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पररच्छेद १: पररचर् 
 

१.१ पषृ् सभूलूम 
 

नपेािको मूि राज्र् सञ चािन संरचना सङ्घ, प्रदशे र स्थानीर् गरर िीन िहको हुने िथा राज्र्शलिको 

प्रर्ोग िीन ैिहि ेलवद्यमान संवैधालनक व्यवस्था रहकेो छ । संवैधालनक अलधकारलभूत्र रही स्थानीर् सरकार 

सञ चािन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् सरकारहरुिाई कार्य लजम्मेवारी िथा स्रोि पररचािन गनय सक् ने उिे्र् 

अलधकार क्रदएको छ । स्थानीर् सरकारिे आ-आफ्नो क्षेत्रमा पने सेवा प्रवाह िथा लवकास लनमायणको 

क्षमिािाई वृलि गनय आर् पररचािन क्षमिािाई वृलि गनय आर् पररचािन क्षमिामा पलन सुधार गनय 

आवश्र्क हुतछ । र्सका अलिररि प्राकृलिक िथा अतर् मानवीर् कारणि ेअकस्माि लसजयना हुन ेप्रलिकुि 

पररलस्थलििाई सामना गनयसक् ने गरर उत्थानशीि हुन पलन आर् पररचािन क्षमिा सदुढृ हुनुपदयछ । 
 

स्थानीर् सरकारिाई संलवधानद्वारा प्रदान गररएको कार्यलजम्मेवारी पुरा गनय आवश्र्क पने साधनको 

पररपूर्ियका िालग सङ्घ िथा प्रदशे सरकारिाट लवलिर् समानीकरण अनुदान, सशिय अनुदान, समपुरक 

अनुदान र लवशेष अनुदान क्रदन सक् ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ िथा प्रदशे सरकारिाट प्रदान गररने र्स्िो 

अनुदानिे मात्र स्थानीर् िहको खवय आवश्र्किा पुरा गनय सम्भूव नहुने र राज्र् शलिको िाँडफाँड गदाय 

राज्र्को राजस्व अलधकारको समेि िहगि सरकारिीच शलिको िाँडफाँड गररने हुदँा सङ्घीर् लवि 

व्यवस्थापनका मातर्िा अनसुार स्थानीर् िहिाई लवलभूत न कर िथा गैर कर िगाउन ेर उसाउन ेगरर राजस्व 

अलधकार समेि संवैधालनक रुपमै प्रदान गररएको छ । अनुदान र राजस्व अलधकार िाहके स्थानीर् िहि े

संलवधान र सङ्घीर् कानून िमोलजम राजस्व िाँडफाँड िापि प्राप् ि गनयसक् ने र नपेाि सरकारको पूवय 

स्वीकृलिमा ऋण लिन सक् ने कानुनी व्यवस्था समेि गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

लचत्र १: लविीर् हस्िातिरण 
 

स्थानीर् सरकारिाई प्राप् ि भूएका लविीर् अलधकारिाई ऐनको प्रावधान अनसुार व्यवलस्थि िथा 

तर्ार्ोलचि िररकाि ेपूणयरुपमा पररचािन गनय थप प्रर्ास गनुयपन ेआवश्र्किा महशुस गररएको छ । र्सको 

लविीर् हस्िातिरण 
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मु्र् कारणहरुमा स्थानीर् सरकारिाई प्राप् ि कलिपर् अलधकारहरु नर्ाँ भूएकोि ेत्र्सका िालग आवश्र्क 

नीलि िथा कार्यलवलध, संगसनात्मक व्यवस्था, सूचना िथा िथ्र्ाङ्क प्रणािीको स्थापना, आर्को सम्भूावना 

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

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

आतिररक राजस्व पररचािन क्षमिामा वृलि गनुयपने आवश्र्किा ित न पुगेको छ र्सका िालग स्थानीर् 

िहको राजस्व अलधकारका सम्भूावनाहरुको खोजी गने, सम्भूाव्य क्षेत्रको राजस्व पररचािनका िालग 

अविम्िन गनुयपन े नीलिगि, कानूनी र व्यवस्थापकीर् सुधारका उपार्हरु पलहचान गरर कार्ायतवर्नमा 

ल्र्ाउने र िी सिै प्रर्ासका आधारमा आगामी क्रदनमा पररचािन गनय सक्रकने वास्िलवक आतिररक आर्को 

प्रक्षेपण गने कार्यका िालग राजस्व सुधार कार्यर्ोजना खाचँो दलेखतछ । 

राजस्व सम्ितधी वियमान लस्थलि अध्र्र्न, लवश् िेषण गरर राजस्व सुधारका िालग गनुयपने कार्यहरुको 

पलहचान गने, समग्र राजस्व प्रशासनिाई सुदढृ गन े िथा सोका आधारमा आगामी िीन आर्थयक वषयको 

राजस्व प्रक्षेपण कार्यमा सहजीकरण गने प्रर्ोजनाका िालग १ नं. प्रदशे अतिरगि का ५५ स्थानीर् िहहरुि े

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना (Revenue Improvement Action Plan) िर्ार गरर स्थानीर् िहहरुको 

राजस्व सुधार गनयका िालग अविम्िन गनुयपने क्रिर्ाकिापहरुको कार्यर्ोजना आवश्र्क छ । सो कार्यका 

िालग प्रदशे िथा स्थानीर् शासन सहर्ोग कार्यिमिे र्स प्रदशे अतिरगिका लवलभूत न स्थानीर् िहहरुको 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िर्ार गनयका िालग आवश्र्क प्रालवलधक सहर्ोग गने कार्यिम रहकेो छ । 

र्स दस्िािेज िजुयमाको िममा भूएका प्रर्ासहरुमा गाउँपालिकाका प्रलिलनलध, कमयचारी िथा अतर् 

सरोकारवािा पक्षहरुि ेराजस्व पररचािनको क्षेत्रमा आधारभूूि अलभूमुखीकरण, गाउँपालिकाको आतिररक 

आर् सुधारका िालग सहभूालगिात्मक लवलधिाट समस्र्ा िथा अवसरहरुको पलहचान गरर मु्र् उपिलधधका 

रुपमा गाउँपालिकाको कार्यर्ोजना िर्ारी र आर् सम्भूाव्यिाको लवश् िषेण गरर गाउँपालिकाको आर् 

प्रक्षेपणिाई मागयदशयन जस्िा कार्यहरु रहकेा छन् । 
 

१.२ राजस्व सधुार र्ोजनाको औलचत्र् 
 

सङ्घीर्िामा िहगि सरकारिाई संलवधानि ेन ैकार्यलजम्मेवारी लनलश् चि गरर िी लजम्मेवारीहरु पुरा गनय 

आवश्र्क स्रोिको व्यवस्था गदाय अतिरसरकारी लवलिर् हस्िातिरणको अिावा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा 

िोक्रकएका स्रोििाट संलवधानिे प्रदान गरेको अलधकार अनुरुप स्थानीर् िहिे राजस्व पररचािन गरर 

साधन स्रोिको जोहो गदयछन् । जनिाको िढ्दो माग िमोलजमको खचय धात नका िालग आवश्र्क सामथ्र्य 

अलभूवृलि गनय पलन िी स्थानीर् सरकारहरुको आतिररक राजस्व पररचािन क्षमिामा वृलि हुनु अपररहार्य 

दलेखतछ । र्सका िालग स्थानीर् िहको राजस्व अलधकारका सम्भूावनाहरुको खोजी गनय, सम्भूाव्य क्षेत्रको 

राजस्व पररचािनका िालग अविम्िन गनुयपने नीलिगि, कानूनी र व्यवस्थापकीर् सुधारका उपार्हरु 

पलहचान गरर लिनको र्थोलचि कार्ायतवर्न गनय र िी सिै प्रर्ासका आधारमा आगामी क्रदनमा पररचािन 

गनय सक्रकने वास्िलवक आतिररक आर्को प्रक्षेपण गने कार्यका िालग राजस्व सुधार कार्यर्ोजना महत्वपूणय 

औजार हुने लवश् वास गररतछ ।  

स्थानीर् िहिाई कर वा गैर कर वापि रकम लिने स्थानीर् लनवासीहरुिे आफुिे लिरेको करको सदपुर्ोग 

भूए नभूएको लनगरानी गन े र र्स लवषर्मा लनर्लमि रुपमा आफ्नो गाउँपालिका⁄नगरपालिकासँग प्रश् न 
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सोध् ने हुनािे गाउँपालिका⁄नगरपालिकाहरु पलन जनिाप्रलि सोझै उिरदार्ी हुन ेवािावरण लसजयना हुतछ । 
सेवा प्रवाहमा पलन सुधार हुतछ र जनिाको सतिुलष् टको मात्रा पलन िढ्द ै जातछ । आतिररक स्रोििाट 

पररचालिि राजस्व खचय गदाय स्थानीर् िहिे कुनैपलन िाह् र् शियहरु पािना गनुय नपने भूएकोिे र्सको मात्रा 

जलि िढी भूर्ो त्र्लि िढी मात्रामा स्वार्ििाको अनुभूलूि गदयछन् । र्सरी स्थानीर् िह प्रदशे िहिे जलि 

िढी स्वार्ििा पूवयक काम गनय पाउँछन् त्र्लि नै सङ्घीर्िा सफि र सुदढृ हुदँ ैजातछ । 

वैधालनक रुपमा नै स्रोि साधनमालथ उल् िे्र् अलधकार प्राप् ि भूएको िामो समर्सम्म पलन आतिररक स्रोि 

िथा राजस्व कमजोर रहने र लनरतिर सङ्घ िथा प्रदशेिाट प्राप् ि हुने अनुदानमा नै भूर पनुयपने अवस्था 

भूएमा स्थानीर् सरकारको स्वार्ििा िथा दीगोपनमा प्रश् नलचतह िाग ने सम्भूावना रहतछ । र्स पररपेक्ष्र्मा 

स्थानीर् सरकारहरुिे समर्मै कानुनिे अल्िर्ारी क्रदएका क्षेत्रमा आतिररक राजस्वको सम्भूावना अध्र्र्न 

गरर काननुसम्मि रुपमा राजस्वको क्षमिा लवस्िार गद ैजानु आवश्र्क हुतछ । र्सका िालग जन लनवायलचि 

पदालधकारीहरु र राष्  सेवक कमायचारीहरुिाई संलवधानि ेप्रदि गरेका काम कियव्य र अलधकारहरु कुशििा 

साथ सम्पादन गरर नागररकहरुिाई लछटो छररिो गुणस्िरीर् सेवा प्रवाह सुलनलश् चि गनय सहर्ोग पुय र्ाउन ु

पलहिो र महत्वपूणय कार्य हो भूने भूखयरै सम्पत न भूएका स्थानीर् िहको संस्थागि अवस्था स्व-मूल्र्ाङ्कन 

गरर सुधारका क्षेत्रहरुको पलहचान गरर िदनुरुप आवश्र्किा र मागमा आधाररि  क्षमिा लवकासका 

कार्यिमहरु सञ चािन गद ैिैजानु आवश्र्क छ । र्सका साथै स्थानीर् िहिाई संलवधान र ऐनिे क्रदएको 

अलधकार प्रर्ोग गरर लविीर् रुपमा सवि र सक्षम िनाउन राजस्व पररचािन सम्ितधी ज्ञान, लशप र 

क्षमिा अलभूवृलि गद ैसावयजलनक लवकास लनमायण र सेवा प्रवाहमा सक्षम िनाउन आवश्र्क छ । 

गाउँपालिकामा थप आतिररक राजस्व पररचािन गनय र्सको अलधकार क्षेत्रलभूत्र सिै उपिधध आतिररक 

आर्का स्रोिहरुिाट सम्भूाव्य राजस्व पररचािन गनुय अलनवार्य हुतछ । र्समा सुधार ल्र्ाउन गाउँपालिकाको 

िाह् र् वािावरण िथा राजस्व प्रशासनको समेि लवश् िेषण गनुयपने हुतछ । र्सैिे राजस्व पररचािनमा 

सुधारका कृर्ाकिापहरु पलहचान गरर सोको कार्ायतवर्निाट स्थानीर् िहको आतिररक आर्मा पनय सक् न े

प्रभूाव समेिका आधारमा आगामी क्रदनमा प्राप् ि हुन सक् ने राजस्वको प्रक्षेपण गनय स्थानीर् सरकार 

सञ चािन ऐन २०७४ को प्रावधान िमोलजम र्ो राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा गररको छ । र्स राजस्व 

सुधार कार्यर्ोजनािाट गाउँपालिकािाई आफ्नो आतिररक आर् पररचािन सधुारका साथै राजस्व 

प्रक्षेपणिाई र्थाथयपरक, समतर्ालर्क, सहभूालगिामूिक र वैज्ञालनक िनाई िजेट िजुयमा प्रकृर्ािाई थप 

व्यवलस्थि गनय मद्दि पुग ने अपेक्षा गररएको छ । र्स ै सतदभूयमा लिख ु गाउँपालिकाको आतिररक आर् 

पररचािनमा सुधार ल्र्ाउनको िालग राजस्व सुधारका कृर्ाकिापहरु पलहचान गनय र पलहचान गररएका 

कृर्ाकिापहरुको कार्ायतवर्निाट स्थानीर् िहको आतिररक आर्मा पनय सक् न े प्रभूाव समेिका आधारमा 

आगामी क्रदनमा प्राप् ि हुन सक् ने राजस्वको प्रक्षेपण गने कार्यका िालग र्ो राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण 

गररएको छ । राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाको औलचत्र्को शांरासिाई लनम् न लचत्रमा प्रस्िुि गररएको 

छ । 
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लचत्र २: राजस्च सुधार कार्यर्ोजनाको औलचत्र् 

१.३ र्ोजनाि ेराखकेा उद्देश्र्हरु 
 

गाउँपालिकाको आतिररक आर्का सम्भूावनाहरुको पलहचान िथा अलधकिम पररचािनका िालग दलेखएका 

समस्र्ाहरु तर्ूनीकरण गनय कार्यर्ोजना िर्ार गरर सोको आधारमा आगामी ३ वषयको आर् प्रक्षेपणमा 

गाउँपालिकािाई सहर्ोग पुर्ायउनु नै र्स र्ोजनाको मूिभूूि उद्दशे्र् हो । र्स र्ोजनाका खास उद्दशे्र्हरु 

दहेार् अनुसार रहकेा छन् : 
 

 स्थानीर् िहका जनप्रलिलनधीहरु िथा कमयचारीहरुिाई राजस्व सुधार कार्यर्ोजना सम्ितधी 

अलभूमुखीकरण गने । 

 शीषयकगि रुपमा सम्भूालवि करका आधार िथा लवगि िीन वषयको आतिररक आर्को अवस्थाको 

लवश् िेषण गने । 

 राजस्व वृलिको िालग आर्का प्रमुख स्रोिहरुको सम्भूावना र र्थाथय असुिीमा भूएको फरकको 

पलहचान गने । 

 स्थानीर् िहको राजस्व प्रशासनको संगसनात्मक सङ्किन िथा लिलिङ्ग पिलि र आतिररक लनर्तत्रण 

प्रणािी सलहि पालिकाको राजस्व प्रशासन िथा र्सको कार्यकुशििाको लवश् िेषण गने । 

 स्थानीर् िहको आतिररक आर् वृलिका सम्भूावनाहरु पलहचान गरर आर् सुधार कार्यर्ोजना र प्रक्षेपण 

सलहिको आतिररक आर् सुदढृीकरण कार्यर्ोजना िर्ार गने । 

 नर्ाँ सम्भूावनाहरुको पलहचान गद ै स्थानीर् िहिे अपनाउनुपने सुधार रणनीलि सलहिको राजस्व 

सुधार कार्यर्ोजना िर्ार गन े। 

१. स्थानीर् िहको राजस्वका सम्भूावना, लिनय सक् न े क्षमिा र राजस्व 

प्रशासनको लवश् िेषण गरी आवश्र्क सुधारका उपार्हरु पलहचान गनय ।  

२. स्थानीर् िहको आतिररक आर्का आधार, दार्रा र दरको सम्भूाव्यिा 

लवश् िेषण गरर राजस्व प्रक्षेपण गनय ।  

३. व्यवसार्मैत्री कर प्रशासनिाट स्थानीर् उद्यम, व्यवसार् िगार्िका 

आर्थयक लवकास क्रिर्ाकिापहरुिाई करको आधार अतिगयि समेट् न आवश्र्क 

मागयदशयन प्रदान गनय । 

४. स्थानीर् िहि ेअपनाउन ुपने आर् सुधारका कार्यर्ोजना िर्ार गरी सो 

राजस्व सुधार गनय । 

५. आवलधक र्ोजना अतिगयिका र्ोजनाहरुको कार्ायतवर्न गनयको लनलमि 

स्रोि सुलनलश् चि गनय ।  

६. वार्षयक िजेटिाई िढी र्थाथयपरक, प्रभूावकारी र उद्दशे्र्मूिक िनाउन । 

७. स्थानीर् िहको काम कारवाहीिाई अझ ै पारदशी िथा नागररक प्रलि 

लजम्मेवार िनाउन । 
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 स्थानीर् िहको लवद्यमान आर्थयक ऐन पुनराविोकन गरर आगामी आर्थयक वषयमा सुधारका िालग 

सुझाव प्रदान गने । 
 

१.४ र्ोजना िजुयमा लवलध र प्रक्रिर्ा 
 

गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा प्रक्रिर्ा स्थानीर् पदालधकारी, कमयचारी, सम्िलतधि 

सलमलिहरु र सरोकारवािाहरुको अपनत्व र क्षमिा अलभूवृलि गने उद्दशे्र्िे सहभूालगिामूिक लवलध 

अविम्िन गररएको छ । र्सको मागयदशयकका रुपमा सङ्घीर् मालमिा िथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा 

जारी गररएको स्थानीर् िहको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा सम्ितधी क्रदगदशयन, २०७६ िाई लिईएको 

छ । साथै स्थानीर् आवश्र्किा अनुसार सम्भूाव्य स्थानीर् राजस्वका स्रोिहरुिाई समेट्ने उद्दशे्र्िे 

िथ्र्ाङ्क िथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी लनदलेशका िमोलजम कार्यर्ोजना िजुयमाका चरणहरु 

र्सप्रकार रहकेा छन ्। 
 

 

लचत्र ३: राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाका चरणहरु 

 

गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा गने कार्यिम िर् गरर सो सम्ितधमा लिख ुगाउँपालिका, 

र्सम, ओखिढुङ्गा, प्रदशे नं. १ र र्स लसलभूि ओर्लसस ईलतजलनर्ररङ प्रा.लि.िीच भूएको सम्झौिा 

पश् चाि लवलभूत न समर्मा भूएका छिफिहरुिाट गाउँपालिकािाट आवश्र्क सतदभूय सामग्री सङ्किन गरर 

अध्र्र्न टोिीिाई प्राप् ि भूएको हो । राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाका िालग मुिि: Coaching & 

Mentoring (स्थिगि रुपमा सँगसँगै काम गद ैलसकाउँद ैजाने) लवलधमा आधाररि छ । 

१ 
• राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा सम्ितधी लनणयर् र समर् साररणी लनधायरण 

२ 
• र्ोजना िजुयमा कार्यदि गसन 

३ 
•  र्ोजना िजुयमाका िालग आवश्र्क सतदभूय सामाग्रीहरु सङ्किन िथा अध्र्र्न 

४ 
•  प्रारलम्भूक कार्यशािाको आर्ोजना  

५ 
•  सूचना िथा िथ्र्ाङ्क सङ्किन एवम् लवश् िेषण 

६ 
•  राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िर्ारी (प्रारलम्भूक) 

७ 
•  र्ोजनाको मस्र्ौदा िर्ारी 

८ 
•  राजस्व सम्भूावना लवश् िेषण िथा राजस्व प्रक्षेपण 

९ 
•  मस्र्ौदा प्रलिवेदन गाउँपालिकामा प्रस्िुलि र सुझाव सङ्किन 

१० 
•  मस्र्ौदा पुनराविोकन र अलतिम मस्र्ौदा िर्ारी 

११ 
•  गाउँ कार्यपालिकामा छिफि र स्वीकृलि 



लिखु गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

  6 | पा ना  

 

 लिख ुगाउँपालिकामा कार्य प्रारम्भू गनुयभूतदा पलहिा परामशयदािािे प्रदशे प्रलशक्षण केतरको सम्िलतधि 

लवज्ञ वा िोक्रकएको कमयचारीहरुसँग लिख ुगाउँपालिकामा गनुयपने कार्यको र्ोजना िनाई छिफििाट 

अलतिम रुप क्रदई अगाडी िढाईएको छ । 

 लिख ुगाउँपालिकािाट राजस्व कार्यर्ोजना िजुयमा कार्यको गुणस्िर सुलनलश् चििाका िालग अनुगमन र 

फिोअप हुनेछ भून ेप्रदशे प्रलशक्षण केतरिाट अनुगमन हुन सक् नेछ । सो कार्यका िालग सेवा प्रदार्क 

संस्थािे र्ो कार्य गनयका िालग लवस्िृि कार्यर्ोजना समेि पेश गरेको छ । परामशयदािािे प्रदशे 

सुशासन केतरको सम्िलतधि लवज्ञ वा िोक्रकएको कमायचारीहरुसँग लनरतिर समतवर्मा कार्य गरेको छ । 

 राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण प्रकृर्ािाई सहभूालगिामूिक लवलधिाट सञ चािन गरेको छ । साथ ै

र्स लवषर्मा लिख ुगाउँपालिकाका कमयचारीहरुको पलन क्षमिा अलभूवृलि गरेको छ । र्स सतदभूयमा 

लिख ुगाउँपालिकाका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष िथा अतर् जनप्रलिलनलध, कमायचारी एवम् सरोकारवािाहरुको 

सहभूालगिा र समूह छिफििाट राजस्व सुधार सम्ितधी आवश्र्किाहरु पलहचान गरेको छ । 

 सङ्घीर् मालमिा िथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्िे िर्ार पारेको गाउँपालिका िथा नगरपालिकाको 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा क्रदग दशयन, २०७६ मा उल्िेलखि सम्िलतधि फारामहरु लवलध िथा 

प्रकृर्ाहरु प्रर्ोग गरर (छिफि िथा कार्यशािा) माफय ि राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण गरेको छ । 

 र्स प्रकृर्ािाट पलहचान गररएका आवश्र्किाहरुिाई एक्रककृि गरर लिख ु गाउँपालिकाको ३ वष े

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िर्ार गररएको छ र अलतिम दस्िावेज िर्ार गरर लिख ुगाउँपालिकािाई 

प्रस्िुलिकरण गरर आवश्र्क सुझावहरुिाई सङ्किन गरर दस्िावेजिाई अलतिम रुप क्रदएको छ । 

 राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अलतिम दस्िावेज (लवद्यलुिर् िथा भूौलिक प्रलि) लिख ुगाउँपालिका र 

प्रदशे प्रलशक्षण केतर, किविगुरी, झापामा िुझाएको छ । 

 प्रदशे प्रलशक्षण केतरिाट कार्यिमको अलतिम भूुिानी लिनका िालग प्रदशेमा गसन मूल्र्ाङ्कन 

सलमलिको अलतिम मूल्र्ाङ्कन पश् चाि खचयसँग सम्िलतधि आवश्र्क लवि, भूरपाई सलहि कार्यिमको 

अलतिम प्रलिवेदन िुझाएको छ । 
 

१. कार्यर्ोजना लनमायणका चरणहरु 
 

परामशयदािािे सहभूालगिामिूक लवलध र प्रकृर्ा प्रर्ोग गरर राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िर्ार गनुयका साथ ै

अध्र्र्नको सतदभूयमा प्राप् ि जानकरी र िथ्र्ाङ्कहरुको पररणात्मक र गुणात्मक लवश् िषेण गनय लमलिि 

लवलधहरुको प्रर्ोग गररएको छ । राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िर्ार गने िममा लनम् न चरणहरु अपनाएको छ । 
 

पलहिो: सतदभूय सामग्रीको अध्र्र्न 

दोस्रो: अलभूमुखीकरण िथा राजस्व सुधार र्ोजना िजुयमा कार्यशािा 

िसे्रो: िथ्र्ाङ्क िथा सूचना सङ्किन र लवश् िेषण 

चौथो: राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िर्ारी िथा राजस्व प्रक्षेपण 

पाचौं: मस्र्ौदा प्रलिवेदन िर्ारी 

छैसौं: मस्र्ौदा प्रलिवेदन मालथ छिफि, सुझाव सङ्किन 

सािौं: अलतिम मस्र्ौदा िर्ारी, कार्यपालिका वैसकमा छिफि 

आसौं: सहजीकरण िथा समतवर् सलमलिमा अलतिम सुझाव र कमेतटका िालग पसाउने, प्राप् ि सुझाव 

समावेश गने र कार्यपालिकािाट स्वीकृि गने । 
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१.४.१ सतदभूय सामाग्री सङ्किन िथा अध्र्र्न 
 

अध्र्र्न कार्यको प्रथम चरणमा लवज्ञ समूहिाट लवलभूत न स्रोिहरुिाट सतदभूय सामाग्रीहरुको सङ्किन िथा 

पुनराविोकन गररएको छ । र्स िममा अध्र्र्न िथा पुनराविोकन गररएका मु्र् सामाग्रीहरु दहेार् 

अनुसार रहकेा छन् : 

 

 गाउँपलिका िथा नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा सम्ितधी क्रदगदशयन, २०७६ 

 नेपािको संलवधान, २०७२ 

 स्थानीर् सरकार सञ चािन ऐन, २०७४ 

 अतिर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

 सङ्घीर् मालमिा िथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी गरेका सम्िलतधि नमूना कानूनहरु 

 लिख ुगाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७८ 

 लिख ुगाउँपालिकाको आर्/व्यर् लववरण (आ.व. २०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 

 लिख ुगाउँपालिको गाउँसभूािाट स्वीकृि भूएको आ.व. २०७८⁄७९ का िालग लनधायरण गररएको 

लवलभूत न करहरुको दर रेट (आर्थयक ऐन २०७८) 

 आतिररक राजस्व व्यवस्थापनको िसे्रो सुधार कार्यर्ोजना (२०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 

 रालष्  र् र्ोजना आर्ोगको पतरौं र्ोजना 

 नेपाि सरकारको सङ्घीर् नीलि, ऐन, लनर्माविी, र्ोजना, आक्रद 

 प्रदशे नं. १ को आर्थयक ऐन, २०७६ 

 रालष्  र् प्राकृलिक स्रोि िथा लवि आर्ोग ऐन, २०७४ 

 एकीकृि आर्थयक सङ्केि िथा वर्गयकरण र व्या्र्ा, २०७४ 

 आर्थयक कार्यलवलध िथा लविीर् उिरदालर्त्व सम्ितधी ऐन, २०७६ 

 सावयजलनक लनजी साझेदारी िथा िगानी ऐन, २०७५ 
 

१.४.२ गाउँपालिकासगँ सम्पकय , छिफि र सचूना सङ्किन लवलध लनधायरण 
 

गाउँपालिकाका अध्र्क्ष, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि, सूचना प्रलवलध अलधकृि िथा आतिररक िेखा 

परीक्षकसँग िगार्िसँग प्रत्र्क्ष छिफि गरर गाउँपालिकाकिे हािसम्म पररचािन गरर आएका करका 

आधारहरु, राजस्व पररचािनको अवस्था, सुधार गनय सक्रकने क्षेत्र, राजस्व प्रशासनको वियमान संरचना, 

र्समा सुधार गनय सक्रकने क्षेत्र, पदालधकारी िथा कमयचारीको क्षमिा लवकासका सवािहरु र हाि िर्ार गनय 

िागेको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा र र्सको प्रक्रिर्ािारे जानकारी गराई गाउँपालिकाको भूूलमका 

सम्ितधमा स्पष् ट पाररएको हो ।  

 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका िालग कार्यिालिका लनधायरण िथा कार्यलजम्मेवारी लनधायरण गरर आवश्र्क 

सूचना सङ्किन फाराम अनुसार सम्िलतधि सूचना, सामाग्रीहरु आक्रदका आधारमा लिख ुगाउँपालिकाको 

राजस्वको अवस्था िारे जानकारी हालसि हुनुका साथ ै मु्र् सवािहरु पलहचान गनय मद्दि पुगेको हो । 

आवश्र्क सतदभूय सामाग्रीहरुको अध्र्र्न िथा लवश् िेषण पश् चाि लवज्ञहरुको टोिीिाट िथ्र्ाङ्क िथा 

सूचना सङ्किनका िालग आवश्र्क फारामहरुको लवकास गरर सो फारामिाई अलतिम रुप क्रदन र्स कार्यमा 
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सङ्िग न लवज्ञहरुिीच आवश्र्क छिफि र अतिरक्रिर्ा समेि गररएको लथर्ो । सूचना सङ्किनका िालग 

िर्ार गररएको  फारमहरु लनम् नानुसार रहकेा छन ्। 

 

 गाउँपालिकाको पररचर्को िालग आवश्र्क आधारभूूि र संस्थागि सचूना िथा मु्र् 

पदालधकारीहरुसँगको परामशयका िालग िर्ार गररएको सूचना सङ्किन चेकलिष् ट अनुसुची १ मा 

रहकेो छ । र्स सूचीमा मु्र्ि: गाउँपालिकको संलक्षप् ि पररचर्, गसन, राजस्व प्रशासनको अवस्था 

र लवगि िीन आर्थयक वषयको राजस्व पररचािनको लस्थलि िारे जानकारी लिन े उद्दशे्र्िे र्ो 

फारमको प्रर्ोग गररएको छ । 

 राजस्वका लशषयकगि समूह छिफिका िालग आवश्र्क सूचनासँग सम्िलतधि फाराम अनुसूची २ 

मा रहकेो छ । स्थानीर् सरकार सञ चािन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भूए अनुसार कर र 

गैरकरहरुको लशषयकगि रुपमा वियमान समस्र्ाहरु, सम्भूावना, समाधानका िालग गनुयपने उपार्हरु 

र लजम्मेवार लनकार्को पलहचान र कार्ायतवर्नको समर्ावधीका िारेमा समूहगि रुपमा छिफि 

गनयका िालग र्ो फारम प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको हो ।  

 

१.४.३ िथ्र्ाङ्क⁄सचूना सङ्किन 
 

लिख ुगाउँपालिकाको सङ्कलिि लवगिका आर् िथा व्यर्, आर्थयक ऐन िथा लवलनर्ोजन ऐन, नीलि िथा 

कानूनहरु र पूवयलनधायररि प्रश् नाविी िथा ढाँचामा गाउँपालिका र वडास्िरका प्राथलमक िथा लद्विीर् 

स्रोििाट प्राप् ि िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाहरु लवश् िषेण गररएको छ । जसिाट कार्यर्ोजना िजुयमा सम्ितधी 

अपुग सूचना, अस्पष् टिा र मु्र् सवाि सम्ितधी जानकारी भूर्ो । र्ी लवषर्मा थप प्रष् टिाका िालग 

गाउँपालिका अध्र्क्ष, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि र िेखा अलधकृिसँग भूएको अतिर्क्िय र्ामा एक आपसमा 

प्रष् ट हुनुपने लवषर्, गाउँपालिकािे भूोलगरहकेा चनुौिीहरु, अपेक्षा र आवश्र्किा िारेमा जानकारी आदान 

प्रदान भूर्ो । त्र्सपलछ सिै प्राप् ि सूचनाहरु र अतिर्क्ियर्ािाट प्राप् ि वस्िुलस्थि िारेको थप स्पष् टिा पलछ 

केही अझ स्पष् ट हुनुपन े लवषर्हरु गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि िथा िेखा अलधकृिसँग 

टेलिफोन छिफि गरर स्पष् ट गरर सोही आधारमा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको प्रलिवेदन िर्ार गररएको 

छ ।  

 

१.४.४ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना िर्ारी िथा राजस्व प्रक्षपेण  
 

सतदभूय सामाग्री सङ्किन िथा अध्र्र्न, गाउँपालिकासँग सम्पकय , छिफि र सचूना सङ्किन लवलध 

लनधायरण र िथ्र्ाङ्क⁄सचूना सङ्किन िगार्िका क्रिर्ाकिापहरु िथा प्राप् ि सचुनाको लवश् िषेणका 

आधारमा पलहचान भूएको वार्षयक कुि सम्भूाव्यिा र स्रोििाट प्राप् ि हुन सक् न ेराजस्विाई आगामी िीन 

वार्षयक वषयका िालग प्रक्षेपण गररन ेछ । साथ ैलिख ुगाउँपालिकामा मस्र्ौदा प्रलिवेदनको प्रस्िुलिकरण गरर 

प्राप् ि सुझावहरु सङ्िग न गरर अलतिम प्रलिवेदन िर्ार गररएको छ । 

 

१.४.५ राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न िथा अनशुरण 
 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनािाई गाउँपालिकािे आवश्र्क छिफि िथा स्वीकृलि गरर कार्ायतवर्न गने र 

कार्यर्ोजना िमोलजम कार्य भूए नभूएको भूत न े िारेमा समर् समर्मा सलमक्षा र आवश्र्किा अनसुार 

सुधारका िालग छिफि गनय लनर्लमि रुपमा गने अनुगमन सम्ितधी सुझाव गररएको छ । राजस्व सुधार 
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कार्यर्ोजना कार्ायतवर्न गदाय चाल्नुपने रणनीलि र क्रिर्ाकिाप िथा राजस्व पररचािनका सम्ितधमा लिख ु

गाउँपालिकाको पदालधकारी िथा कमयचारीहरुिाई प्रलशक्षण गने कार्य सम्पत न गररएको छ ।  

 

१.५ र्ोजनाका सीमाहरु 
 

लिख ुगाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनम् नानसुारका सीमामा रही िर्ार गररएको छ । 
 

 अध्र्र्न िथा लवश् िेषण कार्य प्रमुख रुपमा कार्ायिर्को अलभूिेख, दस्िावेज, प्रलिवेदन िथा लद्विीर् 
स्रोिहरूिाट प्राप् ि िथ्र्ाङ्क िथा सचूनाहरूमा आधाररि रहकेो छ ।  

 गाउँपालिकाको कार्ायिर्िाट प्राप् ि अलभूिेख िथा दस्िावेज, अतिरवािाय, गाउँपालिकाका 

पदालधकारीहरु िथा सम्िलतधि कमायचारीहरु र अतर् सरोकारवािाहरुसँग गररएको अतिरक्रिर्ा 

िथा कार्ायशािािाट प्राप् ि सूचनाको आधारमा िर्ार गररएको छ । र्सका अिावा प्रदशे सुशासन 

