । नगरपालिकािे आर् व्यर्को लववरण आवलधक रूपमा प्रकाशमा ल्र्ाउनु, 

करदातासाँग लनततर संवाद गनुय, सूचना प्रलवलध तथा सामालजक लमलडर्ामाफय त् राजश् व र करबाट प्राप् त 

आर्िाई के के लशषयकमा खचय गररर्ो भत ने लववरणबारे नागररक तथा सरोकारवािािाई जानकारी गराउन ु

र्स क्रदशातफय को केही सकारात्मक प्रर्ासहरू हुन सक्दछन् । 

 

झ) समावलेशता तथा सहभालगता अलभबलृि 

 

कर प्रणािीको लवकास गदाय करको दार्रा फराक्रकिो बनाउन र लपछलडएका जनताहरुिाई पलन समेट्न गररव, 

लवपत न, एकि मलहिा, अपाङ्गता भएका र जोलखममा परेका व्यलिहरुको िालग उपर्ुि व्यवसालर्क तथा 

प्रालवलधक सीप लवकास गरी लनजहरुबाट सचंािन गररन ेउद्यम व्यवसार्मा लवलभत न सहुलिर्त तथा छुट 

सुलबधाको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गने नीलत लिनु महत्वपूणय हुतछ । 
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पररच्छेद - पााँचः राजश् व सुधार कार्यर्ोजना 

र्स पररच्छेदमा प्राथलमक तथा लद्वलतर् स्रोतहरुबाट प्राप् त लवलभत न तथ्र्ाङ्क तथा सूचाना लवश् िेषणका 

आधारमा नगरपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना प्रस्तुत गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनािाई नगर 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउने लवश् वास लिईएको छ । 

 

५.१ राजश् व सधुार कार्यर्ोजना 

नगरपालिकािे राजश् व सुधारका िालग लिने रणनीलत, कार्यनीलत र कार्यर्ोजनाहरु लनम् न वमोलजम रहकेा 

छनः 

 

५.१.१ प्रभावकारी राजश् व सकंिनका रणनीलत तथा कार्यनीलत 

रामेछाप नगरपालिकामा राजश् व संकिन रर्ाकमा गसैकेको र रर्ाकमा िानुपन े गरी दईु क्रकलसमका 

अवस्थाहरु छन् । परम्परादलेख चल्दै आएका राजश् वहरु रर्ाकमा छन् भन े नर्ााँ राजश् वका स्रोतहरुमा 

जनतािाई वानी पानय थप पहि गनय आवश्र्क रहकेो छ । सालवकका ८ गालवसहरु लमिाएर गठन गररएको 

र्स नगरपालिकामा लवद्यमान कानुन प्रदि केही राजश् व अलधकारहरु हािसम्म प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सक्रकएको 

छैन । नगरपालिकाका कानुनहरु पलन समर् अनुकुि पररमाजयन एवं संशोधन गनुयपदयछ । र्ी तथ्र्हरुिाई समेत 

मध्र्नजर राखी आततररक राजश् व पररचािन सम्बतधमा देहार् अनुसारका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरु 

अविम्बन गनय सुझाव गररएको छ । 

 

क) राजश् व सम्बतधी कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरी आततररक आर्को दार्रा फराक्रकिो बनाउने । 

ख) राजश् व प्रशासनको संस्थागत सुदढृीकरण गरी व्यवलस्थत बनाउने । 

ग) राजश् व प्रणािीिाई सरि, सहज र करदाता मैत्री बनाउने । 

घ) समतवर् र सहकार्यको अलभवलृि गररने । 

 

तालिका 16: राजश् व सुधार सम्बतधी रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 

1) राजश् व सम्बतधी 

कानुनी 

व्यवस्थामा सुधार 

गरी आततररक 

आर्को दार्रा 

फराक्रकिो 

बनाउने । 

1) नगरपालिकामा राजश् वसाँग सम्बलतधत आवश्र्क ऐन तथा लनर्महरु तजुयमाका 

साथै तजुयमा भइसकेका ऐन लनर्मिाई सुधार गरी अझ बढी व्यवहारीक 

बनाउदै िलगनेछ । 
2) कर तथा सेवा शुल्किाई सम्बलतधत करदाता एवं लवषर् िेत्रसाँग आबि 

गराउदै नगरपालिका तथा लनजीिेत्रबाट थप िगानी गनय प्रोत्सालहत गररनेछ । 
3) कर, शुल्क, सेवा शुल्क आक्रदको दर तथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजी िेत्र तथा 

सरोकारवािाहरुसाँग परामशय गने पिलतको संस्थागत लवकास गररनेछ । 
4) जनताको कर लतने तथा करको भार बहन िमता लवश् िेषणका आधारमा कर 

नीलतिाई लववेकसम्मत र प्रगलतशीि बनाइने छ । 
5) थप राजशवका स्रोतको सम्भाव्यता अध्र्र्न गरी सम्भाव्य थप स्रोत 

पलहचानका साथै बतयमान राजश् व स्रोतको दार्रा बृलि गनय र्सको र्क्रकन 
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रणनीलत कार्यनीलत 

तथ्र्ाङ्क सकंिन गरी सम्भाव्यताका आधारमा समर् सापेि रुपमा 

करदाताहरुको सं्र्ा बढाउद ैिलगनेछ । 
6) राजश् वको स्रोत बृलि गनय पूाँजी िगानीको सम्भाव्यता अध्र्र्न गररनेछ । 
7) सम्पलि मूल्र्ांकन सम्वतधी लसफाररसिाई लनलित आधार र मापदण्डमा 

आवि गरी एकरुपता कार्म गररने छ । 
8) आततररक राजश् वका लवलभत न स्रोतहरुबारे सम्भाव्यता अध्र्र्न, पलहचान, 

स्रोतहरुको र्क्रकन तथ्र्ाङ्क, सूचना सकंिन गनय कार्यदिहरु बनाई वडागत 

रुपमा पररचािन गररनेछ । 
9) करका स्रोत अनसुारका तथ्र्ाङ्क हरेक वषय अद्यावलधक गररनेछ । 
10) नगरपालिकामा पर्यटन प्रवद्वयन गनय पूवायधारहरुको लवकास गररनेछ साथ ै

पर्यटन लवकासमा र्स नगरपालिकामा रहकेा धार्मयक/सााँस्कृलतक धरोहर तथा 

प्राकृलतक संपदाको सरंिण तथा लवकास गनय लनजी िेत्र र स्थानीर् पर्यटन 

लवकास सलमलतहरुसाँग साझेदारीको समेत पहि गररनेछ । 
11) पूवायधार उपर्ोग दस्तुर, घर बहाि कर, व्यवसार् कर जस्ता स्रोत पररचािन 

गनय दर लनधायरण गदाय लछमेकी स्थानीर् तहहरु, लनजी िेत्र र करदातासाँग 

समेत छिफि तथा सहकार्य गररनेछ । 
12) लनर्लमत एवं बढी कर लतने करदातािाई सम्मान र पुरस्कत गररनेछ । 
13) समर्मा कर लतने करदातािाई प्रोत्साहन तथा बक्र्ौता रा् ने करदातािाई 

जररवाना िगाइन ेछ । 
14) ढंुगा, लगट्टी, वािुवा जस्ता प्राकृलतक स्रोतहरुको लविी लवतरणको िागी 

वातावरण प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गरी उि प्रलतवेदनको आधारमा ठेक् का आव् हान 

गररने छ । 

2) राजश् व 

प्रशासनको 

संस्थागत 

सुदढृीकरण गरी 

व्यवलस्थत 

बनाउने । 

1) नगरपालिकाको समग्र राजश् व पररचािन सम्बतधी नीलतहरुिाई कार्ायतवर्न 

गनय राजश् व शाखाको सुदढृीकरण गरी िमताबृलि गररनछे । 
2) नगरपालिकाको राजश् व शाखामा स्वीकृत संगठन सरंचना अनुसारको 

दरबतदी पूर्तय गररनेछ । 
3) स्थानीर् राजश् व परामशय सलमलत तथा राजश् व शाखा र वडा कार्ायिर्का 

कमयचारीहरुको िमता अलभबृलि गररनेछ ।  
4) राजश् व शाखाका िालग आवश्र्क उपकरणको प्रबतध गररने छ ।  
5) स्थानीर् करबारे सवयसाधारणिाई जानकारी गराउने करदाता लशिा तथा 

सचेतना कार्यिम समुदार्/टोि एव ंवडास्तरमा संचािन गररनेछ । 
6) प्रादेलशक तथा लजल्िाका अतर् स्थानीर् तहसाँग राजश् व पररचािन बारे ज्ञान-

सीप, अनुभव आदान-प्रदान र अततरक्रिर्ा गररनेछ । 
7) राजश् व िेखापािनिाई कम्प्र्ूटरकृत गरी लवद्युतीर् माध्र्मबाट नै राजश् वको 

प्रलतवेदन र फााँटबारी बनाइने छ । 

3) राजश् व कर 

प्रणािीिाई 

सरि, सहज 

करदाता मैत्री, 

पारदशी र 

समावेशी बनाउन े

1) कर सकंिनमा र्थासम्भव लनजी िेत्र, उपभोिा सलमलत एवं सहकारी 

संस्थाहरुसाँग सहकार्य गररनछे । 
2) कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सम्बतधी सूचनाहरुमा नागररकहरुको 

पहुाँच पुर् र्ाइनेछ । 
3) कर/राजश् व सूचना सम्बतधी प्रलतवेदनहरु अधयवार्षयक एवं वार्षयक रुपमा 

नगरपालिकाको वेभसाईटमा रालखने छ । साथै र्स्तो सूचनाहरु नगरपालिका 

तथा वडा कार्ायिर्को सूचना पाटीमा टााँस गने व्यवस्था लमिाइने छ । 
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रणनीलत कार्यनीलत 

4) करदाता लशिा र कर सम्वतधी जनचतेनामूिक कार्यिमहरु संचािन गररन े

छ । 
5) मलहिा, अपाङगता भएका व्यलि तथा गररब तथा कमजोर आर्थयक 

अवस्थाका स्थानीर् व्यवसार्ी तथा घरमूिीहरुिाई करमा लवशेष छुटको 

व्यवस्था लमिाईने छ । 
6) कर सकंिन प्रक्रिर्ािाई सहज बनाउन बैंक तथा लवद्युतीर् माध्र्मबाट कर 

