नेपाल सरकार
सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय
प्रदे श तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम
Provincial and Local Governance Support Program (PLGSP)
काययक्षेरगत वििरण (Terms of Reference)
स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषण ढााँचा (Local Tax Capacity Analysis Framework
Develop) तयार गने

१.

पष्ृ ठभूमी

नेपालको संविधानले राज्यशक्ततलाई तीन तहका सरकार बीच विभाजन गरे को छ । सरकारका
तहगत ढााँचा अनुरुप कायय क्जम्मेिारीहरु तय गररएको छ । जनताका दै ननक जीिनयापन संग
जोडिएका महत्िपूणय सेिा वितरण र स्थानीय विकास लगायतका बाईस िटा बबषय क्षेरको
एकल कायय क्जम्मेिारी स्थानीय तहलाई प्रदान गररएको छ । स्थानीय तहलाई संविधानले प्रदान
गरे का कायय क्जम्मेिारी परू ा गनय आफ्नो क्षेरमा कर लगाउने प्राकृनतक स्रोतको पररचालन गरी
वित्तीय स्रोत प्राप्त गनय सतने गरी वित्तीय संघीयताको अिधारणा पनन कायायन्ियनमा आएको
छ ।
संविधान प्रदत्त क्जम्मेिारी परू ा गनय वित्तीय औजारको रुपमा स्थानीय करको माध्यमबाट विकास
वित्त (Development Finance) प्राप्त गनय सतने अिस्था छ । स्थानीय तहलाई प्रदान
गररएका राजश्ि अधधकारहरुमा मूलतः स्थानीय कर (सम्पत्ती कर, घरबहाल कर, घरजग्गा
रक्जष्टे शन शुल्क, सिारी साधन कर आदद) विमभन्न सेिा शुल्क, दस्तुर, पययटन शुल्क, विज्ञापन
कर, व्यिसाय कर, भूमीकर (मालपोत) दण्ि जररिाना, मनोरञ्जन कर आददलाई स्थानीय
तहको एकल अधधकार सच
ू ीमा समाबेश गररएको छ ।
स्थानीय सेिाको वितरण र पूिायधार विकास एिम प्रणाली स्थापनाका लाधग स्थानीय तहहरुलाई
ठुलो मारामा वित्तीय स्रोत आिस्यक दे खिन्छ । आ.ि २०७५।७६ को तथयांकलाई आधार मान्दा

सबै स्थानीय तहहरुको कूल आन्तररक आय

२६ अियमा मार मसममत रहन गएको दे खिन्छ ।

स्थानीय तहलाई प्रदान गररएका करहरुको पूणय उपयोग हुन सकेको छै न । कर सम्िन्धी
नीनतगत व्यिस्था, संगठन ढााँचा, जनशततीको क्षमता विकास, लगायतका विषयहरुमा स्थानीय
तहबाट पटक पटक कुराहरु उठ्दै आएका छन ् । अतः स्थानीय तहमा संविधान प्रदत्त राजश्ि
अधधकारको प्रयोग के कसरी भएको छ, कर अधधकारको प्रयोग गनय के कस्ता समस्याहरु रहे का
छन ्, के कस्ता करहरुलाई स्थानीय करको रुपमा एकमुष्ठ संकलन गनय सककन्छ, प्रगनतशील
कर प्रणाली कसरी स्थापना गनय सककन्छ भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो कर विश्लेषण
गनुय पदय छ । यसको लाधग बबश्लेषण गने आधार/ढााँचा तयार हुन सकेको िण्िमा आन्तररक
राजश्िमा बद्
ु ो साथै करको प्रणाली स्थापना गनय सघाउ पग्ु ने हुन्छ । तसथय स्थानीय
ृ धध हुनक
तहको कर क्षमता विश्लेषण ढााँचा तयार गने प्रयोजनको लाधग यो प्रस्ताब तयार गररएको छ ।
२. उद्दे श्य
यस अध्ययनको प्रमुि उदे श्य स्थानीय तहको अधधकार क्षेर मभर रहे का करहरुको संकलन र
व्यिस्थापनको ितयमान अिस्था विष्लेषण गने र विध्यमान कर प्रणालीमा रहे का समस्या
पदहचान गनुय रहे को छ । के कस्ता स्थानीय करहरुलाई एकआपसमा जोिेर संकलन गनय
सककन्छ? सिै करदातालाई करको दायरामा ल्याउन के कस्ता नीनतगत, संस्थागत र
व्यिस्थापककय उपाय अिलम्िन गनय सककन्छ ? कर संकलन तथा व्यिस्थापन तथा संकलनको
कस्तो प्रविधधको प्रयोग गनय उपयुतत हुन्छ ?