केतर िथा पालिकामा मस्र्ौदा प्रलिवेदन प्रस्िुलिकरण गरर प्राप् ि सुझावहरु सङ्िग न गररएको छ । 
 गाउँपालिकाको जनसङ््र्ा िथा आर्थयक गलिलवलधमा हुने वृलि, गाउँपालिकाको सेवामा हुने वृलि 

र नागररक सतिुलष् टमा हुने वलृि, मूल्र्ाङ्कन दरमा हुने वृलि िथा राजस्वका दरको पुनराविोकन 
आक्रद कृर्ाकिापहरूिे भूलवश्र्को राजस्व सङ्किनमा असर गन े भूएिापलन र्ी िथ्र्ाङ्कहरू 

उपिधध नभूएकोि खण्डमा आर् प्रक्षेपणमा आधार लिन करसनाई हुन सक्छ । 

 गाउँपालिकाको अलभूिेख व्यवलस्थि भूइ नसकेको खण्डमा ऐलिहालसक प्रवृलि दलेखने िथ्र्ाङ्कीर् 
लवश् िेषणका िालग आवश्र्क िथ्र्ाङ्क र सूचनाको अभूावमा स्टारटलस्टकि टुल्सहरुको प्रर्ोग गरर 

लवश् िेषण िथा प्रक्षेपण गनय अलि असहज भूएको दलेखतछ । 
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पररच्छेद २. गाउँपालिकाको संलक्षप् ि पररचर् 
 

२.१ सलंक्षप् ि पररचर् 
 

लिख ु गाउँपालिकाको राजस्व सम्भूाव्यिा पलहचान, पररचािन र व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकाको 

वस्िुलस्थलि, आर्थयक गलिलवलध, मानवीर् संसाधान िथा भूौलिक स्रोि साधन िगार्िको महत्वपूणय भूूलमका 

रहतछ । र्स पररच्छेदमा गाउँपालिकाको संलक्षप् ि पररचर्, मानव ससंाधनको अवस्था र गाउँपालिकाको 

भूौलिक सम्पलिको अवस्था प्रस्िुि गररएको छ । 

 

२.१.१ अवलस्थलि 
  

ओखिढुङ्गा लजल्िामा लवद्यमान ८ स्थानीर् िहहरु (१ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका) मध्र्े ओखिढंुगा 

लजल्िाको सदरमुकाम ओखिढंुगािाट करीि ७५ क्रकिोलमटर उिर पलश् चमिफय  अवलस्थि लिख ु

गाउँपालिका एक हो । र्स गाउँपालिकामा जम्मा ६ वटा गा.लव.स.हरु (ससंहदवेी, नमयदशे् वर, र्सम, 

गाम् नाटार, टारकेरावारी र पोकिी (१-८) गा.लव.स.) लमिेर हाि ९ वटा वडामा लवभूाजन गररएको छ । 

सामुलतरक सिहिाट अतदाजी ६०० लमटर दलेख २,८०० लमटरको उचाइमा रहकेो छ । र्स गाउँपालिकाको 

लसमाना पूवयिफय  चम्पादवेी र लखलजदमे्िा गाउँपालिका, पलश् चममा रामेछाप लजल्िा, उिरमा लखलजदमे्िा 

गाउँपालिका र दलक्षणमा चम्पादवेी गाउँपालिकासँग जोलडएको छ । प्रदशे नं. १ को कुि क्षेत्रफिको 

(२५,९०५ वगय क्रक.मी.) ०.३४ प्रलिशि िथा नेपािको कुि क्षेत्रफि १,४७,१८१ वगय क्रक.मी. को ०.०६ 

प्रलिशि भूू-भूाग ओगटेको र्स गाउँपालिकाको क्षेत्रफि ८८.०३ वगय क्रक.मी. रहकेो छ ।  
 

िालिका १: वडा लवभूाजन िथा भूौगोलिक अवस्था सम्ितधी लववरण 

ि.स.ं समावेश गालवस कुि जनसङ््र्ा जनसङ््र्ा प्रलिशि क्षते्रफि (वगय क्रक.लम.) क्षते्रफि प्रलिशि 

१ ससंहदवेी (१-५) १,६२९ ६.९३ १०.०८ ११.४५ 

२ ससंहदवेी (६-९) २,१७७ ९.२६ ६.६६ ७.५७ 

३ नमयदशे् वर  (१-९) २,७९४ ११.८९ ९.२ १०.४५ 

४ र्सम (१-५) २,३१२ ९.८४ ३.७३ ४.२४ 

५ र्सम (६-९) २,२९१ ९.७५ ९.५२ १०.८१ 

६ गाम् नाटार (१-५) २,११३ ८.९९ ६.४७ ७.३५ 

७ गाम् नाटार (६-९) २,६८६ ११.४३ ६.९६ ७.९१ 

८ टारकेरावारी (१-९) ३,४९६ १४.८८ १०.९१ १२.३९ 

९ पोकिी (१-८) ४,००१ १७.०३ २४.५ २७.८३ 

जम्मा २३,४९९ १००.०० ८८.०३ १००.०० 

स्रोि:  सङ्घीर् मालमिा िथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर् र लिखु गाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७८ 
 

नामाकरण 
 

र्स गाउँपालिकाको नामाकरण सप् िकोशीको सहार्क नदी लिखु नदीिाट भूएको हो । साथै पालिकाको 

केतर अथायि् गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् वडा नं. ४ र्सममा रहकेो छ ।  
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हावापानी 
 

लिखु गाउँपालिकामा उष्ण, समलशिोष्ण र लशिोष्ण प्रकारको हावापानी पाईतछ । र्हाँ जाडो मलहनामा 

क्रदनभूर िाक्िो कुलहरो िाग नुको सट्टा लवहानै केही समर् मात्र धुदी िाग न े र केही लछन पलछ िगिै घाम 

िालग घमाइिो हुने गदयछ भूने गमीको समर्मा अलि-अलि हल्का गमीको अनुभूूलि हुने गदयछ । र्स क्षेत्रमा 

जुन मलहनामा अलधकिम िामिम २१.७ लडग्री सेलल्सर्ससम्म पुगछ भूने लहउँदको जनवरीमा तर्ूनिम ९.१ 

लडग्री सेलल्सर्ससम्म झने गदयछ । लिखु गाउँपालिकामा जुिाई मलहनामा सिैभूतदा िढी ४४४ लम.लम. र 

लडसेम्वरमा सि ैभूतदा कम ७ लम.लम. पानी पने िथा औषि वषाय १,७११ लम.लम. रहकेो छ । (स्रोि: लिख ु

गाउँपालिकाको वस्िुगि लववरणको प्रलिवेदन, २०७६) 
 

२.१.२ भू-ूिनोट र प्राकृलिक स्रोिहरु 
  

र्स गाउँपालिकामा िेंसीका फाँटहरु दलेख लहउँ पन ेिेकसम्म समेरटएको छ । लसल्खुिेंसी, दाहािटार जस्िा 

धान उत्पादन हुने फाँटहरु र पहराका फेदमा रहकेो गाम् नाङटार र टारकेरािारीका फाँटहरु र्हाँका थप 

उियर भूूलमहरु हुन ् । र्स क्षते्रमा धराििीर् स्वरुपका लहसाविे अलधकांश भूू-भूाग कृलषर्ोगर् जलमन, वन 

क्षेत्र, चरण क्षेत्र, र िुट् र्ान क्षेत्रिे ओगटेको छ भूने अतर् भूू-भूाग िगर क्षेत्र, खोिा नािा, िस्िी क्षेत्र र िाँझो 

जगगा रहकेो छ । प्राकृलिक स्रोिका लहसाििे सम्पत न लिख ुगाउँपालिकामा खानेपानी, लसञ चाई र लवद्यिुका 

िालग लिखु खोिा, लसल्खु खोिा, सेिेिे खोिा, लजमपाखा साडो खोिा, डुड ेखोिा र खहरे खोिा प्रर्ोग 

गररएको छ । त्र्सै गरर खानेपानी, लसञ चाई र पर्यटनको िालग  कुवापानी खोिा र सूिो खोिा एवम् 

खानेपानी, लसञ चाई, लवद्यिु र पर्यटनको िालग पोकिी खोिा िथा खानेपानी र लसञ चाईको िालग धारे 

खोिा, दहरी खोिा, महलभूर र जकेुखोिा रहकेा छन् भूने सावािे खोिा लवशुि लसञ चाईको िालग प्रर्ोग 

गररएको छ । लवद्यिुको लनलम्ि १३ वटा िघ ु जिलवद्युि र्ोजनाहरु सञ चािनमा छन् । लिख ु

गाउँपालिकामा १४ वटा किुलिर्लि िथा २५ वटा सामुदालर्क वन गरर ३९ वटा वन जङ्गिहरु रहकेा 

छन् । 
 

२.१.३ जनसङ््र्ा 
  

लिखु गाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७८ अनसुार र्स गाँउपालिकाको कुि जनसङ््र्ा िथा घरधुरी 

सङ््र्ा २३,४९९ र ३,९९३ रहकेो छ । पालिकामा पुरुषको सङ््र्ा ११,८९० (५०.६० प्रलिशि) र 

मलहिाको सङ््र्ा ११,६०९ (४९.४० प्रलिशि) छ । र्स गाँउपालिकाको सरदर घरधुरी सङ््र्ा ५.८८, 

िैंलगक अनुपाि ०.९८ र जनघतिव २६६.९४ व्यलि प्रलि वगय क्रक.लम. रहकेो छ । सिभैूतदा िढी जनसङ््र्ा 

वडा नं ९ मा ४,००१ (१७.० प्रलिशि) र सिैभूतदा कम जनसङ््र्ा वडा न ं १ मा १,६२९ (६.९३ 

प्रलिशि) छ । जनघनत्वको लहसाििे हदेाय सिैभूतदा िढी जनघनत्व वडा १ मा १६१.६१ व्यलि प्रलि वगय 

क्रक.लम. िथा सिै भूतदा िढी वडा नं. ४ मा ६१९.८४ व्यलि प्रलि वगय क्रक.लम. छ ।  

 

िालिका २: लिखु गाउँपालिकाको वडागि घरधुरी र जनसङ््र्ा लववरण 

वडा न.ं घरधरुी जनसङ््र्ा िलैङ्गक 

अनपुाि 

औषि 

पररवार 

जनघनत्व 

मलहिा  पुरुष  जम्मा  
१ २६७ ७८६ ८४३ १,६२९ ०.९३ ६.१० १६१.६१ 

२ ३८० १,१८२ ९९५ २,१७७ १.१९ ५.७३ ३२६.८८ 
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८ ६६९ १,७०५ १,७९१ ३,४९६ ०.९५ ५.२३ ३२०.४४ 

९ ७६९ १,९५९ २,०४२ ४,००१ ०.९६ ५.२० १६३.३१ 

जम्मा ३,९९३ ११,६०९ ११,८९० २३,४९९ ०.९८ ५.८९ २६६.९४ 

स्रोि:  लिखु गाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७८ 
 

लिख ुगाउँपालिकामा लहतद ुधमय मात ने मालनसहरुको िाहुल्र्िा रहकेो छ भूने िौि, क्रकराँि र क्रिलश् चर्न धमय 

मात ने मालनसहरुको िसोिास रहकेो छ । र्स गाउँपालिकामा जालिगि लहसाििे कुि जनसङ््र्ाको क्षेत्री 

४५ प्रलिशि, िामाङ ९.४२ प्रलिशि, ब्राम्हण ८.९७ प्रलिशि, नेवार ७.८९ प्रलिशि, मगर ७.३४ प्रलिशि, 

साकी ५.४३ प्रलिशि, दमाई ४.५१ प्रलिशि िथा अतर् जािजािीहरुमा कामी २.७० प्रलिशि, सुनुवार 

२.०५ प्रलिशि, शेपाय १.८३ प्रलिशि,  जोगी १.३८ प्रलिशि, माझी ०.६३ प्रलिशि, गुरुङ ०.२० प्रलिशि, 

राई ०.२० प्रलिशि र अतर् २.४५ प्रलिशि िसोिास रहकेो छ । मािृभूाषाको आधारमा नेपािी िोल्नेको 

िाहुल्र्िा रहकेो छ भूने िाकँीिे मु्र् भूाषाको रुपमा िामाङ, शेपाय, मगर, नेवार, सुनुवार िगार्ि अतर् 

भूाषा िोल्ने गरेका छन ्। पालिकाका ८७.६ प्रलिशििे नपेािी भूाषा मािृभूाषाको रुपमा िोल्ने गदयछन् भून े

िामाङ भूाषा िोल्ने जनसङ््र्ा ७.७ प्रलिशि, शेपाय भूाषा िोल्ने जनसङ््र्ा १.९ प्रलिशि, मगर १.४ 

प्रलिशि, नेवारी ०.६ प्रलिशि र सुनुवार भूाषा िोल्न ेजनसङ््र्ा ०.९ प्रलिशि छन् । 
 

२.१.४ भू-ूउपर्ोग 
  

र्स गाउँपालिकाको जम्मा भूू-भूागमा सिैभूतदा िढी क्षेत्र आधा क्षेत्रफि अथायि ्५०.११ प्रलिशि कृलष क्षते्र 

रहकेो छ । त्र्सैगरी गाउँपालिकाको कुि क्षेत्रफिको २९.६९ प्रलिशि जलमन वन क्षते्र रहकेो छ भूने चरण 

क्षेत्र १०.१३ प्रलिशि र िुट् र्ान क्षेत्रिे करीि ८.६ प्रलिशि ओगटेको छ । लिख ुगाउँपालिकाको भू-ूउपर्ोग 

लववरण ििको िालिकामा प्रस्िुि गररएको छ । 
 

िालिका ३ : लिखु गाउँपालिकाको भूू-उपर्ोगको प्रकार 

ि.स.ं जलमनको प्रकार क्षते्रफि (वगय क्रक.मी.) प्रलिशि 
१ कृलष क्षेत्र ४४.११ ५०.११ 
२ वन जङ्गि क्षेत्र २६.१३ २९.६९ 
३ चरण क्षेत्र ८.९१ १०.१३ 
४ िुट् र्ान क्षेत्र ७.५७ ८.६० 
५ वगर क्षेत्र ०.५८ ०.६६ 
६ खोिा नािा क्षेत्र ०.४० ०.४६ 
७ िस्िी क्षेत्र ०.२८ ०.३२ 
८ िाँझो जलमन ०.०१ ०.०१ 

जम्मा ८८.०३ १००.०० 

स्रोि:  लिखु गाउँपालिकाको वस्िुगि लववरणको प्रलिवेदन, २०७६ 
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२.१.५ सासँ्कृलिक अवस्था 
  

आफ्नो छुटै्ट भूौगोलिक, साँस्कृलिक, सामुदालर्क पलहचान िोकेको र्स लिख ुगाउँपालिकामा लवशेष रुपिे 

ब्राम्हण, क्षेत्री, नेवार, िामाङ, सुनुवार, राई िगार्ि लवलभूत न आक्रदवासी िथा जनजालिहरुको लमलिि 

िसोिास रहकेो छ । मु्र् िोिीचालिको भूाषा नेपािी भूएिा पलन सिै समुदार्को आ-आफ्न ै खािका 

भूाषाहरु प्रचिनमा रहकेा छन् । स्थानीर् चाडपवय, भूाषा, धमय िथा संस्कृलििे कुनै पलन स्थानको सांस्कृलिक 

लवलवधिा झल्काउन ेगदयछ । जालिर्, भूालषक, धार्मयक रुपमा लवलवधिा िोकेको लिखु गाउँपालिका क्षेत्रमा 

स्थानीर् चाडपवय िथा संस्कृलिहरुमा लवलवधिा पाइतछ । र्स क्षेत्रमा जनैपूर्णयमा, दशैं, लिहार, होिी 

पूर्णयमा, िीज, गुरुपूर्णयमा, कृष्णाष् टमी, माघ ेसिंालति, चिै ेदशैं, रक्षाितधन, रोक्रद घर, गाईजात्रा, धात न े

पूर्णयमा, ल्होसार, आक्रद मनाईने गरेको छ । धार्मयक िथा भूालषक रुपमा करीि एकरुपिा रहकेो र्स 

गाउँपालिका क्षेत्रमा चाडपवयका समर्मा गररने लवलभूत न साँस्कृलिक क्रिर्ाकिापहरुिे र्स क्षेत्रको सामालजक 

र साँस्कृलिक उत्कृष् टिा झल्काउने गदयछ ।  
 

२.१.६ आर्थयक अवस्था 
  

लिखु गाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७८ अनुसार १५ दलेख ५९ वषय उमेर समूहका आर्थयक रुपिे सक्रिर् 

जनसङ््र्ा ६२.९८ प्रलिशि रहकेो छ । गाउँपालिकाका िालसतदाहरु लवशेष गरर कृलष पेशामा लनभूयर रहकेा 

छन् भूने केही मात्रामा सरकारी नोकरी, व्यापार व्यवसार् र वैदलेशक रोजगार जस्िा पेशामा आवि रहकेा 

छन् । गाउँपालिकाका िालसतदाहरु कृलष पेशामा ५८.५ प्रलिशि, उद्योग, व्यापारमा १०.५ प्रलिशि, नोकरी 

पेशामा १०.० प्रलिशि, ज्र्ािादारीमा ७.१ प्रलिशि, वैदलेशक रोजगारमा १०.२ प्रलिशि र अतर् पेशामा 

३.७ प्रलिशि आवि छन् । रालष्  र् आर्थयक िथ्र्ाङ्क २०१८ अनुसार लिखु गाउँपालिकामा ३२८ वटा 

आर्थयक रोजगार क्रदने संस्थाहरुिे ५५८ पुरुष र ५९६ मलहिा गरर कुि १,१५४ जना स्थानीर्हरुिाई 

रोजगार प्रदान गरररहकेो छ । ३२८ वटा संस्थाहरु मध्र्े १-४ जना, ५-९ जना िथा १०-४९ जनािाई 

रोजगार क्रदने संस्थाको सङ््र्ा िमश: २६७, ३८ र २३ रहकेो छ । िी मध्र्े कृलष, वन जङ्गि र 

माछापािन सम्ितधी रोजगार क्रदने संस्था ४ वटामा १९ जना, उत्पादनमुिक रोजगार संस्था ३१ वटा मा 

६१ जना, खानी, लवद्यिु, गर्ास, खानेपानी लविरण र लनमायण सम्ितधी रोजगार क्रदने ११ वटामा ३५ जना, 

होिसेि र ररटेि व्यापार व्यवसार् सम्ितधी रोजगार क्रदने संस्था १६३ वटामा ३३१ एवम् ढुवानी, 

भूण्डारण, सुचना िथा सञ चार ४ वटा संस्थामा १२ जनािे रोजगारी प्राप् ि गरररहकेो छ । त्र्सै गरर १५ 

वटा आवास र खाद्य सम्ितधी रोजगार क्रदने संस्थामा ३४ जना, १३ वटा आर्थयक िथा ईतस्र्ुरेतस संस्थामा 

६० जना, २७ वटा लशक्षण संस्थामा २३८ जना, २७ वटा स्वास्थ्र् िथा सामालजक कार्य संस्थामा १४६ 

जना र ३३ वटा जगगाको कारोवार, व्यवसालर्क, वैज्ञालनक, प्रशासन, मनोरञ जन िथा अतर् संस्थािे २१८ 

जनािाई रोजगारी क्रदईरहकेो छ । 
 

लिख ु गाउँपालिकामा २०७५ साि भूार १ दलेख नेपाि एस.लि.आई. िैङ्क लि.को शाखा सञ चािन 

गररएको छ । लिखु गाँउपालिकामा सुिा िजार केतर, उद्योग, किकारखाना र पर्यटक्रकर् केतरहरु नभूएकोिे 

हािसम्म पलन र्स िाहके अतर् कुनै िैङ्क िथा लविीर् संस्था स्थापना हुन सकेका छैनन् । गाउँपालिकामा 

थप आर्थयक कारोवारको िालग र्ो िाहके र्स गाउपालिकामा ५ वटा िचि िथा ऋण सहकारी, ७ वटा 

कृलष सहकारी र २ वटा िहुउद्दशे्र्ीर् सहकारी गरर कुि १४ वटा सहकारी संस्थाहरु सञ चािनमा रहकेा 

छन् जसिे गदाय गाँउपालिकाको वडा र टोिहरुसम्म लवलिर् पहुचँ पुगेको छ ।   
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गाउँपालिका क्षेत्रमा खेलिर्ोगर् जलमन ४४.११ वगय क्रक.मी. रहकेो छ जस अनुसार कृलष कार्यका िालग 

उपर्ोग गररएको कुि जलमन ८६,७०५ रोपनी रहकेो दलेखतछ । लिखु गाउँपालिकामा सिभूतदा िढी 

वार्षयक उत्पादन धान िािी ९,९८२ लक् वतटि उत्पादन हुने गदयछ । त्र्स ैगरर मकै ८,१६५ क्  लवतटि, कोदो 

२,१३२ लक् वतटि, गहु ँ६४९ लक् वतटि िथा आि ु३६८ लक् वतटि, िरकारी ३२८ लक् वतटि, दिहन १७९ 

लक् वतटि, फिफुि १७० लक् वतटि, फापर ३४ लक् वतटि र िेिहन ३० लक् वतटि उत्पादन हुने गदयछ । र्स 

गाउँपालिकाको वडा नं. ९ पोकिीको मालथल्िो भूेग आिु उत्पादनको िालग प्रलसि रहकेो छ । र्स 

गाउँपालिकामा लचराइिो, जटामासी, लत्रफिा, पाँचऔंिो, घोड्िापे्र, िोजो जस्िा महत्वपूणय स्वास्थ्र्वधयक 

जडीिुटीहरु पाइतछ ।   

 

र्स गाउँपालिकाको पशुपािनको अवस्था हदेाय राँगा, खसी, िोका, िाख्रा, सुंगुर, िंगुर, भूेंडा, कुखुरा, हाँस, 

माछा, मौरी, आक्रद मु्र् पाल्ने गररएको छ । गाउँपालिकामा दधुको उत्पादन उत्साहजनक अथायि् िगभूग 

१० िाख लिटर वार्षयक रहकेो दलेखतछ । साथै मासजुतर् उत्पादन पलन आत्मलनभूयरिा उतमुख छ । िर 

माछा, मह िथा हासँ र भूेंडाको उत्पादन तर्ून दलेखतछ । फिफुिको िालग उपर्ुि हावापानी भूएका कारण 

र्स क्षेत्रमा सुतििा, जुनार, आँप, कटहर, अनार, खपुायनी, र अंगुर जस्िा फिफुि पाईतछ । लिखु 

गाउँपालिकामा ८० वटा कृषक समूह र २७ वटा पशुपािन समूह दिाय भूई सञ चािनमा रहकेा छन् । 

 

२.१.७ सामालजक अवस्था 
  

लशक्षा: लिख ुगाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७८ अनुसार पालिकामा शैलक्षक संस्थािफय  १४ आधारभूिू र ८ 

वटा माध्र्लमक गरर जम्मा २२ वटा सामुदालर्क लवद्यािर् िथा १ वटा संस्थागि लवद्यािर् र १ वटा 

क्र्ाम्पस रहकेा छन् । सामदुालर्क लवद्यािर्िफय  १,५६८ छात्रा र १,४५३ छात्र गरर जम्मा ३,०२१ 

लवद्याथी अध्र्र्नरि छन् भूने २३८ लशक्षक िथा कमयचारी कार्यरि छन् । छात्र र छात्राको िैलङ्गक अनुपाि 

१.०८ रहकेो छ । गाउँपालिकाका २४ वटा िाि लवकास केतरमा ३८५ जना िाििालिका छन ् । र्स 

गाँउपालिकामा ५ वषयभूतदा िढी उमेर समूहको जनसङ््र्ाको साक्षरिा दर ८७.४५ प्रलिशि रहकेो छ जुन 

रालष्  र् साक्षरिा दर भूतदा िढी रहकेो छ । गाँउपालिकामा उच् च लशक्षा हालसि गरेका जनसङ््र्ा ६.०५ 

प्रलिशि रहकेा छन् । लनरक्षर जनसङ््र्ा सिभूतदा िढी वडा नं. १ मा १८ प्रलिशि िथा सिैभूतदा कम 

वडा नं. ६ मा ८ प्रलिशि छ । लवश् व लवद्यािर् िहको शैलक्षक अवस्थामा ईलतजलनर्ररङ २.९८ प्रलिशि, 

लचक्रकत्सा ०.३६ प्रलिशि, कृलष वा पशु ०.०१ प्रलिशि, लशक्षा १.२७ प्रलिशि, व्यवस्थापन ०.७२ प्रलिशि, 

कानून ०.०८ प्रलिशि, लवज्ञान ०.१९ प्रलिशि, अतर् लवषर् ०.४४ प्रलिशि रहकेो छ । 

 

स्वास्थ्र्: लिखु गाउँपालिकामा ६ वटा स्वास्थ्र् चौकी, ३ वटा आधारभूुि स्वास्थ्र् केतर रहकेा छन् । कोलभूड 

१९ को महामारी व्यवस्थापनका िालग कोलभूड - १९ अस्थार्ी अस्पिाि पलन स्थापना गररएको छ । 

स्वास्थ्र् क्षेत्र सुधार कार्यिम िागु गरर गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िे स्वास्थ्र् चौकी गाम् नाङ्टारिाई 

प्राथलमक स्वास्थ्र् केतरको रुपमा स्िरोत नलि गररएको छ । र्स गाउँपलिकामा ८२ जना मलहिा स्वास्थ्र् 

स्वर्ंसेलवका कार्यरि छ भूने खोप लक्िलनक २०, गाउँघर लक्िलनक २२ र दरु दराजमा स्वास्थ्र् सेवा 

पुय र्ाउन २ वटा हले्थ र्ुलनट िथा २ वटा आर्ुवेद औषधािर् पलन सञ चािन गररएको छ ।   
 

खानपेानी: खानेपानीको स्रोि लिख ुगाँउपालिकामा राम्र ैदलेखएको छ । गाउँपालिकाको ९१.३६ प्रलिशि 

पररवारिे पाईप घारािाट खानेपानी प्राप् ि गदयछन् ।  त्र्सै गरर अतर् खानेपानीको िोिहरुमा ईनार/कुवा 
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(ढाक्रकएको) ३.८६ प्रलिशि, मूिको पानी २.३० प्रलिशि, ईनार/कुवा (नढाक्रकएको) १.५५ प्रलिशि, खोिा 

वा नक्रद ०.९० प्रलिशि र अतर् िोि ०.०३ प्रलिशि रहकेो छ । खानेपानीको पहुचँ ८९.९ प्रलिशि 

रहिेापलन वडा नं. ६ र ९ मा व्यापक सुधार गनुयपने दलेखतछ । लिखु गाउँपालिकामा आफ्नै घरमै 

खानेपानीको पहुचँ भूएका पररवार ७४.८ प्रलिशि रहकेो छ । त्र्सै गरर खानेपानीको पहुचँ आधा घण्टाको 

दरुीमा रहकेो १५.१ प्रलिशि िथा आधा घण्टा भूतदा टाढा रहकेो घरधुरी १०.१ प्रलिशि रहकेो छ । 

गाउँपालिकामा ५२ वटा खानेपानी आर्ोजनाहरु सञ चािनमा छन् । शौचािर् प्रर्ोगको अवस्थािाई हदेाय 

स्र्ालनटरी प्रकारका शौचािर् ८३.६ प्रलिशि घरमा रहकेो भूएिापलन साधारण खाल्डो िथा ईन 

स्र्ालनटरी प्रकारक शौचािर् रहकेो ९.७ प्रलिशि घरमा शौचािर्को अवस्थामा सुधार गनुयपने दलेखएको छ 

भूने ६.७ प्रलिशि घरमा लनमायण गनुयपने दलेखएको छ । गाउँपालिकामा वडा नं. ९ मा ७ वटा, वडा नं. ८ मा 

३ वटा, वडा नं. ३ मा ४ वटा िथा वडा नं. ४ र २ मा १/१ वटा गरर १६ वटा सावयजलनक शौचािर्हरु 

लनमायण गररएको छ । 
 

२.१.८ भूौलिक अवस्था 
  

सडक िथा र्ािार्ाि: गाउँपालिकाको रणनीलिक सडक राङ्चा माहोरडाँडा सडक (२९ क्रक.लम.) िथा 

अतिर स्थानीर् िह सडकहरुमा लिखु एक् वार्र सडक (३१ क्रक.लम.) र साँघुटार ससंहदवेी घोराखोरी सडक 

(९ क्रक.लम.) रहकेा छन् । र्सका अिावा गाउँपालिकामा २६ वटा प्रमुख सडक र ४५ वटा शाखा सडक 

लनमायण गररएका छन् । गाउँपालिका क्षेत्रलभूत्र ३९९ क्रक.लम. सडक रहकेो भूएिा पलन हाि सम्म कुन ैपलन 

सडक कािोपत्रे हुन सकेको छैन । गाउँपालिकामा दलैनक गाडीको सुलवधा रहकेो छ । गाउँपालिकाको वडा 

न.ं १ लसकारी डाँडा च्र्ुरीडाँडा र वडा नं. ५ र्सम क्षेत्रमा गरर २ वटा िसपाकय  लनमायण गररएको छ । 

र्सममा १० रोपनी ५ आना २ पैसा क्षेत्रफिको जगगामा १२ वटा गाडी िथा लसकारी डाँडा च्र्ुरीडाँडामा 

२ रोपनी जगगामा १० वटा गाडी पार्क्कय ङ गनय सक्रकतछ । गाउँपालिकामा ३६ वटा झोिुङ्गे पुि लनमायण 

गररएको छ । 
 

लवद्यिु िथा वकैलल्पक उजाय: लिखु गाउँपालिकामा ९२.७ प्रलिशि घरघुरीमा लवद्युलिर्ीकरण भूएको छ । 

केलतरर् लवद्युि प्रसारण सेवाको पहुचँ वडा नं. ४, ५ र ८ मा शुतर् िरािर दलेखतछ र सोही वडाहरुमा िघ ु

जिलवद्युि आर्ोजनािाट लवद्युि सेवाको आपूर्िय भूएको छ । वडा नं. २ र ३ मा केलतरर् लवद्युि प्रसारणको 

पहुचँ उल्िे्र् दलेखतछ भूने वडा नं. ९ र ६ मा लवस्िार हुदँ ैछ । लिखु गाउँपालिकाका २७.८ प्रलिशि 

घरधुरीमा केलतरर् प्रसारणको लवद्युिको पहुचँ रहकेो छ । गाउँपालिकामा अझै पलन ७०.५ प्रलिशि घरधरुी 

िघु जिलवद्युि र १.७ प्रलिशि घरधुरी सौर्य ऊजायमा लनभूयर छ । गाउँपालिकामा ८०५ क्रक.वा. क्षमिाको 

भूञ्  ज् र्ाङ्ग क्षेत्रमा अवलस्थि महलभूर खहरेखोिा िघ ुजिलवद्युि लवकास आर्ोजान सलहि १३ वटा िघ ु

जिलवद्युि आर्ोजनाहरु सञ चािनमा छन् । लिखु गाँउपालिका पूणयिर्ा ग्रामीण रहकेोिे खाना पकाउनको 

िालग ९१.८१ प्रलिशि घरधुरीिे  परम्परागि कास/दाउरा नै प्रर्ोग गने गदयछन् । त्र्स्िै गरर ७.७९ 

प्रलिशि घरिे एि.पी. गर्ास, ०.१० प्रलिशििे गोिर गर्ास, ०.०३ प्रलिशि घर पररवारिे मरट्टिेि र 

०.१५ घरिे अतर् ईतधन प्रर्ोग गरेको दलेखतछ । 

 

सञ चार: लिख ुगाउँपालिकामा सञ चारको मु्र् स्रोिको रुपमा मोिाईि प्रर्ोग गने पररवार ९०.४ प्रलिशि 

रहकेो छ भूने रट.भूी. र रेलडर्ो मात्र प्रर्ोग गने िमश: ३५.५ प्रलिशि र २६.३ प्रलिशि रहकेो छ । र्सका 

साथै आधुलनक सुलवधाहरु जस्िै मोटरसाईकि (६.२ प्रलिशि), गाडी (१.६ प्रलिशि), कम्प्र्ुटर (१.२ 
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प्रलिशि), टेलिफोन (१.१ प्रलिशि), ईतटरनेट (०.३ प्रलिशि), आक्रद प्रर्ोग गने गरेका छन् भूने सञ चारको 

कुनै सुलवधा नभूएको घर पररवार २.९ प्रलिशि छन् । 

 

लसञ चाई: लिख ु गाउँपालिकामा लसञ चाईको िालग लिखु खोिा, लसल्ख ु खोिा, कुवापानी खोिा, सूिो 

खोिा, जुके खोिा, महलभूर, पोकिी खोिा, सेिेि े खोिा, लजम्पाखा साडो खोिा, टुड े खोिा, सावाि े

खोिा, धारे खोिा, दहरी खोिा र खहरे खोिािाट गाउँपालिका क्षेत्रलभूत्र खेलिर्ोगर् जलमनहरुमा लसञ चाई 

सुलवधा पुय र्ाईरहकेो दलेखतछ । गाँउपालिकामा कुि ३८ वटा लसञ चाई आर्ोजनाहरु सञ चािनमा छन् ।  

 

२.२ मानव ससंाधनको अवस्था 
 

लिख ु गाउँपालिकाको पलहिो लनवायचनिाट लनवायलचि जनप्रलिलनलधहरू माफय ि गाउँपालिकाको कार्य 

सञ चािन भूईरहकेो छ । र्स गाउँपालिकामा रहकेा ९ वटा वडामा लनवायलचि िथा मनोलनि सदस्र्हरु 

सलहि जम्मा ५० जना गाउँसभूा सदस्र् िथा १८ जना कार्यपालिका सदस्र् रहकेा छन् । 
 

त्र्सैगरी गाउँ कार्यपालिकाको दलैनक कार्यसम्पादनका िालग गाउँपालिकािे िर् गरेको गाउँ सभूा, गाउँ 

कार्यपालिका, लवषर्गि सलमलि र शाखा, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि, सूचना अलधकृि, िेखा अलधकृि, 

ईलतजलनर्र, सि-ईलतजलनर्र, सि ओभूरलसर्र, कम्प्र्ुटर िथा कार्ायिर् सहर्ोगी र वडा कार्ायिर्हरुमा 