भुिानी गने प्रणािीिाई अझ प्रभावकारी बनाईने छ । 

4) समतवर् र 

सहकार्यिाई 

प्रोत्साहन गन े

1) पर्यटन शुल्क तथा ढंुगा, लगट्टी, बािुवा, माटो जस्ता प्राकृलतक स्रोतको 

उत्खनन्, लविी तथा बजार व्यवस्थाका सम्बतधमा लछमेकका अतर् 

पालिकाहरुसाँग समेत समतवर् तथा सहकार्य गररनेछ । 
2) बालझएका नीलतगत व्यवस्था संशोधनका िालग आवश्र्क समतवर् गररनेछ । 
3) कर सकंिनमा र्थासम्भव लनजी िेत्र, उपभोिा सलमलत एवं सहकारी 

संस्थाहरुसाँग सहकार्य गररनछे । 
4) राजश् वसंग सम्बलतधत लवषर्मा प्रदेश सरकार तथा लजल्िा समतवर् 

सलमलतसाँग लनर्लमत अततरक्रिर्ा गररनेछ । र्सैगरी अतर् लछमेकी स्थानीर् 

तहहरुसंग समतवर् वैठक आर्ोजना गरी राजश् व सकंिनका सवािहरुबारे 

छिफि तथा समतवर् गररनछे । 
5) राजश् व प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार तथा लजल्िा समतवर् 

सलमलतसाँगको सहकार्य तथा समतवर्मा जोड क्रदइनेछ । 
 

५.१.२ राजश् व सधुार कार्यर्ोजना 

क) राजश् व प्रशासन सधुार र्ोजना 

 

तालिका 17: राजश् व प्रशासन सुधार र्ोजना 

ि.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजम्मवेारी 

१ काननुी तथा नीलतगत व्यवस्था   

१.१ 
राजश् व परामशय सलमलतको मालसक वैठक गरी 

भूलमकािाई प्रभावकारी बनाउने 
२०७९ श्रावण 

देखी 
राजश् व परामशय सलमलत 

१.२ 

आर्थयक ऐन पररमाजयन गरर िागू गने 
▪ नगरपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र 

बहािमा िगाउन सक्रकन े सम्पलिहरूको 

लववरण र्क्रकन गरी सबै सम्पलिको बहाि र 

लबिी सम्बतधी दफा आर्थयक ऐनमा समावेश 

गरी सो अनुसारको रकम अनसुूचीमा रा् ने। 

▪ नगरपालिकाको आर्थयक ऐनमा लवज्ञापन 

करको दफामा उल्िेख भएको अनुसूची 

नम्वर अनुसार लवज्ञापन करको अनुसूची न ं

िाई लमिाउने । 

२०८० असार 

मसातत सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत, 

नगर सभा 
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ि.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजम्मवेारी 

▪ घरजग्गा वहाि रकम मूल्र्ांकन गनय 

संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रलत 

वगयक्रफटका दरिे वहाि मूल्र् अनुसूचीमा 

उल्िेख गने र सो वमोलजम वहाि रकम 

लनधायरण गरी कर संकिन गने । 

▪ घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन दस्तुर 

सम्बलतध दफा नगरपालिकाको आर्थयक 

ऐनमा थप गने सो वमोलजम छुटै अनुसूची 

तर्ार गरी नक्शा पास र अलभिेलखकरणको 

दस्तुर आर्थयक ऐनमा समावशे गने । 

▪ नगरपालिका गठन पूवय वनेका घरहरूको 

अलभिेखीकरणको िालग दस्तुर आर्थयक 

ऐनमा समावेश गने। 

▪ आर्थयक ऐनको वहाि लवटौरीको दफामा 

उल्िेख भएको अनुसूची नम्वर अनसुार 

अनुसूचीको नम्वर लमिाउने । 

▪ आर्थयक ऐनमा लसफाररश तथा प्रमालणत 

दस्तुरको लभतदै दफा थप गरर सो वमोलजम 

िाग् ने शुल्क र दस्तुरहरु अनसुूचीमा उल्िेख 

गने । 

▪ आर्थयक ऐनमा पर्यटन शुल्कको दफा थप सो 

अनुसार अनसुूचीमा पर्यटन स्वदेशी पर्यटक 

र लवद्याथीहरुको िालग पलन पर्यटन शुल्क 

तोक् ने । 

▪ नगरपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र 

बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको 

लववरण र्क्रकन गरी सबै सम्पलिको बहाि 

र लबिी सम्बतधी दफा आर्थयक ऐनमा 

समावेश गरी सो अनुसारको रकम 

अनुसूचीमा रा् ने ।  

▪ आर्थयक ऐनमा जग्गा रेखाङ्कन सम्बतधी 

दफा थप गरी सो वमोलजम अनुसूचीमा 

जग्गा रेखाङ्कनको दर उल्िखे गने । 

▪ आर्थयक ऐनमा ढंुगा, लगटी, वािुवा, दहिर 

बहिर शुल्क सम्बतधी दफा थप गरी 

अनुसूचीमा शुल्कहरु तोक् ने । 

▪ त्र्स्तै केलह करका लशषयकहरु समर् अनुसार 

सुधार गनुयपने देलखतछ । 
राजश् व संकिन प्रकृर्ा प्रष् ट गने 
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▪ व्यवहारमा नदेलखएका, िाग ूहुन 

नसक् ने तथा सघंीर् कानुनसगं बााँलझने 

प्रावधानहरु हटाउन े
▪ राजश्व असुिीको व्यवस्थासगंै दण्ड, 

जररवाना तथा पुरस्कारको व्यवस्था 

गने 

१.३ 
राजश् व सम्बतधी स्पष् ट कार्यलवलध तजुयमा गरी 

िागू गने 

२०८० असर 

मसातत सम्म 

नगर कार्यपालिका 

२ सकंिन प्रकृर्ामा सधुार   

२.१ 
करका लबषर्मा जानकारी गराउनका िालग 

वडाहरुमा करदाता लशिा कार्यिम संचािन गने 
चौमालसक रुपमा 

राजश् व शाखा तथा प्रमुख 

प्रशासक्रकर् अलधकृत 

२.२ 
सबै करहरुको तथ्र्ाङ्क सकंिन गरी कम्प्र्ुटर 

प्रणािीमा अद्यावलधक गने 

२०८० असार 

मसातत सम्म 

राजश् व शाखा तथा वडा 

कार्ायिर्हरु 

२.३ 
धेरै कर लतन ेकरदाताहरुिाई सम्मान र पुरस्कृत 

गने 
बार्षयक रुपमा नगरसभा 

२.४ 
मु्र् करहरु एकैपटक असुि गनेगरी एकद्वार 

कर सकंिन प्रणालिको शुरुवात गने 

आगामी आर्थयक 

बषय २०७९/८० 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ 

तथा नगर कार्यपालिका 

२.५ 
लवलिर् संस्थासंग समतवर् गरी बैंक्रकङ 

प्रणािीबाटै कर संकिन गने व्यवस्था गने 

आगामी आर्थयक 

बषय २०७९/८० 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ 

तथा नगर कार्यपालिका 

३ ससं्थागत व्यवस्था तथा अतर्   

३.१ 

राजश् व शाखामा नगर सभाबाट लस्वकृत 

दरबतदीमा कमयचारी लनर्ुि गने 
२०८० असार 

मसातत सम्म 

नगर कार्यपालिका तथा 

प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अलधकृत 

३.२ 

वडा कार्ायिर्हरुमा समेत राजश् व प्रशासनका 

िालग कमयचारीहरुिाई लजम्मेवारी क्रकटान गरी 

लनर्लमत अनुगमन गन े

२०७९ चैत्र 

मसातत सम्म 

नगर कार्यपालिका तथा 

प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अलधकृत 

३.३ 

जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुका िालग राजश् व 

सम्बतधी तालिम तथा अलभमुखीकरण कार्यिम 

संचािन गन े

बषयमा १ पटक 

प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अलधकृत तथा राजश् व 

शाखा 

३.४ 

राजश् व संकिन अवस्थाको आवलधक अनुगमन 

तथा मूल्र्ाङ्कन गन ेतथा आम्दानी खचयको 

लववरण सावयजलनक गन े

चौमालसक रुपमा 

राजश् व परामशय सलमलत 

तथा प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अलधकृत 

३.५ 

नगरपालिकाको स्वालमि तथा हक भोगमा 

रहकेा जग्गा तथा भवनहरुको लववरण संकिन 

गरी प्रमाण सलहत व्यवलस्थत रुपमा अलभिेख 

रा् ने तथा लसमाना छुट्याउने 

२०८० असार 

मसातत सम्म 
प्रालवलधक शाखा, प्रप्रअ 

३.६ 

आततररक िेखा परीिण, सामालजक 

िेखापरीिण र अलततम िेखा पररिणका 

प्रलतवेदनहरु, बार्षयक आर् व्यर्मा लववरणहरु 

नगरपालिकाको वेभसाईट माफय त लनर्लमत 

रुपमा सावयजलनक गन े

२०७९ श्रावण 

देलख 

प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अलधकृत, राजश् व शाखा, 

आर्थयक प्रशासन शाखा, 

सूचना प्रलवलध शाखा 
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३.७ 
आर्थयक प्रशासन शाखा अततगयत राजश् व 

उपशाखािाई स्रोत साधन सम्पत न बनाउन े

२०८० असार 

सम्म 
नगर कार्यपालिका 

३.८ व्यवसार् रलजष् रेशन कार्यलवलध तजुयमा गन े २०८० चैत्र सम्म नगर कार्यपालिका 

 

ख) कर राजश् व सधुार र्ोजना 

 

तालिका 18: कर राजश् व सधुार र्ोजना 
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१  सम्पलत कर   

१.१ 
सम्पलत कर व्यवस्था कार्यलवलध तजुयमा 

गरी पाररत गने  
२०७९ फागुन सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र नगर कार्यपालिका 

१.२ 

सम्पलि करिाई थप स्पष् ट गनय संघीर् 

कानुनको भावना अनुसार स्थानीर् 

आर्थयक ऐन पररमाजयन गन े

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र नगरसभा 

१.३ 

सम्पिी कर िगार्त अतर् करहरुको 

िालग एक्रककृत सफ्ट्वेर्र खरीद तथा सो 

सम्बतधी तालिमको व्यवस्था गने  

२०७९ कार्तयक नगर कार्यपालिका, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृत 

