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पररच्छेद १: पररचर्
१.१ पृष्ँभूलम
नेपािको मूि राज्र् सञ्चािन संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीर् गरी तीन तहको हुने तथा राज्र्शलिको
प्रर्ोग तीनै तहिे लवद्यमान संवैधालनक व्यवस्था रहेको छ । संवैधालनक अलधकारलभत्र रही स्थानीर् सरकार
सञ्चािन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् सरकारहरुिाई कार्य लजम्मेवारी तथा स्रोत पररचािन गनय सकने उिे्र्
अलधकार क्रदएको छ । स्थानीर् सरकारिे आ-आफ्नो क्षेत्रमा पने सेवा प्रवाह तथा लवकास लनमायणको
क्षमतािाई वृलि गनय आर् पररचािन क्षमतािाई वृलि गनय आर् पररचािन क्षमतामा पलन सुधार गनय
आवश्र्क हुतछ । र्सका अलतररि प्राकृ लतक तथा अतर् मानवीर् कारणिे अकस्मात लसजयना हुने प्रलतकु ि
पररलस्थलतिाई सामना गनयसकने गरी उत्थानशीि हुन पलन आर् पररचािन क्षमता सुदढृ हुनु पदयछ ।
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन तथा अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन र स्थानीर् सरकारिाई संघ र
प्रदेश सरकारबा7 उपिब्ध हुने लवलभतन अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँ7का अलतररि लविीर् अलधकार क्षेत्र
अततगयत लवलभतन कर, शुल्क तथा दण्ड जररवाना जस्ता अलधकार प्रदान गरे को छ । साथै स्थानीर् सरकारिे
अतर् स्वदेशी संघसंस्थाबा7 अनुदान रकम प्राप्त गनय सकने, नेपाि सरकारको पूवयस्वीकृ लत लिएर वैदले शक
अनुदान वा सहर्ोग लिन सकन तथा नेपाि सरकारको सहमलत लिएर लवि आर्ोगिे लसफाररस गरे को
सीमालभत्र रही आततरीक ऋण लिन सकने समेत व्यवस्था छ ।
लविीर् हस्ताततरण
राजश्व बाँडफाँ7 (मु.अ.क. र
आततररक अततशुल्क)

प्राकृ लतक स्रोत रोर्ल्7ी
बाँडफाँड

लवशेष अनुदान

समपुरक अनुदान

सशतय अनुदान

लविीर् समानीकरण अनुदान

स्थानीर् सरकार
लचत्र १ : लविीर् हस्ताततरण

स्थानीर् सरकारिाई प्राप्त भएका लविीर् अलधकारिाई ऐनको प्रावधान अनुसार व्यवलस्थत तथा
तर्ार्ोलचत तररकािे पूणयरुपमा पररचािन गनय थप प्रर्ास गनुयपने आवश्र्कता महशुस भएको छ । र्सको
मु्र् कारणहरुमा स्थानीर् सरकारिाई प्राप्त कलतपर् अलधकारहरु नर्ाँ भएकोिे त्र्सका िालग आवश्र्क
नीलत तथा कार्यलवलध, संगँनात्मक व्यवस्था, सूचना तथा तथ्र्ाङ्क प्रणािीको स्थापना, आर्को सम्भावना
अध्र्र्न, लनर्तत्रण प्रणािीको स्थापना आक्रद व्यवस्था तथा अभ्र्ासको कमी हुनु रहेको छ ।
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र्स दस्ताबेज तजुयमाको िममा भएका प्रर्ासहरुमा गाउँ पालिकाका प्रलतलनलध, कमयचारी तथा अतर्
सरोकारवािा पक्षहरुिे राजस्व पररचािनको क्षेत्रमा आधारभूत अलभमुखीकरण, गाउँ पालिकाको आततररक
आर् सुधारका िालग सहभालगतात्मक लवलधबा7 समस्र्ा तथा अवसरहरुको पलहचान गरी मु्र् उपिलब्धका
रुपमा गाउँ पालिकाको कार्यर्ोजना तर्ारी र आर् सम्भाव्यताको लवश्िेषण गरी गाउँ पालिकाको आर्
प्रक्षेपणिाई मागयदशयन जस्ता कार्यहरु रहेका छन् ।

१.२ राजस्व सुधार र्ोजनाको औलचत्र्
संघीर्तामा तहगत सरकारिाई संलवधानिे नै कार्यलजम्मेवारी लनलश्चत गरी ती लजम्मेवारीहरु पुरा गनय
आवश्र्क स्रोतको व्यवस्था गदाय अततरसरकारी लवलिर् हस्ताततरणको अिावा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा
तोक्रकएका स्रोतबा7 संलवधानिे प्रदान गरे को अलधकार अनुरुप स्थानीर् तहिे राजस्व पररचािन गरी
साधन स्रोतको जोहो गदयछन् । जनताको बढ्दो माग बमोलजमको खचय धातनका िालग आवश्र्क सामथ्र्य
अलभवृलि गनय पलन ती स्थानीर् सरकारहरुको आततररक राजस्व पररचािन क्षमतामा वृलि हुनु अपररहार्य
देलखतछ । र्सका िालग स्थानीर् तहको राजस्व अलधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गनय, सम्भाव्य क्षेत्रको
राजस्व पररचािनका िालग अविम्बन गनुयपने नीलतगत, कानूनी र व्यवस्थापकीर् सुधारका उपार्हरु
पलहचान गरी लतनको र्थोलचत कार्ायतवर्न गनय र ती सबै प्रर्ासका आधारमा आगामी क्रदनमा पररचािन
गनय सक्रकने वास्तलवक आततररक आर्को प्रक्षेपण गने कार्यका िालग राजस्व सुधार कार्यर्ोजना महत्वपूणाय
औजार हुने लवश्वास गररतछ ।
स्थानीर् तहिाई कर वा गैर कर वापत रकम लतने स्थानीर् लनवासीहरुिे आफु िे लतरेको करको सदुपर्ोग
भए नभएको लनगरानी गने र र्स लवषर्मा लनर्लमत रुपमा आफ्नो गाउँ पालिका⁄नगरपालिकासँग प्रश्न
सोध्ने हुनािे गाउँ पालिका⁄नगरपालिकाहरु पलन जनताप्रलत सोझै उिरदार्ी हुने वातावरण लसजयना हुतछ ।
सेवा प्रवाहमा पलन सुधार हुतछ र जनताको सततुष्7ीको मात्रा पलन बढ्दै जातछ । आततररक स्रोतबा7
पररचालित राजस्व खचय गदाय स्थानीर् तहिे कु नैपलन बाह्र् शतयहरु पािना गनुय नपने भएकोिे र्सको मात्रा
जलत बढी भर्ो त्र्लत बढी मात्रामा स्वार्िताको अनुभलू त गदयछन् । र्सरी स्थानीर् तह प्रदेश तहिे जलत
बढी स्वार्तता पूवयक काम गनय पाउँ छन् त्र्लत नै संघीर्ता सफि र सुदढृ हुँदै जातछ ।
गाउँ पालिकामा थप आततररक राजस्व पररचािन गनय र्सको अलधकार क्षेत्रलभत्र सबै उपिब्ध आततररक
आर्का स्रोतहरुबा7 सम्भाव्य राजस्व पररचािन गनुय अलनवार्य हुतछ । र्समा सुधार ल्र्ाउन गाउँ पालिकाको
बाह्र् वातावरण तथा राजस्व प्रशासनको समेत लवश्िेषण गनुयपने हुतछ । र्सैिे राजस्व पररचािनमा
सुधारका कृ र्ाकिापहरु पलहचान गरी सोको कार्ायतवर्नबा7 स्थानीर् तहको आततररक आर्मा पनय सकने
प्रभाव समेतका आधारमा आगामी क्रदनमा प्राप्त हुन सकने राजस्वको प्रक्षेपण गनय स्थानीर् सरकार
सञ्चािन ऐन २०७४ को प्रावधान बमोलजम र्ो राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुम
य ा गररएको हो । र्स
राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाबा7 गाउँ पालिकािाई आफ्नो आततररक आर् पररचािन सुधारका साथै राजस्व
प्रक्षेपणिाई र्थाथयपरक, समतर्ालर्क, सहभालगतामूिक र वैज्ञालनक बनाई बजे7 तजुयमा प्रकृ र्ािाई थप
व्यवलस्थत गनय मद्दत पुग्ने अपेक्षा गररएको छ । र्सरी राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको औलचत्र्को
शांरासिाई लनम्न लचत्रमा प्रस्तुत गररएको छ ।
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१. स्थानीर् तहको राजश्वका सम्भावना, लतनय सकने क्षमता र राजस्व
प्रशासनको लवश्िेषण गरी आवश्र्क सुधारका उपार्हरु पलहचान गनय ।
२. स्थानीर् तहको आततररक आर्का आधार, दार्रा र दरको सम्भाव्यता
लवश्िेषण गरर राजस्व प्रक्षेपण गनय ।
३. व्यवसार्मैत्री कर प्रशासनबा7 स्थानीर् उद्यम, व्यवसार् िगार्तका
आर्थयक लवकास क्रिर्ाकिापहरुिाई करको आधार अततगयत समेट्न आवश्र्क

मागयदशयन प्रदान गनय ।
४. स्थानीर् तहिे अपनाउनु पने आर् सुधारका कार्यर्ोजना तर्ार गरी सो
राजस्व सुधार गनय ।
५. आवलधक र्ोजना अततगयतका र्ोजनाहरुको कार्ायतवर्न गनयको लनलमि
स्रोत सुलनलश्चत गनय ।
६. वार्षयक बजे7िाई बढी र्थाथयपरक, प्रभावकारी र उद्देश्र्मूिक बनाउन ।
७. स्थानीर् तहको काम कारवाहीिाई अझै पारदशी तथा नागररक प्रलत
लजम्मेवार बनाउन ।
लचत्र २ : राजस्व सुधार र्ोजनाको औलचत्र्

१.३ र्ोजनािे राखेका उद्देश्र्हरु
गाउँ पालिकाको आततररक आर्का सम्भावनाहरुको पलहचान तथा अलधकतम पररचािनका िालग देलखएका
समस्र्ाहरु तर्ूनीकरण गनय कार्यर्ोजना तर्ार गरी सोको आधारमा आगामी ३ वषयको आर् प्रक्षेपणमा
गाउँ पालिकािाई सहर्ोग पुर्र्ाउनु नै र्स र्ोजनाको मूिभूत उद्देश्र् हो । र्स र्ोजनाका खास उद्देश्र्हरु
देहार् अनुसार रहेका छन् :



