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हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रथम नगरसभा समक्ष नगर उपप्रमखु 

श्री मीना िामाबाट प्रस्ततु आ ब २०७४।०७५ को अथथ सम्बन्धी प्रस्ताािा  

कार्ाथन्ार्न गनथ बनेको लबधेर्क, २०७४ एां तत ्सम्बन्धी 

ाार्षथक नीलत तथा कार्थक्रम 

 

र्स सभाका अध्र्क्ष एां हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रमखु श्री हररबहादरु महतज्रू्, 

उपमहानगरकापालिकाका सल्िाहकार एां नेपाि नगरपालिका संघका अध्र्क्ष श्री डोरमणी पौडेिज्रू् 

कार्थकारी अलधकृत श्री कृष्णप्रसाद पाण्डेज्रू् 

ाडा अध्र्क्षज्रू्हरू र नगरकार्थपालिकाका सदस्र्ज्रू्हरू, एां 

नगर सभाका सदस्र्ज्रू्हरू, 

र्स सभामा उपस्स्थत सबैमा सबथप्रथम हार्दथक अलभाादन ब्र्क्त गनथ चाहन्छु । 

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रथम नगर सभाबाट आगामी आ ब २०७४।०७५ को अथथ सम्बन्धी 

प्रस्ताािा  कार्ाथन्ार्न गनथ बनेको लबधेर्क, २०७४ एां तत ्सम्बन्धी ाार्षथक नीलत तथा कार्थक्रम र आर् 

अनमुान प्रस्ततुीका िालग बसेको पर्हिो र्स गररमामर् सभामा सबथप्रथम नेपाि राष्ट्रको स्थापना, लनमाथण, 

प्रजातन्र, िोकतन्र हुुँदै संघीर् गणतन्र स्थापना एां कार्ाथन्ार्नको क्रममा लबलभन्न समर्, स्थान र चरणमा 

भएका आन्दोिनहरूमा देश र जनताका िालग आफ्नो अमूल्र् जीान नै उत्सगथ गनुथहनुे सम्पूणथ ज्ञात अज्ञात 

सर्हदहरू प्रलत हार्दथक श्रद्धाञ्जिी अपथण गदथछु । 

र्स गररमामर् सभामा उपस्स्थत हनु ुभएका सम्पूणथ आदरणीर् महानभुााहरू, 

नेपाि सरकारको लनणथर् अनसुार लमलत २०७३।११।२७ देस्ख स्थानीर् लनकार्को रूपमा रहेका स्जल्िा 

लबकास सलमलतहरु, नगरपालिकाहरू तथा गाउुँ लबकास सलमलतहरू सबै स्थानीर् तहमा पररणत भए पश्चात ्

भएको पर्हिो चरणको लनबाथचनमा आफ्नो अमूल्र् मत र्द  हामी सबैिा  लबजर् गराउन ु हनुे सम्पूणथ 

नगरबासी मतदाताहरूिा  हार्दथक धन्र्बाद र्दन चाहन्छु । 
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आदरणीर् महानभुााहरू  

स्थानीर् तहको गठन भ  लनबाथचन सम्पन्न भइसक्दा नसक्दै आलथथक ाषथ नस्जर्कइ सकेको र नर्ाुँ आलथथक 

ाषथ शरुू हनुासाथ स्थानीर् सरकारको हैलसर्तिे पररबलतथत सन्दभथको नर्ाुँ बजेट नीलत तथा कार्थक्रमका साथ 

अस्घ बढ्नपुने बाध्र्तािा  दृर्िगत गरी तत्काि जारी नगरीनहनुे आलथथक ऐन, २०७४ का िालग अथथ 

सम्बन्धी प्रस्ताािा  कार्ाथन्ार्न गनथ बनकेो लबधेर्क, २०७४ एां तत ्सम्बन्धी ाार्षथक नीलत तथा कार्थक्रम 

र आन्तररक आर् अनमुानको खाका तर्ार गरी प्रस्ताा गररएको छ । लबलनर्ोजन लबधेर्क सुँग सम्बस्न्धत 

कामहरू जस्तैैः र्ोजना छनौटका िालग ाडाभेिा गने, लबषर्गत सलमलतहरूको बैठक बस्ने, एकीकृत र्ोजना 