१.४ 
सम्पलि कर प्रशासनका िालग थप भौलतक 

सामग्रीहरुको व्यवस्था गन े(वडा 

कार्यिर्हरुमा)  

२०७९ माघ नगर कार्यपालिका, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृत 

१.५ 
सम्पलत कर प्रशासनमा GIS Mapping 

Tools िाई समेत प्रर्ोगमा ल्र्ाउने 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

प्रालवलधक शाखा र प्रप्रअ 

२ भलूमकर/मािपोत 

१.१ 
जग्गाको वर्गयकरण अनसुार मु्र् सडक 

बजारहरुमा जोलडएका क्रकिाको लववरण 

संकिन गन े

२०७९ असोज मसातत 

सम्म 

आर्थयक प्रशासन शाखा र 

वडा कार्ायिर् 

१.२ 
मािपोत कार्ायिर्हरुबाट जग्गाको नर्ााँ 

िगत र मूल्र्ांकन दर प्राप् त गने   

२०८० असार मसातत 

सम्म 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृत र अध्र्ि 

१.३ 
जग्गाको उपर्ोग अनुसार पूनःवर्गयकरण 

गनय वडा र टोि समूहहरुसाँग परामशय गने 

२०७९ फागुन सम्म राजश् व परामशय सलमलत 

३ व्यवसार् कर   

३.१ 

व्यवसार् दताय तथा नवीकरण सम्बलतध 

प्रणािीिाई व्यवलस्थत गनय व्यवसार् कर 

व्यवस्थापन कार्यलवलध तजुयमा गरी 

कार्ायतवर्न गने  

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र प्रप्रअ 

३.२ 

व्यवसार्ीका प्रलतलनलधहरूसगं समतवर् 

गरी व्यवसार्मा भएको िगानी तथा 

कारोवारको आधारमा व्यवसार्को 

वगीकरण गने । 

२०८० जेष् ठ मसातत 

सम्म 
 

राजश् व परामशय सलमलत 

र प्रप्रअ 
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३.३ 
व्यवसार् करको दरिाई वर्गयकरणको 

आधारमा पुनराविोकन गरी आर्थयक 

ऐनमा समावेश गने । 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र नगरसभा 

३.४ 

नगरिेत्रमा व्यवसार् संचािनको िालग 

नगरपालिकाको इजाजत लिनुपने 

धर्वस्था अलनवार्य गरी व्यापक प्रचार 

प्रसार गने । 

२०७९ श्रावण देलख 
 

राजस्व शाखा, वडा 

कार्ायिर् र प्रप्रअ 
 

३.५ 

उद्योग वालणज्र् संघ, आततररक राजश् व 

कार्ायिर्, घरेिु कार्ायिर् तथा अतर् 

मु्र् सरोकारवािासाँग नगरपालिकािे 

समतवर् र लनर्लमत अततरक्रिर्ा गने । 

२०७९ मंलसर देलख 

लनरततर 
नगर कार्यपालिका 

३.६ 
व्यवसार्को तथ्र्ांक/िगत, व्यवसार् 

करको दर तथा संकिनको अवस्था 

सम्बतधी अनुगमन तथा मुल्र्ांकन गने । 

चौमालसक रुपमा 
 

राजस्व परामशय सलमलत 

र नगर कार्यपालिका 

३.७ 

व्यवसार् दताय तथा कर सकंिनका िालग 

आवलधक रुपमा घुलम्त लशलवर संचािन 

गने 

२०७९ श्रावण  देलख 

त्रैमालसक रुपमा 

आर्थयक प्रशासन शाखा र 

वडा कार्ायिर्हरु 

३.८ 
व्यवसार् कर सम्बतधमा आर्थयक ऐनमा 

दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गने । २०८० असोज देलख नगरसभा 

४ लवज्ञापन कर   

४.१ 

नगर िेत्रमा रालखएका लवज्ञापन 

सामाग्रीहरुको क्रकलसम र स्थिहरुको 

पलहचान गने तथा सो सम्बलतध िगत 

संकिन गने । 

२०७९ चैत्र सम्म 
राजश् व शाखा र वडा 

कार्ायिर् 

४.२ 
संकलित लववरण अनुसार लवज्ञापन करको 

दर अद्यावलधक गने । २०८० असार सम्म 
राजश् व परामशय सलमलत 

र नगर सभा 

४.३ 
लवज्ञापन करको दररेट पररमाजयन गरी 

आर्थयक ऐनमा समावेश गने २०८० असार सम्म 
राजश् व परामशय सलमलत 

र नगर कार्यपालिका 

४.४ 

नगरपालिकाको अनुमलत लबना जथाभालव 

रुपमा लवज्ञापनका होर्डयकङ बोडयहरु रा् न 

लनषेध गने । 

२०७९ मंलसर सम्म नगर कार्ायपालिका 

४.५ 
तर्ूनतम संकिन हुन सक् ने रकम र्क्रकन 

गरी ठेक् का अंक लनधायरण गन े। 
२०८० असार सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र नगर कार्यपालिका 

४.६ सम्भाव्य स्थानहरुमा लवज्ञापन प्रवद्वयनको 

वातावरण तर्ार गने । 
२०८० असार सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र प्रप्रअ 

५ घरजग्गा वहाि कर   

५.१ 

वहािमा भएका घरजग्गाको िगत संकिन 

गरी अद्यावलधक गन े र सम्पलि करसंग 

आवि गने । 

२०८० असार सम्म 
राजश् व शाखा, वडा 

कार्ायिर्, प्रप्रअ 
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५.२ 
घर तथा जग्गा धनी र वहािवािाहरू 

लबचको वहाि सम्झौता अलनवार्य गने । 
२०७९ मंलसर सम्म 

राजश् व शाखा र नगर 

कार्यपालिका, प्रप्रअ 

५.३ 

घरजग्गा वहाि रकम मूल्र्ांकन गनय 

संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा 

प्रलत वगयक्रफटका दरिे वहाि मूल्र् 

लनधायरण गने र सो वमोलजम वहाि रकम 

लनधायरण गरी कर संकिन गने । 

२०८० असार सम्म 
राजश् व शाखा र नगर 

कार्यपालिका 

५.४ 
घरजग्गा वहाि कर संकिन कार्यलवलध 

तजुयमा गने । 
२०८० असार सम्म 

नगर कार्यपालिका र 

प्रप्रअ 

६ जलडबुटी, कवडी र लजवजतत ुकर 

६.१ 
व्यवसार्ीहरुको दताय र अलभिेखीकरण 

गने । २०८० असार सम्म 
राजश् व शाखा र प्रप्रअ, 

नगर कार्यपालिका 

६.२ 

कवाडी वस्तुहरुको व्यवसालर्क कारोवार 

गनेिाई इजाजत प्रदान गरी वार्षयक 

ठेक् काको व्यवस्था गने  

२०८० असार सम्म 
राजश् व शाखा र प्रप्रअ, 

नगर कार्यपालिका 

६.३ 

जडीबुटी र लजवजततुको उपिधधता पिा 

िगाई कारोबारमा कर सकंिन शुरुवात 

गने । 

२०८० असार सम्म 
राजश् व शाखा र प्रप्रअ, 

नगर कार्यपालिका 

 

ग) गरै कर राजश् व सधुार र्ोजना 
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१ घर नक्शा पास एव ंरलजष् रेशन दस्तरु   

१.१ 

घर अलभिेखीकरण तथा नक्सापास 

प्रक्रिर्ािे भवन लनमायण प्रक्रिर्ािाई 

लनर्मन समेत गने भएकोिे र्सिाई 

प्रभावकारी वनाउने  

२०७९ श्रावण देलख 
प्रालवलधक शाखा र प्रमुख 

प्रशासक्रकर् अलधकृत 

१.२ 
नगरपालिका लभत्र भएका पक् की तथा 

कच् ची घरहरुको अलभिेलखकरण गन े

२०७९ श्रावण देलख 

लनरततर 

कार्यपालिका र 

प्रालवलधक शाखा 

१.३ 
मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनुसार 

नक्सापास प्रावधान पूणय रुपमा िागु गने । 
२०७९ मंलसर देलख प्रालवलधक शाखा र प्रप्रअ 

१.४ 
घरको तल्िा, बनोट तथा क्रकलसमका 

आधारमा दस्तुरको दर समर्ानकुुि 

पररमाजयन गने । 

२०८० असार सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र भवन तथा नक्शा पास 

उपशाखा 

१.५ 
नगरपालिका गठन पूवय वनकेा घरहरूको 

अलभिेखीकरणको िालग दस्तुर आर्थयक 

ऐनमा समावेश गने। 

२०८० असार सम्म 

भवन तथा नक्शा पास 

उपशाखा र नगर 

कार्ायपालिका 
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१.६ 
नक्सापासको िालग मापदण्ड तथा 