स्थानीर् सरकारको आर् अलधकार तथा सुधार र्ोजनाका सम्बतधमा अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, राजस्व
परामशय सलमलत, शाखा प्रमुखहरु, राजस्व प्रशासनमा संिग्न कमायचारीहरु तथा अतर्
सरोकारवािाहरुिाई अलभमुखीकरण गने ।



आततररक राजस्व पररचािनका सम्पूणय पक्षहरुिाई समे7ी त्र्स लवषर्मा सूचना सङ्किन तथा
लवश्िेषण गरी कू ि राजस्व सम्भाव्यता अनुमान गने ।



सहभालगतात्मक लवलध अविम्वन गरी राजस्व प्रशासनको सम्पूणय पक्षहरु समे7ी सुधारका िालग
गनुयपने कार्यहरुको पलहचान गने ।



राजस्वको कू ि सम्भावना तथा राजस्व सुधार र्ोजनाको आधारमा आगामी ३ वषयका िालग
राजस्वको प्रक्षेपण गने ।



राजस्व परामशय सलमलतिाई राजस्व नीलत तजुयमा, कर तथा शुल्कको दररे 7 लनधायरण तथा आगामी
३ वषयको आर् प्रक्षेपण गरी आर् बजे7 तजुयमामा सहर्ोग गने ।
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१.४ र्ोजना तजुम
य ा लवलध र प्रक्रिर्ा
गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा प्रक्रिर्ा स्थानीर् पदालधकारी, कमयचारी, सम्बलतधत
सलमलतहरु र सरोकारवािाहरुको अपनत्व र क्षमता अलभवृलि गने उद्देश्र्िे सहभालगतामूिक लवलध
अविम्बन गररएको छ । र्सको मागयदशयकका रुपमा संघीर् मालमिा तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा
जारी गररएको स्थानीर् तहको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी क्रदग्दशयन, २०७६ िाई लिईएको
छ । साथै स्थानीर् आवश्र्कता अनुसार सम्भाव्य स्थानीर् राजस्वका स्रोतहरुिाई समेट्ने उद्देश्र्िे
तथ्र्ाङ्क तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी लनदेलशका बमोलजम कार्यर्ोजना तजुयमाका चरणहरु
र्सप्रकार रहेका छन् ।
१

• राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी लनणयर् र समर् साररणी लनधायरण

२

• र्ोजना तजुयमा कार्यदि गँन

३

• र्ोजना तजुयमाका िालग आवश्र्क सतदभय सामाग्रीहरु सङ्किन तथा अध्र्र्न

४

• प्रारलम्भक कार्यशािाको आर्ोजना

५

• सूचना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्किन एवम् लवश्िेषण

६

• राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ारी (प्रारलम्भक)

७

• र्ोजनाको मस्र्ौदा तर्ारी

८

• राजस्व सम्भावना लवश्िेषण तथा राजस्व प्रक्षेपण

९

• मस्र्ौदा प्रलतवेदन गाउँ पालिकामा प्रस्तुलत र सुझाव सङ्किन

१० • मस्र्ौदा पुनराविोकन र अलततम मस्र्ौदा तर्ारी
११ • गाउँ कार्यपालिकामा छिफि र स्वीकृ लत
लचत्र ३ : राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा लवलध र प्रक्रिर्ा

गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गने कार्यिम तर् गरी सो सम्बतधमा बागमती प्रदेश,
मु्र् मतत्री तथा मतत्री पररषदको कार्ायिर्, प्रदेश सुशासन के तर, जाविाखेि र र्स नेपाि डेभिपमेत7
कतसल्7ेतसीबीच सम्झौता भएपलछ लवलभतन समर्मा भएका छिफिहरुबा7 गाउँ पालिकाबा7 आवश्र्क
सतदभय सामग्री सङ्किन गरी अध्र्र्न 7ोिीिाई प्राप्त भएको हो । र्सैिममा लवश्वव्यापी महामारीका
रुपमा रहेको नर्ाँ भ्र्ाररर्त7 सलहतको कोलभड-१९ को दोस्रो िहरका कारणिे लनधायरण गरे का उपर्ुि
चरणहरुमा उल्िेलखत कृ र्ाकिापहरुिाई लनम्नलिलखत बुद
ँ ाहरुमा समार्ोजन गरी कार्यर्ोजना तजुयमा कार्य
सम्पादन गररएको छ ।
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१.४.१ सतदभय सामाग्री सङ्किन तथा अध्र्र्न
अध्र्र्न कार्यको प्रथम चरणमा लवज्ञ समूहबा7 लवलभतन स्रोतहरुबा7 सतदभय सामाग्रीहरुको सङ्किन तथा
पुनराविोकन गररएको छ । र्स िममा अध्र्र्न तथा पुनराविोकन गररएका मु्र् सामाग्रीहरु देहार्
अनुसार रहेका छन् :


गाउँ पलिका तथा नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी क्रदग्दशयन, २०७६



नेपािको संलवधान, २०७२



स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४



अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४



संघीर् मालमिा तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी गरे का सम्बलतधत नमूना कानूनहरु



लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको आर्/व्यर् लववरण (आ.व. २०७५⁄७६-२०७७⁄७८)



लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको एकीकृ त सम्पलि कर व्यवस्थापन नमुना कार्यलवधी, २०७७



लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको अथय सम्बतधी प्रस्ताविाई कार्ायतवर्न गनय बनेको आर्थयक ऐन,
२०७७



गाउँ पालिकाको लवलनर्ोजन ऐन, आवलधक तथा रणनीलतक र्ोजना



आततररक राजस्व व्यवस्थापनको तेस्रो सुधार कार्यर्ोजना (२०७५⁄७६-२०७७⁄७८)



रालष्िर् र्ोजना आर्ोगको पतरौं र्ोजना



नेपाि सरकारको संघीर् नीलत, ऐन, लनर्माविी, र्ोजना, आक्रद



बागमती प्रदेश आर्थयक ऐन, २०७६



रालष्िर् प्राकृ लतक स्रोत तथा लवि आर्ोग ऐन, २०७४



एकीकृ त आर्थयक सङ्के त तथा वर्गयकरण र व्या्र्ा, २०७४



आर्थयक कार्यलवलध तथा लविीर् उिरदालर्त्व सम्बतधी ऐन, २०७६



सावयजलनक लनजी साझेदारी तथा िगानी ऐन, २०७५

१.४.२ गाउँ पालिकासँग सम्पकय , छिफि र सूचना सङ्किन लवलध लनधायरण
गाउँ पालिकाका लन. प्रशासकीर् अलधकृ त, सूचना अलधकारी तथा िेखा शाखाका कमयचारीहरु िगार्तसँग
गाउँ पालिकाकिे हािसम्म पररचािन गरर आएका कराधारहरु, राजस्व पररचािनको अवस्था, सुधार गनय
सक्रकने क्षेत्र, राजस्व प्रशासनको वतयमान संरचना, र्समा सुधार गनय सक्रकने क्षेत्र, पदालधकारी तथा
कमयचारीको क्षमता लवकासका सवािहरु र हाि तर्ार गनय िागेको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा र
र्सको प्रक्रिर्ाबारे जानकारी लिन जुम प्रलवलधबा7 प्रत्र्क्ष छिफि कार्यिम तर् भएता पलन ने7िे काम गनय
नसकदा उि छिफि कार्यिम सम्पतन हुन सके न । र्सै िममा कोलभड-१९ को दोस्रो िहरका कारण
समस्र्ा बढ्दै गई २०७८ वैशाख १६ गतेदले ख लनषेधाज्ञा घोषणा भएपलछ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना
तजुयमा कार्यिाई वैकलल्पक लवलधका रुपमा सूचना तथा सञ्चार प्रलवलधिाई उपर्ोग गने रणनीलत अविम्बन
गरे को हो ।
राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका िालग कार्यतालिका लनधायरण तथा कार्यलजम्मेवारी लनधायरण गरी आवश्र्क
सूचना सङ्किन फाराम गाउँ पालिकामा पँाई सो सम्बतधमा ईमेि, 7ेलिफोन तथा जुम प्रलवलधमाफय त
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स्पष्7 गराई सम्बलतधत सूचना, सामाग्रीहरु गाउँ पालिकािे सङ्किन गरी परामशयदातािाई पँाउने
प्रलतविता अनुसार प्राप्त सूचनाका आधारमा राजस्वको स्थानीर् अवस्था बारे जानकारी हालसि हुनुका
साथै मु्र् सवािहरु पलहचान गनय मद्दत पुगेको हो ।
आवश्र्क सतदभय सामाग्रीहरुको अध्र्र्न तथा लवश्िेषण पश्चात लवज्ञहरुको 7ोिीबा7 तथ्र्ाङ्क तथा
सूचना सङ्किनका िालग आवश्र्क फारामहरुको लवकास गररएको छ । सूचना सङ्किन फारामिाई
अलततम रुप क्रदन र्स कार्यमा संिग्न लवज्ञहरुबीच आवश्र्क छिफि र अततरक्रिर्ा समेत गररएको छ ।
सूचना सङ्किनका िालग तर्ार गररएको फारमहरु लनम्नानुसार रहेका छन् ।


गाउँ पालिकाको पररचर्को िालग आवश्र्क आधारभूत र संस्थागत सूचना तथा मु्र्
पदालधकारीहरुसँगको परामशयका िालग तर्ार गररएको सूचना सङ्किन चेकलिष्7 अनुसुची १ मा
रहेको छ । र्स सूचीमा मु्र्त: गाउँ पालिकको संलक्षप्त पररचर्, गँन, राजस्व प्रशासनको अवस्था
र लवगत तीन आर्थयक वषयको राजस्व पररचािनको लस्थलत बारे जानकारी लिने उद्देश्र्िे र्ो
फारमको प्रर्ोग गररएको छ ।



राजस्वका लशषयकगत समूह छिफिका िालग आवश्र्क सूचनासँग सम्बलतधत फारम अनुसूची २ मा
रहेको छ । स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार कर र गैर करहरुको
लशषयकगत रुपमा वतयमान समस्र्ाहरु, सम्भावना, समाधानका िालग गनुयपने उपार्हरु र लजम्मेवार
लनकार्को पलहचान र कार्ायतवर्नको समर्ावधीका बारे मा समूहगत रुपमा छिफि गनयका िालग
र्ो फारम प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको हो । आवश्र्क आधारभूत र संस्थागत सूचना सङ्किनका िालग
तर्ार गररएका फारमहरु सम्बलतधत स्थानीर् तहहरुिाई ईमेिबा7 उपिब्ध गराईएको लथर्ो ।