वडा सलचव िथा सामालजक पररचािक रहने व्यवस्था गररएको दलेखतछ । लिखु गाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, 

२०७८ अनुसार लवलभूत न लवषर्गि क्षमिा सलहि अलधकृि िथा सहार्क कमयचारी कार्यरि रहकेो र्स 

गाउँपालिकामा कार्यरि कमयचारी सम्ितधी लववरण ििको िालिकामा दखेाइएको छ ।   
 

िालिका ४: गाउँपालिकामा कार्यरि कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स.ं पद सङ््र्ा कैक्रफर्ि 

१ प्रमूख प्रशासकीर् अलधकृि १ प्रशासन 
२ ज. स्वा. लन. १ स्वास्थ्र् िथा सरसफाई 

३ अलधकृि (छैसौं) २ प्रशासन िथा र्ोजना, लशक्षा 
४ ईलतजलनर्र १ पूवायधार लवकास 
५ सहार्क (पाचौं) ५ प्रशासन िथा र्ोजना, लजतसी िथा भूण्डार, आर्थयक 

प्रशासन, सामातर् प्रशासन, कृलष लवकास 

६ कम्प्र्ुटर अपरेटर १ तर्ालर्क सलमलि 
७ प्रालवलधक सहार्क  २ लशक्षा, रोजगार सेवा केतर 
८ कलवराज १ आर्ुवेद 

९ सि-ईलतजलनर्र १ पूवायधार लवकास 
१० खररदार १ व्यवसार् िथा सङ्घ संस्था 
११ प्रशासन सहार्क (चौंथो) ४ सामातर् प्रशासन, आर्थयक प्रशासन, लजतसी िथा भूण्डार, 

आतिरीक िेखा परीक्षण 
१२ खा.पा.स.टे. १ पूवायधार लवकास 
१३ सूचना प्रलवलध अलधकृि १ सूचना प्रलवलध  
१४   रोजगार संर्ोजक १ रोजगार सेवा केतर 
१५ एम.आई.एस अपरेटर  १ पंजीकरण िथा सामालजक सरुक्षा 
१६ सहार्क (चौंथो) ४ पशुपतछी लवकास - २, कृलष लवकास - २ 
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१७ क्रफल्ड सहार्क  १ पंजीकरण िथा सामालजक सरुक्षा 
१८ उद्यम लवकास सहजकिाय २ उद्यम लवकास 
१९ सुपररवेक्षक १ गररि पररचर् पत्र (करार) 
२० गणक ३ गररि पररचर् पत्र (करार) 
२१ प्रहरी जवान ५ गाउँपालिका प्रहरी 

२२ हल्का सवारी चािक २ गाउँपालिका (करार) 

२३ कार्ायिर् सहर्ोगी २५ गाउँपालिका - ४, वडा कार्ायिर् -९, आर्ुवेद औषधािर् 

- २, स्वास्थ्र् शाखा - ७, आधारभूुि स्वास्थ्र् केतर -३  
२३ स्वीपर ६ गाउँपालिका -१, स्वास्थ्र् शाखा - ५ 

२५ अलसस्टेतट सव-ईलतजलनर्र ५ वडा कार्ायिर्  

२६ कार्ायिर् सहार्क ९ वडा कार्ायिर् 

२७ वैद्य १ आर्ुवेद औषधािर् 

२८ लसलनर्र अ.न.लम. ४ स्वास्थ्र् चौकी 

२९ हले्थ अलससटेतट (पाचौं) ५ स्वास्थ्र् चौकी 

३० अ.ह.ेि. १५ स्वास्थ्र् शाखा - १३, आधारभूुि स्वास्थ्र् केतर -२ 

३१ अ.न.लम. ३ आधारभूुि स्वास्थ्र् केतर - ३ 

३२ मेलडकि अलधकृि १ स्वास्थ्र् क्षेत्र सुधार केतर 

३३ ल्र्ाव टेलक् नलसर्न १ स्वास्थ्र् क्षेत्र सुधार केतर 
३४ लसलनर्र अ.ह.े (छैसौं) १ स्वास्थ्र् चौकी 

 जम्मा १२६  
 

लिख ुगाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७८ अनुसार गाउँ कार्यपालिका, ९ वटा वडा कार्ायिर्हरु, लवषर्गि 

कार्ायिर्हरु (लशक्षा, स्वास्थ्र्), आक्रदमा स्थार्ी िथा करार गरर १२६ जना कमायचारी कार्यरि छन् । लिख ु

गाउँपालिकाको संगसनात्मक िथा मानव संशाधन िालिका र्स प्रकार रहकेो छ: 
 

 

लचत्र ४:लिखु गाउँपालिकाको संगसनात्मक िालिका 
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२.३ भूौलिक सम्पलिको अवस्था 
 

लिखु गाउँपालिकाको कार्ायिर् हाि वडा नं. ४ र्सममा रहकेो छ । लिखु गाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, 

२०७८ अनुसार गाउँपालिकाको आफ्न ै जगगामा १६ कोसे लवषर्गि कार्ायिर् (२ िल्िे), ८ कोसे सभूा 

भूवन (३ िल्िे), ५ कोसे प्रशासकीर् भूवन (१ िल्िे), १५ कोसे लवभूागीर् भूवन (२ िल्िे), ३ कोसे 

चमेनागृह (१ िल्िे) र १ कोसे स्िर्ाप टहरा धिक (१ िल्िे) रहकेा छन् । र्द्यलप स्थार्ी रुपमा प्रमुख 

प्रसासकीर् भूवनको लड.लप.आर. िर्ार िर्ार भूई लनमायण हुन िाँकी रहकेो छ । गाउँपालिकाका ९ वटा वडा 

मध्र्े ५ वटा वडा कार्ायिर्को आफ्नै भूवन रहकेो छ भूने ४ वटा वडा कार्ायिर्हरु भूाडामा रहकेा छन ्। 

वडा नं १, ३, ५ र ७ का वडा कार्ायिर्हरु भूाडामा रहकेो दलेखतछ र वडा नं.४ िाङ्गेलपपि लस्थि 

सामुदालर्क भूवन हाि वडा कार्ायिर्को रुपमा प्रर्ोग भूईरहकेो छ । पालिकाको केवि वडा नं. ९ को 

कार्ायिर् पक् की रहकेो छ भूने अतर् वडा कार्ायिर्हरु कच् ची अवस्थामा छन् ।  
 

गाउँपालिकामा अचि सम्पलिका रुपमा भूवन, जलमन, कार, मोटर साईकि, कम्प्र्ुटर, फर्नयचर, मेलशनहरु, 

आक्रद रहकेा छन् । सवारी साधनिफय  २ वटा लपक अप गाडी र १३ थान मोटर साईकि रहकेो छ भूने १ 

वटा धर्ाक हो िोडर खररद गरेको छ । सूचना प्रलवलधिफय  गाउँपालिका आफैिे पूवायधार लनमायण गरर सम्पूणय 

वडा कार्ायिर् सम्म ईतटरनेट सेवा लवस्िार गरेको छ । पालिकामा सुचना, कम्प्र्ुटर िथा दरुसञ चार 

उपकरण ४० वटा, कार्ायिर् उपकरणहरु २५ वटा, कम्प्र्ुटर उपकरणहरु ९१ वटा, लवद्युलिर् उपकरण ८५ 

वटा, सञ चार उपकरण १ वटा, लनमायण सम्ितधी उपकरणहरु ६ वटा, अलग न रक्षक उपकरणहरु १२ वटा, 

फर्नयचर ३०७ वटा र जलमन १५ वटा रहकेो छ । राजस्व सङ्किनको िालग कम्प्र्ुटर लवलिङ शुरु गररएको 

छ । राजस्व पररचािनका िालग गररएको प्रभूावकारी प्रर्ासहरुमा सफ्टवेर्र खरीद गरर राजस्व सम्ितधी 

डाटावेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेर्र र त्र्सको प्रर्ोग गररएको छ । गाउँपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा 

िथा हकभूोगमा रहकेा जगगा िथा भूवनहरुको अलभूिेख लनर्लमि अद्यावलधक गनुयपदयछ । र्सरी 

गाउँपालिकािे आफ्नो स्वालमत्व िथा हकभूोगमा रहकेा सम्पलिको उपर्ोग गरर लनर्लमि आर्आजयन गनयका 

िालग आवश्र्क िगानी िथा लनणयर् गनय सक्रकतछ ।  
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पररच्छेद ३. स्थानीर् िहको राजस्व अलधकार िथा आर् सम्भूाव्यिा 
 

स्थानीर् िहिाई प्राप् ि राजस्व सम्ितधी अलधकार र सो अलधकार कार्ायतवर्नका िालग गाउँपालिकाका 

िफय िाट गररएका कानूनी व्यवस्था र गाउँपालिकाको राजस्व सङ्किन अवस्था, सम्भूावना, समस्र्ा िथा 

चुनौिीहरु शीषयकगि रुपमा र्स पररच्छेदमा लवश् िेषण गररएको छ । 
 

३.१ राजस्व अलधकार सम्ितधी सवंधैालनक िथा काननुी व्यवस्था 
 

३.१.१ सवंधैालनक व्यवस्था  
 

नेपािको संलवधानको अनसुचूी ८ अनुसार स्थानीर् िहको लविीर् अलधकार अतिरगि स्थानीर् िहहरुिे 

सम्पलि कर (घरजगगा कर), घरिहाि कर, घरजगगा रलजष्  ेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूूलमकर 

(मािपोि), मनोरञ जन कर, लवज्ञापन कर र व्यवसार् कर ल्र्ाउन सक् नेछन ्र गैरकर अतिरगि सेवा शुल्क, 

दस्िुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जररवाना सङ्किन गनय सक् नेछन् । राजस्व अलधकार सम्ितधी लवलभूत न 

िहहरुको एकि िथा साझा अलधकार सम्ितधी लववरण ििको िालिकामा प्रस्िुि गररएको छ । 
 

िालिका ५ : िहगि राजस्व अलधकार 

सङ्घ प्रदेश स्थानीर् साझा 

 भूतसार 

 अति:शुल्क 

 मूल्र् अलभूवृलि कर 

 संस्थागि आर्कर 

 व्यलिगि आर्कर 

 पाररिलमक कर 

 राहधानी कर 

 लभूसा शुल्क 

 पर्यटन दस्िुर 

 सेवा शुल्क दस्िुर 

 दण्ड जररवाना 

 

 

 घरजगगा रलजष्  ेशन 

शुल्क 

 सवारी साधन कर 

 मनोरञ जन कर 

 लवज्ञापन कर 

 पर्यटन शुल्क 

 कृलष आर्मा कर 

 सेवा शुल्क दस्िुर 

 दण्ड जररवाना 

 सम्पलि कर 

 घर िहाि कर 

 घर जगगा रलजष्  ेशन 

शुल्क 

 सवारी साधन कर 

 सेवा शुल्क दस्िुर 

 पर्यटन शुल्क 

 लवज्ञापन कर 

 व्यवसार् कर 

 भूूलमकर (मािपोि) 

 मनोरञ जन कर 

 मािपोि सङ्किन 

 दण्ड जररवाना 

 सेवा शुल्क 

 दस्िुर 

 दण्ड जररवाना 

 प्राकृलिक स्रोििाट 

प्राप् ि रोर्ल्टी 

 पर्यटन शुल्क 

स्रोि: नेपािको संलवधान, २०७२ 
 

३.१.२ काननुी व्यवस्था  
 

स्थानीर् सरकार सञ चािन ऐन, २०७४ को दफा ५४ दलेख दफा ६३ सम्म स्थानीर् िहको लविीर् 

अलधकार सम्ितधी व्यवस्था रहकेो छ । र्समा कर अतिगयि प्रत्र्क्ष करहरु जस्ि ै सम्पलि कर, भूूलमकर 

(मािपोि), घरजगगा वहाि कर, वहाि लवटौरी शुल्क, पार्क्कय ङ्ग शुल्क, जडीवुटी, कवाडी र जीवजतिु कर, 

आक्रद छन् भून े अप्रत्र्क्ष कर जस्िै व्यवसार् कर जस्िा करहरु रहकेा छन ् । र्स ै गरर गैरकर अतिगयि 

गाउँपालिका वा नगरपालिकािाट लवलभूत न सेवाहरु उपभूोग गरे वापिको सेवाशुल्क जस्िै लवलभूत न पर्यटन 

व्यवसार् शुल्क, स्थानीर् िहिे लनमायण, सञ चािन वा व्यवस्थापन गरेका स्थानीर् पूवायधार उपर्ोग शुल्क, 
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स्थानीर् िहिे उपिधध गराएको कुनै सेवा उपर्ोग गरे वापि सेवा उपर्ोगकिायहरुिाट असूि गररने सेवा 

व्यवस्थापन शुल्क, लवलभूत न लनर्मन सेवा िथा लसफाररस वापि प्राप् ि भूएको दस्िुर वापिको रकम, 

नक्सापास दस्िुर र गाउँपालिका वा नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभूत्र वािावरणीर् प्रभूाव मूल्र्ाङ्कन िथा 

प्रारलम्भूक वािावरणीर् परीक्षणिाट िोक्रकएको पररमाणमा स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा एवम् माटोजतर् 

वस्िु लविी र अतर् सम्पलि लविी सामुदालर्क वनको आर् र जनसहभूालगिा वापिको रकम आक्रद रहकेा छन् । 

 

र्सै गरर प्रदशे र स्थानीर् िह दवुैिे साझेदारीमा सकिन गने घरजगगा रलजष्  ेशन दस्िुर रहकेो छ । जसको 

दर प्रदशेिे िोक् न ेर सङ्किन स्थानीर् िहि ेगन ेप्रावधान रहकेो छ । हािसम्म सङ्घीर् िहिाट स्थानीर् 

िहमा घरजगगाको िगि स्थानातिरण भूई नसकेको र सङ्घीर् सरकार मािहिको लजल्िालस्थि मािपोि 

कार्ायिर्िे न ै घरजगगा कर प्रदशे कानून वमोलजम असूि उपर गरर त्र्सको ६० प्रलिशि सम्िलतधि 

गाउँपालिका वा नगरपालिका र ४० प्रलिशि सम्िलतधि प्रदशेमा पसाउने गरेको छ ।  
 

र्सरी स्थानीर् गाउँपालिकामा दहेार्को लचत्रमा दखेाए िमोलजमका स्रोििाट रकम प्राप् ि हुने गदयछ । 
 

 

लचत्र ५ : राजस्व अलधकार सम्ितधी कानुनी व्यवस्था 
 

अतिर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ि े स्थानीर् िहको लविीर् अलधकारिाई थप स्पष् ट पानय 

सङ्घीर्, प्रदशे सरकार र स्थानीर् िहिे पररचािन गने कर र गैर करका लशषयकहरु लनधायरण गनुयका 

अिावा संलवधानका अनुसचुीमा एकि अलधकारमा दोहोरो अलधकार क्षेत्रमा परेका र संर्ुि अलधकार 

क्षेत्रका राजस्वका लशषयकहरुको सतदभूयमा प्रदशे र स्थानीर् िह िीच एकि कर प्रशासन सम्ितधमा 

लनम् नानुसारको थप व्यवस्था समेि गरेको छ । शुरुमा रालखएको व्यवस्थामा २०७५ सािको आर्थयक ऐनि े

थप पररमाजयन समेि गरेको छ । पररमार्जयि व्यवस्था दहेार् िमोलजम रहकेो छ  । 

 

एकि कर प्रशासन सम्ितधी व्यवस्था (आर्थयक ऐन २०७५ िाट अतिरसरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, 

२०७४ दफा ५ र ६ मा भूएको संसोधन सलहि) 

संघीर् सरकार 

अनदुान (समानीकरण 

(जनसं्र्ा ७०, भूूगोि १५, 

HDI ५, LDI  १०, सशिय, 

समपुरक, लचशषे 

राजश्व िाँडफाँड (पवयिारोहण, 

लवद्युि, वन, खानी िथा खलनज 

पदाथय, पानी िथा अतर् २५%, 

२५%, ५०%) 

मूल्र् अलभूवृलि कर र अति:शुल्क 

(१५%, १५%, ७०%) 

प्रदशे सरकार 

अनुदान (समालनकरण, सशिय, 

समपूरक, लवशेष)  

एकि कर प्रशासन अतिगयिको    

राजश्व िाँडफाटँ                                

सवारी कर ४०%, घरजगगा रलजष्ट्रशेन 

शुल्क ६०%, मनोरञ्जन कर ६०%, 

लवज्ञापन कर ६०% 

स्थानीर् सरकार 

कर गैरकर 

सम्पलि कर 
भूलूमकर (मािपोि) 
धर जगगा िहाि कर 
व्यवसार् कर 
जडीिुटी, कवाडी र जीवजति ुकर 
इलतजन रलहि साना सवारी साधन कर 
लवज्ञापन कर  
मनोरञ्जन कर 

 

वहाि, लवटौरी शुक्ि, पर्यटन शुल्क, पार्किं ग 

शुल्क,  ेक्रकङ्ग, कोर्ोक्रकङ, क्र्ानोलर्ङ्ग, 

ितजी जलम्पङ्ग, लजपप्िार्र र य र्ालफ्टङ्ग 

शुल्क सेवा शुल्क, दस्िुर (नक्सापास, 

लसफाररस, नािा प्रमालणि,...) लविी (ढंुगा, 

लगट्टी, वािुवा र सम्पलि), सामुदालर्क वनको 

आर्, वहाि, व्याज, िाभूांस िथा अतर् 

 

जनसहभूालगिा 

१०-३०% सम्म 
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गाउँपालिकाको 

आतिरीक राजस्व 

कर राजस्व 
गैरकर 

राजस्व 

िालिका ६ : एकि कर प्रशासन अतिगयि उसेको राजस्विाई स्थानीर् र प्रदेश िह िीच िाँडफाँड व्यवस्था 

करका क्षते्रहरु दर लनधायरण गन ेिह सङ्किन गन ेिह राजस्व िाडँफाँड (प्रलिशि) 
प्रदशे स्थानीर् िह 

सवारी साधन कर प्रदशे प्रदशे ६० ४० 
रलजष्  ेशन शुल्क प्रदशे स्थानीर् ४० ६० 
मनोरञ जन कर प्रदशे स्थानीर् ४० ६० 
लवज्ञापन कर स्थानीर् स्थानीर् ४० ६० 

स्रोि : अतिरसरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (आर्थयक ऐन २०७५ द्वारा संशोलधि) दफा ५ र ६ 
 

एकि कोषको व्यवस्थापन दहेार् अनुसार हुनेछ : 
 

 र्स्िो एकि कर िाँडफाँट प्रर्ोजनका िालग सङ्किन गने िहिे (प्रदशे र स्थानीर्) सङ्कलिि 

रकम लवभूाज्र् कोषमा जम्मा गनुयपने हुतछ । 

 प्रदशे सवारी साधन करिाट उसेको रकम प्रदशे लवभूाज्र् कोषमा जम्मा गन े। 

 प्रदशेिे सवारी साधन करिाट उसेको रकम प्राकृलिक स्रोि िथा लवि आर्ोगिे लनधायरण गरेको 

आधार र ढाँचा िमोलजम प्रदशे सरकारि ेस्थानीर् िहिाई िाँडफाँट गने । 

 प्रदशेिे मालसक रुपमा सम्िलतधि स्थानीर् सलञ चि कोषमा जम्मा गनुयपने । 
 

स्थानीर् िहको आतिरीक आर् 
 

स्थानीर् िहको सरकार अथायि् गाउँपालिका िथा नगरपालिकािाई 

कानूनिे कर, सेवाशुल्क, दस्िुर िथा दण्ड जररवानािाट राजस्व प्राप् ि गन े

अलधकार प्रदान गरेको छ । र्ी राजस्वका स्रोिहरु सम्िलतधि व्यलििे 

प्रत्र्क्ष रुपमा भूुिानी गनुयपने क्रकलसमका छन् । र्सैिे हरेक नागररकि े

आफुिे लिरेको करको उपर्ोग स्थानीर् सरकारि ेकसरी गरेको छ भूत न े

लवषर्मा स्वभूालवक रुपमा चासो र सरोकार रा् ने गदयछ  र स्थानीर् 

सरकारिे र्सको सही उपर्ोग गने दालर्त्व लनवायह गनुयपदयछ । 
 

राजस्व पररचािन चि र प्रक्रिर्ा 
 

स्थानीर् िहमा राजस्व पररचािनिाई सुदढृ िनाउन दहेार् िमोलजमको चि अनुसारका लवलभूत न 

खुलड्किाहरु जस्ि ैक) नीलि िथा कार्यलवलधहरुको लनमायण र संस्थागि व्यवस्था (र्स अतिगयि ऐन, कानून 

कार्यलवलधहरुको िजुयमा, लनर्माविी लनणयर्हरु लनमायण िथा पुराना काम निाग न लनणयर्हरु खारेजी, करको 

ढाँचा र दरको लनधायरण िथा सभूािाट अनुमोदन र सशि र प्रभूावकारी राजस्व शाखाको स्थापना गरर 

कमायचारीको व्यवस्था समेि पदयछन्), ख) करदािाहरुको गणना र दिाय (राजस्वको नक्साङ्कन, 

करदािाहरुको पलहचान िथा िगि िर्ारी, फारामको उपिधधिा र सो फारममा आम्दानीको स्रोिको 

अलभूिेखीकरण), ग) राजस्वको िारेमा जानकारी, प्रचार प्रसार र करको अनुमान (करर्ोगर् स्रोि लनधायरण 

र सावयजलनक छिफि िथा चेिनामूिक गोष् सीहरुको आर्ोजना), घ) कर सङ्किन िथा करदािाहरुसँग 

सम्ितध लनमायण (लिरेको करको लिि िनाई लविरण गन ेर करचुिा लवलध प्रणािीको प्रचार प्रसार, आम 

सञ चारको माध्र्मिाट प्रचार प्रसार र छिफि कार्यिमको आर्ोजान), ङ) कार्ायतवर्न िथा अनुगमन, 

आतिररक लनर्तत्रण (लिि र रलसद काटेको िथा कर सङ्किन भूएको सुलनलश् चि गने, समर्मा आर्थयक 
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प्रशासन शाखामा कर रकम दालखिा िथा आम्दानी िाँलधएको सुलनश् चििा र आतिररक िेखापरीक्षण, 

समर्मा कर नलिने करदािािाई दण्ड जररवाना भूए नभूएको अनुगमन र कानूनी कारवाही, अलतिम 

िेखापरीक्षन आक्रद) र च) अलभूिेखीकरण िथा प्रलिवदेन र उिरदालर्त्व वहन (गाउँपालिकाको सेवा र 

राजस्वको आवििा, राजस्व सङ्किन िथा र्सको उपर्ोगको सावयजलनकीकरण, करको क्रकलसम र स्थानको 

आधारमा राजस्वको प्रलिवेदन र लनर्लमि रुपमा प्रकाशन गने आक्रद) आक्रद पदयछन् । र्ो चिका प्रत्र्ेक 

खुलड्किामा गाउँपालिकाको राजस्व प्रशासन र अतर् प्रशासकीर् व्यवस्था, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि िथा 

अध्र्क्ष र समग्र कार्यपालिकाको सहर्ोग, समतवर्, सहजीकरण र लनगरानी आवश्र्क पछय । 

 

 

 

 

 

 

 

लचत्र ६ : राजस्व प्रशासन चि प्रक्रिर्ा 
 

गाउँपालिकाको आतिररक राजस्वका स्रोिहरु 
 

क) सम्पलि कर सम्ितधी व्यवस्था : गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्रलभूत्रको घर र घरजगगामा सम्पलि कर 

िगाउन सक्रकने छ । र्स िमोलजम सम्पलि कर िगाउँदा घर र सो घरिे चचकेो जगगा सम्पलि कर िगाएर 

नीलि िथा कार्यिमहरुको 

लनमायण र ससं्थागि व्यवस्था 

करदािाहरुको गणना र दिाय 

राजस्वको िारेमा जानकारी, 

प्रचार र करको अनगुमन 

कर सङ्किन िथा 

करदािासगँको सम्ितध लनमायण 

आतिररक लनर्तत्रण, अनगुमन 

िथा कार्ायतवर्न 

अलभूिखेीकरण िथा 

उिरदालर्त्व िहन र प्रलिवदेन 

राजस्व प्रशासन चि र प्रक्रिर्ा 

 

राजश्वको नक्साङ्कन करदािाहरुको पलहचान 

िथा िगि िर्ारी 
करदािािाई उपिधध गराइएको फारममा 

आम्दानीको स्रोिको अलभूिखेीकरण 

 

करर्ोगर् स्रोि लनधायरण 
सावयजलनक छिफि िथा चेिनामूिक गोष् सीहरुको आर्ोजना 

लवि, रलसद काटेको िथा सङ्किन गरेको सुलनलश् चि गनय 
समर्मा आर्थयक प्रशासन शाखामा दालखिा, आतिररक सेवा पररक्षण 
समर्मा कर नलिनेिाई कावायही िथा दण्ड जररवानाको अनुगमन 
अदाििी प्रक्रिर्ा र कार्ायतवर्न 
आतिरीक राजस्वको िेखा परीक्षण गन े 

गाउँपालिकाि ेप्रदान गन ेसििैाई राजस्वसँग जोड्ने 
राजस्वको सङ्किन िथा उपर्ोगको सावयजनीकरण गने  
करको क्रकलसम र स्थानको आधारमा राजस्वको 

प्रलिवेदन 
लनर्लमि रुपमा प्रकाशन गन े 

 

ऐन, कानून, कार्यलवलधको िजुयमा 
लनर्माविी र लनणयर्हरु लनमायण िथा खारेजी 
करको ढाँचा र दरको लनधायरण िथा अनुमोदन 
राजस्व शाखाको स्थापना 

लिरेको करको लवि िनाउन ेिथा लविरण 
कर चुिा लवलध िथा प्रणािीको प्रचार प्रसारवृि आम सञ चारको माध्र्मिाट प्रचार र 

छिफि कार्यिमको आर्ोजना 
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िाँकी जगगा नभूएका अतर् जगगामा भूूलमकर (मािपोि) िगाउनु पने छ । स्पलष् टकरण घरिे चचेको जगगा 

भून्नािे घरि ेओगटेको क्षेत्रफि िरािरको जगगा र अलधकिम सो िरािरको थप जगगा सम्झन ुपदयछ । र्सरी 

सम्पलि कर िगाउँदा दहेार्िमोलजमका लवषर्िाई आधार लिनुपने व्यवस्था रहकेो छ । 
 

१. घर र जगगाको आकार प्रकार र िनौट 

२. घर र जगगाको प्रचलिि िजार मूल्र् िथा घरको हकमा ह्रास मूल्र्  

३. घर र जगगाको व्यापाररक वा आवासीर् उपर्ोगको अवस्था 
 

ख) भूलूमकर (मािपोि) सम्ितधी व्यवस्था : गाउँपालिका िथा नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभूत्रको जगगामा 

त्र्स्िो जगगाको उपर्ोगको आधारमा भूूलमकर (मािपोि) िगाउने छ । आर्थयक ऐन, २०७५ ि े घर र 

त्र्सिे चचकेो लनलश् चि जगगामा सम्पलि कर िगाएपलछ सोभूतदा िढी जगगामा भूूलमकर (मािपोि) 

िगाउनुपने व्यवस्था छ । िर सम्पलि कर िगाएको अवस्थामा भूूलमकर (मािपोि) िगाइने छैन । 
 

ग) व्यवसार् कर: गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभूत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवामा पँूजीगि िगानी र आर्थयक 

कारोिारको आधारमा व्यवसार् कर िगाउन सक् ने छ ।  
 

घ) घर जगगा िहाि कर: गाउँपालिकाको क्षेत्रलभूत्र कुनै व्यलि, वा संस्थािे भूवन, घर, पसि, गर्ारेज, 

गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जगगा, पोखरी पुरै वा आंलशक िवरि ेिहािमा क्रदएको गाउँपालिकाि े

त्र्स्िो िजाि रकममा िहाि कर िगाउन सक् ने छ । 
 

ङ) सवारी कर: गाउँपालिकािे लसलमि सवारी साधन (अटोररक्सा िथा इ-ररक्सा, सेिा गाडा, टाँगा र 

ररक्साहरुको मात्र दिाय, नवीकरण िथा वार्षयक सवारी कर सङ्किन गनय सक् न ेअलधकार पाएको छ । िर 

र्स गाउँपालिकािे चािु आ.व.मा सवारी कर लनधायरण गररएकोिे ढुवानी र र्ािार्ाि एवम् अतर् सवारी 

साधनहरुको कर सङ्किन गररने छ ।  
 

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

आक्रदका िालग रा् न क्रदने साइन वोडय, गिो वोडय, स्टि, आक्रदमा लवज्ञापन कर िगाउन सक् ने व्यवस्था छ । 
 

छ) गरै करहरु: स्थानीर् सरकार सञ चािन ऐनमा गाउँपालिकािे पर्यटन शुल्क अतिगयि आफ्नो क्षेत्रलभूत्र 

सञ चािनमा रहकेा केविकार,  ेक्रकङ्ग, कार्ाक्रकङ्ग, िञ जी जम्प, लजपफ्िार्र, य र्ालफ् टङ्ग, 

प्र्ारागिाइलडङ्ग िगार्िका स्थानीर् पर्यटन, मनोरञ जन िथा साहलसक खेिकुद सम्ितधी सेवा वा 

व्यवसार्मा सेवा शुल्क िगाउने व्यवस्था रहकेो छ । र्सैगरी गाउँपालिकािाट लवलभूत न लसफाररसहरु, 

इजाजि पत्र िथा नलवकरण जस्िै एफएम रेलडर्ो सञ चािन, ‘घ’ वगयको लनमायण इजाजि पत्र, लनजी 

लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्िरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशक्षा िथा िालिम, ट् र्ुशन िथा 

कोलचङ सेतटर, औषधी पसि, प्िरटङ जस्िा व्यवसालर्क संस्थाहरुको दिाय, नलवकरण आक्रदमा लवलभूत न 

दस्िुर सङ्किन गने व्यवस्था रहकेो छ । 
 

ज) प्राकृलिक स्रोिको रोर्ल्टी िाडँफाँट सम्ितधी व्यवस्था 
 

अतिरसरकारी लवि व्यवस्था ऐन, २०७४ अनसुार प्राकृलिक स्रोिको रोर्ल्टी िाँडफाँट अतिरगि 

पवयिारोहण, लवद्यिु, वन, खानी िथा खलनज, पानी िथा अतर् प्राकृलिक स्रोििाट प्राप् ि रोर्ल्टी िाँडफाँट 

सम्ितधमा लनम् न िालिकामा व्यवस्था गरेको छ । 
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िालिका ७ : प्राकृलिक स्रोिको रोर्ल्टी िाँडफाँट (प्रलिशिमा) 

स्रोिहरु सङ्घ प्रदशे स्थानीर् िह 

पवयिारोहण ५० २५ २५ 

लवद्युि ५० २५ २५ 

वन ५० २५ २५ 

खानी िथा खलनज ५० २५ २५ 

पानी िथा अतर् स्रोि ५० २५ २५ 

स्रोि : अतिरसरकारी लवि व्यवस्था ऐन, २०७४ (अनुसुची ४) 
 

रालष्  र् प्राकृलिक स्रोि िथा लवि आर्ोगिे स्थानीर् िहिे प्राप् ि गने २५ प्रलिशिको लहस्साको िालग प्रत्र्के 

स्थानीर् िहको प्राकृलिक स्रोिको अवलस्थलि िथा प्राकृलिक स्रोिमा आधाररि पररर्ोजना वा उपर्ोगिाट 

प्रभूालवि क्षेत्र र जनसङ््र्ाको पलहचान गरर स्थानीर् िहिाई रकम िाँडफाँट गनय लसफाररस गरेको छ ।  
 

झ) कर राजस्व िाडँफाटँ सम्ितधी व्यवस्था 
 

अतिर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार मूल्र् अलभूवृलि कर र आतिररक उत्पादनिाट उसेको 

अति शुल्क रकममध्र्ेिाट उसेको रकमिाई सङ्घीर् लवभूाज्र् कोषमा राखी सोिाट रकममध्र्े सङ्घीर् 

सरकारिे ७० प्रलिशि, प्रदशेिे १५ प्रलिशि र स्थानीर् सरकारिे १५ प्रलिशि िाँडफाँट गने व्यवस्था 

रहकेो छ ।  
 

िालिका ८ : कर राजस्वको िाँडफाँट सम्ितधी व्यवस्था 

स्रोिहरु सङ्घ प्रदशे स्थानीर् िह 

मूल्र् अलभूवृलि कर (भ्र्ाट) ७० १५ १५ 

अतिशुल्क ७० १५ १५ 

स्रोि : अतिरसरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पररच्छेद ३ (६) 

 

रालष्  र् प्राकृलिक स्रोि िथा लवि आर्ोग ऐन, २०७४ अनुसार लवलभूत न िहका सरकारहरुका िीचमा 

अनुदान लसफाररस गदाय लिइने आधारहरु, राजस्वको िाँडफाँट गदाय लिइने आधारहरु र प्राकृलिक स्रोिको 

पररचािन गदाय लिइने आधार र मापदण्डहरु िर्ार गरर कार्ायतवर्नका िालग सहलजकरण गनुयपने व्यवस्था 

रहकेो छ । प्राकृलिक स्रोिको िाँडफाँट सम्ितधी लवषर्मा सङ्घ र प्रदशे, प्रदशे र प्रदशे, प्रदशे र स्थानीर् िह 

िथा स्थानीर् िहहरु िीच उठ्न सक् ने सम्भूालवि लववादको लवषर्मा अध्र्र्न अनुसतधान गरर त्र्सको 

लनवारण गनय समतवर्ात्मक रुपमा काम गनय रालष्  र् प्राकृलिक स्रोि िथा लवि आर्ोगिे सम्िलतधि 

िहहरुिाई सुझाव क्रदने सवंैधालनक व्यवस्था गरेको छ । रालष्  र् प्राकृलिक स्रोि िथा लवि आर्ोगि े

प्राकृलिक स्रोिको िाँडफाँट गदाय सो सँग सम्िलतधि वािावरणीर् प्रभूाव मूल्र्ाङ्कन सम्ितधमा अध्र्र्न र 

अनुसतधान गरर नेपाि सरकारिाई लसफाररस समेि गनुयपने काननुी व्यवस्था रहकेो छ । 
 

हाि रालष्  र् प्राकृलिक स्रोि िथा लवि आर्ोगिे जनसङ््र्ा (कूि जनसङ््र्ा र आलिि जनसङ््र्ा), 