कार्यलवलधहरू अनसुार भवन लनमायण भए 

नभएको लनरततर अनुगमन गने । 

२०७९ मंलसर देलख 

भवन तथा नक्शा पास 

उपशाखा र नगर 

कार्ायपलिका 

१.७ 

घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन दस्तुर 

सम्बलतध दफा नगरपालिकाको आर्थयक 

ऐनमा थप गने सो वमोलजम छुटै अनुसूची 

तर्ार गरी नक्शा पासको दस्तुर आर्थयक 

ऐनमा समावेश गने । 

२०७९ श्रावण देलख 

भवन तथा नक्शा पास 

उपशाखा र नगर 

कार्ायपलिका 

२ वहाि लवटौरी शलु्क   

२.१ 
नगरपालिका िेत्रलभत्र भएका सावयजलनक 

जलमन तथा त्र्हााँ रहकेा संरचनाबारे 

तथ्र्ांक संकिन गन े

२०८० जेष् ठ मसातत 

सम्म 

प्रालवलधक शाखा, प्रमुख 

प्रशासक्रकर् अलधकृत 

२.२ 
सावयजलनक जलमनमा रहकेा संरचना र 

लवद्यमान उपर्ोगको अवस्था हरेी शुल्क 

लनधायरण गन े

२०८० असार सम्म 
राजश् व परामशय सलमलत 

र नगरसभा 

२.३ 

संकलित लववरणका आधारमा 

पसिहरूको वगीकरण गरी वहाि लवटौरी 

शुल्क संकिन गने । 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

कार्यपालिका, प्रप्रअ, 

राजश् व परामशय सलमलत 

२.४ 

नगरपालिका लभत्र रहकेा अस्थार्ी 

पसिहरुको पटके शुल्क लनधायरण गरी 

आर्थयक ऐनमा उल्िेख गने  

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र नगरसभा 

२.५ 
लवटौरी शुल्क लतनुयपने करदाताहरुिाई 

सूलचत गन े

२०७९ माघ मसातत 

सम्म 
आर्थयक प्रशासन शाखा 

३ दताय, नलवकरण तथा अनमुती दस्तरु   

३.१ 

लवद्यािर् स्थापना, घ वगयको ठेक् का 

इजाजत, एफ.एम. रेलडर्ो सचंािन, 

लवलिर् संस्था, स्वास्थ्र् संस्था, ममयत 

संभार, स्थानीर् व्यापारीक फमय आक्रदको 

दताय गने कार्यलवलध तजुयमा गने  

२०७९ फागुन मसातत 

सम्म 
कार्यपालिका, प्रप्रअ  

४ लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरु   

४.१ 

लसफाररश वा प्रमालणत गनुय पूवय दस्तुर 

लतरे नलतरेको प्रमाण समावेश गने 

प्रणािी स्थालपत गने । 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

कार्यपालिका, प्रप्रअ, 

राजश् व शाखा 

४.२ 

दस्तुर नबुझाएसम्म सम्बलतधत 

अलधकारीिे लसफाररश वा प्रमालणत 

नगने। 

२०७९ श्रावण बाट कार्यपालिका, प्रप्रअ, 

राजश् व शाखा 

५ सरकारी सम्पलिको बहाि र लविी   

५.१ 

नगरपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र 

बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको 

लववरण र्क्रकन गरी सबै सम्पलिको 

२०८० असार मसातत कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 
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बहाि रकमको दर आर्थयक ऐनमा 

समावेश गने । 

५.२ 

नगरपालिकाको सम्पलि बहािमा 

िगाउने सम्बतधमा कार्यलवलध तजुयमा गरी 

कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने । 

२०८० असार मसातत कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

५.३ 

कार्यलवलधमा उलल्िलखत शतयहरू पािना 

भए नभएको आवलधक रुपमा अनुगमन 

गने । 

२०७९ फागुन मसातत कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

६ पर्यटन शलु्क   

६.१ 
पर्यटक्रकर् स्थि र गलतलवलधहरु अनुसार 

आर्थयक ऐनमा पर्यटक्रकर् शुल्क तोक् ने । 

२०८० असार मसातत  कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

६.२ 
स्थालनर् पटयर्क्रकर् िेत्रहरुको प्रचार 

प्रसार गने  । 

२०७९ फाल्गुन कार्यपालिका, प्रप्रअ 

६.३ 

आर्थयक ऐनमा पर्यटन शुल्कको दफा थप 

सो अनुसार अनुसचूीमा स्वदेशी पर्यटक र 

लवद्याथीहरुको िालग पलन पर्यटन शुल्क 

तोक् ने । 

२०८० असार मसातत  कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

६.४ 

स्थानीर् पर्यटन लवकास सलमलत र नीलज 

िेत्रसंग पर्यटन शुल्क सम्बतधी परामशय, 

समतवर् र सहकार्य गन े

२०८० असार मसातत  कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

७.१ जग्गा रेखाङ्कन शलु्क   

७.१ 

आर्थयक ऐनमा जग्गा रेखाङ्कन सम्बतधी 

दफा थप गरी सो वमोलजम अनुसूचीमा 

जग्गा रेखाङ्कनको दर उल्िखे गने । 

२०८० असार मसातत  कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

७.२ 
वडाको स्थान लवशेष अनुसार दस्तुर िागू 

गने । 

२०८० असार मसातत  कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

८ सवेा शलु्क   

८.१ शुल्क असुिीिाई कडाईका साथ िागू गन े लनरततर कार्य पालिका, प्रप्रअ 

९ 
क्रदघयकालिन आर्स्रोतको पलहचान तथा 

सभंाव्यता 

  

९.१ 

नगरपालिकाको क्रदघयकालिन आर् 

हुनसक् न ेसंभाव्य िेत्रहरुको पलहचान गन े
▪ मु्र् बजार र राजमागय आसपास 

भवन वा सटर  
▪ बजार िेत्रमा खानेपानी आर्ोजना 

संचािन 
▪ अस्पताि लनमायण तथा सचंािन 
▪ अलतथी गृह सचंािन 
▪ सामुदालर्क भवन तथा सभाहि 
▪ ढि संजािको पूवायधार 

२०७९ देलख िमश  
नगर कार्यपालिका, नगर 

सभा 
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▪ बसपाकयको पूवायधार 
▪ व्यवसालर्क कम्प्िेक्स 
▪ हाटबजार पूवायधार 
▪ पर्यटक्रकर् िेत्रको पूवायधार 
▪ फोहोरमैिा व्यवस्थापन 

९.२ 
पलहचान भएका िेत्रहरुको सभंाव्यता 

अध्र्र्नका िालग रकम लवलनर्ोजन गने 
२०८० श्रावण मसातत  नगर कार्यपालिका 
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पररच्छेद - छः आगामी तीन बषयको आर् प्रिपेण 

र्स पररच्छेदमा रामेछाप नगरपालिकाको राजस्व अलधकार, हािको आर् संकिन अवस्था तथा राजस्व 

सुधार कार्यर्ोजना कार्ायतवर्न पश् चात आर् संकिनमा पाने प्रभाव समेतिाई मध्र्नजर गदे आगामी तीन 

वषयको आर् प्रिेपण गररएको छ । महािेखा पररिकिे स्वीकृत गरेको एक्रककृत आर्थयक संकेत तथा वर्गयकरण 

र व्या्र्ा, २०७४ को आधारमा आर् प्रिेपण गररएको छ । र्सिे नगरपालिकाको आर् वजेट तजुयमा गनय 

सहर्ोग पुग् ने छ । 

 

६.१ राजश् व सधुार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजश् व प्रिपेण 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न पश् चात आगामी तीन वषय (आ.व. २०७९/८० देलख २०८१/८२) 

को िालग आर् प्रिेपण गररएको छ । र्ो आर् अनुमान राजस्व सुधार र्ोजनामा प्रस्ताव गररएका 

क्रिर्ाकिापहरूको आधारमा गररएको छ । धेरैजसो लशषयकहरूको आर् प्रिेपण प्राप् त तथ्र्ाङ्कमा आधाररत 

छ भने भलवश्र्मा आर्का आधारको दार्रा बढ्न गई सोबाट हुने र्ोगदानिाई समेत मध्र्नजर गररएको छ 

। त्र्सै गरर केही लशषयकहरूको आर् प्रिेपण गदाय लवगतको आर् संकिनको वृलिदरिाई आधार मालनएको छ। 

 

तालिका 20: आगामी तीन आर्थयक बषयको राजश् व प्रिेपणको आधार 
 

(रु हजारमा) 

ि.स. राजश् व लशषयक 
कुि सम्भाव्य 

आर् 
प्रक्ष्र्पेणको आधार प्रिलेपत रकम 

क आततररक आर् तफय        

१ सम्पलत कर २०९१ 
कुि संभावनाको ७५% र त्र्सपछीका 

आवहरुमा १५% बढदै जान े
१५६८ 

२ 
मािपोत वा भूलम 

कर 
७२७ 

कुि संभावनाको ८०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १५% ि ेबढदै जान े
५८२ 

३ व्यवसार् कर १३०० 
कुि संभावनाको ८०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १५% ि ेबढदै जान े
९१० 

४ लवज्ञापन कर २९० 

कुि संभावनाको कुि संभावनाको ७०% र 

त्र्सपछीका आव बषयहरुमा १५% िे बढद ै

जाने 

२०३ 

५ घरजग्गा वहाि कर १०४६ 
कुि संभावनाको ७०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा २०% ि ेबढदै जान े
७३२ 

६ 
जलडबुरट, कवाडी र 

लजवजततु कर 
७०० 

कुि संभावनाको ७०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १५% ि ेबढदै जान े
४९० 

७ 
घर नक्शा पास एवं 

रलजष् रेशन दस्तुर 
९४० 

कुि संभावनाको १००% र त्र्सपछीका 

आव बषयहरुमा १०% ि ेबढदै जाने 
९४० 
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८ वहाि लवटौरी शुल्क २५० 
कुि संभावनाको ७०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा २०% ि ेबढदै जान े
१७५ 

९ 
लसफाररश तथा 

प्रमालणत दस्तुर 
१५०० 

कुि संभावनाको १००% र त्र्सपछीका 

आव बषयहरुमा १०% ि ेबढदै जाने 
१५०० 

१० 
सरकारी सम्पलतको 

वहाि र लवक्रि 
७८२ 

कुि संभावनाको ७०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १०% ि ेबढदै जान े
५४७ 

११ 
जग्गा रेखाङ्कन 

दस्तुर 
१०० 

कुि संभावनाको ७०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १५% ि ेबढदै जान े
७० 

१२ 
ढंुगा, लगटी, वािुवा, 

दहिर बहिर शुल्क 
१००० 

कुि संभावनाको ६०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १५% ि ेबढदै जान े
६०० 

१३ पर्यटन शलु्क १०० 
कुि संभावनाको ७०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १५% ि ेबढदै जान े
७० 

१४ 
व्यलिगत घटना दताय 

दस्तुर 
३७५ 

कुि संभावनाको १००% र त्र्सपछीका 

आव बषयहरुमा १०% ि ेबढदै जाने 
३७५ 

१५ अतर् दस्तरु १२३८ 
कुि संभावनाको १००% र त्र्सपछीका 

आव बषयहरुमा १०% ि ेबढदै जाने 
१२३८ 

१६ 
अतर् प्रशासलनक सेवा 

शुल्क 
३९४ 

कुि संभावनाको १००% र त्र्सपछीका 

आव बषयहरुमा १०% ि ेबढदै जाने 
३९४ 

ख राजशव बााँडफााँड       

ख. १         

१ 
बााँडफााँड भई प्राप् त 

हुने मु.अ.कर 
 

आर्थयक बषय २०७८/७९ का िालग प्राप् त 

रकम र त्र्सपछी िमश ५% का दरिे बृलि 

हुदै जाने अनुमान 

१२९४०० 

२ 
बााँडफााँड भई प्राप् त 

हुने अतत शुल्क 
  

३ 
बााँडफााँडबाट प्राप् त 

हुने रोर्ल्टी 
  

आर्थयक बषय २०७८/७९ मा संकिन भएको 

आधारमा आ.व. २०७९/८० का िालग 

रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोगिे 

गरेको लसफाररशको आधारमा र त्र्सपछी 

बार्षयक ५% को दरिे बृलि हुाँद ैजाने 

अनुमान 

 