१.४.३ तथ्र्ाङ्क⁄सूचना सङ्किन
सङ्कलित गाउँ पालिकाको लवगतका
आर् तथा व्यर्, आर्थयक ऐन तथा
लवलनर्ोजन ऐन, नीलत तथा कानूनहरु
र

पूवयलनधायररत

प्रश्नाविी

तथा

ढाँचामा गाउँ पािलिका र वडास्तरका
प्राथलमक तथा लद्वतीर् स्रोतबा7 प्राप्त
तथ्र्ाङ्क तथा सूचनाहरु लवश्िेषण
गररएको हो । जसबा7 कार्यर्ोजना
तजुयमा

सम्बतधी

अपुग

सूचना,

अस्पष्7ता र मु्र् सवाि सम्बतधी
जानकरी भर्ो । र्ी लवषर्मा थप प्रष्7ताका िालग लन. प्रशासक अलधकृ त र िेखा अलधकृ तसँग जुम
प्रलवलधको प्रर्ोग गरी भएको अततर्क्ियर्ामा एक आपसमा प्रष्7 हुनुपने लवषर्, गाउँ पालिकािे भोलगरहेका
चुनौतीहरु, अपेक्षा र आवश्र्कता बारे मा जानकारी आदान प्रदान भर्ो । त्र्सपलछ सबै प्राप्त सूचनाहरु र
अततर्क्ियर्ाबा7 प्राप्त वस्तुलस्थलत बारे को थप स्पष्7ता पलछ के ही अझ स्पष्7 हुनुपने लवषर्हरु गाउँ पालिकाको
लन. प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृ त तथा िेखा अलधकृ तसँग 7ेलिफोन छिफि गनुक
य ा साथै गाउँ पालिका
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कार्ायिर्मा असार १२ गतेका क्रदन छिफि तथा तथ्र्ाङ्क सङ्किन गरी सोही आधारमा राजस्व सुधार
कार्यर्ोजनाको प्रथम मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ार गरी गररएको हो ।
१.४.४ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ारी तथा राजस्व प्रक्षेपण
सतदभय सामाग्री सङ्किन तथा अध्र्र्न, गाउँ पालिकासँग सम्पकय , छिफि र सूचना सङ्किन लवलध
लनधायरण र तथ्र्ाङ्क⁄सूचना सङ्किन िगार्तका क्रिर्ाकिापहरु तथा प्राप्त सुचनाको लवश्िेषणका
आधारमा पलहचान भएको वार्षयक कु ि सम्भाव्यता र स्रोतबा7 प्राप्त हुन सकने राजस्विाई आगामी तीन
वार्षयक वषयका िालग प्रक्षेपण गररएको हो । साथै मस्र्ौदा प्रलतवेदनको प्रस्तुलतकरण गरी प्राप्त सुझावहरु
संिग्न गरी र्स प्रलतवेदन तर्ार गररएको छ ।
१.४.५ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न तथा अनुशरण
राजस्व सुधार कार्यर्ोजनािाई गाउँ पालिकािे आवश्र्क छिफि तथा स्वीकृ लत गरी कार्ायतवर्न गने र
कार्यर्ोजना बमोलजम कार्य भए नभएको भतने बारे मा समर् समर्मा सलमक्षा र आवश्र्कता अनुसार सुधार
गनय छिफि गनय लनर्लमत रुपमा गने अनुगमन सम्बतधी सुझाव गररएको छ । राजस्व सुधार कार्यर्ोजना
कार्ायतवर्न गदाय चाल्नुपने रणनीलत र क्रिर्ाकिाप तथा राजस्व पररचािनका सम्बतधमा गाउँ पालिकाको
पदालधकारी तथा कमयचारीहरुिाई प्रलशक्षण गने कार्य सम्पतन गररएको छ ।

१.५ र्ोजनाका सीमाहरु
प्रस्तुत राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनम्नानुसारका सीमामा रही तर्ार गररएको छ ।


अध्र्र्न तथा लवश्िेषण कार्य प्रमुख रुपमा कार्ायिर्को अलभिेख, दस्तावेज, प्रलतवेदन तथा लद्वतीर्
स्रोतहरूबा7 प्राप्त तथ्र्ाङ्क तथा सूचनाहरूमा आधाररत छ ।



प्रस्तुत अध्र्र्न गाउँ पालिकाको कार्ायिर्बा7 प्राप्त अलभिेख तथा दस्तावेज, कोलभड-१९ को
लबषम पररलस्थलतिे गदाय 7ेलिफोन अततरवाताय, गाउँ पालिकाका पदालधकारीहरु तथा सम्बलतधत
कमायचारीहरु र अतर् सरोकारवािाहरुसँग गररएको अनिाईन भजुयअि अततरक्रिर्ा तथा
कार्ायशािाबा7 प्राप्त सूचनाको आधारमा तर्ार गररएको हो । र्द्यलप प्रदेश सुशासन के तर तथा
पालिकामा गररएको मस्र्ौदा प्रलतवेदनमा प्राप्त सुझावहरु संिग्न गररएको छ ।



गाउँ पालिकाको जनसङ््र्ा तथा आर्थयक गलतलवलधमा हुने वृलि, गाउँ पालिकाको सेवामा हुने वृलि
र नागररक सततुलष्7मा हुने वृलि, मूल्र्ाङ्कन दरमा हुने वृलि तथा राजस्वका दरको पुनराविोकन
आक्रद कृ र्ाकिापहरूिे भलवश्र्को राजस्व सङ्किनमा असर गने भएतापलन र्ी तथ्र्ाङ्कहरू
उपिब्ध नभएकोिे आर् प्रक्षेपणमा आधार लिन सक्रकएको छैन ।



गाउँ पालिकको अलभिेख पलन व्यवलस्थत भइनसके कोिे ऐलतहालसक प्रवृलत देलखने तथ्र्ाङ्कीर्
लवश्िेषणका िालग आवश्र्क तथ्र्ाङ्क र सूचनाको अभावमा स्7ार7लस्7कि 7ुल्सहरुको प्रर्ोग गरी
लवश्िेषण तथा प्रक्षेपण गनय सक्रकएको छैन ।
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पररच्छेद २. गाउँ पालिकाको संलक्षप्त पररचर्
२.१ संलक्षप्त पररचर्
लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको राजस्व सम्भाव्यता पलहचान, पररचािन र व्यवस्थापनका िालग
गाउँ पालिकाको वस्तुलस्थलत, आर्थयक गलतलवलध, मानवीर् संसाधान तथा भौलतक स्रोत साधन िगार्तको
महत्वपूणय भूलमका रहतछ । र्स पररच्छेदमा गाउँ पालिकाको संलक्षप्त पररचर्, मानव संसाधनको अवस्था र
गाउँ पालिकाको भौलतक सम्पलतको अवस्था प्रस्तुत गररएको छ ।
अवलस्थलत : बागमती प्रदेश अततगयत रामेछाप लजल्िामा २७°२८’३” देलख २७°५०’ उिरी अक्षांश तथा
८५°५०’ देलख ८६°३५’ पूवी देशाततर बीच अवलस्थत लिखु तामाकोसी गाउँ पालिका समुतर सतहबा7
करीब

३६९

लम7र

देलख

६९५८

लम7रसम्म रहेको छ । लजल्िाको प्रचुर
सम्भावनािे भररएको र्ो गाउँ पालिका
भौगोलिक लहसाबिे लजल्िा कै दोस्रो
सानो गाउँ पालिका हो । रामेछाप
लजल्िाको कु ि भू-भागको ७.९४ प्रलतशत
भू-भाग ओग7ेको र्स गाउँ पालिका जम्मा
१२४.५१ वगय क्रकिोलम7र क्षेत्रफिमा
फै लिएको

छ

।

लिखु

तामाकोसी

गाउँ पालिकाको के तर हाि वडा नं. ५
धोवी बजारमा रहेको छ ।
तालिका १ : वडा लवभाजन सम्बतधी लववरण