अध्ययन गरी मौजुदा जनशक्तत, संस्थागत

व्यिस्था तथा उपयुतत प्रविधधको आधारमा कर क्षमता विश्लेषण ढााँचा तयार गनुय रहे को छ ।
यस कक्रयाकलापको मुख्य उद्दे श्य दे हाय बमोक्जम रहे को छ ।


राजश्ि सुधार कायययोजना तयार पानय आिश्यक सच
ू ना प्रिाह गने,



विध्यमान कर प्रणालीको समीक्षा गरी यसमा रहे का समस्या पदहचान गने,



सिै करदातालाई करको दायरामा ल्याउन के कस्ता नीनतगत, संस्थागत र
व्यिस्थापककय उपाय अिलम्िन गनय सककन्छ ? सोको आधार तयार गने,कर संकलन
तथा व्यिस्थापनमा उपयत
ु त प्रविधधको मसफाररस गने ।

 कर ढााँचा तथा प्रक्षेवपत कर संकलन र ब्यिस्थापन, मौजुदा जनशक्तत, संस्थागत
व्यिस्था तथा उपयुतत प्रविधी समेको आधारमा सूचक सदहतको स्थानीय तहको कर
क्षमता विश्लेषण ढााँचा तयार गने ।

३. अध्ययनको क्षेर
यस अध्ययनमा स्थानीय तहलाई कर अधधकारको रुपमा प्रदान गररएका करहरुको
बबस्तत
ृ रुपमा

विषयमा

अध्ययन गररने छ र त्यस्ता करहरुको प्रभािकारी संकलन र व्यिस्थापन

सम्िन्धमा अध्ययन गरी करका मौजुदा समस्याहरू, सिै करदातालाई करका दायरामा ल्याउन
अपनाइएका नीनतगत, संस्थागत र व्यिस्थापकीय उपायहरूको आधारमा कर क्षमता विश्लेषण
ढााँचाको अध्ययन गने । ढााँचाको प्रारूप तयार गनय यस अध्ययनमा स्थानीय तहहरु गाउाँ पामलका,
नगरपामलका, उपमहनगरपामलका र महानगरपामलकाहरु समाबेश गरी कक्म्तमा ५ (पााँच) िटा
स्थानीय तहहरुलाई अध्ययनको ईकाई मानन अध्ययन गररने छ ।
स्थानीय

तहलाई

नेपालको

संविधान,स्थानीय

सरकार

संचालन

ऐन,अन्तरसरकारी

वित्त

व्यिस्थापन ऐन लगायत प्रचमलत कानूनले प्रदान गरे का कर अधधकारको अध्ययन,
विद्यमान कर प्रणाली, स्थानीय कर सम्िन्धी नीनत,ऐन,ननयम,ननदे मशका,काययविधी (स्थानीय
तहले बनाएका समेत) कर संकलन र ब्यिस्थापनमा दे खिएका समस्या,वििाद, कर संकलन र
ब्यिस्थापनको लाधग संस्थागत, व्यिस्थापकीय, जनशक्तत, प्रविधध लगायतको क्षमता विश्लेषण
।
४. परामशयदाताले गनप
ुय ने कक्रयाकलापहरू


संघ, प्रदे श तथा स्थानीय कर नीनत तथा प्रणाली सम्बन्धममा दस्तािेजहरुको
अध्ययन गने,



कर क्षमता विश्लेषण ढााँचाको लाधग प्रश्नािली तयार गने तथयाङ्क सूचना विश्लेषण
गने र स्थानीय कर क्षमता विश्लेषण ढााँचाको तयार गने,



प्रश्नािलीको मस्यौदा मन्रालयमा छलफल गरी प्राप्त सुझाि बमोक्जम प्रश्नािली तयार
गने,



सरोकारिाला ननकायहरूका पदाधधकारीसाँग छलफल गरी स्थानीय कर क्षमता विश्लेषण
ढााँचाको सम्बन्धमा सुझािहरू संकलन गने,