क्षेत्रफि, मानव लवकास सचूकाङ्क, तर्ून लवकास सूचकाङ्कको आधारमा प्रदशे िथा स्थानीर् िहहरुिाई 

राजस्व िाँडफाँट गने गरर लसफाररस गरेको छ । 

 



लिखु गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

  25 | पा ना  

 

िालिका ९ : राजस्व िाँडफाँटका िालग भूएको लसफाररसको आधारहरु (प्रलिशिमा) 

लस.न.ं आधारहरु प्रदशे स्थानीर् िह 

१ जनसङ््र्ा (कूि जनसङ््र्ा अनुपाि ८०, आलिि 

जनसङ््र्ा अनुपाि २०) 

७० ७० 

२ क्षेत्रफि १५ १५ 

३ मानव लिकास सचूकाङ्क ५ ५ 

४ तर्ून लवकास सचूकाङ्क 

पूवायधार सूचकाङ्क (७० प्रलिशि खचयको आवश्र्किा 

सूचकाङ्क २० प्रलिशि र सामालजक िथा आर्थयक 

असमानिा सचूकाङ्क १० प्रलिशि) 

१० १० 

जम्मा १०० १०० 

नोट: र्स सूत्रिाट आएको रकममा सूिो फरक देलखने र अतिरसरकारी लवि व्यवस्थापन ऐनको दफा २१ ि ेप्रदशे 

िथा स्थानीर् िहि ेआफ्नो प्रशासलनक खचय आतिरीक राजस्व िथा राजस्व िाँडफाँटिाट पयु र्ाउनु पन ेहुनाि ेलवि 

आर्ोगिे प्रत्र्ेक स्थानीर् िहिाई तर्ूनिम रकम र त्र्समा सुत्र अनुसार रकम िाँडफाँट गन ेगरेको छ ।  
 

३.२ आतिररक आर् पररचािनको वियमान अवस्था 
 

गाउँपालिकािाई प्राप् ि काननुी अलधकारको आधारमा सम्भूाव्य आर् लशषयकहरुको पररचािन अवस्थाको 

लवश् िषेण गररएको छ । र्सिे लिखु गाउँपालिकामा सम्भूावना भूएका आर् लशषयकहरुको सम्भूाव्यिा, 

सङ्किनको अवस्था िथा दरको लनधायरणको अवस्थािाई दखेाउँछ । 
 

िालिका 1 : गाउँपालिकाको आतिररक आर् पररचािनको वियमान अवस्था 

ि.स.ं आर्का लशषयक सम्भूावना दर लनधायरण सङ्किन 

क. कर िफय  

१ भूूलम कर (मािपोि) छ भूएको भूएको 

२ घर जगगा कर (सम्पलि)  छ भूएको भूएको 

३ घर जगगा वहाि कर छ भूएको भूएको 

४ व्यवसार् कर छ भूएको भूएको 

५ सवारी साधन कर  छ भूएको नभूएको 

६ मनोरञ जन कर छ भूएको नभूएको 

७ लवज्ञापन कर छ भूएको नभूएको 

८ जडीवुटी, कवाडी र जीवजतिु कर छ भूएको नभूएको 

ख. गरै कर 

१ वहाि लवटौरी शुल्क छ भूएको भूएको 

२ दहिर, वहिरको लविी छ नभूएको नभूएको 

३ वन पैदावर (सामुदालर्क वनको लविीिाट प्राप् ि आर्) छ नभूएको नभूएको 

४ नक्सापास दस्िुर छ भूएको भूएको 

५ व्यलिगि घटना दिाय शुल्क  छ भूएको भूएको 

६ पार्क्कय ङ्ग शुल्क छ भूएको नभूएको 

७ अस्पिाि सञ चािन छ नभूएको नभूएको 

८ फोहरमैिा व्यवस्थापन शुल्क छ नभूएको नभूएको 

९ स्थानीर् खानेपानी महशुि छ नभूएको नभूएको 
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१० स्थानीर् लवद्यिु महशुि छ नभूएको नभूएको 

११  ेककंग, कार्ाककंग, वतजीजम्प, जीपफ्िार्र, पारागिाईसडगं 

आक्रद मनोरञ जन िथा साहसी खेिकुद सम्ितधी सेवा िथा 

व्यवसार्मा सेवा शुल्क 

छ भूएको नभूएको 

१२ लनमायण, सञ चािन र व्यवस्थालपि गरेका स्थानीर् पुवायधार 

िथा सेवामा सेवा शुल्क (खानेपानी, लवजुिी, धारा, 

अलिलथ गृह, धमयशािा, पुस्िकािर्, सभूागृह, ढि लनकास, 

सडक विी, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्यार्मशािा, 

पर्यटकीर् स्थि, हाटिजार, पशु वधशािा, शवदाह गृह, 

धोलवघाट, सडक, िसपाकय , पुि, आक्रद) 

छैन नभूएको नभूएको 

१३ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क (अचि सम्पलि) छ नभूएको नभूएको 

१४ दिाय, अनुमलि िथा नवीकरण दस्िुर (एफ.एम. रेलडर्ो 

सञ चािन, ‘घ’ वगयको लनमायण इजाजिपत्र, लवद्यािर् 

स्थापना, स्थानीर् स्िरका व्यापाररक फमय) 

छ भूएको भूएको 

१५ ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, माटो िथा स्िेट जस्िा वस्िकुो 

सवेक्षण, उत्खनन िथा उपर्ोग शुल्क 

छ नभूएको नभूएको 

१६ वडा कार्ायिर्माफय ि गररन ेलसफाररश िथा प्रमालणि दस्िुर छ भूएको भूएको 

१७ दण्ड जररवाना छ भूएको भूएको 
 

मालथको िालिकाका आधारमा लवश् िेषण गदाय गाउँपालिकािे कर िफय  ८ वटा लशषयकहरुमा आर् सङ्किन 

गने सम्भूावना भूएिा पलन ५ वटा लशषयकहरुमा राजस्व सङ्किन भूइरहकेो  । जसमध्र्े गाउँपालिकाि े

लशषयकहरुको करका दरहरु लनधायरण गरेिा पलन चाि ुआ.व.मा मािपोि कर, सम्पलि कर, घर वहाि कर, 

व्यवसार् कर लशषयकमाफय ि आर् सङ्किन भूइरहकेो छ । त्र्सैगरी गैर कर िफय  समग्रमा जम्मा १७ वटा 

लशषयकहरु मध्र्े ८ वटा लशषयकहरुमा दर लनधायरण गररएको छ । गैर करिाट लशषयकहरुिाट आर् सङ्किन 

हुन सक् ने सम्भूावना भूएिापलन केही लशषयकहरुिाट मात्र राजस्व सङ्किन भूइरहकेो छ । 
 

३.३ आतिररक आर् सङ्किनको प्रमखु क्षते्र र सम्भूावना लवश् िषेण 
 

लिख ुगाउँपालिकािे गाउँसभूािाट आ.व. २०७८⁄७९ का िालग लवलभूत न लशषयकहरुका िालग कर दर रेट 

लनधायरण िथा स्वीकृि गरर लमलि २०७८-०३-३१ गिे स्थानीर् राजपत्र प्रकाशन गररसकेको छ । 

गाउँपालिकाको आतिररक आर् सङ्किनको प्रमुख क्षेत्र र सम्भूावना लवश् िषेण छुट्टाछुटै्ट लनम् न 

उपलशषयकहरुमा गररएको छ ।  
 

३.३.१ स्थानीर् कर राजस्व 
 

क. सम्पलि कर 
 

हािको अवस्था: लिख ुगाउँपालिकािे सम्पलि कर दर लनधायरण गरर करिाई कार्ायतवर्नमा ल्र्ाइएको छ । 

गाउँपालिकामा लनर्मयि घरहरुिाई एक िल्िे कच् ची घर, एक िल्ि ेपक् की घर, दईु िल्िे कच् ची घर,  दईु 

िल्िे पक् की घर, िीन िल्िे भूतदा मालथ कच् ची घर र िीन िल्िे भूतदा मालथ पक् की घर िगार्ि ६ प्रकारमा 

वर्गयकरण गरर िमश: औषि िागि दर प्रलि घर रु २२०, रु ५५०, रु ३००, रु १,१००, रु ३५० र रु 

२,५०० कार्म गरर घरको मूल्र्ाङ्कन गने गररएको छ । गि आ.व. २०७७⁄७८ मा र्स सम्ितधी र्स 

लशषयक अतिगयि रु ५,२५,८२८ उसेको छ । 
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सम्भूाव्यिा: लवद्यमान कानूनी व्यवस्थािे घर र घरिे चचेको जगगा र अलधकिम सो जगगा िरािरको थप 

जगगामा मात्र सम्पलि कर िाग ने व्यवस्था रहकेो छ । गाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७८ अनुसार 

गाउँपालिकामा ३,९९३ घरधुरी रहकेोमा आफ्नो स्वालमत्व भूएको घरहरु ३,९४२ दलेखतछ । भूुकम्प 

पलछको लनजी आवास पुनलनमायण पलछ अलधकांश अधयपक् की घरहरु िनेको हुनािे अधयपक् की घरहरुको िालग 

करको रकम लनधायरण नभूएकोिे िथा घरहरुको िल्िा सम्ितधी िथ्र्ाङ्क उपिधध नभूएकोि े हाि र्स 

लशषयक अतिगयि सङ्किन हुन सक् न ेकरको रकम रु ११,०१,२०० अनुमान गररएको छ जुन लवस्ििृ रुपमा 

ििको िालिकामा दखेाइएको छ । 
 

िालिका ११ : सम्पलि करको सम्भूाव्यिा लवश् िेषण 

घरको क्रकलसम अनमुालनि घर सङ््र्ा करको दर सम्भूालवि कर रकम 

एक िल्ि ेकच् ची घर १३५० २२० २९७००० 

एक िल्ि ेपक् की घर २ ५५० ११०० 

दईु िल्िे कच् ची घर २२६१ ३०० ६७८३०० 

दईु िल्िे पक् की घर १० ११०० ११००० 

िीन िल्िे भूतदा मालथ कच् ची घर ३१८ ३५० १११३०० 

िीन िल्िे भूतदा मालथ पक् की घर १ २५०० २५०० 

जम्मा ३,९४२ - ११,०१,२०० 
 

सधुारका पक्षहरु: 
 

 सम्पलि करको लवलभूत न क्र्ाटेगोरीहरु अनुसार िथ्र्ाङ्क अद्यावलधक गने । 

 गाउँपालिकामा अलधकांश अधयपक् की घरहरु भूएको हुनाि ेर्सिाई पलन समावेश गनय क्र्ाटेगोरीहरु 

थप गने । 

 िजार क्षेत्र, आवासीर् क्षेत्र मूि सडकमा परेका घरहरुको छुटै्ट वगीकरण गरर कर लनधायरण गने । 

 गाउँपालिका र वडास्िरमा पदालधकारी िथा कमयचारीहरुका िालग सम्पलि कर सम्ितधी 

अलभूमुखीकरण िथा िालिम सञ चािन गने । 

 सम्पलि करको सम्ितधमा नागररकहरुिाई लवलभूत न माध्र्मिाट सूलचि गने । 

 सम्पलि कर सङ्किनमा वृलि गनय प्रोत्साहनको िालग पुरस्कार िथा छुटको व्यवस्था गने । 
 

ख. मािपोि (भूलूम कर) 
 

हािको अवस्था: गाउँपालिकािे आर्थयक ऐनमा मािपोिको दर उल्िेख गरर सङ्किन गरर आएकोमा चाि ु

आ.व.मा अध्र्ावलधक गरर कार्ायतवर्नमा ल्र्ाइएको छ । परम्परागि लवलध अनुसार अधिि, दोर्म, सीम र 

चाहार गरर चार समूहमा वगीकरण गने गररएकोमा जगगाको उपर्ोलगिा अनुसार खिे र िारी गरर दईु वटा 

क्र्ाटेगोरीमा लवभूाजन गररएको छ । चािु आ.व.मा मािपोि कर सङ्किन गनय १० रोपनी भूतदा कम 

िारीमा अव्िि, दोर्म, लसम र चाहर खेिको प्रलि रोपनी िमश ३०, २५, २० र १५ रुपैंर्ा िथा िारीको 

हकमा िमश ५०, ४०, ३० र २० रुपैंर्ा लनधायरण गरेको छ । त्र्स ैगरर १० रोपनी भूतदा मालथको िारीको 

हकमा थप रकम अव्िि, दोर्म, लसम र चाहर खेिको प्रलि रोपनी िमश ३, २, १.५ र १ रुपैंर्ा िथा 

िारीको हकमा िमश ५, ४, २.५ र २ रुपैंर्ा लनधायरण गरेको छ । गि आ.व. २०७७/७८ मा र्स लशषयक 

अतिगयि रु २,४५,९०३ सङ्किन भूएको छ ।  
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सम्भूाव्यिा: लिखकुो गाउँपालिकामा २६,०१२ रोपनी खेि रहकेो अनुमान गरर िी जगगामा करको दर 

औषिमा रु २५ कार्म गदाय करीि रु ६,५०,३०० सङ्किन हुन सक् ने दलेखतछ । त्र्सगैरी ६०,६९३ रोपनी 

िारी रहकेो अनुमान गरर औषि रु ३५ कार्म गदाय करीि रु २१,२४,२५५ सङ्किन हुने भूएकोिे र्स 

लशषयकिाट कुि रु २७,७४,५५५ हजार आर् हुन सक्छ । 
 

सधुारका पक्षहरु: र्स गाउँपालिकाको आतिररक आर्को लनकै महत्वपूणय स्रोि मािपोि (भूूलम)कर भूएकोि े

र्सिाई प्रभूावकारी रुपमा कार्ायतवर्न गनय गाउँपालिकािे लनम् न पक्षहरुमा सुधार गनुयपने दलेखतछ । 
 

 मािपोिको िालग जगगाको क्रकलसम अनुसार अलभूिेख रा् ने । 

 परम्परागि लवलध अनुसार अधिि, दोर्म, सीम र चाहार भूतदा पलन गाउँपालिकाको भूू-उपर्ोग 

र्ोजना िर्ार गरर सो प्रलिवेदनमा उल्िेख भूएका भू-ूउपर्ोगका क्रकलसम अनसुार िजार क्षेत्र, 

व्यापाररक क्षेत्र, आवालसर् क्षेत्र अनुसार मािपोि (भूूलम) कर लनधायरण गरर वैज्ञालनक िवरि े

र्सका क्र्ाटेगोरीहरु लनमायण गने ।  

 वडा कार्ायिर्िे असुि गने मािपोिको अलभूिेख गाउँपालिकामा लनर्लमि रुपिे आउने व्यवस्था 

गरर कलम्िमा १ पटक चेिनामूिक कार्यिम सञ चािन गने । 

 सम्भूव भूए मािपोि र सम्पलि कर एकै पटक लिने गरर एकीकृि सम्पलि कर असुिी गने व्यवस्था 

िागु गने । 
 

ग. घरजगगा िहाि कर 
 

हािको अवस्था: गाउँपालिकािे आर्थयक ऐनमा उल्िेख गद ै कोसा भूाडा िगाउने घरधनी वा सम्झौिा 

िमोलजम िहािका साथ ैभूवन, पसि, गर्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जगगा वा पोखरी िापि पाउन ेवहाि 

रकमको १० प्रलिशिका दरिे असुि गने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाका प्रार् जसो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रमा पने 

भूएकोिे गाउँपालिकाको र्सम र अतर् िजारहरुमा सरकारी कार्ायिर्, िैङ्क िथा अतर् सङ्घसंस्थाहरु 

भूाडामा िस्द ैआएको हुनािे संस्थागि रुपमा िहािमा क्रदइएका घरहरुिाट मात्र र्ो कर सङ्किन गनय 

सक्रकने दलेखतछ ।  र्स लशषयक अतिगयि गि आ.व. २०७७/७८ मा रु १,३८,४७८ सङ्किन भूएको छ । 
 

सम्भूाव्यिा: र्स गाउँपालिकाको केतर र्सम िगार्ि अतर् िजार क्षेत्रमा केही घर िथा जगगाहरु िहािमा 

रहकेा छन ् । गाउँपालिका लभूत्र करीि १५ वटा भूवनहरु संस्थागि प्रर्ोजनका िालग भूाडामा िेनदने 

भूएका छन् । िी संस्थागि िहाििाट ५४ हजार आम्दानी गनय सक्रकने दलेखतछ । गाउँपालिकाका करीि 

१०० घरधरुीिे मालसक भूाडामा लिएर व्यापार गरररहकेो अनुमान छ ।  र्सप्रकार गाउँपालिकामा करीि 

१०० पररवारि ेभूाडा िापि वार्षयक औषि १२ हजार आम्दानी गरेको मानी त्र्सको १० प्रलिशि कर 

सिंदा १ िाख २० हजार त्र्सिाट प्राप् ि हुनसक् ने दलेखतछ । आवासीर् प्रर्ोजनका िालग करीि १० वटा घर 

वा कोसा भूाडामा क्रदइएकोमा आवासीर् भूाडािाट २४ हजार सङ्किन हुने दलेखतछ । त्र्सैगरी जगगा 

भूाडामा लिएर पोल् ी फमय, फर्नयचर िगार्ि लवलभूत न उद्योग व्यवसार् सञ चािन भूएकोमा त्र्सिाट वहाि 

कर करीि ५० हजार प्राप् ि गनय सक्रकतछ । समग्रमा गाउँपालिकामा र्स लशषयकिाट करीि २ िाख ४८ 

हजार आर् हुन ेसम्भूावना दलेखतछ । 
 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 गाउँपालिकाको वस्िुलस्थलि लववरण िर्ार पादाय वहािमा भूएका घरजगगा िथा िहािमा िाग न 

सक् ने घरहरुको िगि सङ्किन गरर अद्यावलधक गने । 
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 घर िहािको अलभूिेख गाउँपालिकामा लनर्लमि रुपिे आउने व्यवस्था गरर कलम्िमा १ पटक 

चेिनामूिक कार्यिम सञ चािन गने । 

 घर िहाि कर सङ्किन लनदलेशका िर्ार गरर िागु गने । 

 घर िहािको कर समर् सापेक्ष अनुसार पररमाजयन गने । 
 

घ. व्यवसार् कर 
 

हािको अवस्था: गाउँपालिकािे आर्थयक ऐनमा र्स क्षेत्रलभूत्र व्यापार, व्यवसार् वा सवेामा पँुजीगि िगानी 

र आर्थयक कारोिारको आधारमा व्यवसार् कर िगाउने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसार्ीहरुिाई व्यवसार्को 

क्रकलसम र आकारको आधारमा नर्ाँ व्यवसार् दिाय गनय १ िाख सम्मको रु १,०००, १ िाखदलेख ३ 

िाखसम्म ३,०००, ३ िाखदलेख ५ िाखसम्म ५,०००, ५ िाखदलेख १० िाखसम्म ७,०००, १० िाखदलेख 

२० िाखसम्म १२,०००, २० िाखदलेख १ करोडसम्म २०,०००, १ करोडदलेख ५ करोडसम्म ३०,००० र 

५ करोडदलेख मालथ ५०,००० करको दर लनधायरण गरेको छ । त्र्सै गरर व्यवसार् नलवकरण गनय रु १०० 

िोक्रकएको छ । वार्षयक व्यवसार् कर १ िाख सम्मको रु ७००, १ िाखदलेख ३ िाखसम्म १,०००, ३ 

िाखदलेख ५ िाखसम्म १,३००, ५ िाखदलेख १० िाखसम्म २,०००, १० िाखदलेख २० िाखसम्म 

२,२००, २० िाखदलेख १ करोडसम्म ३,०००, १ करोडदलेख ५ करोडसम्म ५,००० र ५ करोडदलेख मालथ 

८,५०० लनधायरण गरेको छ । र्स लशषयक अतिगयि गि आ.व.मा रु ३,३९,६२५ सङ्किन भूएको छ । 
 

सम्भूाव्यिा: गाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७८ अनुसार हािसम्म पसि व्यवसार् १३९ वटा, कृलष िथा 

पशु फमय ७४ वटा, होटेि १५ वटा र लनमायण व्यवसार्ी १ गरर २२९ वटा व्यवसार्हरु सञ चािनमा रहकेो 

उल्िेख छ । लिखु गाउँपालिकामा ७५ वटा नर्ाँ व्यवसार् दिाय हुने अनुमान गरर औसि २५०० दिाय शुल्क 

गरर रु १,८७,५०० उठ्न सक्छ । त्र्सै गरर नलवकरणमाफय ि २२९ वटा व्यवसार्को रु १०० को दरिे रु 

२२,९०० सङ्किन हुनेछ भूने वार्षयक व्यवसार् कर २,३४,२०० गरर मालथ उल्िेलखि व्यवसार्हरु 

आक्रदिाट व्यवसार् करको लशषयकिाट कुि रु ४,४४,६०० राजस्व सङ्किन हुन सक् ने दलेखतछ । र्स 

सम्ितधी लवष्िृि लववरण ििको िालिकामा समावेश गररएको छ । 
 

िालिका 2 : व्यवसार् करको सम्भूाव्यिा लवश् िेषण 

व्यवसार्को क्रकलसम सङ््र्ा करको दर सङ्किन हुन ेकर 

नर्ाँ दिाय ७५ २,५०० १,८७,५०० 

नलवकरण २२९ १०० २२,९०० 

व्यवसार् कर 

१ िाख सम्मको  १२३ ७०० ८६,१०० 

१ िाखदलेख ३ िाखसम्म ५६ १,००० ५६,००० 

३ िाखदलेख ५ िाखसम्म २१ १,३०० २७,३०० 

५ िाखदलेख १० िाखसम्म ११ २,००० २२,००० 

१० िाखदलेख २० िाखसम्म १४ २,२०० ३०,८०० 

२० िाखदलेख १ करोडसम्म ४ ३,००० १२,००० 

१ करोडदलेख ५ करोडसम्म - ५,००० - 

५ करोडदलेख मालथ - ८,५०० - 

जम्मा ४,४४,६०० 
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सधुारका पक्षहरु: गाउँपालिकाको व्यवसार् कर सङ्किन सुधार ल्र्ाउनका िालग लनम् न कार्यहरु गनय 

आवश्र्क दलेखतछ । 
 

 उद्योग वालणज्र् सङ्घको इकाई माफय ि व्यवसार् करको दरमा सहमलि कार्म गने । 

 व्यवसार्ीहरुको िथ्र्ाङ्क अध्र्ावलधक गरर गाउँपालिकामा दिाय हुने व्यवसार्ीहरु वृलि गने र 

घुम्िी लशलवर माफय ि प्रचार प्रसार गने । 

 गाउँपालिका क्षेत्रमा व्यवसार् गनयको िालग व्यवसार् सञ चािन इजाजि लिनपुने व्यवस्था 

अलनवार्य गने । 

 गाउँपालिकामा व्यवसार्हरूको करको दर पुनराविोकन गरर आर्थयक ऐनमा उल्िेख गने । 

 व्यवसार् कर सङ्किन टोिी गसन गरर वषयमा एक पटक व्यवसार् कर सङ्किन अलभूर्ान 

सञ चािन गने । 
 

ङ. लवज्ञापन कर 
 

हािको अवस्था: लवद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सावयजलनक 

स्थिमा लवज्ञापन, प्रचार-प्रसार आक्रदका िालग रा् न क्रदने सामाग्रीमा लवज्ञापन कर िगाउन सक् नेछ । 

सङ्घीर् काननु अनसुार र्ो प्रदशे सरकारसँग िाँडफाँड हुने कर हो । र्स गाउँपालिका क्षेत्रलभूत्र हुन े

लवज्ञापनमा कर िगाई असूि उपर गररने र र्सरी कर सङ्किन गदाय अतिर सरकारी लवि ऐन, २०७४ 

िमोलजम स्थानीर् िहको लवभूाज्र् कोष माफय ि गाउँपालिका सलञ चि कोषमा राजस्व िाडफँाड गनुयपने 

उल्िेख गररएको छ । गाउँपालिकाको सावयजलनक स्थानमा लवज्ञापन वा साईन िोडय राखे िापि वार्षयक कर 

१,००० लनधायरण गररएको छ । 
 

सम्भूाव्यिा: गाउँपालिकािे कृलष हाटिजार िथा अतर् स्थानमा साईनवोडय वा टुि व्यानर राखी लवज्ञापन 

लवज्ञापन गरर वार्षयक रु १,००० का दरिे उसाएर लवज्ञापन करिाट कुि करीि रु ५० हजार राजस्व 

सङ्किन हुन सक् ने दलेखतछ । 
 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 लवज्ञापनका सामग्री िथा प्रर्ोग भूएका स्थानका सतदभूयमा र्थाथय िथ्र्ाङ्क सङ्किन गने । 

 आफ्नो व्यवसार्को पलहचानको िालग व्यवसार् स्थिमा साईनिोडय, वाि पेतट िगार्िका लवज्ञापन 

दर लनधायरण गरर कार्ायतवर्न गने ।  

 सङ्कलिि लववरण अनसुार लवज्ञापन करको दर पूनराविोकन गने । 

 तर्ूनिम सङ्किन हुन सक् ने रकम र्क्रकन गरर सेक् का अङ्क लनधायरण गने । 

 सम्भूाव्य स्थानहरुमा लवज्ञापन प्रवियनको वािावरण िर्ार गने । 
 

च. जलडवुटी, कवाडी र जीवजति ुकर 
 

हािको अवस्था: गाउँपालिकािे आर्थयक ऐनमा र्स क्षते्रलभूत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे जलडिुटी, वनकस 

जस्िा िस्िुको व्यावसालर्क कारोिार गरे वापि कर िगाइने र असुि गने गरर कर लनधायरण गरेको छ । र्स 

क्षेत्रमा पाइने जलडवुटीहरुमा खोटो, रटमुर, िेजपाि, लचउरी, कुररिो, अिैंची, लचराईिो, िौस सल्िो 

(पाि), पाखानवेद, सूिो ओखिी, पदम चाि, जटामसी, काउिो, िोिा, अल्िो आक्रदको लनकासी दस्िुर 
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प्रलि केजी रु २ प्रलिशिदलेख ७ प्रलिशिसम्म लनधायरण गररएको छ । िर गाउँपालिकामा कवाडी र जीवजति ु

लनकासी कर कार्म गररएको छैन । हािसम्म र्स लशषयक अतिगयि कुनै राजस्व सङ्किन भूएको छैन । 
 

सम्भूाव्यिा: गाउँपालिकाको जलडवुटी, कवाडी, जीवजतिुहरुको लविी लविरणको िथ्र्ाङ्क उपिधध 

नभूएपलन उत्पादन र लविीिाट कर िापि सङ्किन हुन सक् ने सम्भूावना रहकेो छ । गाउँपालिकामा 

चौपार्ा, चखेरु जतर् पदाथय एवम् अङ्ग र जलडवुटीको लविीिाट जलडवुटी, कवाडी र जीवजतिुिाट कुि कर 

करीि रु २ िाख ५० हजार राजस्व सङ्किन हुन ेदलेखतछ । 
 

सधुारका पक्षहरु: गाउँपालिकाको जलडवुटी, कवाडी, जीवजतिु कर सङ्किन सुधार ल्र्ाउनका िालग लनम् न 

कार्यहरु गनय आवश्र्क दलेखतछ । 
 

 गाउँपालिका क्षेत्रमा सङ्किन िथा व्यवसालर्क उपर्ोग हुने जडीवुटी लविी लविरणको पररमाण 

सम्ितधी आवश्र्क िथ्र्ाङ्क सङ्किन गने । 

 कवाडी माि र प्रचलिि कानूनिे लनषेध गररएको जीवजतिु िाहकेका अतर् मृि वा माररएका 

जीवजतिुको हाड, लसङ, प्वाँख, छािा, आक्रदको लविी वापि कर लनधायरण गरर गाउँपालिकाको 

आर्मा वृलि गनय राजस्व सङ्किन गने । 

 जलडवुटी, कवाडी, जीवजतिु करसँग सम्वलतधि व्यवसार्ीहरुको दिाय र अलभूिेखीकरण गने । 

 गाउँपालिकामा हुन ेकवाडी वस्िुको व्यवसालर्क कारोवारिाई इजाजि प्रदान गरर वार्षयक सेक् का 

माफय ि कर सङ्किन गने । 

 जडीिुटीको र जीवजतिुको उपिधधिा पिा िगाई कारोिारमा कर सङ्किन शुरुवाि गने । 
 

३.३.२ गरै कर राजस्व 
 

क. िहाि लवटौरी शलु्क 
 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे आफुिे लनमायण, रेखदखे वा सञ चािन गरेको हाटिजार, पसि िगार्ि 

सरकारी जगगामा िनेका संरचनाको उपर्ोग गरेिापि िहाि लवटौरी शुल्क िगाउन पाउने व्यवस्था छ । 

गाउँपालिकािे आर्थयक ऐनमा आफ्नो क्षेत्रलभूत्र लनमायण, रेखदखे वा सञ चािन गरेको हाट िजारमा माछा, 

मासु लविी, कपडा, जुिा िथा अतर् व्यवसार्, िरकारी िथा फिफुि, खाद्यात न, परम्परागि लशपसँग 

सम्िलतधि क्षेत्रहरुमा प्रलि क्रदन रु ५ दलेख रु १०० सम्म दरिे िहाि लवटौरी शुल्क लनधायरण गररएको छ । 

र्स लशषयक अतिगयि गि आ.व.मा रु १,०१,३०० सङ्किन भूएको छ । 
 

सम्भूाव्यिा: र्स गाउँपालिकाको क्षेत्रमा हाट िजारहरु पलहचान गरर सावयजलनक स्थानमा टहरा लनमायण 

िगार्िका आवश्र्क पूवायधार लनमायण गरर व्यवलस्थि गनय सक्रकतछ । हाट िजार व्यवस्थापनका अिावा 

सावयजलनक स्थि, ऐिानी जगगा वा िाटो छेउमा अस्थार्ी पसि रा्  न क्रदए िापि िहाि लवटौरी शुल्क 

सङ्किन गनय सक्रकने सम्भूावना रहकेो छ । िहाि लवटौरी कर अतिगयि गाउँपालिकामा वार्षयक रु २ िाख 

४० हजार राजस्व सङ्किन गनय सक्रकने अनुमान गररएको छ । 
 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 गाउँपालिका क्षेत्रलभूत्र िाग न ेदलैनक िथा साप् िालहक हाट िजारहरु सावयजलनक स्थानमा आवश्र्क 

पूवायधार लनमायण सलहि व्यवलस्थि गरर  हाट िजारमा लविी हुन े लवलभूत न सामाग्रीहरुको कर 

उसाउन वार्षयक सेक् का प्रदान गने । 
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 हािसम्म दिाय कार्म नभूएका ऐिानी जगगाको अलभूिखे राखी िहाि लवटौरी शुल्क लिन सक् न े

सम्भूावनाको अध्र्र्न गरर कार्ायतवर्न गने । 

 िहाि लवटौरी शुल्कको दार्रालभूत्र सावयजलनक जगगाको उपर्ोग र सरकारी जगगामा िनकेा 

संरचनाको उपर्ोग िापि िाग ने शुल्किाई उल्िेख गने । 

 सङ्कलिि लववरणका आधारमा वगीकरण गरर िहाि लवटौरी शुल्क लनधायरण गरर सोही आधारमा 

सङ्किन गने । 
 

ख. नक्सापास दस्िरु 
 

हािको अवस्था: गाउँपालिकाको आर्थयक ऐन, २०७८ अनुसार आवासीर् भूवनमा क, ख र ग वगयमा िमश 

प्रलि वगय क्रफट रु १०, रु ७ र रु ६ िथा घ वगयको हकमा आवासीर् िजार क्षेत्र र आवासीर् ग्रामीण क्षेत्रमा 

प्रलि वगय क्रफट रु ३, र रु २ शुल्क लनधायरण गररएको छ । व्यापाररक िथा औद्योलगक भूवनको हकमा क, ख, 

ग वगयमा िमश प्रलि वगय क्रफट रु १३, रु ९ र रु ८ कार्म गररएको छ भूने घ वगयमा िजार क्षेत्र र ग्रामीण 

क्षेत्रमा रु ४ र रु ३ लनधायरण गररएको छ । त्र्स ैगरर संस्थागि भूवनमा क, ख, ग वगयमा िमश प्रलि वगय 

क्रफट रु १३, रु ८ र रु ७ िथा  घ वगयमा िजार क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा रु ८ र रु ६ कार्म गररएको छ । 

अलभूिेलखकरणको िालग क वगयका आवासीर्, व्यापाररक िथा औद्योलगक र संस्थागि भूवनका िालग प्रलि 

वगय क्रफट िमश रु ८, रु ८ र रु ६, ख वगयका आवासीर्, व्यापाररक िथा औद्योलगक र संस्थागि भूवनका 

िालग प्रलि वगय क्रफट िमश रु ८, रु ८ र रु ७, ग वगयका आवासीर्, व्यापाररक िथा औद्योलगक र संस्थागि 

भूवनका िालग प्रलि वगय क्रफट िमश रु ६, रु ७ र रु ५ एवम् घ वगयका आवासीर्, व्यापाररक िथा औद्योलगक 

र संस्थागि भूवनका िालग प्रलि वगय क्रफट िमश रु ३, रु ४ र रु ५ लनधायरण गररएको छ । साथै नक्शा पास 

लनवेदन फाराम दस्िुर रु ५०० कार्म गररएको छ । गि आ.व.मा प्रशासलनक दण्ड जररवाना र दस्िुर र 

नक्शा पास सेक् का पट्टा िापि रु ११,३३५ सङ्किन भूएकोिे नक्शा पासको र्थाथय सङ्किन र्क्रकन गनय 

सहज नभूएको र नक्शा पास लनवेदन फाराम दस्िुिाट रु ४,००० रकम सङ्किन भूएको छ । 
 

सम्भूाव्यिा: र्स गाउँपालिकाको मापदण्ड अनुसार सडकको समेि पहुचँ हुदँ ै जादँा र्स क्षेत्रमा घरहरु 

लनमायण हुने िम िढ्ने दलेखतछ । पलहिे िनेका घरहरुको अलभूिेलखकरण िथा नर्ाँ ित ने घरको नक्सापास 

गने गदाय उल्िे्र् मात्रामा राजस्व सङ्किन हुने दलेखतछ । प्रत्र्ेक वषय २५ वटा जलि नर्ाँ घर लनमायण िथा 