ि.सं.
१
२
३
४
५
६
७

समावेश गालवस
दुरागाउँ
सैपु
लबजुिीको7
लबजुिीको7
नागदह
लखम्ती
लतल्पुङ

सालवकको वडाहरु
१-९
१-९
१-४
१, ४, ७-९
२, ३, ५, ६
१-९
१-९
जम्मा

क्षेत्रफि (वगय क्रक.लम.)
२९.९५
१६.५५
११.०२
१५.१९
११.१७
२१.९६
१२.६७
१२४.५१

स्रोत: संघीर् मालमिा तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्

र्स गाउँ पालिकाको पूवयमा उमाकु ण्ड गाउँ पालिका र ओखिढु ङ्गा लजल्िा, पलश्चममा मतथिी नगरपालिका
र रामेछाप नगरपालिका, उिरमा गोकु िगंगा गाउँ पालिका, उमाकु ण्ड गाउँ पालिका र दोिखा लजल्िा तथा
दलक्षणमा मतथिी नगरपालिका र रामेछाप नगरपालिका पदयछ । लजल्िाका सालवकको दुरागाउँ , सैप,ु
लबजुिीको7, नागदह, लखम्ती र लतल्पुङ गरी ६ व7ा गाँउ लवकास सलमलतहरुिाई समे7ेर ७ व7ा वडाहरु
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कार्म गरी र्ो गाउँ पालिका घोषणा गररएको हो । गाउँ पालिकामा अवलस्थत लिखु र तामाकोशी
नदीहरुबा7 र्स गाउँ पालिकाको नामाकरण गररएको हो ।
भू-बनो7 र प्राकृ लतक स्रोतहरु: लिखु तामाकोसी गाउँ पालिका लवलवधतािे भररपूणय क्षेत्र हो । र्स
गाउँ पालिकाका अलधकांश भू-भागहरु लभरािा जलमनहरुिे ढाक्रकएका छन् । र्हाँको जलमनहरु ३०
लडग्रीभतदा बढी लभरािो जलमनहरु र्थेष्7 रहेका छन् भने र्स गाउँ पालिकामा 7ार मैदान र समथि फाँ7हरु
थोरै छन् । गाउँ पलिकाको प्राकृ लतक स्रोतहरुमध्र्े वन क्षेत्र अततगयत ५८ व7ा सामुदालर्क वन र १३ व7ा
कवुलिर्लत वनहरु रहेको छ । जिश्रोतको क्षेत्रमा धनी लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा पोकु दोभानबा7
४५ क्रक.वा., चोक7े खोिाबा7 ५ क्रक.वा. र िोखु खोिाबा7 १० क्रक.वा. उत्पादन भइरहेको छ भने अतर्
स्थानहरुमा सम्भाव्यता अध्र्र्न गरी थप उत्पादन गनय सक्रकने सम्भावना रहेको छ । र्स गाउँ पालिकामा
लिखु खोिा, तामाकोशी नदी, लखम्ती, लतप्िुङ, कँजोर, तार्, कातिे, कमेरे, आङ्गे, दमाई, लहिे, कािी,
लनगािे, बनौती, रामदसे, प्रसारे , लहङ्गा, चोक7े, िोखुय, पोकु , खुि,ु खाल्7े, जरङ्गे, मुखुयिी, लचिाउने,
िगार्तका खोिाहरु रहेका छन् ।
भू-उपर्ोग: र्स गाउँ पालिकाका जम्मा भू-भागमा सबैभतदा बढी कृ लष क्षेत्र रहेको छ । जम्मा कृ लष क्षेत्र
५०,९०८ हेक7र (७८.५५ प्रलतशत) रहेको छ । त्र्सपलछ वन क्षेत्र ८.३४ प्रलतशत रहेको छ । पाखो क्षेत्र
५.५४ प्रलतशत, झाडी बुट्र्ान ३.८१ प्रलतशत, खेत २.१९ प्रलतशत रहेको छ भने घासे मैदान (चरन क्षेत्र)
१.३४ प्रलतशत रहेको छ ।
जनसङ््र्ा: स्थानीर् तहको वस्तुलस्थलत लववरण, २०७६ अनुसार र्स गाउँ पालिकामा कु ि घरधुरी
४,९२८ तथा मलहिा १२,४९४ (५४.०६ प्रलतशत) र पुरुष १०,६१५ (४५.९४ प्रलतशत) गरी कु ि
जनसङ््र्ा २३,१०९ रहेको छ । औषत पररवार सङ््र्ा ४.६९ तथा जनघनत्व १८५.६० प्रलत वगय
क्रक.मी. रहेको छ । र्स गाउँ पालिकामा उमेर समूहको जनसङ््र्ाको लवश्िेषण गदाय िमश ०-१४ वषयमा
३५.६० प्रलतशत, १५-३९ वषयमा ३४.१० प्रलतशत, ४०-६९ वषयमा २४.६७ प्रलतशत र ७० वषय र मालथ
५.६३ प्रलतशत रहेको छ । गाउँ पालिकाको समग्र िैंलगक अनुपात १:१.७८ तथा ५ वषय मुलनको िैलगक
अनुपात १:०.९६ रहेको छ ।
तालिका २ : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको घरधुरी र जनसङ््र्ा लववरण

वडा नं. घरधुरी मलहिा जनसङ््र्ा
१
६५२
२
६१६
३
४६९
४
६१८
५
७७७
६
९६८
७
८२८
जम्मा ४,९२८

१,५६५
१,५२१
१,२१२
१,५५६
२,०२५
२,३२७
२,२८८
१२,४९४

मलहिा
प्रलतशत
६.७७
६.५८
५.२५
६.७३
८.७६
१०.०७
९.९०
५४.०६

पुरुष
जनसङ््र्ा
१,४५८
१,३५५
१,०६६
१,२२४
१,६५४
१,९५१
१,९०७
१०,६१५

पुरुष
प्रलतशत
६.३१
५.८६
४.६१
५.३०
७.१७
८.४४
८.२५
४५.९४

जम्मा
जनसङ््र्ा
३,०२३
२,८७६
२,२७८
२,७८०
३,६७९
४,२७८
४,१९५
२३,१०९

जम्मा
प्रलतशत
१३.०८
१२.४४
९.८६
१२.०३
१५.९३
१८.५१
१८.१५
१००.००

स्रोत: लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको पाश्वयलचत्र, २०७४
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मूि रुपमा लमलश्रत जातजालतको बसोबास रहेको र्स गाउँ पालिकामा जालतगत लहसाबिे र्हाँ क्षेत्री
(३१.३७ प्रलतशत), तामाङ (२३.५७ प्रलतशत), मगर (१०.३२ प्रलतशत), नेवार (१०.०५ प्रलतशत),
सुनुवार (६.४८ प्रलतशत), बाहुन (५.४६ प्रलतशत), कामी (३.२३ प्रलतशत), साकी (२.७१ प्रलतशत),
दमाई⁄ढोिी (१.९९ प्रलतशत), घती⁄भुजेि (१.६५ प्रलतशत) र अतर् (२.७७ प्रलतशत) जातजालतको
बसोबास रहेको छ ।
तालिका ३ : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाका प्रमुख जातजालत

ि.सं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

प्रमुख जातजालत
क्षेत्री
तामाङ
मगर
नेवार
सुनुवार
बाहुन पहाड
कामी
साकी
दमाई⁄ढोिी
घती⁄भुजेि
अतर्
जम्मा

जातजालतको सङ््र्ा
७,३४२
५,४४७
२,३८५
२३२३
१४९८
१२६२
७४६
६२६
४५९
३८२
६३९
२३,१०९

जातजालतको प्रलतशत
३१.३७
२३.५७
१०.३२
१०.०५
६.४८
५.४६
३.२३
२.७१
१.९९
१.६५
२.७७
१००.००

स्रोत: स्थानीर् तहको वस्तुलस्थलत लववरण, २०७६ (बागमती प्रदेश)

मातृभाषाको आधारमा नेपािी बोल्ने ५६.६१ प्रलतशत रहेको छ भने बाँकीिे तामाङ (२३.०६ प्रलतशत),
मगर (७.१५ प्रलतशत), सुनव
ु ार (६.४१ प्रलतशत), नेवारी (४.३५ प्रलतशत) र अतर् (२.४२ प्रलतशत) भाषा
बोल्ने गरे का छन् । अतर् भाषाहरुमा हेल्मो, माझी, गुरुङ, थारु, शेपाय, मैलथिी, आक्रद रहेका छन् ।
तालिका ४ : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाका मु्र् मातृभाषा

ि.सं.
१
२
३
४
५
६

प्रमुख मातृभाषा
नेपािी
तामाङ
मगर
सुनुवार
नेवारी
अतर् भाषा
जम्मा

मातृभाषा बोल्नेको प्रलतशत
५६.६१
२३.०६
७.१५
६.४१
४.३५
२.४२
१००.००

स्रोत: स्थानीर् तहको वस्तुलस्थलत लववरण, २०७६ (बागमती प्रदेश)

मानव लवकास सूचकाङ्क : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको मानव लवकास सूचकाङ्क ०.४७० रहेको छ ।
गाउँ पालिकाको मानव लवकास सूचकाङ्कको लवष्तृत लववरण लनम्न तालिकामा प्रष्7 पाररएको छ ।
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तालिका ५ : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको मानव लवकास सूचकाङ्क

मानव लवकास
आर्
सूचकाङ्क सूचकाङ्क
०.४७०
०.३६०

औसत आर्ु
७२.०१

आर्ु
सूचकाङ्क
०.७८३

लवद्यािर्मा रहने
वर्स्क
औसत अवलध साक्षारता दर
३.६७
५५.०४

शैलक्षक
सूचकाङ्क
०.३६७

स्रोत: स्थानीर् तहको वस्तुलस्थलत लववरण, २०७६ (बागमती प्रदेश)