तयार गररएको कर क्षमता विश्लेषण ढााँचा सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन
मन्रालयमा छलफलको लाधग प्रस्तुती गने,



छलफलबाट प्राप्त पष्ृ ठपोषण समािेश गरी कर क्षमता विश्लेषण ढााँचा पेश गने ।



तयार भएको कर क्षमता विश्लेषण ढााँचा बमोक्जम दईु िटा स्थानीय तहमा परीक्षण
गरी सोको प्रनतिेदन पेश गने ।



परीक्षणबाट प्राप्त ननतजा/ मसकाईको आधारमा स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषण
ढााँचा (Local Tax Capacity Analysis Framework Develop) तयार गने ।

५.बजेट
स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषण ढााँचा तयारीको लाधग बबज्ञ परामशयदाताको सेिा िररद
गनय रु. ४,४०,७००।- को बजेट रहे को छ ।
६. समयमसमा र उपलक्व्ध
दे हाय बमोक्जम ननधायरीत काययतामलका अनुसार ३ मदहनाको अिधधमा काययसम्पादन गनुय पने
छ। यो काययको लाधग ३० (नतस) काययददन तोककएको छ ।

मस.नं.

काययवििरण

समय सीमा

क्जम्मेिारी

उपलक्व्ध

१

परामशयदाता बाट प्रारक्म्भक

सम्झौता भएको

परामशयदाता,

प्रारक्म्भक

कायययोजना प्राप्त गने ।
कायययोजना तयार गदाय

पदहलो हप्ता

कायययोजना प्राप्त
हुने ।

स्थानीय तहको कर क्षमता

विश्लेषण ढााँचाको तयार गनय
सझ
ु ाि प्राप्त गनय आिश्यक
प्रश्नािली तयार गने,
२

परामशयदाताबाट स्थानीय

कायययोजना

ढााँचाको प्रारक्म्भक प्रारूप

हप्ता

तहको कर क्षमता विश्लेषण
प्राप्त गने ।

प्राप्त भएको चार

परामशयदाता,

स्थानीय तहको
कर क्षमता

विश्लेषण ढााँचाको
प्रारक्म्भक प्रारूप
प्राप्त

३

स्थानीय तहको कर क्षमता

प्रारक्म्भक प्रारुप

परामशयदाता,

सरोकारिालाबाट

प्रारूपको मस्यौदा उपर

हप्ता

तथा सामान्य

भएको हुने

विश्लेषण ढााँचाको प्रारक्म्भक
सरोकारिालाबीच छलफल

४

प्राप्त भएको एक

प्रशासन

पष्ृ ठपोषण प्राप्त

परामशयदाता,

तहको कर क्षमता विश्लेषण

हप्ता

तथा सामान्य

पररमाजयन गरी स्थानीय

भएको नतन

प्रनतिेदन प्राप्ती

संघीय माममला

अक्न्तम मस्यौदा
प्राप्त

प्रशासन

मन्रालय

अक्न्तम मस्यौदा उपर

अक्न्तम मस्यौदा

परामशयदाता,

छलफल गरी पष्ृ ठपोषण मलने ।

हप्ता

तथा सामान्य

मन्रालयमा गदठत सममनतमा

पष्ृ ठपोषण प्राप्त

मन्रालय

परामशयदाताबाट मसौदाको

ढााँचा सदहतको मस्यौदा

५

संघीय माममला

प्राप्त भएको दईु

संघीय माममला

पष्ृ ठपोषण प्राप्त
भएको हुने

प्रशासन

मन्रालय
६

७

कर क्षमता विश्लेषण ढााँचाको

मन्रालयबाट

परीक्षण गने

भएको एक हप्ता

आधारमा स्थानीय तहमा

पष्ृ ठपोषण प्राप्त

परामशयदाता

परामशयदाता,

अक्न्तम प्रनतिेदन तयारी र

तथा सामान्य

प्राप्ती

सदहतको ढााँचा
तयार हुने ।

स्थानीय तहको कर क्षमता
विश्लेषण ढााँचा सदहतको

पररक्षणको ननतजा

संघीय माममला

अक्न्तम प्रनतिेदन
तयार हुने

प्रशासन

मन्रालय

७. अपेक्षक्षत उपलक्ब्ध
स्थानीय कर नीनत र प्रणालीको ितयमान अिस्थाको विष्लेषण गरी,स्थानीय कर सम्िन्धमा
नीनतगत, संस्थागत र व्यिस्थापककय पक्षलाई समािेश गरी उपयुतत स्थानीय तहको कर क्षमता
विश्लेषण ढााँचा/िाका सदहतको अध्ययन प्रनतिेदन प्राप्त हुनेछ ।