ख. २ प्रदेश सरकार       

१ 
घरजग्गा रलजष् रेशन 

दस्तुर 
  

आर्थयक बषय ७९/८० मा प्राप्त लसलििङ र 

त्र्सपछी बार्षयक १०% िे बृलि हाँदै जान े

अनुमान  

  

२ 

बााँडफााँडबाट प्राप् त 

हुने सवारी साधन 

कर 

  

आर्थयक बषय २०७९/८० का िालग प्राप् त 

लसलिङ र त्र्सपछी िमश ५% का दरि े

बृलि हुदै जाने अनुमान 

२३८०० 
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३ 
बााँडफााँडबाट प्राप् त 

हुने लवज्ञापन कर 
  

आर्थयक बषय २०७९/८० मा 

नगरपालिकाको लहस्सा ६०% र त्र्सपछी 

िमश १५% का दरिे बृलि हुद ैजान े

  

ग. 
अनदुान तथा लवलिर् 

हस्ताततरण 
      

ग. १ सघंीर् सरकार       

१ समालनकरण अनुदान   

आर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र 

त्र्सपछी िमश ५% का दरि ेबृलि हुदै 

जाने अनुमान 

१५४१०० 

२ शसतय अनुदान   २५६९३९ 

३ लबषेश अनुदान    

४ समपुरक अनुदान   ७२०० 

५ अतर् अनुदान    

चािु आर्थयक बषयको लवलनर्ोजन र्थावत 

रलह बार्षयक ५% का दरि ेथलपदै जाने 

अनुमान 

१७२०१२ 

ग. २ प्रदेश सरकार      

१ समालनकरण अनुदान   

आर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र 

त्र्सपछी िमश ५% का दरि ेबृलि हुदै 

जाने अनुमान 

१३४९९ 

२ शसतय अनुदान   २०६२९ 

३ समपुरक अनुदान   ३०००० 

४ 

अतर् अनुदान 

(स्थानीर् पूवायधार 

साझेदारी) 

   

५ प्रदेश पूवायधार       

ग. ३ 
अतर् आततररक 

अनदुान 
      

१ 
अतर् संस्थागत 

आततररक अनुदान 
  

आर्थयक बषय २०७९/८० मा रु १० िाख 

प्राप् त हुने र त्र्सपछी त्र्सपछी िमश 

बार्षयक ५% का दरिे बृलि हुद ैजाने 

अनुमान 

१००० 

२ 
अतर् व्यलिगत 

आततररक अनुदान 
  

जनताको िागत सहभालगताबाट आर्थयक 

बषय २०७९/८० मा रु ५ िाख प्राप् त हुने र 

त्र्सपछी त्र्सपछी िमश बार्षयक ५% का 

दरि ेबृलि हुदै जाने अनुमान 

५०० 

 

६.२ आगामी तीन आर्थयक बषयको राजश् व प्रिपेण 

आर् शीषयकको संभाव्य आधार तथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्निाई आधार मानी 

नगरपालिकाको आगामी तीन वषयको प्रिेलपत आर्को लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

प्रिेपणको िालग राजस्व संकेत वतयमानमा लसफाररश गररएको िेखा कोडको आधारमा गररएको छ । मालथका 
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अध्र्ार्हरूमा प्रस्ताव गररए अनुसार ऐनिे क्रदए बमोलजम करका दार्रा लवस्तार गनय सकेको खण्डमा लनम् न 

तालिकामा क्रदए अनुसार नगरपालिकाको आर् वृलि हुने देलखतछ । 

 
तालिका 21: आगामी ३ आर्थयक बषयको आर् प्रिेपण 

(रु हजारमा) 

राजस्व 

संकेत 
राजस्व लशषयक 

२०७७/७८ 

(र्थाथय) 

२०७७/७८ 

(र्थाथय) 

२०७८/७९ 

(र्थाथय) 

प्रिपेण 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८०/८१ 

१०००० राजस्व तथा अनदुान             

क आततररक आर् १०३२२ ६९७१ ५२५५* १०५९५ ११९६६ १३४९१ 

११३१३ सम्पलत कर  २२५ २५० १५६८ १८०३ २०७४ 

११३१४ मािपोत वा भूलम कर ५६९ ४८६ ४१३ ५८२ ६६९ ७७० 

११३५१ व्यवसार् कर ३१५ ५०१ ४३२ ९१० १०४७ १२०३ 

११४७२ लवज्ञापन कर    २०३ २३३ २६८ 

१४२५३ व्यवसार् रलजष् रेशन दस्तुर  ४१० ३३३    

११३२१ घरजग्गा वहाि कर ३४३ २६० १७३ ७३२ ८७८ १०५४ 

११६३२ जलडबुरट, कवाडी र लजवजततु कर    ४९० ५६४ ६४८ 

१४२४२ 
घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन 

दस्तुर 
१९४ ७०६ ३२४ ९४० १०३४ ११३७ 

११३२२ वहाि लवटौरी शुल्क २०५ ५७ १९२ १७५ २१० २५२ 

१४२४३ लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर ४४० ५८८ ६३४ १५०० १६५० १८१५ 

१४१५१ सरकारी सम्पलतको वहाि र लवक्रि ६ ३०९ ४१५ ५४७ ६०२ ६६२ 
 जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर    ७० ७७ ८५ 

१४२१९ ढंुगा लगट्टी वािुवा लविी ३६२ १२४ ५८ ६०० ६९० ७५९ 
 पर्यटन शुल्क    ७० ८१ ९३ 

१४३१२ व्यलिगत घटना दस्तुर १५९ १५८ ३७५ ४१३ ४५४ ४९९ 

१४२१९ अतर् राजश् व (घर जग्गा रलजष् रेशन) २०६३ २३९६     

१४२४९ अतर् दस्तुर ५३३४ ५७२ १२३८ १३६२ १४९८ १६४८ 

१४२४५ नाता प्रमालणत ८७ ५८ २४    

१४२२९ 
अतर् प्रशासलनक सेवा शुल्क 

(मूल्र्ाङ्कन समेत) 
२४५ १२१ ३९४ ४३३ ४७७ ५२४ 

ख राजस्व बााँडफााँड       

 सघंीर् सरकार ९१००० ११७६०० १२९४०० १३५८७० १४२६६४ १४९७९७ 

१४४११ बााँडफााँड भई प्राप्त हुने मु.अ.कर ९१००० ११७६०० १२९४०० १३५८७० १४२६६४ १४९७९७ 

१४४२१ बााँडफााँड भई प्राप्त हुने अततःशुल्क       

१४१५३ बााँडफााँड भई प्राप्त वन रोर्ल्टी       

 प्रदशे सरकार २२५०० २३१०० २३८०० २४९९० २६२४० २७५५१ 

११४५६ सवारी साधन कर २२५०० २३१०० २३८०० २४९९० २६२४० २७५५१ 

११३१५ 
घरजग्गा रलजष्ट्रशेन दस्तुर (प्रदेशसंग 

राजस्व बााँडफााँड) 
      

११४७१ मनोरतजन कर       

११४७२ लवज्ञापन कर       

ग अततरसरकारी लविीर् हस्ताततरण       

 सघंीर् सरकार ५२४४२१ ४३३६८३ ५९०२५१ ६१९७६४ ६५०७५२ ६८३२८९ 

१३३११ समालनकरण अनुदान १५३५०० १५१२०० १५४१०० १६१८०५ १६९८९५ १७८३९० 

१३३१२ शसतय अनुदान चािु २२५६२८ २५९५३४ २५६९३९ २६९७८६ २८३२७५ २९७४३९ 

१३३१३ शसतय अनुदान पूाँजीगत       

१३३१४ लवषेश अनुदान चािु       

१३३१५ स्थानीर् पूवायधार साझेदारी लवकास       
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१३३१६ समपुरक अनुदान चािु ६९०० ८७०० ७२०० ७५६० ७९३८ ८३३५ 

१३३१७ समपुरक अनुदान पूाँजीगत       

१३३१८ अतर् अनुदान १३८३९३ १४२४९ १७२०१२ १८०६१३ १८९६४३ १९९१२५ 
 प्रदशे सरकार ४२५४० ४६८७८ ६४१२८ ६७३३४ ७०७०१ ७४२३६ 

१३३११ समालनकरण अनुदान १०१७३ १०१५८ १३४९९ १४१७४ १४८८३ १५६२७ 

१३३१२ शसतय अनुदान चािु १५१३७ १७५८४ २०६२९ २१६६० २२७४३ २३८८१ 

१३३१३ शसतय अनुदान पूाँजीगत       

१३३१४ लवषेश अनुदान चािु  ४००     

१३३१५ प्रदेश पूवायधार लवकास       

१३३१६ समपुरक अनुदान चािु       

१३३१७ समपुरक अनुदान पूाँजीगत १७२३० १८७३६ ३०००० ३१५०० ३३०७५ ३४७२९ 

१३११७ अतर् अनुदान चािु       

 अतर् आततररक अनदुान    १५०० १५७५ १६५४ 

१३४११ अतर् संस्थागत आततररक अनुदान    १००० १०५० ११०३ 

१३४१२ 
अतर् व्यलिगत आततररक अनुदान 

(जनसहभालगता) 
   ५०० ५२५ ५५१ 

३०००० लविीर् सम्पलत तथा दालर्त्व       

३२१२१ नगद       

३२१२२ बैंक मौज्दात       

३३१४३ अतर् संस्थाहरुबाट ऋण प्राप्ती       

३३१८२ लतनुयपने लवलभत न अतर् खाताहरु       

जम्मा राजश् व, अनदुान, सम्पलत तथा दालर्त्व ६९०७८३ ६२८२३२ ८१२८३४ ८६००५३ ९०३८९७ ९५००१९ 

* २०७९ बैशाख मसातत सम्मको र्थाथय आम्दानी 
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पररच्छेद - सातः अपलेित नलतजा 

र्स नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका िममा लवलभत न स्रोतहरुबाट तथ्र्ाङ्क तथा 

सूचनाहरु सकंिन गररएको लथर्ो । लवलभत न फारमहरुको प्रर्ोग गरी नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा 