लशक्षा : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको पुरुष साक्षारता ७३.०९ प्रलतशत र मलहिा साक्षारता ५६.२३
प्रलतशत गरी कु ि साक्षारता ६३.९० प्रलतशत रहेको छ । शैलक्षक तहमा ७५.७३ प्रलतशतिे एसएिसी,
५.९८ प्रलतशतिे एसएिसी मुलन र ३.३१ प्रलतशतिे १०₊२ सम्म पँनपाँन गरेका छन् भने १३.०७
प्रलतशत जनसङ््र्ािे अनौपचाररक लशक्षा मात्र प्राप्त गरे का छन् । र्स क्षेत्रमा सामुदालर्क लवद्यािर् ५३
व7ा (९६.३६ प्रलतशत) र संस्थागत लवद्यािर् २ व7ा (३.६४ प्रलतशत) गरी जम्मा ५५ व7ा लवद्यािर्हरु
रहेका छन् । लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा ४० व7ा प्राथलमक बाि लवकास के तर, ३६ व7ा आधारभूत
तह, १२ व7ा माध्र्लमक तह (साधारण) र ४ व7ा सामुदालर्क लसकाइ के तर िगार्तका लशक्षण संस्थाहरु
सञ्चािनमा छन् । आधारभूत तहमा कु ि भनाय दर १३१.३५ र खुद भनाय दर ९७.८३ रहेको छ भने
माध्र्लमक तहमा कु ि भनाय दर ६६.६० र खुद भनाय दर ५४.२९ रहेको छ । त्र्सै गरी लशक्षक अनुपात
प्राथलमक, लनम्न माध्र्लमक, माध्र्लमक र उच्च माध्र्लमक तहहरुमा िमश १५.०२, ३०.१२, २५.८६ र
१३.०९ रहेको छ ।
स्वास्थ्र् : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा १ व7ा सरकारी प्राथलमक स्वास्थ्र् के तर, ५ व7ा सरकारी
स्वास्थ्र् चौकी र २ सरकारी सामुदालर्क स्वास्थ्र् एकाइ गरे र कु ि ८ व7ा सरकारी स्वास्थ्र् संस्था रहेका
छन् । र्हाँ कु नै सरकारी अस्पताि तथा शहरी स्वास्थ्र् चौकी सञ्चािनमा रहेको पाईदैन ।
घरको क्रकलसम : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा मा7ोको जोडाई तथा लसमेत7 जोडाई भएको ढु ङ्गा⁄
ईट्टाको जग भएको पररवार िमश ९६.७५ प्रलतशत र ०.३९ प्रलतशत रहेको छ । त्र्सै गरी काँको जगमा
बनेको घर पररवार (१.२६ प्रलतशत), जग ढिान लपिरवािा (०.२४ प्रलतशत) र अतर् क्रकलसमको घरको
जग भएको (१.३६ प्रलतशत) रहेको छ । घरको गारोको लहसाबिे मा7ोको गारो भएको घरमा बस्ने पररवार
९४.९५ प्रलतशत रहेको छ भने अतर् पररवारहरुको लसमेत7को गारो (२.२७ प्रलतशत), काँको गारो (०.३९
प्रलतशत), बाँसको गारो (०.८५ प्रलतशत) र अतर् (१.५४ प्रलतशत) रहेका छन् । सोही गरी छानाको प्रकार
अनुसार ढिान छाना (०.५९ प्रलतशत), जस्ताको छाना (७.१४ प्रलतशत), 7ार्ि⁄खप7ाको छाना (७३.९९
प्रलतशत) र काँको छाना (०.०२ प्रलतशत) रहेको छ ।
भवन तथा आवास : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा आफ्नै घरमा बस्ने पररवार ९७.०० प्रलतशत रहेको
छ भने भाँडामा बस्ने पररवार (२.४८ प्रलतशत), संस्थागत घरमा बस्ने (०.०६ प्रलतशत) र अतर् क्रकलसमका
घरमा बस्ने ०.४७ प्रलतशत पररवारहरु रहेका छन् । जलमनमा मलहिाको स्वालमत्व भएको पररवार १८.८७
प्रलतशत तथा घरमा मलहिाको स्वालमत्व भएको पररवार ७.५१ प्रलतशत रहेको छ । त्र्सै गरी मलहिा
घरमुिी भएको पररवार २७.७६ प्रलतशत तथा पुरुष घरमुिी भएको पररवार ७२.२४ प्रलतशत रहेको छ ।
लवद्युत तथा वैकलल्पक उजाय : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा लवजुिीमाफय त १५.४८ प्रलतशत
घरधुरीहरुमा बिी बाल्ने गररएको छ भने मरट्टतेि प्रर्ोग गने ४७.५४ प्रलतशत, सौर्य उजाय प्रर्ोग गने
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३४.२७ प्रलतशत र अतर् उजाय (२.७१ प्रलतशत) रहेका छन् । त्र्सै गरी खाना पकाउन एिपी ग्र्ास (०.६७
प्रलतशत), दाउरा (९६.८१ प्रलतशत), मरट्टतेिको (०.५९ प्रलतशत) तथा बाँकीिे लवद्युत (०.३ प्रलतशत),
गोबर ग्र्ास (०.२२ प्रलतशत) र अतर् उजाय (१.४१ प्रलतशत) प्रर्ोग गने गरे को छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा पाइप िाइनको पानी प्रर्ोग गने ८५.८४
प्रलतशत घरधुरी रहेका छन् भने बाँकी पररवारिे ट्र्ुबवेि⁄हािे पम्प (०.०६ प्रलतशत), ढाक्रकएको
इनार⁄कु वा (१.३२ प्रलतशत), खुल्िा इनार⁄कु वा (७.३९ प्रलतशत), मुिको पानी (३.७७ प्रलतशत),
नदी⁄खोिाको पानी (०.५३ प्रलतशत) र अतर् स्रोतबा7 (१.०९ प्रलतशत) पानी प्रर्ोग गरररहेका छन् । फ्िस
शौचािर् ढिमा जोलडएको पररवार ०.६५ प्रलतशत तथा फ्िस शौचािर् सेलप्7क ट्र्ाङ्कीमा जोलडएको
पररवार ४९.१५ प्रलतशत, साधारण शौचािर् भएको पररवार १९.९५ प्रलतशत रहेका छन् भने ३०.२५
प्रलतशत घरधुरीमा शौचािर्को सुलवधा पुग्न बाँकी रहेको देलखतछ ।
सञ्चार सुलवधा : गाउँ पालिकामा सञ्चारको मु्र् स्रोत रे लडर्ो रहेको छ जुन ७०.२५ प्रलतशत
जनसङ््र्ािे प्रर्ोग गदयछन् । त्र्सै गरी मोबाईि फोन (४९.०९ प्रलतशत), 7ेलिलभजन (३.७१ प्रलतशत),
7ेलिफोन (२.११ प्रलतशत), के वि 7ेलिलभजन (०.८३ प्रलतशत), कम्पर्ु7र (०.३२ प्रलतशत) िगार्तका
सुलवधा उपिब्ध छ भने के वि ०.०२ प्रलतशत घरधुरीहरुमा इत7रने7 सुलवधा उपिब्ध रहेको देलखतछ ।
बैंक तथा लविीर् संस्था : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा के वि १ व7ा ‘क’ वगयको बैंक मात्र पुगेको
देलखतछ । र्द्यलप स्थानीर् स्तरमा २० व7ा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ४ व7ा बहुउद्देश्र्ीर् सहकारी,
२ व7ा दुग्ध सहकारी, १⁄१ व7ा लवद्युत, लचर्ा⁄कफी र तरकारी तथा फिफु ि सहकारी, र १५ व7ा कृ लष
सहकारी गरी कु ि ४४ व7ा सहकारीहरु सञ्चािनमा रहेका छन् ।
रोजगारी : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा कु ि ६४८ आर्थयक एकाइ सङ््र्ा माफय त ८९३ पुरुष तथा
७४६ मलहिा गरी कु ि १,६३९ जनािे रोजगारी प्राप्त गरे का छन् ।
लवपद् : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा पलहरोबा7 १५ जना, चट्र्ाङबा7 ६ जना, बाढीबा7 २ जना र
आगिागीबा7 १ जना गरी प्राकृ लतक लवपद्बा7 कु ि २४ जनाको मृत्र्ु भएको देलखतछ । त्र्सै गरी प्राकृ लतक
प्रकोपहरुबा7 बाढीबा7 ९, पलहरोबा7 ७ र चट्र्ाङबा7 १० गरी कु ि २६ जना घाइते भएको देलखतछ भने
लवपद्का कारण पलहरोबा7 १८ आगिागीबा7 ६ र बाढीबा7 ३ गरी कु ि २७ व7ा भवन⁄संरचनाहरुमा क्षलत
पुगेको देलखतछ ।
धार्मयक तथा पर्य7न: लिखु तामाकोसी गाउँ पालिका धार्मयक, ऐलतहालसक र रमणीर् स्थििे भररभराउ
गाउँ पालिका हो । धार्मयक तथा पर्य7कीर् लहसाबिे महत्वपूणय मालनने भृङ्गेश्वर (को7गाउँ ), लचिाउने
आइतबारे मलतदर, ऐरम्बास, कािीदेवीस्थान (लबजुिीको7 र गोँगाउँ लसमान), थिारी (लबजुिीको7:
सूर्ायस्त हेनय सक्रकने उच्च स्थान), लगिे डाँडा (सैपु) र लत्रपुरेश्वर गुफा (दुरागाउँ ), कु लपतडेमा पिा िागेको
नर्ाँ गुफा, वडा नं. ५ नागदहको लगदानचौर पर्य7कीर् स्थि िगार्त र्स गाउँ पालिकामा अवलस्थत छन् ।
साथै गाइखके नीदेलख आइतबारे लचिाउने मलतदर सम्मको के विकारको सम्भाव्यता अध्र्र्न गरी पर्य7कीर्
पूवायधार लनमायण गने र वडा नं. ६ मा रहेको नवयदश्े वर महादेव मलतदर हुँदै क्षेताकु ण्ड महादेव मलतदरसम्म
पर्य7कीर् पदमागय लनमायण गरी पर्य7कहरु आकषयण गनय सक्रकने छ ।
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२.२ मानव संसाधनको अवस्था
नवगरँत गाउँ पालिकाको पलहिो लनवायचन सम्पतन भई हाि सोही लनवायलचत जनप्रलतलनलधहरू माफय त
गाउँ पालिकाको कार्य सञ्चािन भएको छ । र्स गाउँ पालिकामा रहेका ७ व7ा वडामा लनवायलचत तथा
मनोलनत सदस्र्हरु सलहत जम्मा ३७ जना गाउँ सभा सदस्र्हरु रहेका छन् ।
त्र्सैगरी गाउँ कार्यपालिकाको दैलनक कार्यसम्पादनका िालग लवलभतन लवषर्गत क्षमता सलहत अलधकृ त तथा
सहार्क कमयचारी कार्यरत छन् । लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको वेवसाइ7 तथा पालिकाबा7 प्राप्त
जानकारी तथा गाउँ पालिकाको नीलत, कार्यिम बजे7 पुलस्तका (आ.व. २०७७/७८) अनुसार र्स
गाउँ पालिकामा कु ि ३८ कमयचारी कार्यरत रहेका छन् र सो सम्बतधी लववरण तालिकामा देखाइको छ ।
तालिका ६ : गाउँ पालिकामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण

ि.सं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१

पद
लन. प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृ त
लशक्षा अलधकृ त (छैँौं)
िेखा अलधकृ त (छैँौं)
ईलतजलनर्र
वडा सलचव नासु
िेखापाि
िेखापाि (पाचौं)
आततरीक िेखा परीक्षक
सव-ईलतजलनर्र
सहार्क (पाचौं)
प्रालवलधक सहार्क (पाचौं)
कम्पर्ू7र अपरे 7र (पाचौं)
सहार्क (चौंथो)
अलसस7ेत7 सव-ईलतजलनर्र
सहार्क आिेप
सूचना अलधकारी
प्रालवलधक सहार्क
सुचना प्रदार्क
कार्ायिर् सहार्क
हिुका सवारी चािक
कार्ायिर् सहर्ोगी
जम्मा

सङ््र्ा
१
१
१
२
१
१
१
१
१
२
१
१
३
३
१
१
२
१
४
२
९
३८

कै क्रफर्त
सामातर् प्रशासन
लशक्षा
प्रालवलधक
आर्थयक प्रशासन
आर्थयक प्रशासन
िेखा
प्रालवलधक
लशक्षा
प्रशासन
प्रालवलधक
प्रशासन
अस्थाई
कार्ायिर्
कार्ायिर्
कार्ायिर्