अलभूिेलखकरण हुने आङ्किन गदाय नक्सापास औसि प्रलि घर १२०० वगय क्रफटका दरिे नक्सापास प्रलि 

वगय क्रफट रु ४ का दरिे १,२०,००० िथा नक्शा पास लनवेदन फाराम दस्िुिाट रु १२,५०० गरर कुि 

१,३२,५०० राजस्व सङ्किन गनय सक्रकने छ । लिखु गाउँपालिकामा नक्सापास कार्य खासै प्रभूावकारी 

नदलेखएिा पलन ऋण लिने कार्य िगार्ि िाध्र्ात्मक पररलस्थलिमा मात्र नक्सापास गनय आउने चिन रहकेो 

छ । नक्सापास दस्िुरको दर लनधायरण गररएिा पलन र्द्यलप नक्सापास व्यापक रुपिे अलघ िढेको दसेखंदनै । 
 

सधुारका पक्षहरु: नक्सापास प्रकृर्ािे आर्आजयन मात्र नभूई भूवन लनमायण प्रकृर्ािाई लनर्मन समेि गन े

भूएकोिे र्सिाई प्रभूावकारी िनाउने िफय  पहि गनय जरुरी दलेखतछ । 
 

 मापदण्ड िथा कार्यलवलधहरू अनुसार घरको नक्सापास प्रकृर्ािाई प्रभूावकारी िनाउने । 

 घरको िनोट िथा क्रकलसमका आधारमा दस्िुरको दर समर्ानुकुि पररमाजयन गने । 

 घर अलभूिेखीकरणका िालग सावयजलनक सूचना जारी गरर िैङ्क िथा लवलिर् संस्थाहरुसँग 

समतवर् गने । 
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 गाउँपालिका हुनु भूतदा पलहिे लनमायण भूएका घरहरुको अलभूिेखीकरण गरर नक्सापास गनय 

अलभूपे्रररि गने । 
 

ग. व्यवसार् रलजष्  ेशन दस्िरु (दिाय िथा अनमुलि दस्िरु) 
 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे एफ.एम. रेलडर्ो सञ चािन, घ वगयको लनमायण इजाजि पत्र, लवद्यािर् 

स्थापना, स्थानीर् स्िरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशक्षा िथा व्यवसालर्क िालिम, ट् र्ुसन, 

कोलचङ, औषधी पसि, प्िरटङ, ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा िथा स्िेट जस्िा वस्िुको सवेक्षण, उत्खनन िथा 

उपर्ोग आक्रद कार्य गनयको अनुमलि क्रदन र सो वापि दस्िुर सङ्किन गनय सक्छन् । लिख ुगाउँपालिकािे 

व्यवसार्को प्रकृर्ा हरेी लवलभूत न क्र्ाटागोरीहरुमा लवभूाजन गरर दिाय िथा अनमुलि दस्िुर लनधायरण 

गररएको छ । जस अनुसार व्यवसार् दिाय लसफाररस रु ५००, लवद्यािर् सञ चािन स्वीकृि कक्षा वृलि 

लसफाररस रु १,०००, नलवकरण लसफाररस रु १३०, ससं्था दिाय लसफाररस रु ५००, संस्था दिाय दस्िुर रु 

१,०००, सहकारी संस्था दिाय दस्िुर रु १,०००, रेलडर्ो/एफ.एम. सञ चािन दस्िुर रु १५,००० र 

नलवकरण दस्िुर रु ५,००० कार्म गररएको छ । 
 

सम्भूाव्यिा: गाउँपालिका क्षते्रमा सञ चािनमा रहकेा स्थानीर् स्िरका व्यापाररक फमय, ‘घ’ वगयको लनमायण 

इजाजि पत्र, सहकारी, लवद्यािर् आक्रद अनुमलि प्रमाणपत्र क्रदई लनर्लमि गनुयपन ेिथा सञ चािनमा आउन 

चाहनेिाई इजाजि क्रदन सक्रकतछ । लिख ुगाउँपालिकामा वार्षयक २०० वटा फमयहरुिाट दिाय, अनुमलि र 

नलवकरण हुन सक् न ेअनुमान गदाय औसि दस्िुर रु १,५०० अनुमान गदाय वार्षयक रु ३,००,००० आर् हुन े

सम्भूावना दलेखतछ । 
 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 दिाय िथा अनुमलिका िालग लनदलेशका िर्ार गने । 

 गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ चािन भूइरहकेा र नर्ाँ व्यवसार् शुरु गनय चाहनेिाई अलनवार्य व्यवसार् 

दिाय, इजाजि िथा नलवकरण गनय जनचिेनामूिक कार्यिम सञ चािन गने । 

 दिाय िथा अनुमलि दस्िुरको दर आवश्र्किा अनुसार पररमाजयन गने । 
 

घ. मनोरञ जन कर 
 

हािको अवस्था: लवद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकािे गाउँपालिका क्षते्रलभूत्र हुने मनोरञ जन 

व्यवसार् सेवामा मनोरञ जन कर िगाउन र असुि गनय सक् नेछ । सङ्घीर् कानुन अनुसार र्ो प्रदशे 

सरकारसँग िाँडफाँड हुने कर हो । र्स गाउँपालिका क्षेत्रलभूत्र हुने मनोरञ जन कर िगाई असूि उपर गररन े

र र्सरी कर सङ्किन गदाय अतिर सरकारी लवि ऐन, २०७४ िमोलजम स्थानीर् िहको लवभूाज्र् कोष 

माफय ि गाउँपालिका सलञ चि कोषमा राजस्व िाडफँाड गनुयपने उल्िेख गररएको छ । आर्थयक ऐन अनुसार 

साँस्कृलिक प्रदशयन हि, नाच घर, दोहोरी सङ्गीि िथा अतर् मनोरञ जन सामाग्री प्रदशयनीमा प्रवेश शुल्कमा 

५ प्रलिशि मनोरञ जन कर लनधायरण गररएको छ । त्र्सै गरर ऐलिहालसक स्थि, पुरािालत्वक स्थि एवम् 

धार्मयक महत्वका स्थिमा पर्यटकहरुिाट प्रवेश शुल्कमा ५ प्रलिशि िथा जाद,ु सकयस, चटक र मेिा 

आर्ोजना स्थिमा मनोरञ जन कर िापि अनुमलिका िालग गररने लसफाररस दस्िुका अलिररि प्रत्र्ेक क्रदन 

रु ३०० कर लनधायरण गररएको छ । 
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सम्भूाव्यिा: गाउँपालिकाि े साँस्कृलिक प्रदशयन हि, नाच घर, दोहोरी सङ्गीि िथा अतर् मनोरञ जन 

सामाग्री प्रदशयनीमा प्रवेश शुल्क ५ प्रलिशि, ऐलिहालसक स्थि, पुरािालत्वक स्थि एवम् धार्मयक महत्वका 

स्थिमा पर्यटकहरुिाट प्रवेश शुल्क ५ प्रलिशि िथा जाद,ु सकयस, चटक र मेिा आर्ोजना स्थिमा 

मनोरञ जन कर िापि प्रलि क्रदन रु ३०० कर गरर मनोरञ जन करिाट कुि कर करीि रु ७५,००० राजस्व 

सङ्किन हुने दलेखतछ । 
 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 साँस्कृलिक प्रदशयन हि, नाच घर, दोहोरी सङ्गीि िथा अतर् मनोरञ जन सामाग्री प्रदशयनी, 

ऐलिहालसक स्थि, पुरािालत्वक स्थि एवम् धार्मयक महत्वका स्थि प्रवेश शुल्क लिएका स्थिहरु 

सतदभूयमा र्थाथय िथ्र्ाङ्क सङ्किन गने । 

 सम्भूाव्य स्थानहरुमा शुल्क सङ्किनको वािावरण िर्ार गने । 

 सङ्कलिि लववरण अनसुार मनोरञ जन करको दर पूनराविोकन गने । 
 

ङ. लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िरु  
 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे लवलभूत न क्रकलसमका लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िुर दर आर्थयक ऐन 

माफय ि लनधायरण गरर सङ्किन गद ैआएको छ । वडािाट सङ्कलिि लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िुर वडािे 

गाउँपालिकाको आर्थयक प्रशासन शाखामा मालसक रुपमा जम्मा गने गररएको छ । आर्थयक ऐनिे लसफाररस 

िथा प्रमालणिको दर तर्ूनिम रु २० दलेख १,५०० सम्म लनधायरण गरेको छ । उि ऐन अनुसार 

लवपत न/असहार् लवद्याथी छात्रवृलि लसफाररश, अपाङ्गिा भूएको लसफाररश, सुकुम्वासी लसफाररस, 

लनशुल्क स्वास्थ्र् उपचारको लसफाररस, आर्थयक अवस्था कमजोर वा लवपत निा प्रमालणि, कोटय क्रफ लमनाहा 

लसफाररसका िालग दस्िुर लन:शुल्क गरेको छ । गि आ.व.मा लसफाररस दस्िरुमा रु २,८५,०६६, व्यलिगि 

घटना दिाय दस्िुरमा रु ३७,०१० र नािा प्रमालणि दस्िरुमा रु ३४,५८० सङ्किन भूएको छ ।  
 

सम्भूाव्यिा: गाउँपालिकाको कार्ायिर् िथा ६ वटा वडा कार्ायिर्िाट वार्षयक करीि ५,००० वटा लवलभूत न 

क्रकलसमका लसफाररश िथा प्रमालणि हुने अनुमान गररएको छ । वियमान दर अनुसार प्रलि लसफाररश वा 

प्रमालणि औसि रु १०० भूएमा वार्षयक लसफाररश िथा प्रमालणििाट रु ५,००,००० सङ्किन हुन े

सम्भूावना रहकेो दलेखतछ । 
 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 लसफाररश वा प्रमालणि गनय पूवय दस्िुर लिरे नलिरेको एकीन गने । 

 दस्िुर निुझाएसम्म सम्िलतधि अलधकारीिे लसफाररस वा प्रमालणि नगने । 

 वडािाट सङ्कलिि दस्िुरहरु लशषयक सलहिको लववरण िर्ार गने । 

 लवलभूत न क्रकलसमका लसफाररस िथा दस्िुरको वर्गयकरण अनुसार दर पुनराविोकन गरर आवश्किा 

अनुसार पररमाजयन गने । 
 

च. सामदुालर्क वनको वन पदैावर लविीिाट प्राप् ि हुन ेआर् 
 

हािको अवस्था : हािैको स्थानीर् शासन सञ चािन ऐनको संशोधन पश् चाि सामदुालर्क वन उपभूोिा 

सलमलििे वन पैदावरको लविी िापि प्राप् ि गने रकमको दश प्रलिशि सम्िलतधि गाउँपालिका िथा 

नगरपालिकाको सलञ चि कोषमा जम्मा गनुयपने व्यवस्था रहकेो छ । लिख ुगाउँपालिकाको आर्थयक ऐनमा 

सामुदालर्क वनको वन पैदावर लविीको िालग दर लनधायरण गनय िाँकी छ ।  
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सम्भूाव्यिा: र्स गाउँपालिकामा रहकेा सामुदालर्क वन िथा िी वनहरुिाट लविी हुने वन पैदावरको 

पररमाण सम्ितधी िथ्र्ाङ्क नभूएिा पलन र्स क्षेत्रमा पाईने कास र िोिा जालि, पाि जालि, फूि भूुवा 

जालि, फि र लवज जालि, लवरुवा जालि, िोहवन जालि, कासिाट िनेका सामाग्रीहरु, कास िथा 

फर्नयचरहरु, आक्रद िाट रु १,५०,००० सङ्किन हुन सक् ने अनुमान गररएको छ । 
 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 गाउँपालिकामा रहकेा सामुदालर्क वन िथा वन पैदावर सम्ितधी अलभूिेख सङ्किन गने । 

 सामुदालर्क वन पैदावर लविी िथा उपभूोगर् सम्ितधीको वार्षयक कार्यर्ोजना गाउँपालिकािे 

स्वीकृि गने । 

 आर् सङ्किन सम्ितधी प्रावधान आर्थयक ऐनमा समावेश गने । 
 

छ. सवेा शलु्क 
 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे लनमायण, सञ चािन वा व्यवस्थापन गरेका स्थानीर् पूवायधार र उपिधध 

गराइएका सेवामा सेवाग्राहीहरुिाट शुल्क िगाउन सक् ने व्यवस्था गररएको छ । सरसफाई शुल्क, लवद्युि 

जडान लसफाररस, धारा जडान लसफाररस, घर जगगा नामसारी लसफाररस, मोही िगि कट्टा लसफाररस, 

सजयलमन लसफाररस दस्िुर, नेपाि सरकारको नाममा िाटो कार्म लसफाररस, जगगा मुल्र्ाङ्कन प्रमालणि, 

घर िाटो प्रमालणि, चार क्रकल्िा प्रमालणि, आक्रदको शुल्क लनधायरण भूएको छ ।  
 

सम्भूाव्यिा: आगामी आर्थयक वषयमा उपरोि लशषयकिाट सहज ढङ्गिे रकम प्राप् ि गनय सक्रकतछ । हाटिजार, 

पार्क्कय ङ्ग, फोहोरमैिा व्यवस्थापन, सडक विी, शौचािर्, पाकय , पर्यटकीर् स्थि, िसपाकय , आक्रद 

िगार्ििाट सेवा शुल्क उसाउन सक् ने छ । र्स गाउँपालिकामा मालथ उल्िेलखि लवलभूत न उपलशषयकहरुको 

सेवा शुल्क िापि जम्मा रु २ िाख सङ्किन हुन सक् ने अनुमान गररएको छ । 
 

ज. सरकारी सम्पलिको िहाििाट प्राप् ि आर् 
 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा रहकेा भूौलिक सम्पलिहरु शुल्क िगाउन सक् ने 

व्यवस्था छ । लवद्यमान भूौलिक स्रोिहरुको प्रर्ोगको दर रेट आर्थयक ऐनमा लनधायरण गररएको छ । लिख ु

गाउँपालिकाको आर्थयक ऐन, २०७८ मा धर्ाक हो िोडर भूाडामा प्रलि घण्टा रु १,००० का दरिे लिने र 

हभेूी ईक् वीपमेतटमा िाग ने ईतधन िथा सामातर् ममयि िहािमा लिने व्यलि, सलमलि र संस्थािे व्यहोन े

उल्िेख छ । र्स लशषयक अतिगयि गि आ.व.मा धर्ाक हो िोडर भूाडा िापि रु १,९३,७०० सङ्किन 

भूएको छ । 
 

सम्भूाव्यिा: गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भूएका सम्पलिहरूका िहाि पररचािन सम्ितधमा धर्ाक हो 

िोडर भूाडा, गाउँपालिका िथा वडा कार्ायिर्को हि भूाडा, प्रोजेक्टर भूाडा, राजपत्र, पुस्िक, नक्शा, 

टेण्डर फाराम, आक्रदको लविीिाट र्स लशषयक अतिगयि प्राप् ि आर् िापि आगामी आ.व.मा जम्मा रु 

१,५०,००० सङ्किन हुन सक् ने अनुमान गररएको छ ।  
 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भूएका र िहािमा िगाउन सक्रकन ेसम्पलिहरूको लववरण र्क्रकन गरर 

सिै सम्पलिको िहाि रकमको दर आर्थयक ऐनमा समावशे गने । 
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 गाउँपालिकाको सम्पलि िहािमा िगाउने सम्ितधमा कार्यलवलध िजुयमा गरर कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने । 

 कार्यलवलधमा उल्िेलखि शियहरू पािाना भूए नभूएको आवलधक रुपमा अनुगमन गने । 
 

झ. लविी िाट प्राप् ि रकम (ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा एवम ्माटोजतर् वस्ि ुलविी) 
 

हािको अवस्था : लिख ुगाउँपालिकाको लसमाना भूएर िग ने लिख ुनदी र सहार्क खोिाको क्रकनार िथा 

िगर क्षेत्रिाट ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, माटो उत्खनन, सङ्किन िथा लनकासी भूई गाउँपालिका क्षेत्रमा 

उपर्ोग भूईरहकेो छ । लिख ुनदी, लसल्खु खोिा, कुवापानी खोिा, सत्िङु खोिा, जकेु खोिा, डुड ेखोिा र 

पोकिी खोिा क्षेत्रमा ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवाको क्रदगो एवम् वािावरणमैत्री सङ्किन गनय स्वीकृलि सलहि 

लविी कार्यको िालग हाि सािै मात्र प्रारलम्भूक प्रलिवेदन िर्ार गररएको हुनािे आर्थयक ऐनमा करको दर 

समावेश गररएको छैन । र्द्यलप र्स लशषयक अतिगयि गि आ.व.मा कुनै आर् सङ्किन गररएको छैन । 
 

सम्भूाव्यिा: गाउँपालिका भूएर िग ने लिखु नदी, लसल्खु खोिा, कुवापानी खोिा, सत्िङु खोिा, जुके खोिा, 

डुड े खोिा र पोकिी खोिा क्षेत्रमा ढुङ्गा, लगट्टी र वािुवाको क्रदगो सङ्किन⁄ उत्खनन् कार्यका िालग 

प्रारलम्भूक वािावरणीर् परीक्षण प्रलिवेदन िर्ार गरर सो प्रलिवेदन अनुसार सामातर् घरेिु औजार जस्ि ै

कुटो, कोदािो, सावेि, आक्रदको प्रर्ोगिाट दलैनक १००-३०० घ.लम. गरर वार्षयक ३२,३७२ घ.लम. ढुङ्गा, 

लगट्टी र वािुवा उत्खनन् िथा सङ्किन गनय सक्रकन ेपररमाण प्रस्िाव गररएको छ । वािावरण संरक्षण ऐन 

२०७६ िथा वािावरण सरंक्षण लनर्माविी २०७७ को लनर्म र लिखु गाउँपालिकाको वािावरण ििा 

प्राकृलिक िोि सरंक्षण ऐन २०७७ एवम् संलक्षप्त वािावरणीर् अध्र्र्न िथा प्रारलम्भूक वािावरन परीक्षण 

कार्यलवलध २०७७ अनुसार िर्ार गररएको उि प्रारलम्भूक वािावरणीर् परीक्षण प्रलिवेदन अनसुार 

गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४, ६, ८ र ९ का १९ लवलभूत न स्थानिाट गरर कुि ३२,३७२ घ.लम. 

पररमाणको प्रलि घ.लम. रु ३५० प्रलि घ.लम.का दरिे र्स लशषयक अतिगयि रु १,१३,३०,२००० राजस्व 

सङ्किन गनय सक्रकने अनुमान गररएको छ ।  
 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 अध्र्र्न प्रलिवेदनिे एकीन गरेको पररमाणमा सेक् का िगाई अमानििाट लविी गनयका िालग 

आवश्र्क प्रक्रिर्ा लमिाउने । 

 आर्थयक ऐन लनर्म लवपररि कार्य गने सेकेदारहरुिाई कावायही गने र दण्ड जरीवानाको प्रावधान 

समावेश गने । 

 नक्रदजतर् पदाथयको उत्खनन लनवायध रुपमा भूइरहकेोि े त्र्सिाई गाउँपालिकािे रोक् नका िालग 

पहि गनुयपने । 

 नक्रदजतर् पदाथयको लनकासी गनय सडक लनमायणमा संिग न भूएका लनकार्हरुसँग समतवर् गरर 

सहजीकरण गने । 
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पररच्छेद ४. आर् सङ्किनको ससं्थागि क्षमिा िथा सङ्किन अवस्था 
 

र्स पररच्छेदमा गाउँपालिकािे राजस्व पररचािनमा गरेका प्रर्ासहरु िथा आर् सङ्किननको अवस्थािाई 

छोटकररमा व्या्र्ा गररएको छ । र्सि ेगाउँपालिकाको आर् सङ्किनको िालग संस्थागि क्षमिामा सुधार 

गनय गनुयपने कार्यहरु पलहचान गनय सहर्ोग पुग ने छ ।  
 

४.१ राजस्व पररचािन सम्ितधी नीलि 
 

गाउँपालिकाको प्रभूावकारी राजस्व पररचािनका िालग कार्यपालिका िैसकिे नेपािको संलवधान र 

प्रचलिि काननुको अलधनमा रही आफ्नो कार्यक्षेत्रलभूत्र पररचािन गनय सक्रकने राजस्वका स्रोि, दार्रा र दर 

समेिको लवश् िषेण गरर आगामी आर्थयक वषयमा प्राप् ि हुन सक् ने राजस्वको अनुमान गने प्रर्ोजनाको िालग 

गाउँपालिका उपाध्र्क्षको सरं्ोजकत्वमा दहेार् िमोलजमको ५ सदस्र्ीर् राजस्व परामशय सलमलि गसन 

गरेको छ ।  
 

िालिका 3 : राजस्व परामशय सलमलि पदालधकारी िथा लजम्मेवारी 

ि.स.ं पद लजम्मवेारी 
१ गाउँपालिक उपाध्र्क्ष संर्ोजक 
२ प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि सदस्र् 
३ मलहिा कार्यपालिका सदस्र् सदस्र् 

४ कार्यपालिका सदस्र् सदस्र् 

५ िेखापाि सदस्र् सलचि 
 

गाउँपालिकाको िढ्दो खचय धात नका िालग र स्थानीर् िहको सामथ्र्य वृलि गनयका िालग गाउँपालिकाको 

राजस्व वृलि गनुयपन ेआवश्र्किा रहकेो छ । वियमान समर्मा नेपािको संलवधान िथा स्थानीर् सरकार 

सञ चािन ऐन, २०७४ र गाउँपालिकाको आर्थयक ऐनद्वारा गाउँपालिकािाई उपिधध लविीर् अलधकार 

िथा प्रचलिि कानून अनुकुि आतिरीक आर् र राजस्व पररचािनमा सुधार ल्र्ाउनको िालग ित्काि थप 

िथा र्ोजनावि प्रर्ास थाल्नुपने दलेखतछ । गाउँपालिकािे प्राप् ि स्वार्ि अलधकारको प्रर्ोग र स्थानीर् 

स्रोि साधनको पररचािन गनय गाउँपालिकाको राजस्व प्रशासन क्षमिा सुधार गनुयपने दलेखएको छ । 

गाउँपालिकािे उपर्ुि मानव स्रोिको व्यवस्था, क्षमिा लवकास िालिम, कम्प्र्ुिरीकृि राजस्व अलभूिेख 

िथा सूचना प्रणािी सलहि राजस्व पररचािनका िालग सुदढृ राजस्व शाखाको व्यवस्था गनुयपने दलेखतछ । 

र्सका साथै करको दर िथा दार्रा पलहचान एवम् लवश् िेषण गरर उपर्ुि नीलिगि व्यवस्था समेि गनुयपन े

आवश्र्किा दलेखतछ । नीलिगि सुधार, राजस्व शाखाको स्िरोत नलि, अनुगमन िथा लनर्तत्रण प्रणािीको 

स्थापना, उत् पे्ररणात्मक लवलधहरुको अविम्िन, नागररक केलतरि राजस्व प्रशासन करदािा लशक्षा जस्िा 

पक्षहरुिाई सम्वोधन गने गरर राजस्व क्षेत्रमा सुधार गनुयपने दलेखतछ । 
 

गाउँपालिकाको प्रभूावकारी राजस्व पररचािनका िालग कार्यपालिका िैसकिे नेपािको संलवधान र 

प्रचलिि काननुको अलधनमा रही आफ्नो कार्यक्षेत्रलभूत्र पररचािन गनय सक्रकने राजस्वका स्रोि, दार्रा र दर 

समेिको लवश् िषेण गरर आगामी आर्थयक वषयमा प्राप् ि हुन सक् ने राजस्वको अनुमान गने प्रर्ोजनाको िालग 

गाउँपालिका उपाध्र्क्षको सरं्ोजकत्वमा राजस्व परामशय सलमलििे लवलभूत न छिफि िथा िैसकहरु सम्पत न 

गरर राजस्वका दरहरु िथा राजस्व सम्ितधी नीलिगि लनणयर्हरु गाउँ सभूा समक्ष पेश गरर पुनसंरलचि 
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गाउँपालिकाको संवैधालनक व्यवस्थाको आधारमा गाउँपालिकािे चािु वषय २०७८⁄७९ को िालग आर्थयक 

ऐन पाररि गरेको छ । राजस्व परामशय सलमलिको िैसक िसी आतिरीक आर्को दर प्रस्िाि गरर गाउँसभूाि े

आर्का लशषयकगि दार्रा िथा उि दार्राका दरहरु राखी गाउँसभूा माफय ि आर्थयक ऐन सवय सहमलिि े

पाररि गररएको छ । गाउँपालिकािे राजस्व िथा कर सङ्किन कार्यिाई थप प्रभूावकारी िनाउनका 

आगामी आ.व.िाट िागु हुने सिै क्रकलसमको राजस्व िथा कर सङ्किनको शुरुवाि गने नीलि लिएको छ । 

चािु आ.व.मा आतिररक आर्िफय  जम्मा रु १,६५,००,००० सङ्किन हुन े अनमुान गरेको छ । लिख ु

गाउँपालिकामा कर सङ्किन कार्य अपेक्षा अनुसार कर उसाउन नसक्रकरहकेो अिस्था छ । र्सका अलिररि 

गाउँपालिकािे राजस्व पररचािन िथा सुधार सम्ितधी नीलि िजुयमा गनय आवश्र्क दलेखतछ ।  
 

गाउँ सभूािे लनम् न नीलि िथा कार्यिमहरु अविम्िन गनय आवश्र्क दलेखतछ । 
 

 आतिरीक आर् वृलि गने सम्भूावनाका सम्भूाव्य सिै क्षेत्रहरुको अध्र्र्न, पलहचान गरर व्यवलस्थि 

ढङ्गिे करको दार्रामा ल्र्ाउने । र्सका िालग आवश्र्क संर्तत्र लनमायण गरर पररचािन गने । 

 गाउँपालिकाको आतिररक आर् अलभूिृलि गनय करको दार्रािाई िढाउँदै सहभूालगिामूिक कर 

नीलि अविम्िन गने ।  

 स्थानीर् सरकार सञ चािनको मूि आधार आतिररक आर् भूएकािे गाउँिासी, उद्योग वालणज्र् 

सङ्घ, टोिसुधार सलमलिहरु, स्थानीर् शैलक्षक संस्थाहरुसँग सहकार्य गरर कर सचेिना िथा 
अलभूिृलि कार्यिम माफय ि कर अलभूर्ानिाई अलघ िढाउने ।  

 कर र राजस्व प्रशासनिाई चुस्ि र दरुुस्ि िनाउन सिै वडा कार्यिर्को कम्प्र्ुटरहरुमा सफ्टवेर्र 

जडान र इ-कनेक्सनको माध्र्मद्वारा गाउँपालिकामा जोड्ने । 

 सूचना र प्रलवलधको माध्र्मिाट गाउँपालिकामा सेवाग्राहीको गुनासो सम्िोधन गररने पररपाटी 

लवकास गने ।  

 लवगि दलेखका अलभूिेखहरुिाई कम्प्र्ुरकृि गरर सुरलक्षि रा् ने प्रर्त् न गने । 
 िलक्षि वगयिाई व्यवसार् प्रलि आकर्षयि गनय मलहिा र अपाङ्गिा भूएका धर्लिहरुको नाममा दिाय 

भूएका व्यवसार्हरुिाई िोक्रकएको व्यवसार् करमा १० प्रलिशि छुट क्रदने । 

 घरवहाि कर लनधायरण प्रर्ोजनाथय लनलश् चि मापदण्ड वनाई घर वहाि दर लनधायरण गने । असोज 

मसाति सम्म एकमुष् ट वार्षयक वहाि कर वुझाउन आउने घरधनी/व्यवसार्ीिाई वार्षयक वहाि 

करको १० प्रलिशि छुट क्रदने । 

 करदािा लशक्षा प्रभूावकारी िनाउने । 

 करका दर र दार्रा वैज्ञालनक आधारमा लवश् िषेण गरर लवस्िार गने । 

 राजस्व प्रशासन सूचना प्रलवलधमा आधाररि िनाई सुदकृ्रढकरण गने । 

 कमयचारी िथा जनप्रलिलनलधहरुको क्षमिा लवकासका िालग आवश्र्क िालिम िथा भ्रमणको 

धर्वस्था गने । 

 व्यवसार् कर, घरभूाडा कर र जगगा भूाडा कर िगार्िका सम्पूणय आतिरीक आर्का स्रोिहरु 

सङ्किनका िालग िर्ार पाररएको कर नीलििाई प्रभूावकारी रुपमा कार्ायतवर्न गने । 

 आतिररक आर्को क्रदगो अलभूवृलिका िालग गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेा सम्पलि िहािमा 

क्रदने नीलििाई प्रभूावकारी रुपमा कार्ायतवर्न गने ।  

 िढी कर लिने व्यलि⁄संस्थािाई कार्यलवलध िनाई पुरस्कृि गने । 
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 लशषयकगि राजस्व सङ्किनिाई व्यवलस्थि गने । 

 सिै प्रकारका व्यवसार्िाई करको दार्रामा ल्र्ाउने । 

 प्राकृलिक िथा नदीजतर् िोिको उपर्ोगिाई करको क्षेत्रलभूत्र ल्र्ाउने । 

 भूवन िथा नक्शा पासिाई अलनवार्य गने । 

 अनुगमन िथा मुल्र्ाङ्कन समर्ावि िथा वैज्ञालनक िनाउने । 

 गाउँपालिका क्षेत्रमा नर्ाँ घर लनमायण गदाय भूवन लनमायण संलहिा २०७२ िाई पूणय रुपमा पािना 

गनय अलभूपे्रररि गने िथा गाउँपालिका घोषणा हुनुअलघ िनेका घरहरुिाई समेि लनधायररि 

मापदण्डमा नक्सापास र लनर्लमि गने अलभूर्ानिाई लनलश् चि समर्सीमा िोकी कार्ायतवर्न गने ।  

 गाउँपालिकालभूत्र रहकेा लवलिर् संस्थाहरुको अनुगमन िथा लनर्मन गरर लवषर्गि कार्यप्रलि 

उिरदार्ी िनाउने । 
 

४.२ आर् सङ्किनको ससं्थागि क्षमिा 
 

जगगा संरचनामा गाउँपालिकािे राजस्व सङ्किनको िालग आर्थयक प्रशासन उपशाखा अतिगयि राजस्व 

िथा आर्थयक प्रशासन इकाई गसन गररएको छ । राजस्व सङ्किनका िालग िेखापाि, आिेप, प्रशासन 

सहार्क चौथो र कार्यिर् सहर्ोगी गरर चार जना कमयचारीहरु राजस्व िथा आर्थयक प्रशासनमा कार्यरि 

छन् । गाउँपालिकाका खररद गररएको सफ्टवेर्रमाफय ि वडा कार्ायिर्हरु र गाउँपालिकामा राजस्वको 

सङ्किन िथा अलभूिेखीकरण गररंद ैआएको छ ।  
 

   

फोटो १: आर्थयक प्रशासन उपशाखा अतत्रगि राजस्व िथा आर्थयक प्रशासन ईकाई 
 

स्थिगि अविोकन िथा लवलभूत न सूचनाका आधारमा हदेाय हाि गाउँपालिकाको राजस्व सङ्किनको 

अवस्था दहेार् अनुसार रहकेो छ । 
 

 गाउँपालिकाका िेखापाि, आिेप र प्रशासन सहार्किाई राजस्व सम्वतधी लजम्मेवारी क्रदइएको ।  

 राजस्व प्रशासनको िालग सफ्टवेर्र खररद भूएको र सोही सफ्टवेर्र प्रर्ोग गरर राजस्व सङ्किन 

कार्य भूइरहकेो । 

 वडा कार्ायिर्हरूिाट मूििः भूूलम कर (मािपोि), सम्पलि कर, पञ जीकरण, लसफाररस दस्िुरहरु 
र व्यवसार् कर, खानी रोर्ल्टी, सवारी कर, आक्रद सङ्किन गने गररएको । 
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 गाउँपालिका कार्यिर्िाट घर िहाि कर, िहाि लवटौरी कर, व्यवसार् रलजष्  ेशन कर, सरकारी 

सम्पलिको िहाििाट प्राप् ि आर्, घर जगगा रलजष्  ेशन शुल्क, सरकारी सम्पलिको लविी, तर्ालर्क 

दस्िुर, पररक्षा शुल्क, खानी रोर्ल्टी, अतर् प्रशासलनक सेवा शुल्कहरु, लसफाररस दस्िुर, नक्शा 

पास, टेण्डर लविी जस्िा राजस्व सङ्किन हुने गरेको छ । 

 वडा कार्ायिर्हरूि ेमलहनाभूर सङ्किन भूएको रकम एकमुष् स िैङ्क दालखिा गरर मालसक रुपमा 

जम्मा गने गररएको । 

 राजस्व सङ्किनको लजम्मेवारी पाएका कमयचारीहरुका िालग थप िालिम िथा अलभूमखुीकरण गनय 

सक्रकने । 

 हािसम्म राजस्व सङ्किन िथा त्र्सको प्रभूावकारीिाका िालग अनुगमन िथा मुल्र्ाङ्कन 

नभूएको । 

 राजस्व सङ्किनमा वडास्िरमा कम्प्र्ुटरिाट लवि लप्रतट गरर प्रर्ोग भूइरहकेो ।  

 राजस्व िजेट िथा प्रलिवेदन प्रणािी िोक्रकएको ढाँचामा भूएको ।  

 आर्थयक ऐन र र्थाथय सङ्किन िीचको िािमेि केही सुधार गनय सक्रकने । 
 

४.३ आतिररक आर् पररचािन 
 

र्स गाउँपालिकाको कुि आर्मा आतिररक आर्को लहस्सा िमागि रुपमा केही िढ्दो छ । आतिररक 

आर्िफय  सम्पलि कर, मािपोि (भूूलम कर), खानी रोर्ल्टी, व्यवसार् रलजष्  ेशन/कर दस्िुर, घर िहाि कर, 

िहाि लवटौरी कर, घर जगगा रलजष्  ेशन, लसफाररश दस्िरु, िथा अतर् प्रशासलनक सेवा सुल्क र्हाँका मु्र् 

स्रोिका रुपमा रहकेो छ । हािै मात्र लिखु नदी िथा सहार्क खोिाहरुका क्रकनारािाट १९ स्थानिाट घरेि ु

औजार जस्िै कुटो, कोदािो, सावेि, आक्रदको प्रर्ोगिाट ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, माटो उत्खनन, सङ्किन 

िथा लनकासी कार्य गनय प्रारलम्भूक वािावरण प्रलिवेदन िर्ार गररएको हुनाि े टेण्डर गरर नदीजतर् पदाथय 

लनकासी िथा लविी शुल्किाट राजस्व सङ्किन हुन सक् ने दलेखतछ । िसथय गाउँपालिकाको िालग आगामी 

क्रदनमा समेि आतिररक आर्िफय  सम्पलि कर, भूूलम कर, व्यवसार् कर, घर िहाि कर, खानी रोर्ल्टी, 

ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा लविी कर, लसफाररस र दस्िुर नै मु् र् िथा क्रदगो क्षेत्र हुन ्। गाउँपालिकाकािाट प्राप् ि 

िथ्र्ाङ्क अनुसार गाउँपालिकािे लवगि आ.व. २०७६⁄७७ र २०७७⁄७८ मा सङ्किन गरेको र्थाथय आर् 

िथा चािु आ.व.का िालग गररएको अनुमान सम्ितधी आर् लववरण दहेार् िालिकामा प्रस्िुि गररएको छ:  
 

िालिका 4 : गाउँपालिकाको आर् सङ्किनको अवस्था (रु हजारमा) 

लस.न.ं आर्को लशषयक २०७६⁄७७ को 

र्थाथय आर् 

२०७७⁄७८ को 

र्थाथय आर् 

२०७८⁄७९ को 

प्रस्िालवि आर् 

१ आतिररक राजस्व १८८२.८७१ ३९६७.५४२ १६५०४.२०९ 

१.१ स्थानीर् कर ६९७.३४७ १३५१.१३४   

१.१.१ सम्पलि कर ३६०.५०५ ५२५.८२८ ६६०.००० 

१.१.२ भूूलम (मािपोि) कर १२५.८८६ २४५.९०३ ३१०.००० 

१.१.३ घर िहाि कर १४४.९९५ १३८.४७८ १२०.००० 

१.१.४ िहाि लवटौरी कर १२.००० १०१.३०० ६०.००० 

१.१.५ लवज्ञापन कर     १०.००० 

१.१.६ मनोरञ जन कर     १०.००० 
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१.१.७ व्यवसार् कर ५३.९६१ ३३९.६२५ ४५०.००० 

१.२ गरै कर राजस्व ११८५.५२४ २६१६.४०८ ४०४०.०००  

१.२.१ रेलडर्ो सञ चािन दस्िरु १२.६००   १५.००० 

१.२.२ कृलष िथा पशुजतर् वस्िुको व्यवसालर्क 

कारोवारमा िाग ने कर 

  ६.८०० १०.००० 

१.२.३ खानी रोर्ल्टी   ११८०.००० १०००.००० 

१.२.४ सरकारी सम्पलिको िहाििाट प्राप् ि आर्   १९३.७०० १२७०.००० 

१.२.५ पर्यटन सेवा शुल्क     १०.००० 

१.२.६ घर जगगा रलजष्  ेशन   २५२.९६६ ३००.००० 

१.२.७ सरकारी सम्मलिको लविीिाट प्राप् ि रकम   १६५.००० ७०.००० 

१.२.८ अतर् लविीिाट प्राप् ि रकम ८१.०००   १०.००० 

१.२.९ तर्ालर्क दस्िुर ३.००० ३.६८० ५.००० 

१.२.१० पररक्षा शुल्क ४९.३०० ४७.१०० ४०.००० 

१.२.११ अतर् प्रशासलनक सेवा शुल्क ४३.७७४ १३१.२०४ १५०.००० 

१.२.१२ पार्क्कय ङ्ग शुल्क     १०.००० 

१.२.१३ लसफाररस दस्िुर ४४५.८६४ २८५.०६६ ४००.००० 

१.२.१४ नािा प्रमालणि दस्िुर ३३.६०० ३४.५८० ५०.००० 

१.२.१५ अतर् दस्िुर ७७.३२५ ६९.९१२ ९०.००० 

१.२.१६ प्रशासलनक दण्ड जररवाना र दस्िुर र 

नक्सा पास सेक् का पट्टा 

३८.५६१ ११.३५५ १०.००० 

१.२.१७ व्यवसार् दिाय शुल्क २७६.४००     

१.२.१८ व्यलिगि घटना दिाय लविम्व शुल्क १०२.२०० ३७.०१० ४००.००० 

१.२.१९ िेरुजु २१.९०० १९८.०३५ २००.००० 

२ राजस्व वाडँफाँट ३६३५२.५६६ ४७४६३.८६९ ५९२८७. 