तजुथमा सलमलतको बैठक बस्ने िगार्तका प्रारस्म्भक कामहरू सम्पन्न गनथ केही समर् िाग्न ेभएकोिे क्रमश: 

ती सबै कामहरू र्थासक्र् चाुँडै सम्पन्न गरी लबलनर्ोजन लबधेर्क र्स सम्मालनत सभा समक्ष प्रस्ततु हनु े

ब्र्होरा समेत अनरोध गनथ चाहन्छु । 

अब म गत २२ औ ं नगरपररषद बैठकबाट चाि ु आ ब २०७३।०७४ का िालग स्ाीकृत (संशोलधत) 

आन्तररक आर् अनमुान र त्र्सको प्रगलत समीक्षा छोटकरीमा प्रस्ततु गनथ चाहन्छु । चाि ुआ ब का िालग 

कूि आन्तररक आर् रू १४ करोड ९७ िाख ३८ हजार अनमुान गररएकोमा २०७४ आषाढ १५ सम्ममा 

रू १४ करोड १३ िाख ७० हजार आर् संकिन भएको छ । अथाथत ्कूि िक्ष्र्को तिुनामा ९४ प्रलतशत 

प्रगलत हालसि भएको देस्खन्छ । आन्तररक आर् शीषथकहरू मध्रे् एकीकृत सम्पस्तिककर, पटके सबारी कर, 

ब्र्बसार्कर, घरबहाि कर, नक्सापास दस्तरु,  लसफाररस दस्तरु र भाडा तथा बहाि मखु्र् आर् शीषथकको 

रुपमा रहेका छन ् भन े मािपोत कार्ाथिर्बाट प्राप्त हनुे रस्जषे्ट्रशन शलु्क बापतको रकम पलन उल्िेख्र् नै 

रहेको छ । ब्र्बसार्कर तफथ  रु  ७० िाख अनमुान गररएकोमा कररब ४७ िाख (अनमुानको तिुनामा 

६७ प्रलतशत ) मार रकम संकिन भएको दस्खन्छ भने लबज्ञापन कर तफथ  २० िाख अनमुान गररएकोमा 

२०७४ आषाढ १५ गते सम्ममा रु २ िाख ७७ हजार मार संकिन भएको अबस्था छ । र्ी दबैु आर् 

शीषथकहरूबाट आर् संकिन गनथका िालग साबथजलनक लनजी साझेदारी (Public Private Partnership_PPP) 

को अबधारणामा आधाररत भै मकाानपरु उद्धोग बास्णज्र् संघ सुँग सहकार्थ भएको देस्खन्छ । राजस्ा 

बाुँडफाुँड अन्तगथत स्जल्िा समन्ार् सलमलत मकाानपरुबाट प्राप्त हनुे अनमुान गररएको आर् र संकिन भएको 

रकम दबैु उत्साहजनक छैन तापलन समग्रमा कूि आन्तररक आर्को कार्थसम्पादन सन्तोषजनक नै रहेको 

देस्खन्छ । 
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आदरणीर् महानभुााहरू  

स्थानीर् तह संचािन तथा ब्र्बस्थापन सम्बन्धमा नेपाि सरकारबाट पटकपटक जारी भएका आदेशहरू तथा 

राजस्ा परामशथ सलमलतिे र्दएका सझुााहरू समेतिा  आधार मानी र्स हेटौंडा उपमहानगरपालिका, नगर 

कार्थपालिकाको कार्ाथिर्को अथथ सम्बन्धी प्रस्ताािा  कार्ाथन्ार्न गनथ बनेको लबधेर्क, २०७४ र्स सभा 

समक्ष प्रस्ततु गने क्रममा उक्त लबधेर्कमा भएका मखु्र्मखु्र् प्राबधानहरूिा  छोटकरीमा प्रस्ततु गनथ चाहन्छु 

। 

हाि सम्म नेपाि सरकारबाट स्थानीर् तह संचािन तथा ब्र्बस्थापन सम्बन्धमा कानून लनमाथण भ नसकेको 

अबस्थामा नै र्स हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आगामी आ ब २०७४।०७५ का िालग आलथथक ऐन, 

२०७४ जारी गनुथ परेकोिे र्स लबधेर्कमा उपमहानगरपालिकािे हाि सम्म स्थानीर् स्ाार्तिक शासन ऐन, 