२.३ भौलतक सम्पलिको अवस्था
गाउँ पालिका कार्यपालिका हाि वडा नं. ५ नागदहको धोवी बजारमा रहेको छ । कार्यपालिकाको भवन
भाडामा सञ्चािन भइरहेकोिे अलहिेसम्म कार्ायिर् अस्थार्ी रुपमा सञ्चालित हुनुका साथै जनशलिहरु
पलन तर्ून भएको कारणिे कार्ायिर् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सके को देखखंदन
ै । गाउँ पालिकाका कु ि ७
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व7ा वडा कार्ायिर्हरु मध्र्े ३ व7ा आफ्नै भवनमा र ४ व7ा भाडामा रहेका छन् । गाउँ पालिका कार्ायिर्
तथा वडा कार्ायिर्मा 7ेलिफोन सुलवधा हािसम्म पुग्न नसके ता पलन गाउँ पालिका तथा ७ मध्र्े ५ व7ा
वडा कार्ायिर्हरुमा ईमेि ईत7रने7को सुलवधा रहेको छ । पालिका तथा वडा कार्ायिर्हरुमा अलत
आवश्र्क फर्नयचर तथा औजार उपकरणहरु (कम्प्र्ु7र, लप्रत7र) भने उपिब्ध रहेको छ । गाउँ पालिकाको
स्वालमत्वमा २ व7ा गाडी (भाडामा), १९ व7ा मो7रसाईकिहरु गाउँ पालिकाको कामका िालग प्रर्ोग
गररएको छ । र्सका अिावा गाउँ पालिकाको २ व7ा एम्बुिेतस खररद गरी सेवा सुलवधा पुर्र्ाइरहेको छ ।
गाउँ पालिका क्षेत्रमा सावयजलनक जग्गाहरु रहेका छन् । गाउँ पालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा तथा हकभोगमा
रहेका जग्गा तथा भवनहरुको अलभिेख तर्ार गरी लनर्लमत अलभिेख तर्ार गरी लनर्लमत अद्यावलधक गनय
जरुरी देलखतछ । र्सरी गाउँ पालिकािे आफ्नो स्वालमत्व तथा हकभोगमा रहेका सम्पलिको उपर्ोग गरी
लनर्लमत आर्आजयन गनयका िालग आवश्र्क िगानी तथा लनणयर् गनय आवश्र्क देलखतछ ।
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पररच्छेद३. स्थानीर् तहको राजस्व अलधकार तथा आर् सम्भाव्यता
स्थानीर् तहिाई प्राप्त राजस्व सम्बतधी अलधकार र सो अलधकार कार्ायतवर्नका िालग गाउँ पालिकाका
तफय बा7 गररएका कानूनी व्यवस्था र गाउँ पालिकाको राजस्व सङ्किन अवस्था, सम्भावना, समस्र्ा तथा
चुनौतीहरु शीषयकगत रुपमा र्स पररच्छेदमा लवश्िेषण गररएको छ ।

३.१ राजस्व अलधकार सम्बतधी कानुनी व्यवस्था
३.१.१ संवध
ै ालनक व्यवस्था
नेपािको संलवधानको अनुसच
ू ी ८ अनुसार स्थानीर् तहको लविीर् अलधकार अततरगत स्थानीर् तहहरुिे
सम्पलि कर (घरजग्गा कर), घरबहाि कर, घरजग्गा रलजष्िेशन शुल्क, सवारी साधन कर, भूलमकर
(मािपोत), मनोरञ्जन कर, लवज्ञापन कर र व्यवसार् कर ल्र्ाउन सकनेछन् र गैरकर अततरगत सेवा शुल्क,
दस्तुर, पर्य7न शुल्क र दण्ड जररवाना सङ्किन गनय सकनेछन् । राजस्व अलधकार सम्बतधी लवलभतन
तहहरुको एकि तथा साझा अलधकार सम्बतधी लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।
तालिका ७ : तहगत राजस्व अलधकार
संघ













भतसार
अतत:शुल्क
मूल्र् अलभवृलि कर
संस्थागत आर्कर
व्यलिगत आर्कर
पाररश्रलमक कर
राहधानी कर
लभसा शुल्क
पर्य7न दस्तुर
सेवा शुल्क दस्तुर
दण्ड जररवाना

प्रदेश

स्थानीर्

 घरजग्गा रलजष्िेशन
शुल्क
 सवारी साधन कर
 मनोरञ्जन कर
 लवज्ञापन कर
 पर्य7न शुल्क
 कृ लष आर्मा कर
 सेवा शुल्क दस्तुर
 दण्ड जररवाना

 सम्पलि कर
 घर बहाि कर
 घर जग्गा रलजष्िेशन
शुल्क
 सवारी साधन कर
 सेवा शुल्क दस्तुर
 पर्य7न शुल्क
 लवज्ञापन कर
 व्यवसार् कर
 भूलमकर (मािपोत)
 मनोरञ्जन कर
 मािपोत सङ्किन
 दण्ड जररवाना

साझा

सेवा शुल्क
दस्तुर
दण्ड जररवाना
प्राकृ लतक स्रोतबा7
प्राप्त रोर्ल्7ी
 पर्य7न शुल्क





स्रोत: नेपािको संलवधान, २०७२

३.१.२ कानुनी व्यवस्था
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५४ देलख दफा ६३ सम्म स्थानीर् तहको लविीर्
अलधकार सम्बतधी व्यवस्था रहेको छ । र्समा कर अततगयत प्रत्र्क्ष करहरु जस्तै सम्पलि कर, भूलमकर
(मािपोत), घरजग्गा वहाि कर, वहाि लव7ौरी शुल्क, पार्क्कयङ्ग शुल्क, जडीवु7ी, कवाडी र जीवजततु कर,
आक्रद छन् भने अप्रत्र्क्ष कर जस्तै व्यवसार् कर जस्ता करहरु रहेका छन् । र्सै गरी गैरकर अततगयत
गाउँ पालिका वा नगरपालिकाबा7 लवलभतन सेवाहरु उपभोग गरे वापतको सेवाशुल्क जस्तै लवलभतन पर्य7न
व्यवसार् शुल्क, स्थानीर् तहिे लनमायण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरे का स्थानीर् पूवायधार उपर्ोग शुल्क,
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स्थानीर् तहिे उपिब्ध गराएको कु नै सेवा उपर्ोग गरे वापत सेवा उपर्ोगकतायहरुबा7 असूि गररने सेवा
व्यवस्थापन शुल्क, लवलभतन लनर्मन सेवा तथा लसफाररस वापत प्राप्त भएको दस्तुर वापतको रकम,
नकसापास दस्तुर र गाउँ पालिका वा नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन तथा
प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षणबा7 तोक्रकएको पररमाणमा स्िे7, ढु ङ्गा, लगट्टी, वािुवा एवम् मा7ोजतर्
वस्तु लविी र अतर् सम्पलि लविी सामुदालर्क वनको आर् र जनसहभालगता वापतको रकम आक्रद रहेका छन् ।
र्सै गरी प्रदेश र स्थानीर् तह दुवैिे साझेदारीमा सकिन गने घरजग्गा रलजष्िेशन दस्तुर रहेको छ । जसको
दर प्रदेशिे तोक्ने र सङ्किन स्थानीर् तहिे गने प्रावधान रहेको छ । हािसम्म संघीर् तहबा7 स्थानीर्
तहमा घरजग्गाको िगत स्थानाततरण भई नसके को र संघीर् सरकार मातहतको लजल्िालस्थत मािपोत
कार्ायिर्िे नै घरजग्गा कर प्रदेश कानून वमोलजम असूि उपर गरी त्र्सको ६० प्रलतशत सम्बलतधत
गाउँ पालिका वा नगरपालिका र ४० प्रलतशत सम्बलतधत प्रदेशमा पँाउने गरे को छ ।
र्सरी स्थानीर् गाउँ पालिकामा देहार्को लचत्रमा देखाए बमोलजमका स्रोतबा7 रकम प्राप्त हुने गदयछ ।

संघीर् सरकार

सम्पलि कर
भूलमकर (मािपोत)
धर जग्गा बहाि कर
व्यवसार् कर
जडीबु7ी, कवाडी र जीवजततु कर
इलतजन रलहत साना सवारी साधन कर
लवज्ञापन कर
मनोरञ्जन कर

अनुदान (समानीकरण

(जनसं्र्ा ७०, भूगोि १५,
HDI ५, LDI १०, सशतय,
समपुरक, लचशेष

प्रदेश सरकार
अनुदान (समालनकरण, सशतय,

राजश्व बाँडफाँड (पवयतारोहण,

शुल्क, िेक्रकङ्ग, कोर्ोक्रकङ, कर्ानोलर्ङ्ग,
बतजी जलम्पङ्ग, लजपप्िार्र र र्र्ालफ्7ङ्ग
शुल्क सेवा शुल्क, दस्तुर (नकसापास,
लसफाररस, नाता प्रमालणत,...) लविी (ढु ंगा,
लगट्टी, वािुवा र सम्पलि), सामुदालर्क वनको
आर्, वहाि, व्याज, िाभांस तथा अतर्

समपूरक, लवशेष)

लवद्युत, वन, खानी तथा खलनज
पदाथय, पानी तथा अतर् २५%,

एकि कर प्रशासन अततगयतको

२५%, ५०%)

राजश्व बाँडफाँ7

मूल्र् अलभवृलि कर र अतत:शुल्क

सवारी कर ४०%, घरजग्गा रलजष्ट्रेशन

(१५%, १५%, ७०%)

वहाि, लव7ौरी शुकि, पर्य7न शुल्क, पार्किं ग

स्थानीर् सरकार

शुल्क ६०%, मनोरञ्जन कर ६०%,
लवज्ञापन कर ६०%

कर

गैरकर
जनसहभालगता
१०-३०% सम्म

लचत्र ४ : राजस्व अलधकार सम्बतधी कानुनी व्यवस्था

अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् तहको लविीर् अलधकारिाई थप स्पष्7 पानय
संघीर्, प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहिे पररचािन गने कर र गैर करका लशषयकहरु लनधायरण गनुयका अिावा
संलवधानका अनुसुचीमा एकि अलधकारमा दोहोरो अलधकार क्षेत्रमा परे का र संर्ुि अलधकार क्षेत्रका
राजस्वका लशषयकहरुको सतदभयमा प्रदेश र स्थानीर् तह बीच एकि कर प्रशासन सम्बतधमा लनम्नानुसारको
थप व्यवस्था समेत गरे को छ । शुरुमा रालखएको व्यवस्थामा २०७५ सािको आर्थयक ऐनिे थप पररमाजयन
समेत गरे को छ । पररमार्जयत व्यवस्था देहार् बमोलजम रहेको छ ।
एकि कर प्रशासन सम्बतधी व्यवस्था (आर्थयक ऐन २०७५ बा7 अततरसरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन,