सम्वलतधत अलधकारीहरुबाट समेत सचूना संकिन गररएको लथर्ो । हािको राजश् व सकंिन तथा प्रशासनको 

अवस्थािाई सुधार गनयका िालग सहभालगतामूिक पिलत माफय त् राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएको 

छ । संकलित तथ्र्ाङ्क, लवद्यमान प्रवृलि, उपिधध सूचनाको लवश् िेषण तथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनामा 

लनर्दयष् ट गररएका क्रिर्ाकिापहरुको कार्ायतवर्न हुने मातर्ता र त्र्सको नलतजा समेतिाई मध्र्नजर गरी 

आगामी तीन आर्थयक वषयका िालग राजश् व प्रिेपण गररएको छ । 

 

७.१ अपलेित नलतजा 

र्स अध्र्र्न अनुसार रामेछाप नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७९/८० को कुि आर् ८६ करोड ५३ 

हजार हुने देलखएको छ । तालिका २२ मा प्रस्तुत लववरणिे नगरपालिकाको आततररक आर् सो आर्थयक बषयमा 

१ करोड ५९ हजार ५ सर् हुने अनुमान गररएको छ, जनु कुि आर्को कररब १.२३% हुन आाँउछ । आर्थयक 

बषय २०७८/७९ मा नगरपालिकाको आततररक आर् २०७९ साि को बैशाख मसातत सम्म मात्रको गणना 

गररएकोिे आर्थयक बषय २०७७/७८ भतदा आर्थयक बषय २०७८/७९ मा आततररक आर् केलह कम देलखएको 

भएतापलन असार मसातत सम्म आईपुग्दा आततररक आर्मा उल्िे्र् वृलि हुन े अनुमान गररएको छ । 

सारांशमा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न पश् चात आगामी तीन आर्थयक वषयहरुमा हुन े आर् 

संरचना देहार् अनसुार हुने प्रिेपण गररएको छः 

 

तालिका 22: अपेलित आर् संरचना 

(रु हजारमा) 

राजस्व 

संकेत 
राजस्व लशषयक 

र्थाथय र्थाथय प्रिेपण 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८२/८३ 

१ आततररक आर् ६९७१ ५२५५ १०५९५ ११९६६ १३४९१ 

२ राजश् व बााँडफााँड १४०७०० १५३२०० १६०८६० १६८९०३ १७७३४८ 

  संघीर् सरकार ११७६०० १२९४०० १३५८७० १४२६६४ १४९७९७ 

  प्रदेश सरकार २३१०० २३८०० २४९९० २६२४० २७५५१ 

३ अनदुान तथा लविीर् हस्ताततरण ४८०५६१ ६५४३७९ ६८८५९८ ७२३०२८ ७५९१७९ 

  संघीर् सरकार ४३३६८३ ५९०२५१ ६१९७६४ ६५०७५२ ६८३२८९ 

  प्रदेश सरकार ४६८७८ ६४१२८ ६७३३४ ७०७०१ ७४२३६ 

  अतर् आततररक अनुदान     १५०० १५७५ १६५४ 

  जम्मा ६२८२३२ ८१२८३४ ८६००५३ ९०३८९७ ९५००१९ 

कुि आर्मा आततररक आर्को र्ोगदान (%) ०.५६ ०.५४ १.२३ १.३२ १.४२ 
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लचत्र 2: कुि आर्मा आततररक आर्को र्ोगदान 

 

तालिका २२ मा उल्िेख गररए अनुसार प्रिेलपत आर् हालसि गनयका िालग नगरपालिकािे वतयमान सरंचना 

तथा व्यवस्थापन प्रणािीमा पररवतयन गनय आवश्र्क देलखतछ । र्स सतदभयमा सुधारका िालग सुझाइएका 

कदमहरु लनम् नानसुार छनः 

 

▪ राजश् व असुिीको अनुगमन कार्यमा राजस्व परामशय सलमलतिाई थप क्रिर्ाशीि बनाउने । 

▪ आर्थयक ऐन संशोधन गरी सघंीर् काननु अनुकुिन र थप वस्तुपरक बनाउने । 

▪ आर् अनुमान र आर् प्रलतवेदनका िालग तोक्रकएको ढााँचा व्यवहारमा ल्र्ाउन े। 
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अनसुूची १ - मस्र्ौदा प्रलतवदेन प्रस्तुतीकरणको माईतर्टू 
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अनसूची २ - मस्र्ौदा प्रलतवदेन प्रस्तुतीकरणका फोटोहरु 
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अनसुूची ३ – सूचना सकंिन फाराम 

१. नगरपालिकाको सलंिप् त पररचर् तथा हािको अवस्था 

 

सलंिप् त पररचर् 

 

▪ नामाकरण 

▪ घरधुरी तथा जनसं्र्ा 

▪ िेत्रफि तथा वडा लवभाजन 

▪ प्रलसि स्थिहरु 

 

मु् र् पवूायधारको अवस्था 

 

▪ सडक, बाटो, पुि 

▪ लबजुिी 

▪ खानेपानी तथा ससंचाई 

▪ सावयजलनक भवन तथा पूवायधारहरु 

▪ फोहरमैिा व्यवस्थापन (फोहरको पररमाण र व्यवस्थापनको अवस्था) 

 

आर्थयक अवस्था 

 

▪ उद्योग, व्यवसार् तथा किकारखाना 

▪ मु्र् व्यापाररक केतरहरु 

▪ प्राकृलतक तथा पर्यटकीर् सम्पदा 

 

२. नगरपालिकाको सगंठन तथा राजस्व प्रशासन 

 

हािको सगंठन सरंचना 
 

कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स.ं पद स्वीकृत दरबतदी पदपरु्तय 

स्थार्ी करार 
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१५     

१६     

१७     
 

भौलतक सलुवधाहरु 

 

▪ कार्ायिर्का भवनहरु 

▪ सवारी साधन 

▪ फर्नयचर, कम्प्र्ुटर, लप्रतटर 

 

राजस्व शाखा तथा राजस्व प्रशासन 

 

राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स.ं नाम पद लजम्मवेारी 

१    

२    
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३    

४    

५    

६    

७    

 

▪ कार्यकि तथा कार्य स्थिको पर्ायप् तता 

▪ फर्नयचर, कम्प्र्ुटर, लप्रतटर तथा अतर् भौलतक सलुवधाहरु 

▪ राजस्व सम्बतधी डाटा बेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

▪ कम्प्र्ूटर लवलिङ्ग प्रणािीको प्रर्ोग 

 

३. नगरपालिकाको आर् (आततररक तथा वाह् र्) सम्बतधी लववरण 

 

▪ लवगत तीन आर्थयक वषयहरु (२०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८) को र्थाथय आर् लववरण 

▪ चािु आर्थयक वषयको (२०७८/७९) को अनुमालनत/बजेट लववरण र गत चौमालसकको र्थाथय 

लववरण 

▪ चािु आर्थयक वषयका िालग नगरसभािे पाररत गरेको कर, शुल्क तथा दस्तरुका दरहरु 

 

अतर् दस्तावजे तथा सचूनाहरु 

▪ लनवायलचत पदालधकारीहरुको लववरण 

▪ नगर सभाि ेपाररत गरेको आर्थयक ऐन 

▪ राजस्वसाँग सम्बलतधत अतर् नीलत तथा कार्यिमहरु 

▪ नगरपालिकाको बस्तुलस्थलत लववरण (Profile) 

▪ राजस्व पररचािनका िालग भएका प्रभावकारी प्रर्ासहरु 
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अनसुूची ४ – सूचना सकंिन फाराम 

क) राजस्व तफय  

१) सम्पलत कर 

▪ सम्पलि कर कार्ायतवर्न प्रारम्भ भएको आर्थयक बषयः  

▪ जम्मा करदाता सङ््र्ा:  

▪ गत आर्थयक बषयमा उठेको जम्मा रकम रुः  

▪ चािु आर्थयक बषयको वार्षयक िक्ष्र् रुः  

▪ चािु आर्थयक बषयको गत मलहनासम्म उठेको रकम रुः  

▪ अलधकतम र तर्ूनतम कर लतने व्यलििे कलत लतरेका छन्? अलधकतम रुः            तर्नूतम रुः  

▪ गत आर्थयक बषयसम्मको बक्र्ौता रकम रुः  

 

२) भलूमकर (मािपोत) 

 

▪ नगरपालिका लभत्रको जम्मा खेतीर्ोग्र् जग्गाको कूि िेत्रफिः   (पालिकामा 

तथ्र्ाङ्क उपिधध नभए मािपोत वा नापी कार्ायिर्बाट प्राप् त गनय सक्रकने) 

▪ गत आ.ब. मा उठेको रकम रुः 

▪ गत आ.ब.सम्मको जम्मा बक्र्ौता रकम रुः  

 

३) व्यवसार् कर 

 

▪ दताय भएका व्यबसालर्क फमयको सङ््र्ा: 

▪ गत आ.ब. मा उठेको जम्मा रकम रुः 

▪ चािु आ.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को गत मलहनासम्म उठेको रकम रुः 

▪ अलधकतम र तर्ूनतम कर लतने व्यलििे कलत लतरेका छन् ? अलधकतम रुः            तर्नूतम रुः  

▪ गत आ.ब.सम्मको बक्र्ौता रकम रुः 

▪ दताय हुन बााँकी रहकेा फमयको सङ््र्ा रुः 
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ि.स.ं व्यापार व्यवसार्को लववरण साना िगानी मझौिा िगानी ठूिा िगानी कैक्रफर्त 

१ उद्योग     

२ लविीर् संस्था (बैंक, लवकास बैंक, 

सहकारी लवमा, आक्रद) 
    

३ व्यापाररक भवन, मि, लनजी 

अस्पताि, संस्थागत किेज 

लवद्यािर्  

    

४ लडिर तथा थोक लविेता     

५ अतर् व्यवसार्     

 
४) व्यवसार् वहाि कर 

 

▪ संस्थागत रुपमा (बैंक, सरकारी, नीलज लवद्यािर्, सरकारी कार्ायिर् आक्रदिाई) भाडामा क्रदएका 

घरहरुको सङ््र्ा:   औषत मालसक घर भाडा रकम रुः 

▪ व्यवसालर्क फमय (पसि, होटेि, रेष् टुरेतट आक्रद) िाई भाडामा क्रदएका घरहरुको सङ््र्ा:         

औषत मालसक घर भाडा रकम रुः 

▪ आवालसर् प्रर्ोजनका िालग भाडामा क्रदएका घरको सङ््र्ा:  औषत मालसक घर 

भाडा रकम रुः 

▪ चािु आ.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को फाल्गुण मलहनासम्म उठेको रकम रुः 

 

५) जलडबटुी, कवाडी र जीवजतत ुकर 

  

▪ जलडबुटी सङ्किन गने व्यबसार्ीको सङ््र्ा:      सङ्किन हुने जलडबुटीको औषत पररमाणः       

के.जी. 