२०५५ तथा स्थानीर् स्ाार्तिक शासन लनर्माािी,२०५६ तथा स्थानीर् लनकार् आ प्र लनर्माािी २०६४ मा 

उल्िेख भए अनसुार अभ्र्ासमा ल्र्ाइएका कर, दस्तरु तथा शलु्कका न्र्नुतम तथा अलधकतम सीमािा  नै 

र्था संभा आधारको रुपमा लिइएको छ । नेपािको संलबधान २०७२ को अनसूुची ९ मा उल्िेख भए 

अनसुार साझा सूचीमा रहेका अलधकारहरूको हकमा हाि संघीर् तथा प्रादेस्शक कानून लनमाथण भ  साझा 

अलधकारको सम्बन्धमा स्पि ब्र्बस्था नभए सम्मका िालग सालबकमा अभ्र्ासमा रहेका आर् शीषथकहरूिा  

आगामी आ ब २०७४।०७५ मा र्थाातरूपमा आर् शीषथककोरूपमा कार्म गरी आर् प्रके्षपण समेत 

गररएको छ ।  

सालबकदेस्ख नै अभ्र्ासमा रहेका आर् शीषथकहरूको हकमा कर, शलु्क तथा दस्तरुहरूको संकिनिा  सहज 

बनाउने उदे्धश्र्िे लबस्ततृ लबबरण सर्हतको छुट्टाछुटै्ट १४ ाटा अनसूुस्चहरूको समेत ब्र्बस्था गररएको छ । 

एकीकृत सम्पस्तिककर िगार्त कलतपर् आर् शीषथकहरूको हकमा स्थानीर् तह संचािन तथा ब्र्बस्थापन 

सम्बन्धी कानून लनमाथण भै कार्ाथन्ार्नमा नआएसम्म सबै र्कलसमका अनसूुस्चहरू लनमाथण गनथ कर्ठनाइ हनु े

भएकोिे र्स ऐनमा उल्िेख भएका ब्र्बस्थाहरुको हकमा र्सै प्रस्तालबत लबधेर्क बमोस्जम र अन्र् उल्िेख 

नभएकाको हकमा लबगतमा उपमहानगरपालिकाको पररषदिे स्ाीकृत गरेका लबलनर्म, कार्थलबलध, लनदेस्शका, 

लनणथर् एां अनसूुचीहरु र प्रचलित कानूनमा उल्िेख भए बमोस्जम हनुे गरी र्ो ऐन कार्ाथन्ार्नमा ल्र्ाउन 

प्रस्ताा गररएको छ ।  
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र्स गररमामर् सभामा उपस्स्थत हनुहुनु ेआदरणीर् महानभुााहरू  

र्स उपमहानगरपालिकाको आन्तररक आम्दानीका श्रोतहरू (जस्तैैः  टे्रर्कङ, कोर्ोर्कड, क्र्ानोइङ्ग, बन्जी 

जस्म्पङ्ग, स्जपफ्िार्र र र् र्ाफ्टीङ्ग शलु्क, पर्थटन शलु्क, जडीबटुी, कबाडी र जीाजन्त ुकर र बहाि लबटौरी 

शलु्क) को प्रभााकारी रूपमा पररचािन हनु नसर्करहेको सन्दभथमा ती संभार्ात आर्श्रोतहरूिा  र्सै 

प्रस्तालबत लबधेर्कमा नै उल्िेख गरी नगर कार्थपालिकाबाट लनर्म बना  कार्ाथन्ार्न गनथ सक्ने गरी प्रस्ताा 

गररएको छ । साथै, हािसम्म अभ्र्ासमा नआएको उपमहानगरपालिका क्षेरलभर रहेका ााताारणिा  

प्रलतकूि प्रभाा पाने उद्धोग, व्र्बसार् ाा ााताारण प्रदूर्षत गने र्कलसमका बस्त ुाा सेााको कारोबार गने 

ब्र्स्क्त ाा संस्थािा  ााताारण प्रदूषण शलु्क िगाउन प्रस्ताा गररएको छ, जसबाट र्स 

उपमहानगरपालिकाको िालग आगामी र्दनमा ठूिो र स्था  आम्दानीको श्रोत हनुसक्ने अनमुान समेत गररएको 