२०७४ दफा ५ र ६ मा भएको संसोधन सलहत)
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तालिका ८ : एकि कर प्रशासन अततगयत उँे को राजस्विाई स्थानीर् र प्रदेश तह बीच बाँडफाँड व्यवस्था

करका क्षेत्रहरु

दर लनधायरण गने तह

सङ्किन गने तह

राजस्व बाँडफाँड (प्रलतशत)
प्रदेश

स्थानीर् तह

सवारी साधन कर

प्रदेश

प्रदेश

६०

४०

रलजष्िेशन शुल्क

प्रदेश

स्थानीर्

४०

६०

मनोरञ्जन कर

प्रदेश

स्थानीर्

४०

६०

स्थानीर्

स्थानीर्

४०

६०

लवज्ञापन कर

स्रोत : अततरसरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (आर्थयक ऐन २०७५ द्वारा संशोलधत) दफा ५ र ६

एकि कोषको व्यवस्थापन देहार् अनुसार हुनेछ :


र्स्तो एकि कर बाँडफाँ7 प्रर्ोजनका िालग सङ्किन गने तहिे (प्रदेश र स्थानीर्) सङ्कलित
रकम लवभाज्र् कोषमा जम्मा गनुयपने हुतछ ।



प्रदेश सवारी साधन करबा7 उँे को रकम प्रदेश लवभाज्र् कोषमा जम्मा गने ।



प्रदेशिे सवारी साधन करबा7 उँे को रकम प्राकृ लतक स्रोत तथा लवि आर्ोगिे लनधायरण गरे को
आधार र ढाँचा बमोलजम प्रदेश सरकारिे स्थानीर् तहिाई बाँडफाँ7 गने ।



प्रदेशिे मालसक रुपमा सम्बलतधत स्थानीर् सलञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपने ।

स्थानीर् तहको आततरीक आर्

गाउँ पालिकाको

आततरीक राजश्व

स्थानीर् तहको सरकार अथायत् गाउँ पालिका तथा नगरपालिकािाई
कानूनिे कर, सेवाशुल्क, दस्तुर तथा दण्ड जररवानाबा7 राजस्व
प्राप्त गने अलधकार प्रदान गरे को छ । र्ी राजस्वका स्रोतहरु
सम्बलतधत व्यलििे प्रत्र्क्ष रुपमा भुिानी गनुयपने क्रकलसमका छन् ।
र्सैिे हरे क नागररकिे आफु िे लतरे को करको उपर्ोग स्थानीर्

कर राजश्व

गैरकर राजश्व

सरकारिे कसरी गरेको छ भतने लवषर्मा स्वभालवक रुपमा चासो
र सरोकार रा्ने गदयछ

र स्थानीर् सरकारिे र्सको सही

उपर्ोग गने दालर्त्व लनवायह गनुयपदयछ ।
राजस्व पररचािन चि र प्रक्रिर्ा
स्थानीर् तहमा राजस्व पररचािनिाई सुदढृ बनाउन देहार् बमोलजमको चि अनुसारका लवलभतन
खुलककिाहरु जस्तै क) नीलत तथा कार्यलवलधहरुको लनमायण र संस्थागत व्यवस्था (र्स अततगयत ऐन, कानून
कार्यलवलधहरुको तजुयमा, लनर्माविी लनणयर्हरु लनमायण तथा पुराना काम निाग्न लनणयर्हरु खारे जी, करको
ढाँचा र दरको लनधायरण तथा सभाबा7 अनुमोदन र सशि र प्रभावकारी राजस्व शाखाको स्थापना गरी
कमायचारीको व्यवस्था समेत पदयछन्), ख) करदाताहरुको गणना र दताय (राजस्वको नकसाङ्कन,
करदाताहरुको पलहचान तथा िगत तर्ारी, फारामको उपिब्धता र सो फारममा आम्दानीको स्रोतको
अलभिेखीकरण), ग) राजस्वको बारे मा जानकारी, प्रचार प्रसार र करको अनुमान (करर्ोग्र् स्रोत लनधायरण
र सावयजलनक छिफि तथा चेतनामूिक गोष्ँीहरुको आर्ोजना), घ) कर सङ्किन तथा करदाताहरुसँग
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सम्बतध लनमायण (लतरे को करको लबि बनाई लवतरण गने र करचुिा लवलध प्रणािीको प्रचार प्रसार, आम
सञ्चारको माध्र्मबा7 प्रचार प्रसार र छिफि कार्यिमको आर्ोजान), ङ) कार्ायतवर्न तथा अनुगमन,
आततररक लनर्तत्रण (लबि र रलसद का7ेको तथा कर सङ्किन भएको सुलनलश्चत गने, समर्मा आर्थयक
प्रशासन शाखामा कर रकम दालखिा तथा आम्दानी बाँलधएको सुलनश्चतता र आततररक िेखापरीक्षण,
समर्मा कर नलतने करदातािाई दण्ड जररवाना भए नभएको अनुगमन र कानूनी कारवाही, अलततम
िेखापरीक्षन आक्रद) र च) अलभिेखीकरण तथा प्रलतवेदन र उिरदालर्त्व वहन (गाउँ पालिकाको सेवा र
राजस्वको आविता, राजस्व सङ्किन तथा र्सको उपर्ोगको सावयजलनकीकरण, करको क्रकलसम र स्थानको
आधारमा राजस्वको प्रलतवेदन र लनर्लमत रुपमा प्रकाशन गने आक्रद) आक्रद पदयछन् । र्ो चिका प्रत्र्ेक
खुलककिामा गाउँ पालिकाको राजस्व प्रशासन र अतर् प्रशासकीर् व्यवस्था, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृ त तथा
अध्र्क्ष र समग्र कार्यपालिकाको सहर्ोग, समतवर्, सहजीकरण र लनगरानी आवश्र्क पछय ।

राजश्व प्रशासन चि र प्रक्रिर्ा

ऐन, कानून, कार्यलवलधको तजुयमा
लनर्माविी र लनणयर्हरु लनमायण तथा खारेजी
करको ढाँचा र दरको लनधायरण तथा अनुमोदन
राजश्व शाखाको स्थापना

गाउँ पालिकािे प्रदान गने सबैिाई राजश्वसँग जोकने
राजश्वको संकिन तथा उपर्ोगको सावयजनीकरण गने
करको क्रकलसम र स्थानको आधारमा राजश्वको प्रलतवेदन
लनर्लमत रुपमा प्रकाशन गने

नीलत तथा कार्यिमहरुको
लनमायण र संस्थागत व्यवस्था

राजश्वको नकसांकन करदाताहरुको पलहचान
तथा िगत तर्ारी
करदातािाई उपिब्ध गराइएको फारममा
आम्दानीको स्रोतको अलभिेखीकरण

अलभिेखीकरण तथा
उिरदालर्त्व बहन र प्रलतवेदन

करदाताहरुको गणना र दताय
लवि, रलसद का7ेको तथा सङ्किन गरेको सुलनलश्चत गनय
समर्मा आर्थयक प्रशासन शाखामा दालखिा, आततररक सेवा पररक्षण
समर्मा कर नलतनेिाई कावायही तथा दण्ड जररवानाको अनुगमन
अदाििी प्रक्रिर्ा र कार्ायतवर्न
आततरीक राजश्वको िेखा परीक्षण गने

करर्ोग्र् स्रोत लनधायरण
सावयजलनक छिफि तथा चेतनामूिक गोष्ठीहरुको आर्ोजना

राजश्वको बारे मा जानकारी,
आततररक लनर्तत्रण, अनुगमन

प्रचार र करको अनुगमन

तथा कार्ायतवर्न
कर संकिन तथा करदातासँगको
सम्बतध लनमायण

लतरे को करको लवि बनाउने तथा लवतरण
कर चुिा लवलध तथा प्रणािीको प्रचार प्रसारवृि आम संचारको माध्र्मबा7 प्रचार र छिफि
कार्यिमको आर्ोजना