▪ प्रलत के.जी. जलडबुटी करको दरः  चािु आ.ब.को िक्ष्र्ः 

 

ि.सं. वस्तुहरु ईकाई कुि सङ्किन पररणाम अनुमालनत मुल्र् 

क जलडवुटी जतर् वस्तुहरु    

     

     

ख कवाडी जतर् वस्तुहरु    
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ग जीवजततु    

     

     

 

ख) गरै कर राजस्व तफय  

 

१) लसफाररश/प्रमालणत दस्तरु (वडा र पालिकाबाट गररन ेसब ैक्रकलसमका) 

 

▪ गत आ.ब. मा सबै गररएको लसफाररश प्रमालणतको सङ््र्ा: 

▪ लसफाररश/प्रमालणत दस्तुरको तर्ूनतम दरः  लसफाररस/प्रमालणत दस्तुरको अलधकतम दरः 

▪ गत आ.ब. मा प्राप् त र्थाथय आर् रुः 

▪ चािु आ.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को फाल्गुण मलहनासम्म उठेको रकम रुः 

▪ वार्षयक रुपमा दताय र नलवकरण सम्बतधी सेवाको लवबरणः 

ि.स. सवेाको क्रकलसम सङ््र्ा 
दस्तरुको 

दर 

सङ्किन हुनसक् न े

कुि राजस्व 

गत आ.ब मा 

प्राप् त  रकम 

१ एफ एम रेलडर्ो     

२ घ वगयको लनमायण व्यवसार्ी ईजाजत     

३ लवद्यािर् स्थापना     

४ पत्रपलत्रका     

५ व्यापाररक फमय     

६ सहकारी     

७ अतर्     

 जम्मा     
 

२) भवन लनमायण अनमुलत दर 

 

▪ वार्षयक रुपमा लनमायण हुने नर्ााँ घरको सङ््र्ा: 

▪ नक्शापास प्रकृर्ामा आउने गरेका घरहरुको प्रलतशतः 

▪ नक्शापास दस्तुरको दर प्रलतवगय फीटः 

▪ गत आ.ब. मा पास भएका नक्सा सङ््र्ा:  दस्तुर बापतको र्थाथय आर्ः 

▪ चािु आ.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को फाल्गुण मलहनासम्म उठेको रकम रुः 
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३) सवेा शलु्क 

ि.स. सवेाको क्रकलसम दर 
सवेाग्राहीको 

सङ््र्ा 

सङ्किन हुनसक् न े

कुि राजस्व 

गत आ.ब मा 

प्राप् त  रकम 

१ हाटबजार     

२ पार्कय ङ     

३ बहाि लबरौटी शुल्क     

४ 
फोहोरमैिा व्यवस्थापन 

(सरसफाई) 
    

५ सडक बलि     

६ शौचािर्     

७ पाकय      

८ पर्यटक्रकर् स्थि     

९ सडक, बसपाकय      

१० अचि सम्पलत मूल्र्ाङ्कन     

जम्मा     

 

४) लबिी 

ि.स. सम्पलतको क्रकलसम 

EIA/IEE 

प्रलतवदेन 

अनसुारको 

पररणाम 

दर 

सङ्किन 

हुनसक् न ेकुि 

राजस्व 

गत आ.व. मा 

प्राप् त  रकम 

चाि ुआ.व. 

को ठेक् का 

रकम 

१ 

ढंुगा 

लगट्टी 

वािुवा 

माटो 

स्िेट 

अतर् 

     

२ 
टेण्डर फमय (बार्षयक 

सङ््र्ा) 
     

३ 
पुस्तक वा नक्शा 

(सङ््र्ा) 
     

४ अतर् सम्पलत      

जम्मा      

 

५) सम्पलत भाडा 

ि.स. सम्पलतको क्रकलसम पररणाम दर 

सङ्किन 

हुनसक् न े

कुि राजस्व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.व. 

को 

अनमुान 
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१ मेलसन औजार      

२ घर वा जग्गा वा पोखरी      

३ अतर् सम्पलत      

जम्मा      

 

६) दण्ड जररवाना 

ि.स. दण्ड जररवानाको क्रकलसम पररणाम दर 

सङ्किन 

हुनसक् न े

कुि राजस्व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.व. 

को 

अनमुान 

१ नक्शा पास      

२ छाडा गाईवस्त/पशु      

३ सडक वा सडक पेटी      

४ फोहोरमैिा      

 अतर्      

 

७) सवारी साधन कर (टेम्पो, लजप, रक, रटपर, भ्र्ान, माईिोबस, लमलनबस/बस) 

ि.स. 
सवारी साधनको 

क्रकलसम 
सङ््र्ा दर 

सङ्किन 

हुनसक् न ेकुि 

राजस्व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.व. 

को अनमुान 

१ टेम्पो      

२ लजप      

३ लमलनरक      

४ रक      

५ रटपर      

६ भ्र्ान      

७ माईिोबस      

८ लमलनबस      

९ बस      

 अतर्      

 

८) प्रदशेसाँग बााँडफााँड हुन ेराजस्व 
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ि.स. राजस्वको क्रकलसम पररणाम दर 

सङ्किन 

हुनसक् न ेकुि 

राजस्व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.व. 

को अनमुान 

१ सवारी साधन कर      

२ घरजग्गा रलजष् रेशन शुल्क      

३ मनोरञ् जन कर (करदाता)      

४ लवज्ञापन कर (करदाता)      

 अतर्      

 

९) नगरपालिकाको स्वालमिमा रहकेो जग्गा र र्सको हािको उपर्ोग सम्बतधी लववरणः 

 

 

१०) नगरपालिकामा सावयजलनक, पर्तय ऐिानी जग्गा र र्सको हािको उपर्ोगको अवस्थाः 

 
 

११) नगरपालिका िते्रलभत्रका महत्वपणूय पर्यटक्रकर् र धार्मयक स्थिहरु सम्बतधी लववरणः 

 

 

१२) आततररक आर्का अतर् कुन ैथप सभंाव्य स्रोत भएमा सोको लववरणः  

 

नगरपालिका आर् स्रोतहरु तथा हािको अवस्था 

 

ि. 

स.ं 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 

लववरण 

सङ्किन 

भएको⁄ नभएको 

दर लनधायरणको 

अवस्था 

क कर तफय     

१ भूलम कर (मािपोत)    

२ सम्पलि कर    

३ सवारी कर     

४ घर जग्गा बहाि कर    

५ व्यवसार् कर    

६ जडीवुटी, कवाडी र जीवजततु कर    

ख अतर् राजस्व    

१ ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, माटो, काठ, दाउरा, 

स्िेट, आक्रद जस्ता वस्तुको लविी तथा 

लनकासी शुल्क 

   

२ नक्सापास दस्तुर    
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३ व्यलिगत घटना दताय शुल्क    

४ वहाि लवटौरी शुल्क    

५ पार्कय ङ्ग शुल्क    

६ अस्पताि सञ् चािन शुल्क    

७ फोहरमैिा व्यवस्थपन शुल्क    

८ स्थानीर् खानेपानी शुल्क    

९ स्थानीर् लवद्यतु महशुि    

१० केविकार, रेककंग, कार्ाक्रकङ्ग, बतजीजम्प, 

जीपफ्िार्र, पाराग्िाईलडङ्ग, आक्रद 

मनोरञ् जन तथा साहसी खेिकुद सम्बतधी 

सेवा तथा व्यवसार्मा सेवाशुल्क 

   

११ लनमायण, सञ् चािन र व्यवस्थापन गरेका 

स्थानीर् पूवायधार तथा सेवामा सेवाशुल्क 

(खानेपानी, लवजुिी, धारा, अलतलथ गृह, 

धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागृह, ढि 

लनकास, सडक बलि, शौचािर्, पाकय , पौडी 

पोखरी, व्यार्ामशािा, पर्यटक्रकर् स्थि, 

हाटबजार, पशु वधशािा, शवदाह गृह, 

धोलवघाट, सडक, बसपाकय , पुि, आक्रद 

   

१२ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क    

१३ दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर 

(एफएम रेलडर्ो सञ् चािन, घ वगयको 

लनमायण इजाजतपत्र, लवद्यािर् स्थापना, 

स्थानीर् स्तरका व्यापाररक फमय, आक्रद) 

   

१४ ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, नुन, माटो तथा स्िेट 

जस्ता वस्तुको सवेिण, उत्खनन तथा 

उपर्ोग शुल्क 

   

१५ वडा कार्ायिर् माफय त गररने लसफाररस तथा 

प्रमालणत दस्तुर 
   

१६ दण्ड जररवाना    

 

नगरपालिकाको स्वालमत्व वा भोगचिनमा रहकेा जग्गा र भवन 

ि.स.ं जग्गा रहकेो स्थान क्रक.न.ं िते्रफि हािको उपर्ोग भाडा वा बहाि 

रकम (र्क्रद भएमा) 

क स्वालमत्व रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      
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४      

५      

ख भोगचिनमा रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      

४      

५      

 

नगरपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेा भवन 

ि.स.ं भवन रहकेो स्थान भवनको लववरण हािको उपर्ोग भाडा वा बहाि 

रकम (र्क्रद भएमा) 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

भवन सम्बतधी लववरण 

ि.स.ं घरको वगीकरण अनमुालनत 

सङ््र्ा 

बहािमा 

भएको 

सङ््र्ा 

औसत 

बहाि दर 

१ व्यापररक प्रर्ोजनका िालग लनर्मयत भवन⁄घरहरु (नोट: 

व्यापाररक कम्प्िेक्स, पाटी प्र्ािेस, अस्पताि, कोल्ड 

स्टोर, नीलज लवद्यािर् तथा क्र्ाम्पस, आक्रद) 

   

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 कंक्रिट 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) 
   



रामेछाप नगरपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतवेदन) 

  75 | पा ना  

 

जम्मा    

 

 

जग्गा सम्बतधी लववरण 

ि.स.ं जग्गाको क्रकलसम अनमुालनत 

िते्रफि 

औसत मलु्र्ाङ्कन दर (मािपोत 

कार्ायिर्को आधारमा) 

कैक्रफर्त 

१ शहरी िेत्र    

२ आवासीर् िेत्र    

३ कृलष िेत्र    

४ वन तथा अतर् िेत्र    

जम्मा    

 

बहाि लवटौरी 

 

ि.स.ं सम्पलिहरु ईकाई पररमाण दर 

क भवन तथा कोठाहरु    

     

ख मेलसनहरु    

     

ग सावयजलनक सम्पलि    

     

     

 

नगरपालिकाि ेलनमायण, सञ् चािन तथा व्यवस्थापन गरेका सवेा 

 

ि.स.ं सवेाहरु उपिधध 

गराईएको स्थान 

वा िते्र 

ईकाई र 

पररमाण 

सवेा शलु्कको 

सभंावना के छ 

? 