छ ।  

उपस्स्थत आदरणीर् महानभुााहरू  

आगामी आ ब २०७४।०७५ को अथथ सम्बन्धी प्रस्ताािा  कार्ाथन्ार्न गनथ बनकेो लबधेर्क, २०७४ को 

सार संके्षप र्स सभा समक्ष प्रस्ततु गने क्रममा उक्त लबधेर्क सुँग सम्बस्न्धत अनसूुस्चहरूमा उल्िेस्खत 

मखु्र्मखु्र् कर, शलु्क तथा दस्तरुहरूका बारेमा समेत छोटकरीमा प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्छु ।  

एकीकृत सम्पस्तिक कर धेरैजसो नगरबासीहरूिा  िाग्ने कर भएकोिे र्था संभा प्रगलतशीि करदर कार्म गने 

प्रर्ास गररएको छ । मािपोत कार्ाथिर्िे रस्जषे्ट्रशन पाररत प्रर्ोजनका िालग ाार्षथक रूपमा कार्म गने 

जग्गाको मूल्र्िा  आधार मानी सम्पस्तिक मूल्र्ांकन गने गररएको छ । पक्की घरहरू लनमाथण हनुे क्रम मखु्र् 

शहरी के्षरमा बढी हनुे भएकोिे सक्निेे लतने लसद्धान्त (Ability to Pay Principle) बमोस्जम पक्कीघरहरूको 

मूल्र्ांकनमा सामान्र् बरृ्द्ध गररएको छ । र्सरी कर लनधाथरण गदाथ गत ाषथ लतरेको ाा लतनुथपने कर रकमको 

३० प्रलतशत भन्दा बढी नहनुे गरी कर संकिन गने र र्र्द कर लनधाथरण गदाथ गत ाषथ लतरेको ाा लतनुथपने 

कर रकम भन्दा कम  हनुे भएमा गत ाषथ लतरेको ाा लतनुथपने कर रकम भन्दा कमी नहनुे गरी कर संकिन 

गने गरी प्रस्ताा गररएको छ । 

ब्र्बसार् कर लबशदु्ध उद्धोग, पेशा एां ब्र्बसार् सुँग सम्बस्न्धत ब्र्स्क्त ाा संस्थािा  मार िाग्ने भएकोिे ती 

ब्र्ाबसार्ीहरूको र्हतिाइ समेत ध्र्ानमा राखी मकाानपरु उद्धोग बास्णज्र् संघ तथा उद्धोग संघ हेटौंडाका 



 

 5 

प्रलतलनलधहरू समेतको रार् सल्िाहमा केही ब्र्बसार्मा सामान्र् बरृ्द्ध गरी करका दरहरू प्रस्ताा गररएको छ 

। 

मर्हिा उद्धमीहरूिे सञ्चािन गने उद्धोगहरूको दताथ दस्तरुमा लनधाथररत दस्तरुको ५० प्रलतशत छुट र्दने गरी 

प्रस्ताा गररएको छ । र्सै गरी माटाका भाुँडा लबक्री गने तथा हस्तकिाका सामान लबक्री गने 

ब्र्बसार्ीहरूिा  प्रबद्धथन गने उदे्धश्र्िे सालबकको कर दरमा केही कम गरी प्रस्ताा गरेको छु । 

घर तथा अन्र् प्रकारका संरचनाहरुको नक्सा पास गदाथ िाग्ने दस्तरुमा भ ू उपर्ोग, भौगोलिक लबशेषता, 

संरचनाको र्कलसम समेतिा  लबचार गरी मखु्र् शहरी के्षर केस्न्ित हनुे गरी संभा भएसम्म प्रगलतशीि दर 

कार्म गने प्रर्ास गररएको छ ।  

कार्ाथिर्बाट प्रदान गररने लबलभन्न प्रकारका सेाामा सालबकदेस्ख िाग्दै आएको दस्तरु तथा सेाा शलु्क मध्रे् 

केहीमा सामान्र् बरृ्द्ध सर्हत र प्िर्टंग स्ाीकृलत प्रदान गदाथ िाग्ने शलु्कमा भने उल्िेख्र् बरृ्द्ध गरी प्रस्ताा 