२.१ िाँडफाँट भूई प्राप् ि हुने मूल्र् अलभूवृलि कर ३३८२५.८०७ ४५२६७.४२५ ५६९१८.००० 

२.२ िाँडफाँटिाट प्राप् ि हुने सवारी साधन कर २५२६.७५९ २१९६.४४४ २३६९.००० 

२.३ िाँडफाँटिाट प्राप् ि हुने रोर्ल्टी       

  जम्मा (क) ३६३५२.५६६ ४७४६३.८६९ ५९२८७.००० 

३ िाह् र् अनदुान       

३.१ नपेाि सरकारिाट प्राप् ि अनदुान २३३१८२.७८९ २८९३३९.००६ ३०९११०.००० 

३.१.१ लविीर् समालनकरण अनुदान ७२०००.००० ७४८००.००० ७९०००.००० 

३.१.२ शशिय अनुदान चाि ु १६११८२.७८९ २०७९०९.०८० १५६६१०.००० 

३.१.३ शशिय अनुदान लज.लप.ई. सोधभूनाय हुन े

अनुदान 

    ५१००.००० 

३.१.४ शशिय अनुदान आई.लड.ए. सोधभूनाय हुन े

ऋण  

    ५६००.००० 

३.१.५ शशिय अनुदान एस.एस.लड.लप. सोधभूनाय हुन े

अनुदान 

    २१००.००० 

३.१.६ शशिय अनुदान र्ुरोलपर्न र्ुलनर्न नगद 

अनुदान 

    ८००.००० 
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३.१.७ शशिय अनुदान पँुलजगि नगद अनुदान     १५२००.००० 

३.१.८ शशिय अनुदान पँुलजगि आतिररक ऋण     १०२००.००० 

३.१.९ शशिय अनुदान एस.एस.लड.लप. सोधभूनाय हुन े

अनुदान 

    ७००.००० 

३.१.१० शशिय अनुदान एस.लड.लस नगद अनुदान     ७४००.००० 

३.१.११ समपुरक अनुदान      १३९००.००० 

३.१.१२ लवशेष अनुदान      १२५००.००० 

३.१.१३ शशिय अनुदान एस लड लस - साना ससंचाई   ६६२९.९२६   

३.२ प्रदशे सरकारिाट प्राप् ि अनदुान ३३५९६.४५४ १९५८९.००० २३३२८.००० 

३.२.१ लविीर् समालनकरण अनुदान ८३६०.४५४ ६९९३.००० ४३०८.००० 

३.२.२ शशिय अनुदान चाि ु ११४७५.००० २५९६.००० ५६२०.००० 

३.२.३ शशिय अनुदान पँुलजगि     ३४००.००० 

३.२.४ समपुरक अनुदान  १००००.००० १००००.००० १००००.००० 

३.२.५ लवशेष अनुदान २४४१.०००     

३.२.६ प्रदशे स्वास्थ्र् कार्ायिर्िाट प्राप् ि शशिय 

अनुदान 

८२०.०००     

३.२.७ कोरोना रोग रोकथाम िथा उपचार कोष ५००.०००     

३.३ धरौटी आर् १२०१.९५३ २६३७.१८२ १०८४४.२९० 

३.३.१ गि वषयको नगद मौज्दाि १३०.०४५ ७७५.४०८ १०८४४.२९० 

३.३.२ र्स वषयको आर् १०७१.९०८ १८६१.७७४   

३.४ लवलवध सहर्ोग, कार्यिम ७३०२७.६८४ ६९०८८.९७९ ६१५१६.००० 

३.४.१ सामालजक सरुक्षा ५५१९०.००० ५९०१६.००० ५९०१६.००० 

३.४.२ स्थानीर् सरकार सहर्ोग कार्यिम       

३.४.३ स्थानीर् लवकास साझेदारी कार्यिम १००००.००० २९९७.०००   

३.४.४ पर्यटन पूवायधार लवकास आर्ोजना ५०००.०००     

३.४.५ रालष्  र् पलञ जकरण लवभूाग ९३०.०९६     

३.४.६ एकीकृि स्वास्थ्र् पूवायधार लवकास कार्यिम   १३६८.६४८   

३.४.७ प्रकोप व्यवस्थापन कोष १६२६.९०० ४१९१.४००   

३.४.८ लजल्िा समतवर् सलमलि     २५००.००० 

३.४.९ अतर् आर् २८०.६८८ १५१५.९३१   

  जम्मा (ख) ३४१००८.८८० ३८०६५४.१६७ ४०४७९८.२९० 

  कुि जम्मा (क र ख) ३७७३६१.४४६ ४२८११८.०३६ ४६४०८५.२९० 

 

र्स गाउँपालिकाको आर् सरंचना हदेाय कुि आर्मा आतिररक आर्को लहस्सा कररव १ प्रलिशि भूतदा कम 

रहकेोमा चािु आ.व. २०७८⁄७९ मा केही वृलि हुने अनुमान गररएको छ । र्द्यलप आतिररक स्रोिमा िैङ्क 

मौज्दाि िगार्ि धरौिी रकम समेि एकमुष्ठ रकम रालखएको हुनसक्छ जसको कारण आतिररक आर्को 

लहस्सा केही िढ्न गएको हुन सक्छ । गाउँपालिकाको समग्र आर्को प्रमुख स्रोिको रुपमा सङ्घीर् िथा 

प्रदशे सरकारिाट प्राप् ि हुन ेराजस्व वाँडफाँड र अनुदान िापिको रकम रहकेो दलेखतछ । गाउँपालिकाको 

समग्र आर्को सारांश दहेार् िमोलजम रहकेो छ: 
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िालिका 5 : गाउँपालिकाको कुि आर्मा र्ोगदान (रु हजारमा) 

आर् लशषयक २०७७⁄७८ को र्थाथय आर् २०७८⁄७९ को अनमुालनि आर् 

रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

आतिरीक आर् ३९६७.५४ ०.८३ ५६६०. १.०७ 

राजस्व िाँडफाँटिाट प्राप् ि आर् ४७४६३.८७ ९.९ ५९२८७ ११.२१ 

िाह् र् अनुदान ४२८११८.०४ ८९.२८ ४६४०८५ ८७.७२ 

कूि जम्मा ४७९५४९.४५ १००.०० ५२९०३२.२९ १००.०० 

 

४.४ राजस्व पररचािनमा रहकेा सवािहरु  
 

गाउँपालिकाको स्थानीर् आतिरीक आर् पररचािनमा नर्ाँ व्यवस्था अनसुारको क्षमिा लवकास गनय 

आवश्र्क दलेखतछ । आतिरीक आर् पररचािनमा दलेखएका सवािहरुिाई सम्वोधन गनय लनम् न कार्यहरु गनय 

आवश्र्क दलेखतछ ।  
 

४.४.१ राजस्व प्रशासनका िालग उपर्िु सगंसन लनमायण 
 

राजस्व पररचािन क्षमिा सधुार िथा राजस्वको स्रोि र आधारहरु वृलि गनय गाउँपालिकामा राजस्व िथा 

आर्थयक प्रशासन इकाईका कमयचारीको क्षमिा अलभूवृलि गनुय पलहिो कार्यको रुपमा दलेखतछ । 

गाउँपालिकाको नर्ाँ क्षेत्र िथा पररवर्ियि राजस्व अलधकारको आधारमा गाउँपालिकािे भूौलिक सुलवधा, 

उपर्ुि मानव संसाधन व्यवस्था, क्षमिा लवकास िालिम, कार्यलवलध, सूचना िथा अलभूिेख प्रणािीको 

आवश्र्किा दलेखतछ । त्र्सका अलिररि वडाहरुिाट समेि िोक्रकएका लशषयकहरुमा आर् सङ्किन गनय 

क्षमिा लवकास गरर आवश्र्क स्रोि िथा साधन उपिधध गराउन आवश्र्क रहकेो दलेखतछ । 
 

४.४.२ आर्थयक ऐनमा सधुार 
 

गाउँपालिकािे आर्थयक ऐन िजुयमा गरर स्वीकृि गरेको छ िर सो ऐनिाई अतिर सरकारी लवि व्यवस्थापन 

ऐन २०७४ वमोलजम सुधार गरर व्यवहाररक िथा वस्िुपरक िनाउनुपने दलेखतछ । गाउँपालिकाको आर्थयक 

ऐन, २०७८ मा लनधायरण गररएको कर िथा गैर करहरुको दर वैज्ञालनक िवरिे लनधायरण गनुयका साथै खानी 

रोर्ल्टी िगार्ि हाि सङ्किन भूईरहकेो राजस्वका लशषयक छुटेको दलेखतछ । र्स्िै, पररवर्ियि व्यवस्था 

अनुसार सिै जगगा जमीनमा सम्पलि कर िगाउन नपाइने भूएकािे सम्पलि कर िगाउन आर्थयक ऐनिाई 

सोही अनुसार पररमाजयन गनुयपनेछ । गाउँपालिकाको धरैे क्षेत्रहरु ग्रालमण भूेगमा पदयछन् । त्र्सैि े गाँउ, 

िजार िथा रणनीलिक सडक आसपासको क्षेत्रमा जमीनको मूल्र् र उपर्ोलगिामा व्यापक अतिर हुन े

भूएकोिे जमीनको उत्पादन, उपर्ोलगिा र सडक पहुचँको आधारमा कर लिने प्रणािीको लवकास हुन सकेमा 

कर पलन िढी सङ्किन हुने र िढी वैज्ञालनक समेि हुने दलेखतछ । ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, आक्रदको उत्खनन, 

सङ्किन िथा लविीको िालग प्रारलम्भूक प्रलिवेदन िर्ार भूईसकेको हुनािे सो को कर र साथै नर्ा ँ

सम्भूावना भूएका करका क्रकलसमहरुको पलहचान िथा उपर्ुि करको लनधायरण गरर आर्थयक ऐनमा समावेश 

गररनुपने दलेखतछ ।  
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४.४.३ आतिररक आर् पररचािन नीलि िथा कार्यलवलध 
 

गाउँपालिकािे आर् पररचािन सम्ितधी नीलि िथा मु्र् आर् शीषयकहरुिाट आर् सङ्किन गनय स्पष् ट 

कार्यलवलध िर्ार गरर वडा सलमलिहरूिाई समेि उपिधध गराउन ु पदयछ । र्समा आर् सङ्किन गन े

िररका, प्रलिवेदन िुझाउने ढाँचा, नगद दालखिा सम्ितधी व्यवस्था, अनुगमन जस्िा लवषवस्िु पदयछन् । 
 

४.४.४ राजस्वका दर लनधायरण िथा प्रचार प्रसार 
 

गाउँपालिकािे हािको कानुनी व्यवस्था अनुसार राजस्व सङ्किनका िालग दर लनधायरण गररएको 

भूएिापलन त्र्सको प्रचार प्रसारको कमी रहकेो दलेखतछ । त्र्सैगरी करदािािाई आफूिे लिनुयपने कर रकम र 

लशषयक सम्वतधी जानकारी उपिधध गराउन कर लशक्षा कार्यिम िथा जनचेिनामुिक कार्यिमहरु सञ चािन 

गनुयपने हुतछ । साथै करदािाहरुिे समर्मा राजस्व नलिरेमा दण्ड जररवाना िाग ने लवषर्मा पलन प्रचार 

प्रसार गनुय पदयछ । 
 

४.४.५ िथ्र्ाङ्कमा आधाररि अलभूिखे 
 

गाउँपालिकािमा आतिररक आर्को अलधकिम पररचािनका िालग र्सका आधारहरूको अलभूिेख 

अद्यावलधक हुनु जरुरी छ । गाउँपालिकािाई प्राप् ि राजस्वका अलधकारसँग सम्िलतधि व्यलिगि 

सम्पलिहरू, व्यापार व्यवसार्हरू, सेवा सुलवधाहरू आक्रदको अलभूिेख िर्ारी िथा अद्यावलधक गनय 

आवश्र्क रहकेो छ । अद्यावलधक अलभूिेख लिना राजस्व सम्ितधी नीलि लनधायरण, प्रक्षेपण, असुिी 
व्यवस्थाको अनुगमन प्रभूावकारी हुन सक्दनै । 
 

४.४.६ समतवर् सरं्तत्र 
 

राजस्व पररचािन नीलि लनमायण, शुल्क िथा दस्िुरको दर लनधायरण, राजस्व सङ्किन लवलध लनधायरण 
जस्िा कार्यमा आतिररक िथा वाह् र् लनकार्हरूसँग समतवर् अपररहार्य हुतछ । र्सका िालग राजस्वका 

आधार लनधायरण िथा दरहरूमा पररमाजयनका िालग राजस्व परामशय सलमलिको भूूलमकािाई सक्रिर् िथा 

प्रभूावकारी िनाउनु पदयछ । आर् सङ्किनमा वडा सलमलिको भूूलमकािाई स्पष् ट व्या्र्ा गरर वडा र 

राजस्व शाखािीच लनरतिर समतवर् हुन जरुरी दलेखतछ । त्र्सैगरी राजस्व िाँडफाँट सम्ितधमा केतर, प्रदशे 
िथा अतर् स्थानीर् िहहरूसँग समतवर् गनय आवश्र्क पहि गनुयपने दलेखतछ । राजस्व प्रशासनिाई 

प्रभूावकारी िनाउन जनप्रलिलनधीहरुिे लनर्लमि अनुगमन र छिफि गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदािा 

केलतरि समुदार्हरुसँग छिफि गरर नर्ाँ करका लशषयकहरु कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 
 

४.४.७ चहुावि लनर्तत्रण, पारदर्शयिा र जवाफदलेहिा 
 

आर्को सङ्किन अवस्थाको अनुगमन गरर राजस्व चुहावट भूएको पाइएमा त्र्सिाई लनर्तत्रण गनय ित्काि 

आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । गाउँपालिकािे आर् व्यर्को लववरण आवलधक रूपमा प्रकाशमा ल्र्ाउनु, 
करदािासँग लनतिर सम्वाद गनुय, सूचना प्रलवलध िथा सामालजक लमलडर्ामाफय ि् राजस्व र करिाट प्राप् ि 
आर्िाई के के लशषयकमा खचय गररर्ो भूत ने लववरणिारे जनिा िथा सरोकारवािािाई जानकारी गराउन ु

र्स क्रदशािफय को केही सकारात्मक प्रसासहरू हुन सक्दछन ्।  
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पररच्छेद ५. राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

 

र्स पररच्छेदमा प्राथलमक िथा लद्विीर् स्रोििाट सङ्कलिि सूचना लवश् िषेण िथा अतिर्क्िय र्ािाट िर्ार 

गररएको लिख ुगाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना प्रस्िुि गररएको छ ।  
 

५.१ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
 

गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको िालग लिने रणनीलि, कार्यनीलि र कार्यर्ोजनाहरु दहेार् 

िमोलजम रहकेा छन ्।  
 

५.१.१ रणनीलि िथा कार्यनीलि 
 

सालवकका ६ वटा गाउँ लवकास सलमलिहरु लमिाएर गसन गररएको र्स गाउँपालिकामा लवद्यमान कानून 

प्रदि केही राजस्व अलधकारहरु हािसम्म प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सक्रकएको दसेखंदनै । अकोिफय  गाउँपालिकाि े

िजुयमा गरर जारी गरेका कानूनहरु समेिमा सामतर् सुधार िथा पररमाजयनको गुतजार्स रहकेो दलेखएकोि े

गाउँपालिकािे र्सिफय  लवशेष ध्र्ान क्रदनुपने दलेखतछ । र्ी िथ्र्हरुिाई समेि दलृष् टगि गरर आतिरीक 

राजस्व पररचािन सम्ितधमा दहेार् अनुसार रणनीलिहरु अविम्वन गनुयपने दलेखतछ ।  
 

 राजस्व सम्ितधी काननूी व्यवस्थामा सुधार गरर आवश्र्क परे करको दर घटाई आतिरीक आर्को 

दार्रा फराक्रकिो िनाउन े।  

 राजस्व प्रशासनको संस्थागि सुदढृीकरण गरर व्यवलस्थि िनाउने । 

 राजस्व प्रणािीिाई सरि, सहज, करदािामैत्री, पारदशी र समावेशी िनाउने । 

 समतवर् र सहकार्यको अलभूवलृि गररने । 
 

िालिका 6 : राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको रणनीलि िथा कार्यनीलि 

रणनीलि कार्यनीलि 
राजस्व सम्ितधी 

कानूनी व्यवस्थामा 

सुधार गरर आतिरीक 

आर्को दार्रा 

फराक्रकिो िनाउने । 

 गाउँपालिकामा राजस्वसँग सम्िलतधि आवश्र्क ऐन िथा लनर्महरु िजुयमाका 

साथै िजुयमा भूईसकेका ऐन लनर्मिाई सुधार गरर अझ िढी व्यवहाररक िथा 

वैज्ञालनक िनाउँद ैिलगने छ । 
 कर िथा सेवा शुल्किाई सम्िलतधि करदािा एवम् लवषर् क्षेत्रसँग आवि 

गराउँद ैिगानी गररनेछ । 
 कर, शुल्क, सेवा शुल्क आक्रदको दर िथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजी क्षेत्र िथा 

सरोकारवािाहरुसँग परामशय गने पिलिको संस्थागि लवकास गररने छ । 
 करको भूार िहन क्षमिा समेिका आधारमा कर नीलििाई लववेकसम्मि र 

प्रगलिलशि िनाइने छ । 
 राजस्व स्रोिका दार्राको र्क्रकन िथ्र्ाङ्क सङ्किन गरर सम्भूाव्यिाका 

आधारमा समर् सापेक्ष रुपमा करदािाहरुको सङ््र्ा िढाउँद ैिलगने छ । 
 राजस्वको स्रोि वृलि गने पँूजी िगानीको सम्भूाव्यिा अध्र्र्न गररन ेछ । 
 सम्पलि मूल्र्ाङ्कन सम्ितधी लसफाररसिाई लनलश् चि आधार र मापदण्डमा 

आवि गरर एकरुपिा कार्म गररने छ । 
 आतिरीक राजस्वका लवलभूत न स्रोिहरुिारे सम्भूावना अध्र्र्न, पलहचान, 
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स्रोिहरुको र्क्रकन िथ्र्ाङ्क, सूचना सङ्किन गनय कार्यदिहरु िनाई वडागि 

रुपमा पररचािन गररने छ । करका स्रोि अनसुारका िथ्र्ाङ्क हरेक वषय 

आवलधक गररने छ । 
 गाउँपालिकामा पर्यटन प्रवियन गनय पूवायधारहरुको लवकास गनुयका साथै पर्यटन 

लवकासमा र्स गाउँपालिकामा रहकेा ऐलिहालसक धरोहर िथा वस्िीको 

संरक्षण िथा लवकास गनय लनजी क्षेत्रसँग साझेदारीको पहि गररने छ । 
 पूवायधार उपर्ोग दस्िुर, घर िहाि कर, व्यवसार् कर जस्िा स्रोि पररचािन 

गनय दर लनधायरण गदाय समेि लछमेकी पालिका र अतर् करदािासँग छिफि 

िथा परामशय गररने छ । 
 लनर्लमि एवम् िढी कर लिन ेकरदािािाई सम्मान गररने छ । 
 समर्मा कर लिने करदािािाई प्रोत्साहन िथा िक्र्ौिा रा् ने करदािािाई 

जररवाना िगाइन ेछ । 
राजस्व प्रशासनको 

संस्थागि सुदढृीकरण 

गरर व्यवलस्थि 

िनाउने । 

 गाउँपालिकाको समग्र राजस्व पररचािन सम्ितधी नीलिहरुिाई कार्ायतवर्न 
गनय राजस्व शाखाको सुदढृीकरण गरर क्षमिावृलि गररने छ । 

 गाउँपालिकाको राजस्व शाखामा स्वीकृि संगसन संरचना अनुसारको दरितदी 
पूर्िय गररने छ । 

 राजस्व परामशय सलमलि, राजस्व शाखा र वडा कार्ायिर्का कमयचारीहरुको 
क्षमिा अलभूवृलि गररन ेछ । 

 राजस्व शाखाका िालग खररद गररएको आवश्र्क उपकरण सफ्टवेर्र िमश 

वडा कार्ायिर्हरुसँग सूचना सञ जािमा जोड्द ैिलगने छ । स्थानीर् करिारे 

सवयसाधारणिाई जानकारी गराउने करदािा लशक्षा िथा सचेिना कार्यिम 

समुदार्⁄टोि एवम् वडास्िरमा सञ चािन गररन ेछ । 
 प्रादलेशक िथा लजल्िाका स्थानीर् िह स्िरमा राजस्व पररचािन िारे ज्ञान 

सीप, अनुभूव आदान-प्रदान गररने छ । 
 राजस्व सम्ितधी आतिरीक लनर्तत्रणको व्यवस्थाको िालग राजस्व रलसद 

लनर्तत्रण खािा रालखने छ र प्रत्र्ेक वडािाट मालसक रुपमा स्रोि खुल्ने गरर 

राजस्वको प्रलिवेदन लिने प्रणािी अविम्वन गररने छ । 
राजस्व प्रणािीिाई 

सरि, सहज 

करदािामैत्री, 

पारदशी र समावेशी 

िनाउने । 

 कर सङ्किनमा र्थासम्भूव लनजी क्षेत्र, उपभूोिा सलमलि एवम् सहकारी 

संस्थासँग सहकार्य गररने छ । 
 कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सम्ितधी सूचनाहरुमा नागररकहरुको 

पहुचँ पुय र्ाईन ेछ । कर⁄राजस्व सूचना जानकारी अधयवार्षयक एवम् वार्षयक 

प्रलिवेदन गाउँपालिकाको वेभूसाईटमा रालखने छ । साथै र्स्िो सूचनाहरु 

गाउँपालिका िथा वडा कार्ायिर्को सूचना पाटीमा टाँस गने व्यवस्था 

लमिाईने छ । 
 करदािा लशक्षा, कर सम्ितधी जनचिेनामूिक कार्यिमहरु सञ चािन गररने । 
 मलहिा, अपाङ्गिा भूएका व्यलि िथा गररि िथा कमजोर आर्थयक 

अवस्थाका स्थानीर् व्यवसार्ी िथा घरमूिीहरुिाई करमा लवशेष छुटको 

व्यवस्था लमिाईने छ । 
समतवर् र सहकार्यको 

अलभूवृलि गररने छ । 
 पर्यटन शुल्क िथा प्राकृलिक स्रोिमा आधाररि करका सम्ितधमा लछमेकी 

पालिकाहरुसँग समेि समतवर् िथा सहकार्य गररने छ । 
 िालझएका नीलिगि व्यवस्था संशोधनका िालग आवश्र्क समतवर् गररने छ । 
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 राजस्वसँग सम्िलतधि लवषर् प्रदशे सरकार िथा लजल्िा सम्तवर् सलमलिसँग 
लनर्लमि अतिर्क्िय र्ा गररन े छ । र्सैगरी लजल्िाका अतर् लछमेकी स्थानीर् 

िहहरुसँग समतवर् िैसक आर्ोजना गरर राजस्व सङ्किनका सवािहरुिारे 

छिफि गरर समाधान गररन ेछ । 
 राजस्व प्रशासनिाई प्रभूावकारी िनाउन प्रदशे सरकार िथा लजल्िा समतवर् 

सलमलिसँगको सहकार्य िथा समतवर्मा जोड क्रदइने छ । 
 

५.१.२ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
 

गाउँपालिकाको सूचना िथा िथ्र्ाङ्क अध्र्र्न र गाउँस्िरीर् अतिरक्रिर्ाका आधारमा िर्ार गररएको 

लिख ुगाउँपालिकाको राजस्व सुधार र्ोजना दहेार् िमोलजम रहकेो छ । 
 

िालिका 7 : राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

सधुारका क्षते्रहरु सधुार गनुयपन ेक्रिर्ाकिापहरु समर्ावधी लजम्मवेारी 

क. कर िथा गरै कर राजस्व 
सम्पलि कर  सम्पलि कर कार्ायतवर्न गनय कार्यलवलध िर्ार गने । 

 मूल्र्ाङ्कन सलमलि गसन गरर घरजगगा 

मूल्र्ाङ्कनको िौरिररका र दर लनधायरण गन े। 
 करदािाको सम्पलि मूल्र्ाङ्कनमा लचि निुझ्न े

करदािाको उजरुी क्रदने र र्सको लछनोफानो  गनय 

गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा उजरुी 

सुनुवाई सलमलि गसन गने । 

२०७९ असार 

मसातिसम्म 
राजस्व परामशय 

सलमलि, प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृि, राजस्व 

शाखा 

 मूल्र्ाङ्कन अनुसारको करदािाको िगि िर्ार गरर 
कम्प्र्ूटर सफ्टवेर्रमा सि ै घरजगगा धनीहरुको 

िगि िर्ार गने । 

२०७९ 

कार्ियक 

मसातिसम्म 

राजस्व शाखा 

 िगि अनुसार प्रत्र्ेक घरधनीहरुिाई सम्पलि करको 

लवि छपाई गरर वडामाफय ि घर घरमा पसाउने । 

२०७९ 

फाल्गुण 

मसातिसम्म 

राजस्व शाखा 

पूवायधार 

उपर्ोग शुल्क 
 पूवायधार उपर्ोग (सवारी वार्षयक⁄पटके) महशुि दर 
लनधायरण गने र उपर्ुि िवरिे शुल्क उसाउने । 
 साझा सडकमा शुल्क िगाउन लछमेकी स्थानीर् 
िहसँग समतवर् गने । 

२०७... असार 

मसातिसम्म 
गाउँसभूा 
 

गाउँपालिका 

 खानेपानी महशुि दर लनधायरण गने । 
 ससंचाई महशुि दर लनधायरण गने । 
 महशुि सङ्किन गने । 

२०७... असार 

मसातिसम्म 

गाउँसभूा 

घर जगगा 

वहाि कर 

 वडागि रुपमा घर िहािमा िगाउने घरधनीहरुको 
लववरण सङ्किन गने । 
 घरधनीहरुसँग अतिरक्रिर्ा गने । 
 घरजगगा िहाि कर समकिन आरम्भू गने । 

२०७९ चैत्र 

मसातिसम्म 

राजस्व परामशय 

सलमलि 
राजस्व शाखा 

िहाि लवटौरी 

शुल्क 

 सावयजलनक जगगाहरुमा उपर्ोग िारेको लवलवरण 
िर्ार गन े। 

२०७९ असार 

मसातिसम्म 

कार्यपालिका 
राजस्व परामशय 
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 सावयजलनक जगगाहरुको पलहचान गरर नापनक्सा 
अध्र्ावलधक गने । 
 िहाि लवटौरी करको दर लनधायरण गने । 

सलमलि 

 सावयजलनक जगगाहरुमा िसपाकय , कृलष हाटिजार, 
शौचािर् लनमायण गरर िहािमा िगाउने । 

आ.व. २०७९⁄ 

८० दलेख 

गाउँ 

कार्यपालिका 

घरजगगा 

रलजष्  ेशन 

दस्िुर 

 मलहिा पुरुष स्वालमत्व छुरट्टने गरर घरजगगाको 
अलभूिेख रा् ने । 
 प्रदशे सरकारिाट महशुि दर लनधायरण भूए 

िमोलजम घर जगगा रलजष्  ेशन दस्िुर उसाउने⁄ 

मािपोि कार्ायिर्िाट प्राप् ि गने । 

२०७... िावण 

दलेख 

गाउँ 

कार्यपालिका 

प्राकृलिक स्रोि 

लविी 

 जलडवुटीको पलहचान िथा उपदरे्िािारे पदालधकारी 

िथा कमयचारीहरुिाई िालिम प्रदान गने । 

 प्राकृलिक स्रोिहरुको लविी मूल्र् लनधायरण गने, 
सङ्किन गने । 

२०७९ गाउँपालिका र 

सम्िलतधि शाखा 

 ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा उत्खनन्⁄सङ्किन गनय 

प्रारलम्भूक वािावरणीर् परीक्षण गने । 

२०७९ गाउँपालिका, वडा 

कार्ायिर्, 

प्रालवलद्यक शाखा 

व्यवसार् 

रलजष्  ेशन 

दस्िुर 

 वडागि रुपमा दिाय गनुयपने सङ्घसंस्थाहरुको 

लववरण सङ्किन गने । 
 वर्गयकरण अनुसार व्यवसार् दिाय िथा नलवकरण 

दस्िुर सङ्किन गने । 

ित्काि ै गाउपालिका, 

वडा कार्ायिर्, 

राजस्व शाखा 

अचि सम्पलि 

मूल्र्ाङ्कन 

शुल्क 

 घरजगगा मूल्र्ाङ्कन र अचि सम्पलि मूल्र्ाङ्कन 
अलभूिेखिाई एकरुपिा कार्म गने । 

ित्काि ै वडा कार्ायिर् 

पर्यटन सेवा 

शुल्क 

 धार्मयक एवम् पर्यटकीर् स्थिहरुको प्रवेश शुल्क 
लनधायरण गने । 
 पर्यटकीर् सेवाहरुको व्यवस्थापन गरर शुल्क िगाउने । 

२०७९ पौष 

मसातिसम्म 

गाउँकार्यपालिका, 

र्ोजना शाखा 

नक्सा पास 

दस्िुर 

 नक्सापास सम्ितधमा जनचिेना जगाउने । 
 आवश्र्क दक्ष प्रालवलधक जनशलिको व्यवस्थापन गने । 

 नक्सा पास कार्य अलनवार्य गने । 

२०७९ चैत्र 

मसातिसम्म 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि र 

प्रालवलधक शाखा 

पानी मुहान 

दिाय शुल्क 

 पानी मुहान दिाय गने िारे सरोकारवािाहरुिाई 
जानकारी गराउन े। 

२०७९ चैत्र 

मसातिसम्म 

वडा कार्ायिर् 

सामुदालर्क 

वनिाट भूएको 

आम्दानीिाट 

िोक्रकएको 

प्रलिशि स्थानीर् 

लवकासका िालग 

समतवर् गन े। 

 सामुदालर्क वनिाट वार्षयक रुपमा लविीर्ोगर् हुन े
कासजतर् िथा गैर कास, जलडवुटीको आँकडा 