८. प्रनतिेदनको भाषा
स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषण ढााँचा सम्िन्धी प्रनतिेदनको

दस्ताबेज यन
ु ीकोि फण्टको

नेपाली भाषामा हुनेछ ।
९. परामशयदाताको योग्यता र

अनभ
ु ि

इच्छुक व्यक्तत/ फमयको न्यूतम योग्यता ननम्न अनुसार हुनुपनेछ ।
▪

अथयशास्र, िाखणज्य शास्र, व्यिसाय व्यिस्थापन विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर िा सो
भन्दा माधथल्लो उपाधी हामसल गरी साियजननक वित्त व्यिस्थापन िा राजस्ि नीनत तथा
प्रशासन तथा परामशय िा स्थानीय राजश्ि सुधार कायययोजना तजुम
य ा िा स्थानीय राजस्ि
सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान काययमा ५ बषय अनुभि भएको,

▪

साियजननक वित्त व्यिस्थापन िा राजस्ि नीनत , प्रशासन तथा परामशय िा स्थानीय
राजश्ि सुधार कायययोजना तजुम
य ा िा स्थानीय राजस्ि सम्बन्धी विषयमा कक्म्तमा ५
िटा अध्ययन (प्रनतिेदन तयार ) गरे को।

▪

कर राजश्िको क्षेर/ वित्तीय व्यिस्थापनको क्षेरमा काम गरे को अनुभिलाई विशेष
प्राथममकता ददईने छ ।

फमयको हकमा ननयमानुसार दताय निीकरण भएको
▪

आ.ब. २०७६।७७ सम्मको कर चत
ु ता गरे को तर प्रस्ताि पेश गने अक्न्तम ममनत २०७८
असोज मसान्त पनछ भएमा २०७७।७८ सम्मको कर चत
ु ता प्रमाणपर भएको ।

▪

सम्बक्न्धत क्षेरमा काम गरे को दे हायको योग्यता, अनुभि प्राप्त जनशक्तत भएको ।
टोली सदस्य/राजश्ि प्रक्षेपणकताय विज्ञ (१ जना): अथयशास्र, िाखणज्य शास्र, व्यिसाय,
व्यिस्थापन विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर उपाधी हामसल गरी आधथयक विश्लेषण िा
राजश्ि प्रक्षेपण िा तथयांक विश्लेषण, अध्ययन प्रनतिेदन तयारी सम्बन्धी

५ बषयको

अनुभि भएको ।
टोली सदस्य/विवत्तय संघीयता तथा कर विज्ञ (१ जना): अथयशास्र, िाखणज्य शास्र,
व्यिसाय विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर िा चाटय ि एकाउण्टे न्सी उपाधी हामसल गरी विवत्तय
संनघयता, स्थानीय कर लेिा तथा राजस्ि कानुन, नीनत तथा प्रशासन सम्बन्धी
अध्ययन, अनस
ु न्धानमा ५ बषय कायायनभ
ु ि भएको ।

टोली सदस्य/कानुन विज्ञ (१ जना): कानुनमा स्नातकोत्तर उपाधी हामसल गरी कर राजस्ि
अथिा वित्तीय कानुन ननमायण सम्बन्धी ५ बषय कायायनुभि भएको ।
तथयाङ्क संकलक र कम्प्युटर अपरे टरः स्थानीय तहको संख्याको आधारमा तथयांक
सकलन गने र कम्प्युटर अपरे टरको लाधग न्युनतम प्लस टू उनतणय भै सम्िक्न्धत
कामको अनुभि प्राप्त जनशक्तत हुनु पने छ ।
१०. भुततानी प्रकक्रया
िररद सम्झौता भएपनछ ननम्नानुसार भुततानी हुनेछ ।
● पदहलो मस्यौदा प्रनतिेदन पेश गरे पनछ सम्झौता रकमको ६० प्रनतशत रकम भत
ु तानी
हुनेछ,
● अक्न्तम मस्यौदा पेश भई कायायलयले तोककएको प्रकक्रया र ढााँचा अनुसार भए नभएको
हे री स्िीकार गरे पनछ सम्झौता रकमको ४० प्रनतशत रकम भुततानी गररनेछ ।
११. अन्य शतय
स्थानीय कर नीनत र प्रणाली सम्िन्धी अध्ययन प्रनतिेदनको