गररएको छ ।  

स्जल्िा समन्ार् सलमलतको कार्ाथिर् मकाानपरुबाट अगामी आ ब मा राजस्ा बाुँडफाुँड बापत र्स 

कार्ाथिर्िा  प्राप्त हनुे आर्मा भने उल्िेख्र् बरृ्द्ध हनुे अनमुान गररएको छ भने मािपोत कार्ाथिर् 

मकाानपरुबाट रस्जषे्ट्रशन शलु्क बापत प्राप्त हनुे आर्िा  सामान्र् बरृ्द्ध हनुे अनमुान गरी प्रस्ताा गररएको छ 

।   

र्स गररमामर् सभामा उपस्स्थत हनुहुनु ेआदरणीर् महानभुााहरू 

अब म आगामी आ ब २०७४।०७५ का िालग र्स उपमहानगरपालिकाको अनमुान गररएको आन्तररक 

तथा बाह्य आर्को संस्क्षप्त लबबरण देहार् बमोस्जम भएको ब्र्होरा अनरुोध गदथछु । चाि ुआ ब को राजस्ा 

तफथ को  कार्थसम्पादन स्तर, अभ्र्ासमा रहेका कर, शलु्क तथा दस्तरुका दरहरू, राजस्ा संकिनमा देस्खएका 

लबद्यमान चनुौलतहरू, राजस्ाको संभाब्र्ता, बतथमान जनशस्क्त तथा राजस्ा परामशथ सलमलतका सझुााहरू, तथा 

नेपाि सरकार, नगर लबकास कोष, सडक बोडथ तथा अन्र् लनकार्बाट प्राप्त हनुसक्न ेआर् समेतका आधारमा 

कूि १ अरब २२ करोड ९० िाख ३५ हजार रूपैर्ा आर् हनु ेअनमुान गररएको छ । जसमध्रे् कूि 

आन्तररक आर् रू १९ करोड ३ िाख ७० हजारको सारांश लबबरण देहार् बमोस्जम प्रस्ततु गररएको छ: 

 

(क)  एकीकृत सम्पस्तिककर रु ३ करोड १० िाख 
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(ख)  घरबहाि कर रू ३० िाख 

(ग)  रस्जषे्ट्रशन दस्तरु रू ३ करोड १५ िाख 

(घ)  पटके सबारी कर रू २ करोड ४० िाख 

(ङ)  ाार्षथक सबारी कर रू १ िाख ५० हजार 

(च)  लबलभन्न प्रकारका दस्तरुहरू रू २ करोड ५७ िाख ५० हजार 

(छ)  लबज्ञापन कर रू ३० िाख 

(ज)  ब्र्बसार्कर रू ९० िाख 

(झ)  बक्र्ौता घरजग्गा कर  तथा मािपोत रू ५ िाख ५० हजार 

(ञ)  ााताारण  प्रदूषण शलु्क रू ८५ िाख 

(ट)  स्जल्िा समन्ार् सलमलतबाट राजस्ा बाुँडफाुँड ाापत प्राप्त हनुे आर् रू २ करोड  २ िाख 

(ठ)  अन्र् रु ३ करोड ३७ िाख २० हजार 

कूि बाह्य आर् रू १ अरब ३ करोड ८६ िाख ६५ हजार रूपैंर्ाको सारांश लबबरण र्स प्रकार 

छ :   (क)  सरकारबाट प्राप्त हनुे समानीकरण अनदुान रू ५२ करोड ५५ िाख ९४ हजार 

(ख)  सरकारबाट प्राप्त हनुे सशतथ अनदुान रू ३१ करोड ७१ हजार  

(ग)  नगर लबकास कोषबाट प्राप्त हनुे अनदुान रू ८० िाख  

(घ)  सडक बोडथ नपेािबाट प्राप्त हनुे अनदुान रू ९० िाख  

(ङ) नपेाि सरकारबाट सामास्जक सरुक्षा भतिका बापत प्राप्त हनुे अनदुान रू १८ करोड ५० िाख  

(च) अन्र् आर् रु १० िाख 

अन्त्र्मा, आर् अनमुानका क्रममा सहर्ोग गनुथहनुे सबैिा  हार्दथक धन्र्ााद र्दन चाहन्छु । 

धन्र्बाद ।लमलत २०७४ आषाढ २९ गते लबहीबार ।  

 

 