सलहिको कार्यर्ोजना माग गने । 
 सामुदालर्क वनिाट स्थानीर् लवकासमा गने िगानी 
िारेमा समतवर् गने । 

२०७९ चैत्र 

मसातिसम्म 

गाउँपालिका िथा 

राजस्व शाखा 

ख. आर्आजयन हुन ेपूजँीगि िगानीका क्षते्र 

पूवायधार 

लनमायण गने 

 सडकहरुिाई कािोपत्रे गने । 
 होमस्टेहरुको लवकास गने । 

लनरतिर गाउँपालिका र 

प्रालवलधक शाखा 
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महत्वपूणय 

धार्मयक िथा 

पर्यटकीर् 

स्थिहरुको 

लवकास, संरक्षण 

िथा प्रवियन 

 िमश गाउँपालिकामा रहकेा धार्मयक िथा 

परर्टकीर् स्थिहरुको प्रवियनका िालग पर्यटकीर् 

प्र्ाकेजको रुपमा लवकास गने । 

लनरतिर गाउँ कार्यपालिका 

र लनजी क्षेत्र 

ग. मानवीर् क्षमिा लवकास िथा राजस्व प्रशासन 

मानवीर् क्षमिा 

लवकास 

 प्रस्िालवि सगंसनात्मक ढाँचा अनुरुप राजस्व शाखाको 

दरितदी पररपूर्िय गने र सोही िमोलजम राजस्व 

सङ्किनको लजम्मेवारी उि शाखािाई क्रदने । 

 गाउँपालिकाका राजस्व अलधकारका क्षेत्रमा गाउँ 

कार्यपालिकाका पदालधकारीहरुिाई अलभूमुखीकरण 

गने । 

 राजस्व परामशय सलमलिका पदालधकारीहरुिाई असि 

अभ्र्ासिारे जानकारी क्रदने कार्यिम आर्ोजना गने । 

 गाउँपालिका िथा वडा कार्ायिर्का 

कमायचारीहरुिाई कर िथा राजस्व प्रशासन र 

अलभूिेख र सफ्टवेर्र िारे िालिम प्रदान गने । 
 व्यवसार्ीहरुिाई कर सम्ितधी अलभूमुखीकरण गने 
 लनधायररि समर् भूतदा क्रढिो कर लिनेिाई जररवाना 
िथा समर्मा लिनेिाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गने 

लनर्लमि गाउँपालिका 

िथ्र्ाङ्क िथा 

सूचना 

व्यवस्थापन 

 सिै क्रकलसमका (घरजगगा कर, व्यवसार् कर, िहाि 

लवटौरी कर, घर िहाि कर) करदािाहरुको िथ्र्ाङ्क 

सूचना सङ्किन गन े। 
 करदािाको व्यलिगि फाईि (लववरण) िर्ार गने । 

 महशुिर्ोगर् पूवायधारहरु (सडक, ससचंाई, लवद्यिु, 
खानेपानी, िसपाकय , आक्रद) को अलभूिेख िर्ार गन े

२०७९ चैत्र 

मसातिसम्म 

वडा कार्ायिर्, 

राजस्व शाखा, 

प्रालवलधक शाखा 

राजस्व 

सङ्किन िथा 

अलभूिेक 

 करदािाको लववरण सिै वडा िथा गाउँपालिका 
कार्ायिर्को सोही सफ्षवेर्रमा ईत ी गने । 
 राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेर्र िथा कम्प्र्ुटरकृि 

प्रणािीमाफय ि सेवा क्रदन े

२०७९ चैत्र 

मसातिसम्म 

गाउँ कार्यपालिका 

र वडा कार्ायिर् 

सूचना िथा 

पारदर्शयिा 

 स्थानीर् सञ चार माध्र्मिाट करदािाहरुिाई कर 
लिनय प्रोत्सालहि गने सम्ितधी सूचना सम्पे्रषण गने । 
 गाउँपालिका र वडामा करको दररेट सलहि नागररक 
वडापत्र रा् ने । 
 कर िथा राजस्व असुिीका िालग घरदिैो कार्यिम 
सञ चािन गने । 
 राजस्व सङ्किनको लवलवरण त्रैमालसक एवम् अधय 
वार्षयक रुपमा प्रकाशन गने । 

लनर्लमि प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि, वडा 

सलचवहरु 

अनुगमन  अनुगमन गरर छुटेका करदािािाई करको दार्रामा 
ल्र्ाउने । 
 कर चहुावि लनर्तत्रण गने । 

प्रत्र्ेक ३ 

मलहनामा 

कार्यपालिका िथा 

वडा कार्ायिर्हरु 
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करदािा िथा 

कमयचारी 

प्रोत्साहन 

कार्यिम 

 कमयचारीिाई राजस्व असुिीको आधारमा 

कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन गरर प्रोत्साहन गने । 
 करदािािाई सम्मान (िढी कर लिनेिाई) 

वार्षयक रुपमा 

(गाउँ सभूा गने 

क्रदनमा) 

गाउँकार्यपालिका, 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि  

राजस्व 

प्रशासनको 

प्रभूावकाररिा 

ितदोिस्िी 

 गाउँपालिकामा राजस्व शाखाको िालग कार्यकक्ष, 
कम्प्र्ुटर, लप्रतटर, लवद्युि व्याकअप सलहिको सुलवधा 

उपिधध गराउने । 

ित्काि ै गाउँकार्यपालिका, 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि 
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पररच्छेद ६. आगामी िीन वषयको आर् प्रक्षपेण 

 

र्स पररच्छेदमा आगमी ३ आर्थयक वषयहरुका िालग गाउँपालिकाको राजस्व प्रक्षेपण गररएको छ । महािेखा 

परीक्षकिे स्वीकृि गरेको एकीकृि आर्थयक सङ्केि िथा वगीकरण र व्या्र्ा, २०७४ को आधारमा आर् 

प्रक्षेपण गररएको छ । गाउँपालिकाको राजस्व अलधकार, हािको आर् सङ्किन अवस्था िथा राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजना कार्ायतवर्न पश् चाि आर् सङ्किनमा पाने प्रभूाव समेििाई मध्र्नजर गद ैआगामी ३ वषयको 

आर् प्रक्षेपण गररएको छ । र्स प्रक्षेपणिे गाउँपालिकाको आर् िजेट िजुयमा गनय सहर्ोग पुग नेछ । 
 

६.१ राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजस्व प्रक्षपेण 
 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न भूई आगामी ३ वषय (आ.व. २०७९⁄८०-२०८१⁄८२)को िालग 

आर् प्रक्षेपण गररएको छ । र्ो आर् अनुमान राजस्व सधुार र्ोजनामा प्रस्िाव गररएका क्रिर्ाकिापहरूको 

आधारमा गररएको छ । धेरैजसो शीषयकहरूको आर् प्रक्षपेण प्राप् ि िथ्र्ाङ्कमा आधाररि छ भून ेभूलवष्र्मा 

आर्का आधारको दार्रा िढ्न गई सोिाट हुने र्ोगदानिाई समेि मध्र्नजर गररएको छ । त्र्सैगरी केही 

शीषयकहरूको आर् प्रक्षेपण गदाय लवगिको आर् सङ्किनको वृलिदरिाई आधार मालनएको छ ।   
 

िालिका १८: आगामी ३ वषयका िालग राजस्व प्रक्षेपण आधार 

ि.स.ं राजस्व लशषयक कुि सम्भूाव्य 

आर् 

आगामी आ.व.को िालग प्रक्षपेण 

प्रक्षपेणको आधार प्रक्षलेपि रकम 

क.    आतिररक आर् 

१ सम्पलि कर ११०१.२०० कुि सम्भूावनाको ८०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १५% ि ेिढ्दै जान े

८८०.९६० 

२ भूूलम कर (मािपोि) २७७४.५५५ कुि सम्भूावनाको ६०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

१६६४.७३३ 

३ घर जगगा िहाि कर २४८.००० कुि सम्भूावनाको ७५% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

१८६.००० 

४ िहाि लवटौरी कर २४०.००० कुि सम्भूावनाको ७०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

१६८.००० 

५ व्यवसार् रलजष्  ेशन 

दस्िुर 

३००.००० कुि सम्भूावनाको ८०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १५% ि ेिढ्दै जान े

२४०.००० 

६ लवज्ञापन कर ५०.००० कुि सम्भूावनाको ६०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १५% ि ेिढ्दै जान े

३०.००० 

७ मनोरञ जन कर ७५.००० कुि सम्भूावनाको ६०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १५% ि ेिढ्दै जान े

४५.००० 

८ कृलष िथा पशुजतर् 

वस्िुको व्यवसालर्क 

कारोवारमा िाग ने कर 

१०.००० कुि सम्भूावनाको ९०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

९.००० 

९ जलडवुटी, कवाडी र 

जीवजतिु कर 

२५०.००० कुि सम्भूावनाको ७०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १५% ि ेिढ्दै जान े

१७५.००० 

१० सरकारी सम्पलिको 

िहाििाट प्राप् ि आर् 

२५०.००० कुि सम्भूावनाको ९०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

२२५.००० 

११ खानी रोर्ल्टी २५००.००० कुि सम्भूावनाको ६०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १५% ि ेिढ्दै जान े

१५००.००० 
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१२ पर्यटन सेवा शुल्क १८६.००० कुि सम्भूावनाको ६०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १५% ि ेिढ्दै जान े

१११.६०० 

१३ घर जगगा रलजष्  ेशन ४५०.००० कुि सम्भूावनाको ६०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

२७०.००० 

१४ अतर् लविीिाट प्राप् ि 

रकम 

१००.००० फाराम, पुस्िक, नक्सा जस्िा सामग्रीहरुको 

लििीिाट आ.ि. २०७८⁄७९ मा रु १ िाख 

सङ्किन हुने र त्र्सपलछ िार्षयक १५% 

िृलि हुदँै जाने अनुमान 

१००.००० 

१५ तर्ालर्क दस्िुर ५.००० कुि सम्भूावनाको ९०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

४.५०० 

१६ पररक्षा शुल्क ५०.००० कुि सम्भूावनाको १००% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

५०.००० 

१७ अतर् प्रशासलनक सेवा 

शुल्क 

१५०.००० कुि सम्भूावनाको १००% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

१५०.००० 

१८ पार्क्कयङ शुल्क १००.००० कुि सम्भूावनाको ६०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

६०.००० 

१९ अतर् सेवा शुल्क िथा 

लविी (ढुङ्गा, लगट्टी, 

वािुवा, माटोजतर् वस्िु) 

११३३०.२०० कुि सम्भूावनाको ९०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

१०१९७.१८० 

२० नक्सापास दस्िुर  १३२.५०० कुि सम्भूावनाको ८०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

१०६.००० 

२१ लशफाररस िथा 

प्रमालणि दस्िुर 

५००.००० कुि सम्भूावनाको ९०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

४५०.००० 

२२ व्यलिगि घटना दिाय 

दस्िुर 

४५.००० कुि सम्भूावनाको ९०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

४०.५०० 

२३ नािा प्रमालणि दस्िरु ४०.००० कुि सम्भूावनाको १००% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

४०.००० 

२४ अतर् दस्िरु (दिाय, 

ईजाजि) 

७५.००० कुि सम्भूावनाको १००% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

७५.००० 

२५ दण्ड, जररवाना र जफि २५.००० कुि सम्भूावनाको १००% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १५% ि ेिढ्दै जान े

२५.००० 

२६ अतर् राजस्व १००.००० कुि सम्भूावनाको ८०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १०% ि ेिढ्दै जान े

८०.००० 

२७ व्यवसार् कर ४४४.६०० कुि सम्भूावनाको ८०% र त्र्सपलछका 

आ.व.मा १५% ि ेिढ्दै जान े

३५५.६८० 

ख.    राजस्व िथा रोर्ल्टी िाडँपाटँ 

सङ्घीर् सरकार 

१ मु.अ.कर िथा अति: 

शुल्क 

५६९१८ आ.ि. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् ि लसलिङ्ग 

र त्र्सपलछ िमश ५% का दरि े िृलि हुदँ ै

जाने 

५९७६३.९०० 

प्रदेश सरकार 

१ सवारी कर २३६९ आ.ि. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् ि लसलिङ्ग र 

त्र्सपलछ िमश १०% का दरिे िृलि हुदँ ैजान े

२६०५.९०० 

ग.     अनदुान िफय  

सङ्घीर् सरकार 

१ समालनकरण अनुदान ७९००० आ.ि. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् ि लसलिङ्ग ८२९५०.००० 
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२ सशिय अनुदान १५६६१० र त्र्सपलछ िमश ५% प्रलिशिका दरि े

िृलि हुदँै जान े

१६४४४०.५०० 

३ लवशेष अनुदान १२५०० १३१२५.००० 

४ समपुरक अनुदान १३९००.०० १४५९५.००० 

प्रदेश सरकार 

१ समानीकरण अनुदान ४३०८ आ.ि. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् ि लसलिङ्ग 

र त्र्सपलछ िमश ५% का दरि े िृलि हुदँ ै

जाने 

४५२३.४०० 

२ सशिय अनुदान ५६२० ५९०१.००० 

३ समपुरक अनुदान १०००० १०५००.००० 

४ लवशेष अनुदान   ०.००० 

अतर् अनदुान 

१ अतर् संस्थागि 

आतिररक अनुदान 

१००००.०० सडक िोडय जस्िा संस्थावाट आ.ि. 

२०७८⁄७९ मा रु १० करोड प्राप् ि हुन े र 

त्र्सपलछ १०% ि ेिृलि 

११०००.००० 

२ अतर् व्यलिगि 

आतिररक अनुदान 

१०००.०० जनिाको िागि सहभूालगिावाट आ.ि. 

२०७८⁄७९ मा रु १० िाख प्राप् ि हुने र 

त्र्सपलछ िार्षयक १०% िे िृलि हुदँ ै जान े

अनमुान 

११००.००० 

३ सामालजक सुरक्षा  ५९०१६.००० चािु आ.व.को लवलनर्ोजन र्थावि रही 

वार्षयक ५% का दरिे थपपँदै जाने 

६१९६६.८०० 

 

६.२ आगामी िीन आर्थयक वषयको राजस्व प्रक्षपेण 
 

आर् शीषयकको सम्भूाव्य आधार िथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्निाई आधार मानेर 

गाउँपालिकाको आगामी िीन वषयको प्रक्षेलपि आर्को लववरण िर्ार गररएको छ । प्रक्षेपणको िालग राजस्व 

सङ्केि वियमानमा लसफाररश गररएको िेखा कोडको आधारमा गररएको छ । मालथका अध्र्ार्हरूमा 

प्रस्िाव गररए अनुसार ऐनिे दरे् िमोलजम करका दार्रा लवस्िार गनय सकेको खण्डमा लनम् न िालिकामा 

क्रदए अनुसार गाउँपालिकाको आर् वृलि हुन ेदलेखतछ । 
 

िालिका 8 : आगामी ३ आर्थयक वषयको राजस्व प्रक्षेपण (हजारमा) 

राजस्व 

संकेि 

राजस्व लशषयक र्थाथय अनमुान प्रक्षपेण 

२०७७⁄७८ २०७८⁄७९ २०७९⁄८० २०८०⁄८१ २०८१⁄८२ 

१०००० राजस्व िथा 

अनदुान 

          

क. आतिरीक आर् ३९६७.५४२ ५६६०.००० १७०६४.६५३ १८९३६.०३० २११६२.२६८ 

११३११ सम्पलि कर  ५२५.८२८ ६६०.००० ८८०.९६० १०१३.१०४ ११६५.०७० 

११३१४ भूूलम कर 

(मािपोि) 

२४५.९०३ २४५.९०३ १६६४.७३३ १८३१.२०६ २०१४.३२७ 

११३२१ घर, जगगा िहाि 

कर 

१३८.४७८ १३८.४७८ १८६.००० २०४.६०० २२५.०६० 

११३२२ िहाि लवटौरी कर १०१.३०० ६०.००० १६८.००० १८४.८०० २०३.२८० 

११४७२ लवज्ञापन कर   १०.००० ३०.००० ३४.५०० ३९.६७५ 

११४७३ मनोरञ जन कर   १०.००० ४५.००० ५१.७५० ५९.५१३ 

११६१३ व्यवसार् कर  ३३९.६२५ ४५०.००० ३५५.६८० ४०९.०३२ ६१३.५४८ 
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११६१४ रेलडर्ो सञ चािन 

दस्िुर 
  १५.००० ५.००० ६.००० ७.००० 

११६३१ कृलष िथा पशुजतर् 

वस्िुको व्यवसालर्क 

कारोिारमा िाग न े

कर 

६.८०० १०.००० ९.००० ९.९०० १०.८९० 

१४१५१ सरकारी सम्पलिको 

िहाििाट प्राप् ि कर 

१९३.७०० १२७०.००० २२५.००० २४७.५०० २७२.२५० 

१४१७२ खानी रोर्ल्टी ११८०.००० १०००.००

० 

१५००.००० १७२५.००० १९८३.७५० 

१४१७६ पर्यटन सेवा शुल्क   १०.००० १११.६०० १२८.३४० १४७.५९१ 

१४१७७ घर जगगा 

रलजष्  ेशन 

२५२.९६६ ३००.००० २७०.००० २९७.००० ३२६.७०० 

१४२१२ सरकारी सम्पलिको 

लविीिाट प्राप् ि रकम 

१६५.००० ७०.००० १८१.५०० १९९.६५० २१९.६१५ 

१४२१३ अतर् लविीिाट 

प्राप् ि रकम 
  १०.००० १००.००० ११५.००० १३२.२५० 

१४२२१ तर्ालर्क दस्िुर ३.६८० ५.००० ४.५०० ४.९५० ५.४४५ 

१४२२४ पररक्षा दस्िुर ४७.१०० ४०.००० ५०.००० ५५.००० ६०.५०० 

१४२२९ अतर् प्रशासलनक 

सेवा शुल्क 

१३१.२०४ १५०.००० १५०.००० १६५.००० १८१.५०० 

१४२४१ पार्क्कयङ शुल्क   १०.००० ६०.००० ६६.००० ७२.६०० 

१४२४३ लसफाररस दस्िुर २८५.०६६ ४००.००० ४५०.००० ४९५.००० ५४४.५०० 

१४२४४ व्यलिगि घटना 

दस्िुर 

३७.०१० ४००.००० ४०.५०० ४४.५५० ४९.००५ 

१४२४५ नािा प्रमालणि 

दस्िुर 

३४.५८० ५०.००० ४०.००० ४४.००० ४८.४०० 

१४२४९ अतर् दस्िरु  ६९.९१२ ९०.००० ७५.००० ८२.५०० ९०.७५० 

१४३१२ प्रशासलनक दण्ड 

जररवाना र दस्िुर र  

सेक् का पट्टा 

११.३५५ १० २५.००० २८.७५० ३३.०६३ 

१४२१९ अतर् सेवा शुल्क िथा 

लविी (ढुङ्गा, लगट्टी, 

वािुवा) 

    १०१९७.१८० ११२१६.८९८ १२३३८.५८८ 

१४२५३ व्यवसार् रलजष्  ेशन 

दस्िुर (दिाय, 

अनुमलि, ईजाजि, 

नलवकरण, आक्रद) 

    २४०.००० २७६.००० ३१७.४०० 

१५१११ िेरुजु १९८.०३५ २००.००० २१७.८३९ २३९.६२२ २६३.५८५ 

ख. राजस्व िाडँफाटँ ४७४६३.८६९ ५९२८७.००० ६२३६९.८०० ६५६१८.५८५ ६९०४२.८३९ 

  सङ्घीर् सरकार ४५२६७.४२५ ५६९१८.००० ५९७६३.९०० ६२७५२.०९५ ६५८८९.७०० 

१४४११ िाँडफाँट भूई प्राप् ि 

हुने म.ुअ.कर 

४५२६७.४२५ ५६९१८.००० ५९७६३.९०० ६२७५२.०९५ ६५८८९.७०० 
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१४४२१ िाँडफाँट भूई प्राप् ि 

हुने अति शुल्क 
          

१४१५३ िाँडफाँट भूई प्राप् ि 

हुने वन⁄लवदु्यि 

रोर्ल्टी 

          

  प्रदेश सरकार २१९६.४४४ २३६९.००० २६०५.९०० २८६६.४९० ३१५३.१३९ 

११३१५ घरजगगा रलजष्  ेशन 

शुल्क 
          

११४५६ िाँडफाँटिाट प्राप् ि 

हुने सवारी साधन 

कर 

२१९६.४४४ २३६९.००० २६०५.९०० २८६६.४९० ३१५३.१३९ 

११४७१ िाँडफाँटिाट प्राप् ि 

हुने मनोरञ जन कर 
          

११४७२ िाँडफाँटिाट प्राप् ि 

हुने लवज्ञापन कर 
          

ग. अनदुान िथा 

लविीर् हस्िातिरण 

३०८९२८.००६ २८१९३८.००० २९६०३४.९०० ३१०८३६.६४५ ३२६३७८.४७७ 

  सङ्घीर् सरकार २८९३३९.००६ २६२०१०.००० २७५११०.५०० २८८८६६.०२५ ३०३३०९.३२६ 

१३३११ समानीकरण 

अनुदान 

७४८००.००० ७९०००.००० ८२९५०.००० ८७०९७.५०० ९१४५२.३७५ 

१३३१२ शसिय अनुदान चाि ु २०७९०९.०८० १५६६१०.००० १६४४४०.५०० १७२६६२.५२५ १८१२९५.६५१ 

१३३१३ शसिय अनुदान 

पूँजीगि 

६६२९.९२६         

१३३१४ लवशेष अनुदान 

चािु 
  १२५००.००० १३१२५.००० १३७८१.२५० १४४७०.३१३ 

१३३१५ लवशेष अनुदान 

पूँजीगि 
          

१३३१६ समपुरक अनुदान 

चािु 
  १३९००.००० १४५९५.००० १५३२४.७५० १६०९०.९८८ 

१३३१७ समपुरक अनुदान 

पूँजीगि 
          

  प्रदेश सरकार १९५८९.००० १९९२८.००० २०९२४.४०० २१९७०.६२० २३०६९.१५१ 

१३३११ समानीकरण 

अनुदान 

६९९३.००० ४३०८.००० ४५२३.४०० ४७४९.५७० ४९८७.०४९ 

१३३१२ शसिय अनुदान चाि ु २५९६.००० ५६२०.००० ५९०१.००० ६१९६.०५० ६५०५.८५३ 

१३३१३ शसिय अनुदान 

पूँजीगि 
          

१३३१४ लवशेष अनुदान 

चािु 
          

१३३१५ लवशेष अनुदान 

पूँजीगि 
          

१३३१६ समपुरक अनुदान 

चािु 

१००००.००० १००००.००० १०५००.००० ११०२५.००० ११५७६.२५० 

१३३१७ समपुरक अनुदान 

पूँजीगि 
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१३३१८ अतर् अनुदान चाि ु           

१३३१९ अतर् अनुदान 

पूँजीगि (स्थानीर् 

पूवायधार साझेदारी) 

          

  अतर् अनदुान ५९०१६.००० ७००१६.००० ७४०६६.८०० ७८३७५.१४० ८२९५९.३९७ 

१३३१८ सामालजक सुरक्षा ५९०१६.००० ५९०१६.००० ६१९६६.८०० ६५०६५.१४० ६८३१८.३९७ 

१३३१९ अतर् संस्थागि 

अनुदान  
  १००००.००० ११०००.००० १२१००.००० १३३१०.००० 

१३३२० अतर् व्यलिगि 

अनुदान 
  १०००.००० ११००.००० १२१०.००० १३३१.००० 

३०००० लविीर् सम्पलि 

िथा दालर्त्व 

७७५.४०८ ८५२.९४८ ९३८.२४३ १०३२.०६७ ११३५.२७४ 

३२१२१ नगद           

३२१२२ िैंक मौज्दाि २६३७.१८२ १०८४४.२९० ११९२८.७१९ १३१२१.५९१ १४४३३.७५० 

३३१४३ अतर् संस्थाहरुिाट 

ऋण प्रालप् ि 
          

३३१८२ लिनुयपन े लवलभूत न 

अतर् खािाहरु 
          

  जम्मा राजस्व, 

अनदुान, सम्पलि 

िथा दालर्त्व 

४२२०१२.५९९ ४२७७४५.२९ ४६१४६४.८७२ ४८६८८७.९९१ ५१३९७६.७३१ 
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पररच्छेद ७. अपेलक्षि नलिजा 
 

र्स पररच्छेदमा लिखु गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अपेलक्षि नलिजा प्रस्िुि गररएको छ ।  
 

७.१ अपलेक्षि नलिजा 
 

प्रस्िुि राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको उलचि कार्ायतवर्निाट गाउँपालिकाको हािको आतिररक राजस्वमा 

गि आ.व.को र्थाथय रकम रु ३९,६७,५४२ को िुिनामा प्रस्िुि कार्यर्ोजनाको अतत्र्मा रु 

२,११,६२,२६८ हुने अपेक्षा गररएको छ । र्स गाउँपालिकाको अलघल्िो पररच्छेदमा प्रक्षेलपि आतिररक 

आर् र सङ्घीर् सरकारिाट हुने लविीर् हस्िातिरणिाट प्राप् ि हुन सक् ने आर् समेि गरर कूि आर् संक्षेपमा 

दहेार्को िालिका िमोलजम हुने अपेक्षा गनय सक्रकतछ ।  
 

िालिका 9 : गाउँपालिकाको अपेलक्षि आर् संक्षेपमा 

राजस्व लशषयक र्थाथय र्थाथय अनमुान प्रक्षलेपि आर् 

२०७६⁄७७ २०७७⁄७८ २०७८⁄७९ २०७९⁄८० २०८०⁄८१ २०८१⁄८२ 

आतिररक आर् १८८२.८७१ ३९६७.५४२ ५६६०.००० १७०६४.६५३ १८९३६.०३० २११६२.२६८ 

सङ्घीर् राजस्व 

िाँडफाँटिाट प्राप् ि आर् 

३३८२५.८०७ ४५२६७.४२५ ५६९१८.००० ५९७६३.९०० ६२७५२.०९५ ६५८८९.७०० 

प्रदेशसँग राजस्व 

िाँडफाँटिाट आर् 

२५२६.७५९ २१९६.४४४ २३६९.००० २६०५.९०० २८६६.४९० ३१५३.१३९ 

अनुदान ३७७३६१.४४६ ४२८११८.०३६ ४६४०८५.२९० ५१०४९३.८१९ ५६१५४३.२०१ ६१७६९७.५२१ 

जम्मा ४१५५९६.८८३ ४७९५४९.४४७ ५२९०३२.२९० ५८९९२८.२७२ ६४६०९७.८१६ ७०७९०२.६२८ 

िैंक मौज्दाि १२०१.९५३ २६३७.१८२ १०८४४.२९० ११९२८.७१९ १३१२१.५९१ १४४३३.७५० 

कुि आर् िजटे ४१६७९८.८३६ ४८२१८६.६२८ ५३९८७६.५८० ६०१८५६.९९१ ६५९२१९.४०७ ७२२३३६.३७८ 

स्रोि: लिखु गाउँपालिका 
 

 

लचत्र ७ : लिखु गाउँपालिकाको कुि िजेटमा आतिररक आर्को लहस्सा (प्रलिशि) 

०.४५ 

०.८२ 
१.०५ 

२.८४ २.८७ २.९३ 

०.०० 

०.५० 

१.०० 

१.५० 

२.०० 

२.५० 

३.०० 

३.५० 

२०७६⁄७७ २०७७⁄७८ २०७८⁄७९ २०७९⁄८० २०८०⁄८१ २०८१⁄८२ 

कुि िजटेमा आतिररक आर्को लहस्सा (प्रलिशि) र्थाथय र प्रक्षपेण 
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र्सरी गाउँपालिकािे र्स कार्यर्ोजनाको अलतिम आ.व.मा आफ्नो कुि आर्मध्र्े आतिररक राजस्वको 

लहस्सा गि आ.व.को र्थाथय आर् चािु आ.व.को १.०५ प्रलिशििाट वृलि भूएर २.९३ प्रलिशि हुने अपेक्षा 

गररएको छ । चाि ुआ.व.िाट लगट्टी, वािुवा, ढुङ्गाको लविी, सङ्किन िथा उत्खननिाट आर् सङ्किन 

हुन ेभूएकोि ेआतिररक राजस्व वृलि हुने दलेखतछ । गाउँपालिकासँग भूएका स्रोि साधन पररचािनमा जोड 

क्रदएर स्थानीर् लवकासका िालग उल्िे्र् स्रोि स्थानीर्स्िरिाटै जुटाउँद ै अगाडी िढ्ने क्रदशामा प्रस्िुि 

कार्यर्ोजना महत्वपूणय माध्र्म हुन सक्दछ । पालिकाको राजस्व सुधारको िालग नर्ा ँ सम्भूावनाहरुको 

पलहचान गरर करको दार्रामा समावेश गररनुपदयछ । गाउँपालिकाको वार्षयक र्ोजना िजुयमाका िालग 

आतिररक स्रोि अनुमान गने मागयदशयनका रुपमा र्सिे सहर्ोग पुग ने अपेक्षा गनय सक्रकतछ । 
  

उल्िेख गररए अनुसार प्रक्षेलपि आर् हालसि गनयका िालग गाउँपालिकािे वियमान संरचना िथा व्यवस्थापन 

प्रणािीमा पररवियन गनय आवश्र्क दलेखतछ । र्स सतदभूयमा सुधारका िालग सुझाइएका कदमहरु 

लनम् नानुसार छन् : 
 

 राजस्व असुिीको अनुगमन कार्यमा राजस्व परामशय सलमलििाई थप क्रिर्ाशीि िनाउने । 

 आर्थयक ऐन संसोधन गरर सङ्घीर् कानुन अनुकुिन र थप वस्िुपरक िनाउने । 

 आर् अनुमान र आर् प्रलिवेदनका िालग िोक्रकएको ढाँचा व्यवहारमा ल्र्ाउन े। 

 सम्पलि कर र मािपोि वा भूूलमकर असुिी व्यवस्था धर्वलस्थि गरर कम्प्र्ूटररकृि अलभूिेख िर्ार 

गने । 
 कर िथा गैर कर सङ्किन सम्ितधी जनचिेनामूिक कार्यिमहरुको आर्ोजना गने । राजस्व 

सुधारको िालग स्थानीर् िहमा २ क्रदन ेिालिम सञ चािनका अिावा करदािािाई लशक्षा प्रदान गनय 

आवश्र्क छ । 

 स्थानीर्िासीिे कर लिनय सके्न क्षमिाको आधारमा करको दर लनधायरण गरर करको दार्रा िढाउने । 

 कर चहुावट लनर्तत्रण गने कार्यिाई प्रभूावकारी िनाउन े। 

 कर प्रशासनिाई सूचना प्रलवलध प्रणािीमा रुपातिरण गने । 

 स्थानीर् िहको राजस्व पररचािनमा अतिरपालिका स्िरीर् समतवर् भूएमा राजस्व सुधार 

कार्यिम प्रभूावकारी हुने दलेखतछ । 
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राजस्व परामशय 

सलमलि - दर 

लनधायरण 

गाउँ सभूा दर 

स्वीकृि 

गाउँपालिका िथा 

वडा कार्ायिर् - 

प्रशासन 

गाउँ कार्यपालिका - 

अनुगमन, 

सुपरीवेक्षण 

गाउँ सभूा - 

प्रलिवेदनमा 

सलमक्षा 

पररच्छेद ८. अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन 

 

र्स पररच्छेदमा लिखु गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमन िथा मुल्र्ाङ्कनिारे चचाय 

गररएको छ ।  
 

८.१ अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन 
 

कुनै पलन र्ोजनाको प्रभूावकारी 

कार्ायतवर्न पश् चाि मात्रै र्ोजनािे 

साथयकिा पाउने गदयछ । कार्ायतवर्नमा 

प्रभूावकाररिाका िालग अतर् कुराको 

अलिररि र्सको अनुगमनको िालग भूरपदो 

लवलध र संर्तत्र लनमायण हुन आवश्र्क भूए 

जस्िै राजस्व सुधार कार्यर्ोजनामा 

समावेश भूएका कृर्ाकिापहरुको 

कार्ायतवर्न सुलनलश् चििाका िालग पलन 

र्सको लनर्लमि र भूरपदो अनुगमनको 

व्यवस्था गररनु जरुरी हुतछ । राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजनाको अनुगमनमा मु्र् रुपमा 

राजस्व शाखा⁄ महाशाखा, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृि, राजस्व परामशय 

सलमलि िथा कार्यपालिकाको भूूलमका 

महत्वपूणय हुतछ ।                                         लचत्र ८: राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कन 

 

अनुगमनिाट गाउँपलिकाको राजस्व सम्ितधी नीलि र र्ोजनाको उलचि रुपमा कार्ायतवर् भूए नभूएको, 

राजस्व असुिीको प्रवृलि िक्ष्र् अनुरुप भूए नभूएको, राजस्व प्रशासनमा कुनै समस्र्ा भूए नभूएको, 

सुधारका िालग गररएका लनणयर् कार्ायतवर्न भूए नभूएको, अलभूिेख दरुुस्ि राख े नराखेको, लनधायररि 

अवलधमा राजस्व कोषमा दालखिा गरे नगरेको आक्रद कुराहरु लनर्लमि रुपमा अनुगमन गरर अद्यावलधक 

सूचना प्राप् ि गने र आवश्र्किा अनसुार लनणयर्, लनदशेन िथा गाउँपालिकामा लसफाररस िगार्िको 

कार्यिाट मात्र स्वीकृि आर्थयक ऐनको प्रभूावकारी कार्ायतवर्न गनय सहर्ोग पुगदछ । प्रस्िुि राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजना र सो िमोलजम सङ्कलिि राजस्वको अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनका िालग लनम् न िमोलजम 

अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन गनय उपर्ुि हुने दलेखतछ । 
 

िालिका २१ : अनुगमन र्ोजना 

अनगुमन गन ेक्षते्र अनगुमन गन ेलनकार् अनगुमन गन े

समर् 

अनगुमन गन ेिररका 

राजस्व असुिी राजस्व शाखा प्रमुख दलैनक, मालसक, 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 स्थिगि अनुगमन गने । 

 नलिजामूिक अनुगमन खाका अनुसार 

िक्ष्र् िथा प्रगलि अनुगमन गने । 
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राजस्व प्रशासन प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि मालसक, 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 स्थिगि अनुगमन गने । 