ढााँचा, दस्ताबेज संलग्न ढााँचा

बमोक्जम ननमायण गनुय पनेछ ।
१२. अध्ययन गनप
ुय ने मख्
ु यमख्
ु य दस्तािेजहरु
▪

संिैधाननक प्रािधानहरू

▪

संविधानको एकल कर अधधकारको रुपमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरे का कर अधधकारको
प्रयोगको ितयमान अिस्था ।

▪

आधथयक काययविधध तथा वित्तीय उत्तरदानयत्ि ऐन २०७६

▪

आधथयक काययविधध तथा वित्तीय उत्तरदानयत्ि ननयमािली २०७७

▪

अन्तर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४

▪

स्थानीय तहका िावषयक बजेट तथा काययक्रम, आधथयक ऐन, विननयोजन ऐन।

▪

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४; स्थानीयतहको आधथयक ऐन,राजस्ि ऐन, कर
सम्बन्धी अध्ययन प्रनतिेदनहरु।

▪

राजस्ि सुधार कायययोजना, स्थानीय तहको संगठन ढााँचा,दरबन्दी र जनशक्ततको
योग्यता,क्षमता आदी।

थप जानकारीको लाधग सम्पकय
श्री …………………………………
प्रदे श तथा स्थानीय शासन सहयोग काययक्रम (PLGSP),
संघीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय
मसंहदरिार, काठमाण्िौं ।

स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषण ढााँचा

……………………………………..
……………………………..
२०७८

पहिलो भाग
१. अग्र भाग
२. अग्रभागको पनछल्लो भाग
३. सारांश
४. संक्षेपीकरण
५. नेपालको नतसा

दोश्रो भाग
१. प्रारक्म्भक
२. पष्ृ ठभम
ू ी
३. स्थानीय तहको कर क्षमता विश्लेषण ढााँचाको गनक
ुय ो उदे श्य
४. कर क्षमता विश्लेषण ढााँचाको क्षेर
५. कर क्षमता विश्लेषण ढााँचा ननमायणको विधध
६. स्थानीय तहको राजस्ि अधधकार र प्रयोगको विद्ध्यमान अिस्थाको विश्लेषण
६.१. स्थानीय तहको राजस्ि प्रणाली र कर क्षमताको विद्धयमान अिस्था विश्लेषण
६.२ राजस्ि व्यिस्थापनमा प्रयोग भएको प्रविधध र राजस्ि व्यिस्थापनमा संलग्न
जनशक्ततको संख्या,योग्यता र क्षमता विश्लेषण
६.३ स्थानीय राजस्िको क्षेर र दायरा तथा यसका सम्भािनाहरु
६.४ स्थानीय राजस्ि प्रणालीका समस्या तथा समाधानका लाधग कायायन्ियन योग्य सझ
ु ाि
६.५ कर क्षमता विश्लेषणका सूचक सदहतको ढांचा
७.१ स्थानीय कर नीनत
७.१.१. स्थानीय तहको कर संकलनको अिस्था
७.१.२. कर संकलन तथा व्यिस्थापनमा दे िा परे का समस्याहरू
७.१.३. कर व्यिस्थापन प्रभािकारी बनाउनका लाधग स्थानीय तहले गनप
ुय ने सुधारहरू

७.१.४. संघीय सरकार तथा प्रदे शले गनप
ुय ने सहजीकरणका संभाव्य विषयहरू (कानूनी
जदटलता, दोहोरोपना लगायतक विषय)
७.२. स्थानीय कर प्रणाली
७.२.१ स्थानीय तहको करको दायरालाई फराककलो कसरी बनाउन सककन्छ?
७.२.२. ददगो कर व्यिस्थापन प्रणालीका लाधग स्थानीय तहले के गनप
ुय छय ?
७.२.३. पारदमशयता र जिाफदे दहता सम्बन्धी विषय आदद
७.३. कर प्रणालीमा प्रविधधको प्रयोग
७.४. स्थानीय कर नीनत र प्रणाली सम्िन्धी अिस्था
७.४.१
७.४.२
७.४.३
८. शब्दािलीहरु
९. अनुसूचीहरु