हािको अवस्था 

(आर्) 

१ फोहरमैिा व्यवस्थापन     

२ स्थानीर् खानेपानी     

३ लवजुिी     

४ धारा     

५ अलतलथ गृह     

६ धमयशािा     

७ पुस्तकािर्     
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८ सभागृह     

९ ढि लनकास     

१० सडक वलि     

११ सावयजलनक शौचािर्     

१२ पाकय      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्यार्मशािा     

१५ पर्यटकीर् स्थि     

१६ हाट बजार     

१७ पशु बधशािा     

१८ शवदाह गृह     

१९ बसपाकय      

२० अतर् पार्कय ङ्ग िेत्र     

२१ लसफाररश तथा प्रमालणत     

२२ दताय, अनुमलत, नलवकरण 

दस्तुर 
    

२३ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क     

२४ नक्सापास     

जम्मा     
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अनसुूची ५ - सझुाव तथा पृष् ठपोषण तालिका 

ि. स.ं मस्र्ौदा प्रलतवदेन उपर प्राप् त सझुावहरु समावेश गररएको सझुावहरु 

१ पेज नं १९ को ३.२ को ८ मा लवज्ञापन कर 

संकिन नभएको िेलखएको 

संकिन भएको िेलखएको 

२ सहकारी दताय ८० भएकोमा ६० मात्र रा् नु 

पने  

नगर प्रोफाईिबाट तथ्र्ाङ्क लिइएकोिे सोही 

तथ्र्ाङ्क रालखएको 

३ सम्पलत करको लवगतको अवस्था र 

संभावनाहरुको लवश् िेषण गने  

सम्पलत करको लवगतको असुिी र सम्भावनाको 

अवस्थािाई पृष् ठ २१ मा समेरटएको छ । 

४ स्थानीर् तहिे आफूि े प्रदान गने सेवािाई 

छररतो ढङ्गबाट लवद्युतीर् माध्र्म प्रर्ोग 

गरी प्रदान गने र सो सेवासाँग आबि गरी 

सेवा दस्तुर सकंिन गनय सक् ने सम्भावनािाई 

उजागर गदाय सुधार र्ोजना बढी कार्ायतवर्न 

हुने देलखतछ।  

नगरपालिकाको राजश् व सम्बतधी नीलत तथा 

संर्तत्रको बारेमा पररच्छेद ४ (पृष् ठ  ३५) मा 

लवश् िषेण गररएको छ । 

५ स्थानीर् तहमा पूवायधार उपर्ोग शुल्क 

पररचािन गन े सम्भावना अलहिे न ै

व्यवहाररक छैन । राजश् व सुधार र्ोजना 

बनाउाँदा कर पररचािन गनय सक्रकन े

सम्भावनाको लवश् िेषण कम भएको देलखर्ो। 

कानुन बमोलजम करारोपण गनय सक्रकन ेभए 

पलन व्यवहारतः िागू गनय नसक्रकने लवषर्िाई 

कार्यर्ोजनामा रा् नु आवश्र्क देलखदैन।  

रामेछाप नगरपालिकािे हािसम्म पूवायधार 

उपर्ोग शुल्कबाट रकम संकिन गनय सकेको छैन र 

र्स्को संभावना पलन नरहकेोिे पूवायधार लवकास 

शुल्कको प्रस्ताव गररएको छैन 

६ व्यवसार् कर र व्यवसार् रलजष् रेशन दस्तुर 

का नाममा ब्रोकर वा शुल्क िगाउने गरी 

सुधार र्ोजना बनाउनु हुाँदैन । व्यवसार् दताय 

र नवीकरण बापत् मात्र व्यवसार् दताय करवा 

शुल्क िगाउने लवषर्मा र्ी स्पष् ट हुनुपने 

देलखतछ। 

व्यवसार् कर र व्यवसार् रलजष् रेशन दस्तुरका 

नाममा ब्रोकर वा शुल्क प्रस्ताव गररएको छैन 

७ कुनै पालिकाहरूको स्थालनर् सम्भावनाका 

आधारमा राजश् व सुधार र्ोजना बनु्न पनेमा 

एउटै ढााँचा र क्रिर्ाकिापमा सुधार र्ोजना 

बनाएको देलखर्ो । उदाहरणको िालग 

कलतपर् गाउाँपालिकामा ढंुगा लगटी र बािुवा 

जस्ता नदीजतर् पदाथय बाट ठुिो राजस्वको 

सम्भावना छ भन े ठूिा शहरी िेत्रमा 

लवज्ञापन करबापत उल्िेखनीर् राजस्व प्राप्त 

गनय सक्रकतछ । र्सरी पालिकाको 

सम्भावनािाई उजागर गने गरी सुधार 

र्ोजना बनु्न पने देलखतछ। 

रामेछाप नगरपालिकाको आततररक आर्को मु्र् 

स्रोतमा सम्पलत कर, मािपोत/भूलमकर, व्यवसार् 

कर, घरजग्गा बहाि कर, घर नक्शापास एवं 

रलजष् रेशन दस्तुर, लसफारीस तथा प्रमालणत 

दस्तुरको संभावना रहकेो र सोही वमोलजम राजश् व 

सुधारका संभावनाहरुको लवश् िषेण गररएको छ 

(पररच् छेद ३.३ – आततररक आर् संकिनको प्रमुख 

िेत्र र संभावना लवश् िषेण) 
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८ घर बहाि कर र सम्पलि करमा स्वर्ं घोषणा 

गने लवलधका लवषर्मा अध्र्र्न भएको 

पाइएन । घरबहाि करको दर व्यवसालर्क र 

संस्थागत को हकमा बढी दर र आवालसर्को 

हकमा कम गनुय उपर्ुि हुदैन । र्ो 

घरबहाि  क्रदने धर्लिको आएमा िाग् न े

भएकािे अिग अिग गनुय त्रुरटपूणय हुतछ। 

कलतपर् पालिकामा अिग अिग गने गरी 

सुधार र्ोजनािे क्रदएको सुझाव व्यि छैन। 

आर्थयक ऐनमा सम्पलत कर मूल्र्ाङ्कनको 

आधारमा लिने गररएको र घरजग्गा वहाि कर 

प्रर्ोजनका आधारमा लिने गररएकोिे सोही 

वमोलजम संभावनाहरुको लवश् िेषण गररएको छ । 

९ करका दर र आधार तोक्दा लछमेकी स्थानीर् 

तहसंग समतवर् गने लवषर्िाई समेत सबै 

स्थानीर् तहको राजस्व सधुार र्ोजनामा 

समावेश गनुयपदयछ।  

रामेछाप नगरपालिकािे लछमेकी स्थानीर् 

तहहरुसंग समतवर् गरी कर राजस्वका बारेमा दर 

लनधायरण गरेको देलखतछ र उि सुझाव तालिका 

१६ (पेज नं ४३-४५) मा राजश् व सकंिनका 

रणनीलत र कार्यनीलत िगार्त राजश् व सुधार 

कार्यर्ोजना (पेज न ं४५) मा समेत समेरटएको छ। 

१० सुधार र्ोजनामा समावेश भएका 

क्रिर्ाकिापहरु व्यबहाररक भतदा बढी 

सैिालततक भएकािे स्थानीर् तहबाट 

कार्ायतवर्न हुने लबषर्मा आशंका छ।  

स्थानीर् तहहरुिे आफ्नो एक कार्यकाि मात्र पुरा 

गरेका छन ् । र्सै कारणिे पलन स्थानीर् तहहरु 

आततररक राजश् व सकंिनका लहसाबिे क्रदगो बत न 

सक्रकरहकेा छैनन । त्र्सैि ेराजश् व सुधारका िालग 

सैिालततक र काननुी पिहरुिाई समेटदै स्थानीर् 

तहको सेवा प्रवाहमा नागररकहरुको पहुाँच बढाउद ै

र कर लशिा माफय त राजश् व संकिनिाई िमश 

बृलि गदै िैजानु पने हुतछ । 

११ प्रदेश सरकार र  संघीर् सरकारिे दर तोक् न े

र संकिन गने तर स्थानीर् तहिाई समेत 

बााँडफााँड हुने करहरुमा स्थानीर् तहि ेगनुयपन े

भूलमकामा राजश् व सुधार र्ोजना मौन छ ।  

कलतपर् स्थानीर् करदाताहरुसाँग बसेर छिफि 

गदाय बारम्बार उनीहरूको गुनासो करिाई एक द्वार 

प्रणािी माध्र्मबाट मात्र उठाउाँदा राम्रो हुन ेतथा 

करको वारेमा कुनै भ्रम नरहने कुराको जानकारी 

पाईएको छ । त्र्सैिे कर उठाउने राजश् व कार्ायिर् 

एउटै हुने र त्र्लहबाट स्थालनर्, प्रदेश र संघीर् गरेर 

कर बााँडफााँड गन ेहो भने उलचत हुतथ्र्ो होिा भत न े

गुनासो पाइतछ । प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारि े

तोक् ने करको दर सरकारको नीलतगत व्यवस्था 

भएको र करको बााँडफााँड अततर सरकारी लवि 

व्यवस्थापन ऐन अनुसार हुने गरेकोिे स्थानीर् 

तहको भूलमका समेत सोही ऐन अनुसार रहकेो छ । 

तरपनी राजश् व सुधार सम्बतधी रणनीलत र 

कार्यनीलतहरु र्स प्रलतवेदनको तालिका १६ (पेज 

नं ४३-४८) मा प्रस्तुत गररएको छ । 

५ 

 