 नलिजामूिक अनुगमन खाका अनुसार 

िक्ष्र् िथा प्रगलिको िुिना गने । 

राजस्व सुधार 

र्ोजना 

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि, 

राजस्व परामशय सलमलि, 

कार्यपालिका 

मालसक, 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 स्थिगि अनुगमन गने । 

 नलिजामूिक अनुगमन खाका अनुसार 

िक्ष्र् र प्रगलिको िुिना गने । 

समतवर् िथा 

सहकार्य 

राजस्व शाखा, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृि, राजस्व 

परामशय सलमलि, कार्यपालिका 

मालसक, 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 स्थिगि अनुगमन गने । 

 समतवर् र सहलजकरण गने । 

 मागयदशयन िथा लनदशेन क्रदने । 

राजस्व नीलि राजस्व शाखा, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृि, राजस्व 

परामशय सलमलि, 

कार्यपालिका, गाउँ सभूा 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 चौमालसक िथा वार्षयक 

कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् र प्रगलि सम्ितधी 

िुिनात्मक लवश् िेषण गरर आवश्र्क 

रणनीलि लसफाररस, सुझाव िथा 

लनदशेन र पृष् सपोषण प्रदान गने । 

राजस्व प्रलिवेदन राजस्व शाखा, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृि, राजस्व 

परामशय सलमलि, 

कार्यपालिका, गाउँ सभूा, 

िेखापरीक्षक 

मालसक, 

चौमालसक र 

वार्षयक 

 मालसक, चौमालसक िथा वार्षयक 

कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् र प्रगलि सम्ितधी 

िुिनात्मक लवश् िेषण गरर आवश्र्क 

रणनीलि लसफाररस, सुझाव िथा 

लनदशेन र पृष् सपोषण प्रदान गने । 

समीक्षा उपाध्र्क्ष चौमालसक र 

वार्षयक 

 िक्ष्र् र उपिधधी सलहि लसकाइको 

प्रस्िुलि र सुधारको पृष् सपोषण प्राप् ि 

गरर आगामी मागयलचत्र िर्ार गने । 
 

राजस्वका स्रोि अनसुार अनगुमन गदाय हनेुयपने कराहरुको सूची िर्ार गरर अनुगमन गदाय प्रभूावकारी हुतछ । 

साथै अनुगमनको प्रलिवेदन िर्ार गन े कार्यिाई अलनवार्य गररनु पदयछ । गाउँपालिकािे संस्थागि 

स्वमूल्र्ाङ्कन गदाय र्स कार्यर्ोजनाका सम्िलतधि लवषर्मा आधार लिन सक्रकतछ । 
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अनसुचूी 
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अनसुचूी १: िथ्र्ाङ्क सङ्किन सचूी 
 

१. गाउँपालिकाको सलंक्षप् ि पररचर् िथा हािको अवस्था 
 

सलंक्षप् ि पररचर् 
 

- नामाकरण 

- घरधुरी िथा जनसङ््र्ा 

- क्षेत्रफि िथा वडा लवभूाजन 

- प्रलसि स्थिहरु 

मु् र् पवूायधारको अवस्था 
 

- सडक, िाटो, पुि 

- लिजुिी 

- खानेपानी िथा ससंचाई 

- सावयजलनक भूवन िथा पूवायधारहरु 

- फोहरमैिा व्यवस्थापन (फोहरको पररमाण र व्यवस्थापनको अवस्था) 
 

आर्थयक अवस्था 
 

- उद्योग, व्यवसार् िथा किकारखाना 

- मु्र् व्यापाररक केतरहरु 

- प्राकृलिक िथा पर्यटकीर् सम्पदा 

२. गाउँपालिकाको सगंसन िथा राजस्व प्रशासन 
 

हािको सगंसन सरंचना 
 

- कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स.ं पद स्वीकृि दरितदी पदपरु्िय 

स्थार्ी करार 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     
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भूौलिक सलुवधाहरु 
 

- कार्ायिर्का भूवनहरु 

- सवारी साधन 

- फर्नयचर, कम्प्र्ुटर, लप्रतटर 

राजस्व शाखा िथा राजस्व प्रशासन 
 

- राजस्व शाखामा कार्यरि कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स.ं नाम पद लजम्मवेारी 

१    

२    

३    

४    

५    

 

- कार्यकक्ष िथा कार्य स्थिको पर्ायप् ििा 

- फर्नयचर, कम्प्र्ुटर, लप्रतटर िथा अतर् भूौलिक सलुवधाहरु 

- राजस्व सम्ितधी डाटा िेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

- कम्प्र्ूटर लवलिङ्ग प्रणािीको प्रर्ोग 

३. गाउँपालिका/नगरपालिकाको आर् (आतिररक िथा वाह् र्) सम्ितधी लववरण 
 

- लवगि िीन आर्थयक वषयहरु (२०७५⁄७६, २०७६⁄७७ र २०७७⁄७८) को र्थाथय आर् लववरण 

- चािु आर्थयक वषयको (२०७८⁄७९) को अनुमालनि⁄िजेट लववरण र गि मलहनाको मसातिसम्मको 

र्थाथय लववरण 

- चािु आर्थयक वषयका िालग नगर सभूािे पाररि गरेको कर, शुल्क िथा दस्िरुका दरहरु 
 

अतर् दस्िावजे िथा सचूनाहरु 

- लनवायलचि पदालधकारीहरुको लववरण 

- गाउँ सभूािे पाररि गरेको आर्थयक ऐन 

- राजस्वसँग सम्िलतधि अतर् नीलि िथा कार्यिमहरु 

- गाउँपालिकाको िस्िुलस्थलि लववरण (Profile) 

- राजस्व पररचािनका िालग भूएका प्रभूावकारी प्रर्ासहरु 
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िथ्र्ाङ्क सङ्किन फाराम 
 

१. गाउँपालिकाका आर् स्रोिहरु िथा हािको अवस्था 

ि. 

स.ं 

आर्का प्रकार सम्भूावनाको 

लववरण 

सङ्किन भूएको⁄ 

नभूएको 

दर लनधायरणको 

अवस्था 

क कर िफय     

१ भूूलम कर (मािपोि)    

२ सम्पलि कर    

३ सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा)    

४ घर जगगा िहाि कर    

५ व्यवसार् कर    

६ जडीवुटी, कवाडी र जीवजतिु कर    

७ लवज्ञापन कर    

८ मनोरञ जन कर    

ख अतर् राजस्व    

१ स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा एवम् माटोजतर् 

वस्िुको लविी  

   

२ कास, दाउरा, जराजरुी, दहिर, िहिर लविी    

३ वन पैदावर (सामुदालर्क वनको) लविीिाट प्राप् ि 

आर् 

   

४ नक्सापास दस्िुर    

५ व्यलिगि घटना दिाय लविम्ि शुल्क    

६ वहाि लवटौरी शुल्क    

७ पार्क्कय ङ्ग शुल्क    

८ अस्पिाि सञ चािन शुल्क    

९ फोहरमैिा व्यवस्थपन शुल्क    

१० स्थानीर् खानेपानी शुल्क    

११ स्थानीर् लवद्यिु महशुि    

१२ केविकार,  ेककंग, कार्ाक्रकङ्ग, ितजीजम्प, 

जीपफ्िार्र, पारागिाईलडङ्ग, आक्रद मनोरञ जन 

िथा साहसी खेिकुद सम्ितधी सेवा िथा 

व्यवसार्मा सेवाशुल्क 

   

१३ लनमायण, सञ चािन र व्यवस्थापन गरेका स्थानीर् 

पूवायधार िथा सेवामा सवेाशुल्क (खानेपानी, 

लवजुिी, धारा, अलिलथ गृह, धमयशािा, 

पुस्िकािर्, सभूागहृ, ढि लनकास, सडक िलि, 

शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्यार्ामशािा, 

पर्यटक्रकर् स्थि, हाटिजार, पशु वधशािा, 

शवदाह गृह, धोलवघाट, सडक, िसपाकय , पुि, 

आक्रद) 

   

१४ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क    
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१५ दिाय, अनुमलि िथा नवीकरण दस्िुर (एफ.एम. 

रेलडर्ो सञ चािन, ‘घ’ वगयको लनमायण 

इजाजिपत्र, लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर् 

स्िरका व्यापाररक फमय, आक्रद) 

   

१६ ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, 

स्िेट जस्िा वस्िुको सवके्षण, उत्खनन िथा 

उपर्ोग शुल्क 

   

१७ वडा कार्ायिर् माफय ि गररने लसफाररस िथा 

प्रमालणि दस्िुर 

   

१८ दण्ड जररवाना    

 

२. गाउँपालिकाको स्वालमत्व वा भूोगचिनमा रहकेा जगगा र भूवन 

ि.स.ं जगगा रहकेो स्थान क्रक.न.ं क्षते्रफि हािको उपर्ोग भूाडा वा िहाि 

रकम (र्क्रद भूएमा) 

क स्वालमत्व रहकेो जगगा 

१      

२      

३      

ख भूोगचिनमा रहकेो जगगा 

१      

२      

३      

 

३. गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेा भूवन िथा औजारहरु 

ि.स.ं भूवन रहकेो स्थान भूवनको लववरण हािको उपर्ोग भूाडा वा िहाि 

रकम (र्क्रद भूएमा) 

१ भूवन    

     

     

२ मलेसन औजार    

     

     

 

४. करमा आधाररि सचूनाहरु 

क) सम्पलि कर सम्ितधी लववरण 

गाउँपालिकामा दिाय भूएका जम्मा करदािा सङ््र्ा 

गि आ.व.मा कर लिने करदािा सङ््र्ा 

सङ्कलिि रकम 
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ख) भूवन सम्ितधी लववरण 

ि.स.ं घरको वगीकरण अनमुालनि 

सङ््र्ा 

िहािमा 

भूएको सङ््र्ा 

औषि 

िहाि दर 

१ व्यापररक प्रर्ोजनका िालग लनर्मयि भूवन⁄घरहरु 

(नोट: व्यापाररक कम्प्िेक्स, पाटी प्र्ािेस, अस्पिाि, 

कोल्ड स्टोर, नीलज लवद्यािर् िथा क्र्ाम्पस, आक्रद) 

   

२ औद्योलगक प्रर्ोजनका भूवन⁄घरहरु    

३ आवालसर् भूवन⁄घरहरु    

३.१ कच् ची घरहरु (कच् ची जोडाई िथा छाना)    

३.२ अधय कच् ची घरहरु (माटोको जोडाई र कंक्रिट वा 

लस्टिको छाना भूएको) 

   

३.३ लपिर लसस्टम नभूएको पक् की घर (Without RCC 

Frame Structure) 

   

३.४ लपिर लसस्टम भूएको पक् की घर (With RCC Frame 

Structure) 

   

जम्मा    

 

ग) मािपोि (भूमूी कर) सम्ितधी लववरण  

गाउँपालिकामा दिाय भूएका जम्मा करदािा सङ््र्ा 

गि आ.व.मा कर लिने करदािा सङ््र्ा 

सङ्कलिि रकम 

जगगा सम्ितधी लववरण 

ि.स.ं जगगाको क्रकलसम अनमुालनि 

क्षते्रफि 

औषि मलु्र्ाङ्कन दर (मािपोि 

कार्ायिर्को आधारमा) 

कैक्रफर्ि 

१ शहरी क्षेत्र    

२ आवासीर् क्षेत्र    

३ कृलष क्षेत्र    

४ वन िथा अतर् क्षेत्र    

जम्मा    

घ) मािपोि (भूमूी कर) सम्ितधी लववरण  

गाउँपालिकामा दिाय भूएका जम्मा करदािा सङ््र्ा 

गि आ.व.मा कर लिने करदािा सङ््र्ा 

सङ्कलिि रकम 

ि.स.ं सवारी साधन अनमुालनि सङ््र्ा कैक्रफर्ि 

१ अटो ररक्सा, ईररक्सा   

२ सेिागाडा, टाँगा, ररक्सा   

जम्मा   
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ङ) व्यापार व्यवसार् सम्ितधी लववरण 

गाउँपालिकामा दिाय भूएका जम्मा करदािा सङ््र्ा 

गि आ.व.मा कर लिने करदािा सङ््र्ा 

सङ्कलिि रकम  

ि.स.ं व्यापार व्यवसार्को लववरण साना िगानी मझौिा िगानी सूिा िगानी कैक्रफर्ि 

१ उद्योग     

२ लविीर् संस्था (िैंक, लवकास िैंक, 

सहकारी लवमा, आक्रद) 

    

३ व्यापाररक भूवन, मि, लनजी 

अस्पिाि, संस्थागि किेज लवद्यािर्  

    

४ लडिर िथा थोक लविेिा     

५ अतर् व्यवसार्     

 

च) प्राकृलिक स्रोिजतर् िस्ि ुलविी 

ि.स. 
उत्पादन/उत्खनन 

स्थि 
सम्पलिको क्रकलसम 

कुि उत्खनन र्ोगर् 

पररमाण 
लविी मलू्र् 

सम्भूाव्य लनकासी 

पररमाण 

१ 

 ढुङ्गा 

लगट्टी 

स्िेट 

वािुवा 

दहिर िहिर 

अतर् 

   

२ 

 ढुङ्गा 

लगट्टी 

स्िेट 

वािुवा 

दहिर िहिर 

अतर् 

   

 जम्मा    

 

छ) जलडिुटी, कवाडी र जीवजति ुकर 

ि.स.ं वस्िहुरु ईकाई कुि सङ्किन पररणाम अनमुालनि मलु्र् 

क जलडवुटी जतर् वस्िहुरु    

     

     

ख कवाडी जतर् वस्िहुरु    

     

     

ग जीवजतिकुो हाड, ससङं, खरु, प्वाँख    
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ज) िहाि लवटौरी सम्ितधी लववरण 

ि.स.ं सम्पलिहरु ईकाई पररमाण दर 

क भूवन िथा कोसाहरु    

     

ख मेलसनहरु    

     

ग सावयजलनक सम्पलि    

     

     

 

झ) गाउँपालिकाि ेलनमायण, सञ चािन िथा व्यवस्थापन गरेका सवेा 
 

ि.स.ं सवेाहरु उपिधध गराईएको 

स्थान वा क्षते्र 

ईकाई र 

पररमाण 

सवेा शलु्कको 

सम्भूावना के छ ? 

हािको अवस्था 

(आर्) 

१ फोहरमैिा व्यवस्थापन     

२ स्थानीर् खानेपानी     

३ लवजुिी     

४ धारा     

५ अलिलथ गृह     

६ धमयशािा     

७ पुस्िकािर्     

८ सभूागृह     

९ ढि लनकास     

१० सडक वलि     

११ सावयजलनक शौचािर्     

१२ पाकय      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्यार्मशािा     

१५ पर्यटकीर् स्थि     

१६ हाट िजार     

१७ पशु िधशािा     

१८ शवदाह गृह     

१९ िसपाकय      

२० अतर् पार्क्कय ङ्ग क्षेत्र     

२१ लसफाररश िथा प्रमालणि     

२२ दिाय, अनुमलि, नलवकरण 

दस्िुर 

    

२३ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क     

२४ नक्सापास     

जम्मा     
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अनसुचूी २: लवषर्गि लवश् िषेणको नमनूा फाराम 
 

१. राजस्व पररचािन ससं्थागि िथा नीलि लवश् िषेण 

नीलि लनधायरणका क्षते्रहरु हािको अवस्था नीलिगि सधुारको 

िालग सझुावहरु 

क)  सगंसनात्मक व्यवस्था   

राजस्व शाखाको व्यवस्था संगसन संरचना छ छैन?   

राजस्व शाखामा कुन िहका कलि दरितदी छन ्? र हािको 

पदपूर्ियको अवस्था कस्िो छ ? 
  

राजस्व शाखाि ेगने कामका िालग कार्यलववरण छ क्रक छैन ?   

कमयचारीहरुिाई उनीहरुको लजम्मेवारी स्पष् ट र लिलखि 

रुपमा क्रदईएको छ छैन? 
  

कमयचारीहरुिाई आवश्र्क पने स्थान, फर्नयचर, र्ािार्ाि 

साधन, कम्प्र्ुटर, मसितद आक्रदको व्यवस्था कस्िो छ? 
  

सूचना प्रलवलधको प्रर्ोगको अवस्था कस्िो छ? (सफ्टवेर्र, 

एस.एम.एस., ईमिे, टेलिफोन, आक्रद) 
  

कमयचारीको राजस्व पररचािन सम्ितधी क्षमिा लवकासको 

िालग के गररएको छ ? 
  

राजस्व पररचािनका िालग वडािाई क्रदईएको लजम्मेवारी के 

छ ? 
  

ख) राजस्व प्रशासन सञ चािनको अवस्था   

करदािाहरुको नाम िथा कर िाग न े आधारको अलभूिेख 

व्यवस्था कस्िो छ? कर अलभूिेख आवश्र्क पन े स्रोिहरु - 

सम्पलि, व्यवसार्, सवारी साधन, लवज्ञापन, िहाि, आक्रद 

  

गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेा स्थार्ी सम्पलिहरुको 

लववरण िथा सो को पररचािन कस्िो छ? 
  

कर लनधायरणको िालग सम्पलि वा आर् वा खचय वा 

कारोवारको मूल्र्ाङ्कन कलिको सलह रुपमा भूएको छ ? 

मूल्र्ाङ्कन अनुसार कर लनधायरण भूएको छ छैन? 

  

चुहावट हुन सक् ने सम्भूावनाहरु के के छन् र लिनको 

लनर्तत्रणको िालग कस्िो नीलि लिईएको छ? 
  

व्यवस्थाको वर्खयिाप गरेमा दण्डको व्यवस्था कस्िो छ?   

समर्मा लिनेिाई छुट र क्रढिो िुझाएमा जररवाना िाग न े

व्यवस्था सिै आर् स्रोिहरुमा कसरर िागु गररएको छ? 
  

करदािाहरुिाई उनीहरुिे लिनुयपने कर रकम िारे अलग्रम 

जानकारी गराउन ेव्यवस्था के छ र कलिको प्रभूावकारी छ? 
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गाउँपालिकािे लनधायरण गरेको कर िथा शुल्कमा लचि 

निुझेमा गुनासो वा उजुरी गनयसक् ने व्यवस्था के कस्िो छ ? 
  

राजस्व शाखाको कार्य प्रकृर्ा, चुहावि लनर्तत्रणको प्रर्ास, 

िक्ष्र् िथा असुिी अवस्थाको अनुगमनको व्यवस्था के छ? 
  

सावयजलनक लनजी साझेदारी अवधारणाको कार्ायतवर्नको 

अवस्था कस्िो छ? 
  

ग) सचूना िथा समतवर्को अवस्था   

करदािाहरुिाई कर िथा शुल्क सम्ितधी जानकारी क्रदन के 

कस्िो कार्य गररएको छ? 

(लशक्षामूिक कार्यिम, प्रचार प्रसार, होर्डयङ वोडय, वेभू साईट, 

आक्रद) 

  

करको दर लनधायरण िथा सलमक्षामा सरोकार पक्षहरुको 

सहभूालगिा कस्िो छ? 
  

राजस्व परामशय सलमलि िथा अतर् सलमलिहरुको 

प्रभूावकाररिा कस्िो छ ? (िैसक सङ््र्ा, लनणयर्हरु आक्रद) 
  

राजस्व असुिीमा सरोकार पक्षहरुको सकारात्मक 

सहभूालगिाको अवस्था कस्िो छ? 
  

राजस्व शाखािाई अतर् शाखा िथा लनकार्िाट प्राप् ि 

सहर्ोग कस्िो छ? 
  

आर्का स्रोिहरुको अलभूिेख व्यवस्था कस्िो छ?   

गाउँपालिकाको आर्को आर् लववरण सावयजलनक हुने गरेको 

छ छैन? 
  

आर्को आिेप िथा मिेप हुने गरेको छ छैन? छ भूने आएका 

िेरुजुहरु कसरी सम्िोधन भूएका छन्? 
  

 

लनश्कषय: गाउँपालिकाको राजस्व पररचािनको अवस्थामा सुधार ल्र्ाउनको िालग लिन सक् न ेनीलिगि व्यवस्था 

क. 

ख. 

ग. 
 

२. स्थानीर् िहिाई प्राप् ि आतिररक राजस्व अलधकार र पररचािनको अवस्था 

ि. 

स.ं 

आर्का प्रकार सम्भूावनाको 

लववरण 

सङ्किन भूएको⁄ 

नभूएको 

दर लनधायरणको 

अवस्था 

क कर िफय     

१ भूूलम कर (मािपोि)    

२ सम्पलि कर    

३ सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा)    

४ घर जगगा िहाि कर    
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५ व्यवसार् कर    

६ जडीवुटी, कवाडी र जीवजतिु कर    

७ लवज्ञापन कर    

८ मनोरञ जन कर    

ख अतर् राजस्व    

१ स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा एवम् माटोजतर् 

वस्िुको लविी  

   

२ कास, दाउरा, जराजरुी, दहिर, िहिर लविी    

३ वन पैदावर (सामुदालर्क वनको) लविीिाट प्राप् ि 

आर् 

   

४ नक्सापास दस्िुर    

५ व्यलिगि घटना दिाय लविम्ि शुल्क    

६ वहाि लवटौरी शुल्क    

७ पार्क्कय ङ्ग शुल्क    

८ अस्पिाि सञ चािन शुल्क    

९ फोहरमैिा व्यवस्थपन शुल्क    

१० स्थानीर् खानेपानी शुल्क    

११ स्थानीर् लवद्यिु महशुि    

१२ केविकार,  ेककंग, कार्ाक्रकङ्ग, ितजीजम्प, 

जीपफ्िार्र, पारागिाईलडङ्ग, आक्रद मनोरञ जन 

िथा साहसी खेिकुद सम्ितधी सेवा िथा 

व्यवसार्मा सेवाशुल्क 

   

१३ लनमायण, सञ चािन र व्यवस्थापन गरेका स्थानीर् 

पूवायधार िथा सेवामा सवेाशुल्क (खानेपानी, 

लवजुिी, धारा, अलिलथ गृह, धमयशािा, 

पुस्िकािर्, सभूागहृ, ढि लनकास, सडक िलि, 

शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्यार्ामशािा, 

पर्यटक्रकर् स्थि, हाटिजार, पशु वधशािा, 

शवदाह गृह, धोलवघाट, सडक, िसपाकय , पुि, 

आक्रद) 

   

१४ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क    

१५ दिाय, अनुमलि िथा नवीकरण दस्िुर (एफएम 

रेलडर्ो सञ चािन, घ वगयको लनमायण इजाजिपत्र, 

लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्िरका व्यापाररक 

फमय, आक्रद) 

   

१६ ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, 

स्िेट जस्िा वस्िुको सवके्षण, उत्खनन िथा 

उपर्ोग शुल्क 

   

१७ वडा कार्ायिर् माफय ि गररने लसफाररस िथा 

प्रमालणि दस्िुर 

   

१८ दण्ड जररवाना    
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मालथ उल्िलेखि िाहके कुन ैथप आतिररक राजस्व उसाएको भूएमा सो को लववरण: 

क. 

ख. 

ग. 
 

आतिररक आर् उसाउन सक् न ेिर हािसम्म नउसाएका आर् लशषयकहरु िथा सो को पररचािन गन ेउपार्: 

सम्भूाव्य भूए पलन हािसम्म 

नउसाएका आर् लशषयकहरु 

िाग ुनहुनकुो कारण पररचािन गन ेउपार् 

   

   

   

   

 

कर िथा शलु्कको दरमा देलखएका कमी कमजोरी िथा सधुारको उपार् 

दर रेट लनधायरणमा कमी कमजोरी 

देलखएका आर् लशषयकहरु 

कारण सधुार गन ेउपार् 
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अनसुचूी ३: वस्िगुि लवश् िषेणको नमनूा फाराम 
 

आर् लशषयकहरु आवश्र्क सचूना सचूनाको सम्भूाव्य स्रोिहरु 

भूूलम कर (मािपोि) जगगाको क्षेत्रफि िथा उपर्ोग मािपोि कार्ायिर् 

सम्पलि कर सम्पलि धनी िथा लनजको नाममा रहकेा 

जगगा िथा संरचना 

स्थानीर् िह, मािपोि कार्ायिर्, 

सभेूक्षणहरु 

व्यवसार् कर उद्योग व्यवसार्का सङ््र्ा प्रकृलि सलहि स्थानीर् िह, घरेि ु िथा साना उद्योग 

कार्ायिर्, व्यवसालर्क सङ्घ संगसनहरु 

सवारी कर गाउँ क्षेत्रमा रहकेा सवारी साधनहरु र्ािार्ाि व्यवस्था कार्ायिर् 

िहाि लवटौरी शुल्क भूाडामा क्रदएको जगगाको क्षेत्रफि र भूाडा दर स्थानीर् िह 

घर जगगा िहाि कर भूाडामा क्रदईएका घरहरु िथा प्रचलिि दर कर कार्ायिर्, जनगणना िथा 

सवेक्षणहरु 

लवज्ञापन कर गाउँ क्षेत्रमा रहकेा लवज्ञापन पाटीहरु स्थानीर् िह 

मनोरञ जन कर गाउँ क्षेत्रमा रहकेा लसनेमा हिहरु स्थानीर् िह 

सवारी पार्क्कयङ शुल्क पार्क्कयङ क्षेत्रको क्षेत्रफि िथा सवारी प्रवेश 

सङ््र्ा 

स्थानीर् िह िथा स्थिगि सवेक्षण 

खानेपानी महशुि धारा सङ््र्ा िथा पानीको उपर्ोग लविरण पररमाण, लमटर ररलडङ 

लवदु्यि महशुि लमटर सङ््र्ा िथा लवजुिीको उपभूोग लविरण पररमाण, लमटर ररलडङ 

फोहरमैिा व्यवस्थापन 

शुल्क 

सेवा लिनेको सङ््र्ा गाउँपालिका, सेवा प्रदार्क 

ढि लनकास सेवा शलु्क सेवा लिनेको सङ््र्ा गाउँपालिका, सेवा प्रदार्क 

हाटिजार सेवा शुल्क हाटिजार क्षेत्रको क्षेत्रफि स्थिगि सभेूक्षण 

पशु वधशािा सेवा शलु्क औषि पश ुवध सङ््र्ा स्थिगि सभेूक्षण 

सावयजलनक संरचना 

ममयि सम्भूार शलु्क 

प्रत्र्क्ष सेवा लिनेको सङ््र्ा स्थानीर् िह 

भूाडा िथा िहाि भूाडा िहािमा क्रदएको पसि, घर िथा 

प्रचलिि भूाडा 

स्थानीर् िह 

मेलसन िथा औजार भूाडा भूाडामा क्रदएको मेलसन िथा औजार र 

प्रचलिि भूाडा 

स्थानीर् िह 

िाि, पोखरी िथा जगगा 

भूाडा 

िाि, पोखरी िथा जगगाहरुको सङ््र्ा िथा 

क्षेत्रफि िथा प्रचलिि भूाडा 

स्थानीर् िह 

प्राकृलिक स्रोि लनस्काशन पररणाम EIA प्रलिवेदन, स्थिगि सभेूक्षण 
 

कुि आर् सम्भूाव्यिा पलहचान (लशषयकगि रुपमा लवश् िषेण गन)े 

लववरण सङ््र्ा औषि कर वा शलु्कको दर सम्भूाव्य रकम 

सूिा    

मझौिा    

साना    

कुि आर् सम्भूाव्यिा    
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खदु आर् सम्भूाव्यिा पलहचान  

लववरण रकम 

कुि आर् सम्भूाव्यिा  

खुद आर् सम्भूाव्यिा: करको दार्रामा ल्र्ाउन सक्रकने (कुि सम्भूाव्यिाको ... 

प्रलिशििे हुन ेरकम) 

 

 

खदु आर् सम्भूाव्यिा पलहचान (आर् सेक् का) 

लववरण रकम 

कुि आर् सम्भूाव्यिा  

करको दार्रामा ल्र्ाउन सक्रकने (कुि सम्भूाव्यिाको ... प्रलिशिि ेहुने रकम)  

घटाउने, सेकेदारको ओभूरहडे खचय (आर्को १५ प्रलिशिि ेहुने रकम)  

घटाउने, सेकेदारको नाफा (आर्को १० प्रलिशि)  

खदु आर् सम्भूाव्यिा (प्रारलम्भूक सेक् का अङ्क)  

 

लनश्कषय: 

सम्भूाव्यिा पलहचान पलछ आर् 

सङ्किनमा सूिो खाडि (GAP) 

देलखएका आर् लशषयकहरु 

खाडि सूिो हुनकुो कारण समाधानका उपार्हरु 
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अनसुचूी ४: आर् प्रक्षेपणको ढाचँा 
 

राजस्व 

सङ्केि 
राजस्व लशषयक र्थाथय अनमुान प्रक्षेपण 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 
१०००० राजस्व िथा अनुदान      

११००० स्थानीर् कर      

११३०० सम्पलि कर      

११३१४ भूूलम कर (मािपोि)      

११३२१ घर िहाि कर      

११३२२ िहाि लवटौरी कर      

११३५१ व्यवसार् कर      

११४५१ सवारी साधन कर      

११४७० मनोरञ जन कर      

११४७२ लवज्ञापन कर      

११६१३ व्यवसार् रलजष्  ेशन दस्िरु      

११६१४ रेलडर्ो, एफ.एम. सञ चािन दस्िुर      

११६२१ चािक अनुपलि पत्र, सवारी दिाय 

क्रकिाव सम्ितधी दस्िुर 

     

११६३१ कृलष िथा पशुजतर् वस्िुको 

व्यवसालर्क कारोिारमा िाग ने कर 

     

११६९१ जडीवुटी, कवाडी जीवजतिु कर      

१४१५१ सरकारी सम्पलिको िहाििाट प्राप् ि आर्      

१४२१२ सरकारी सम्पलि लविीिाट प्राप् ि रकम      

१४२१३ अतर् लविीिाट प्राप् ि रकम      

१४२१७ खानेपानी, नहर िथा कुिो उपर्ोग 

वापिको शुल्क 

     

१४२१८ लवद्युि सेवा शुल्क      

१४२१९ अतर् सेवा शुल्क      

१४२२१ तर्ालर्क दस्िुर      

१४२२४ परीक्षा शुल्क      

१४२२९ अतर् प्रशासलनक सेवा शुल्क      

१४२४१ पार्क्कय ङ्ग शुल्क      

१४२४२ नक्शा पास दस्िुर      

१४२४३ लसफाररस दस्िुर      

१४२४४ व्यलिगि घटना दस्िुर      

१४२४५ नािा प्रमालणि दस्िुर      

१४२४६ मुल्र्ाङ्कन दस्िुर      

१४२४९ अतर् दस्िुर      

१४३११ तर्ालर्क दण्ड, जररवाना र जफि      

 १४३१२ प्रशासलनक दण्ड, जररवाना र जफि      

१४५३१ सरकारी सम्पलि लविीिाट प्राप् ि आर्      
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१४४०० वस्ि ुिथा सवेामा आधाररि कर      

१४४११ वाँडफाँट भूई प्राप् ि हुने मु.अ.क.       

१४४२१ वाँडफाँट भूई प्राप् ि हुने अति: शुल्क       

१४४५६ वाँडफाँट भूई प्राप् ि हुने सवारी कर       

१४१७० राजस्व वाडँफाँडिाट प्राप् ि आर्      

१४१७१ वन रोर्ल्टी      

१४१७२ खानी रोर्ल्टी      

१४१७३ जिस्रोि रोर्ल्टी      

१४१७४ पवयिारोहण रोर्ल्टी      

१४१७५ पदमागय रोर्ल्टी      

१३३१० अतिरसरकारी अनदुान      

१३३११ समानीकरण अनुदान      

१३३१२ शसिय अनुदान      

१३३१३ लवशेष अनुदान      

१३३१४ समपुरक अनुदान      

१३३१५ अतर् अनुदान      

१३३२० अतिरसरकारी पुलँजगि अनदुान      

१३३२१ शसिय पँुलजगि अनुदान      

१३३२२ लवशेष पँुलजगि अनुदान      

१३१०० लद्वपक्षीर् वदैलेशक अनदुान      

१३१११ लद्वपक्षीर् वैदलेशक चािू अनुदान      

१३१२१ लद्वपक्षीर् वैदलेशक पँुलजगि अनुदान      

१३२०० वहुपक्षीर् वैदलेशक अनदुान      

१३२१० वहुपक्षीर् वैदलेशक चाि ुअनदुान      

११२११ अतिरसरकारी अतिरालष्  र् संस्थािाट 

प्राप् ि चािु अनुदान 

     

११२११ गैरसरकारी अतिरालष्  र् ससं्थािाट 

प्राप् ि चािु अनुदान 

     

१३२२० वहुपक्षीर् वैदलेशक पुलँजगि अनदुान      

११२२१ अतिरसरकारी अतिरालष्  र् संस्थािाट 

प्राप् ि पँुलजगि अनुदान 

     

११२२१ गैरसरकारी अतिरालष्  र् ससं्थािाट 

प्राप् ि पँुलजगि अनुदान 

     

३३१०० आतिरीक दालर्त्व      

३३१९० खुद आतिररक ऋण      

३३१९१ अतर् आतिररक सरकारिाट प्राप् ि ऋण      

३३१९३ अतर् सङ्घ संस्थािाट प्राप् ि ऋण      

३३२०० वाह् र् लवलिर् दालर्त्व      

३३२४१ वैदलेशक ऋणको प्रालप् ि      

 जम्मा राजस्व, अनदुान िथा दालर्त्व      
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गाउँपालिका/नगरपालिकाको आर् संरचनाको सारांश 

ि.स.ं राजस्व लशषयक र्थाथय आर् प्रस्िालवि आर् प्रक्षलेपि आर् (आगामी ३ आ.व.को) 
२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ आतिररक आर्      

२ सङ्घीर् राजस्व वाँडफाँटिाट प्राप् ि 

आर् 
     

३ प्रदेश राजस्व वाँडफाँटिाट प्राप् ि आर्      

४ अनुदान      

५ दालर्त्व      

६ जनसहभूालगिा      

 कुि आर्      

कुि आर्मा आतिररक आर्को लहस्सा (प्रलिशिमा)      
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अनसुचूी ५: माईतर्टु 
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अनसुचूी ६: फोटो 

 

 

आर्थयक प्रशासन उपशाखा अतिगयि राजस्व िथा आर्थयक प्रशासन ईकाईको अवस्था 

 