लचत्र ५ : राजस्व प्रशासन चि प्रक्रिर्ा
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गाउँ पालिकाको आततररक राजस्वका स्रोतहरु
(क) सम्पलि कर सम्बतधी व्यवस्था : गाउँ पालिकाको आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा सम्पलि कर
िगाउन सक्रकने छ । र्स बमोलजम सम्पलि कर िगाउँ दा घर र सो घरिे चचेको जग्गा सम्पलि कर
िगाएर बाँकी जग्गा नभएका अतर् जग्गामा भूलमकर (मािपोत) िगाउनु पने छ । स्पलष्7करण घरिे
चचेको जग्गा भन्नािे घरिे ओग7ेको क्षेत्रफि बराबरको जग्गा र अलधकतम सो बराबरको थप जग्गा
सम्झनु पदयछ । र्सरी सम्पलि कर िगाउँ दा देहार्बमोलजमका लवषर्िाई आधार लिनु पने व्यवस्था
रहेको छ ।
१. घर र जग्गाको आकार प्रकार र बनौ7
२. घर र जग्गाको प्रचलित बजार मूल्र् तथा घरको हकमा ह्रासमूल्र्
३. घर र जग्गाको व्यापाररक वा आवासीर् उपर्ोगको अवस्था
(ख) भूलमकर (मािपोत) सम्बतधी व्यवस्था : गाउँ पालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको
जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगको आधारमा भूलमकर (मािपोत) िगाउने छ । आर्थयक ऐन, २०७५ िे
घर र त्र्सिे चचेको लनलश्चत जग्गामा सम्पलि कर िगाएपलछ सोभतदा बढी जग्गामा भूलमकर
(मािपोत) िगाउनुपने व्यवस्था छ । तर सम्पलि कर िगाएको अवस्थामा भूलमकर (मािपोत) िगाइने
छैन ।
(ग) व्यवसार् कर: गाउँ पालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवामा पूँजीगत िगानी र
आर्थयक कारोबारको आधारमा व्यवसार् कर िगाउन सकने छ ।
(घ) घर जग्गा बहाि कर: गाउँ पालिकाको क्षेत्रलभत्र कु नै व्यलि, वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारे ज,
गोदाम, 7हरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा, पोखरी पुरै वा आंलशक तवरिे बहािमा क्रदएको
गाउँ पालिकािे त्र्स्तो बजाि रकममा बहाि कर िगाउन सकने छ ।
(ङ) सवारी कर: गाउँ पालिकािे लसलमत सवारी साधन (अ7ोररकसा तथा इ-ररकसा, ँे िा गाडा, 7ाँगा र
ररकसाहरुको मात्र दताय, नवीकरण तथा वार्षयक सवारी कर सङ्किन गनय सकने अलधकार पाएको
छ । तर र्स गाउँ पालिकािे चािु आ.व.मा सवारी कर लनधायरण गररएकोिे ढु वानी र र्ातार्ात
एवम् अतर् सवारी साधनहरुको कर सङ्किन गररने छ ।
(च) लवज्ञापन कर: गाउँ पालिकािे आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सावयजलनक स्थिमा लवज्ञापन,
प्रचारप्रसार आक्रदका िालग रा्न क्रदने साइन वोडय, ग्िो वोडय, स्7ि, आक्रदमा लवज्ञापन कर िगाउन
सकने व्यवस्था रहेको छ ।
(छ) गैर करहरु: स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनमा गाउँ पालिकािे पर्य7न शुल्क अततगयत आफ्नो
क्षेत्रलभत्र सञ्चािनमा रहेका के विकार, िेक्रकङ्ग, कार्ाक्रकङ्ग, बञ्जी जम्प, लजपफ्िार्र,
र्र्ालफ्7ङ्ग, प्र्ाराग्िाइलडङ्ग िगार्तका स्थानीर् पर्य7न, मनोरञ्जन तथा साहलसक खेिकु द
सम्बतधी सेवा वा व्यवसार्मा सेवा शुल्क िगाउने व्यवस्था रहेको छ । र्सैगरी गाउँ पालिकाबा7
लवलभतन लसफाररसहरु, इजाजत पत्र तथा नलवकरण जस्तै एफएम रे लडर्ो सञ्चािन, ‘घ’ वगयको
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लनमायण इजाजत पत्र, लनजी लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्यापाररक फमय, सहकारी,
प्रालवलधक लशक्षा तथा तालिम, ट्र्ुशन तथा कोलचङ सेत7र, औषधी पसि, प्िर7ङ जस्ता
व्यवसालर्क संस्थाहरुको दताय, नलवकरण आक्रदमा लवलभतन दस्तुर सङ्किन गने व्यवस्था रहेको छ ।
(ज) प्राकृ लतक स्रोतको रोर्ल्7ी बाँडफाँ7 सम्बतधी व्यवस्था
अततरसरकारी लवि व्यवस्था ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृ लतक स्रोतको रोर्ल्7ी बाँडफाँ7 अततरगत
पवयतारोहण, लवद्युत, वन, खानी तथा खलनज, पानी तथा अतर् प्राकृ लतक स्रोतबा7 प्राप्त रोर्ल्7ी बाँडफाँ7
सम्बतधमा लनम्न तालिकामा व्यवस्था गरे को छ ।
तालिका ९ : प्राकृ लतक स्रोतको रोर्ल्7ी बाँडफाँ7 (प्रलतशतमा)

स्रोतहरु
पवयतारोहण
लवद्युत
वन
खानी तथा खलनज
पानी तथा अतर् स्रोत

संघ
५०
५०
५०
५०
५०

प्रदेश
२५
२५
२५
२५
२५

स्थानीर् तह
२५
२५
२५
२५
२५

स्रोत : अततरसरकारी लवि व्यवस्था ऐन, २०७४ (अनुसुची ४)

रालष्िर् प्राकृ लतक स्रोत तथा लवि आर्ोगिे स्थानीर् तहिे प्राप्त गने २५ प्रलतशतको लहस्साको िालग प्रत्र्ेक
स्थानीर् तहको प्राकृ लतक स्रोतको अवलस्थलत तथा प्राकृ लतक स्रोतमा आधाररत पररर्ोजना वा उपर्ोगबा7
प्रभालवत क्षेत्र र जनसङ््र्ाको पलहचान गरर स्थानीर् तहिाई रकम बाँडफाँ7 गनय लसफाररस गरेको छ ।
(झ) कर राजस्व बाँडफाँ7 सम्बतधी व्यवस्था
अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार मूल्र् अलभवृलि कर र आततररक उत्पादनबा7 उँे को
अतत शुल्क रकममध्र्ेबा7 उँे को रकमिाई संघीर् लवभाज्र् कोषमा राखी सोबा7 रकममध्र्े संघीर्
सरकारिे ७० प्रलतशत, प्रदेशिे १५ प्रलतशत र स्थानीर् सरकारिे १५ प्रलतशत बाँडफाँ7 गने व्यवस्था
रहेको छ ।
तालिका 1 : कर राजस्वको बाँडफाँ7 सम्बतधी व्यवस्था

स्रोतहरु

संघ

प्रदेश

स्थानीर् तह

मूल्र् अलभवृलि कर (भ्र्ा7)

७०

१५

१५

अततशुल्क

७०

१५

१५

स्रोत : अततरसरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पररच्छे द ३ (६)

रालष्िर् प्राकृ लतक स्रोत तथा लवि आर्ोग ऐन, २०७४ अनुसार लवलभतन तहका सरकारहरुका बीचमा
अनुदान लसफाररस गदाय लिइने आधारहरु, राजस्वको बाँडफाँ7 गदाय लिइने आधारहरु र प्राकृ लतक स्रोतको
पररचािन गदाय लिइने आधार र मापदण्डहरु तर्ार गरी कार्ायतवर्नका िालग सहलजकरण गनुयपने व्यवस्था
रहेको छ । प्राकृ लतक स्रोतको बाँडफाँ7 सम्बतधी लवषर्मा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीर् तह
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तथा स्थानीर् तहहरु बीच उठ्न सकने सम्भालवत लववादको लवषर्मा अध्र्र्न अनुसतधान गरी त्र्सको
लनवारण गनय समतवर्ात्मक रुपमा काम गनय रालष्िर् प्राकृ लतक स्रोत तथा लवि आर्ोगिे सम्बलतधत
तहहरुिाई सुझाव क्रदने संवैधालनक व्यवस्था गरे को छ । रालष्िर् प्राकृ लतक स्रोत तथा लवि आर्ोगिे
प्राकृ लतक स्रोतको बाँडफाँ7 गदाय सो सँग सम्बलतधत वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन सम्बतधमा अध्र्र्न र
अनुसतधान गरी नेपाि सरकारिाई लसफाररस समेत गनुयपने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
हाि रालष्िर् प्राकृ लतक स्रोत तथा लवि आर्ोगिे जनसङ््र्ा (कू ि जनसङ््र्ा र आलश्रत जनसङ््र्ा),
क्षेत्रफि, मानव लवकास सूचकाङ्क, तर्ून लवकास सूचकाङ्कको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीर् तहहरुिाई
राजस्व बाँडफाँ7 गने गरी लसफाररस गरेको छ ।
तालिका 2 : राजस्व बाँडफाँ7का िालग भएको लसफाररसको आधारहरु (प्रलतशतमा)

लस.नं.
१

आधारहरु

प्रदेश

स्थानीर् तह

जनसङ््र्ा (कू ि जनसङ््र्ा अनुपात ८०, आलश्रत

७०

७०

१५

१५

५

५

१०

१०

जनसङ््र्ा अनुपात २०)
२

क्षेत्रफि

३

मानव लबकास सूचकाङ्क

४

तर्ून लवकास सूचकाङ्क
पूवायधार सूचकाङ्क (७० प्रलतशत खचयको आवश्र्कता
सूचकाङ्क २० प्रलतशत र सामालजक तथा आर्थयक
असमानता सूचकाङ्क १० प्रलतशत)

जम्मा
१००
१००
नो7: र्स सूत्रबा7 आएको रकममा ँू िो फरक देलखने र अततरसरकारी लवि व्यवस्थापन ऐनको दफा २१ िे प्रदेश
तथा स्थानीर् तहिे आफ्नो प्रशासलनक खचय आततरीक राजस्व तथा राजस्व बाँडफाँ7बा7 पुर्र्ाउनु पने हुनािे लवि
आर्ोगिे प्रत्र्ेक स्थानीर् तहिाई तर्ूनतम रकम र त्र्समा सुत्र अनुसार रकम बाँडफाँ7 गने गरे को छ ।

३.२ आततररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था
गाउँ पालिकािाई प्राप्त कानुनी अलधकारको आधारमा सम्भाव्य आर् लशषयकहरुको पररचािन अवस्थाको
लवश्िेषण गररएको छ । र्सिे गाउँ पालिकामा सम्भावना भएका आर् लशषयकहरुको सम्भाव्यता,
सङ्किनको अवस्था तथा दरको लनधायरणको अवस्थािाई देखाउँ छ ।
तालिका 3 : गाउँ पालिकाको आततररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था

ि.सं.
क.
१
२
३
४
५
६

आर्का लशषयक
कर तफय
भूलम कर (मािपोत)
घर जग्गा (एकीकृ त सम्पलि) कर
घर जग्गा वहाि कर
वहाि लव7ौरी शुल्क
व्यवसार् कर
सवारी साधन कर

सम्भावना दर लनधायरण
छ
छ
छ
छ
छ
छ

भएको
भएको
भएको
भएको
भएको
भएको

सङ्किन
भएको
नभएको
नभएको
नभएको
भएको
नभएको
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७
८
९
ख.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

१२

१३
१४

१५
१६
१७

मनोरञ्जन कर
लवज्ञापन कर
अतर् कर
गैर कर
ढु ङ्गा, लगट्टी, वािुवा दहिर, वहिर को लविी
वन पैदावर (सामुदालर्क वनको लविीबा7 प्राप्त आर्)
नकसापास दस्तुर
व्यलिगत घ7ना दताय शुल्क
जडीवु7ी, कवाडी र जीवजततु कर
पार्क्कयङ्ग शुल्क
अस्पताि सञ्चािन
फोहरमैिा व्यवस्थापन शुल्क
स्थानीर् खानेपानी महशुि
स्थानीर् लवद्युत महशुि
िेककं ग,
कार्ाककं ग,
वतजीजम्प,
जीपफ्िार्र,
पाराग्िाईखडंग आक्रद मनोरञ्जन तथा साहसी खेिकु द
सम्बतधी सेवा तथा व्यवसार्मा सेवा शुल्क
लनमायण, सञ्चािन र व्यवस्थालपत गरे का स्थानीर्
पुवायधार तथा सेवामा सेवा शुल्क (खानेपानी, लवजुिी,
धारा, अलतलथ गृह, धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागृह, ढि
लनकास, सडक विी, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी,
व्यार्मशािा, पर्य7कीर् स्थि, हा7बजार, पशु वधशािा,
शवदाह गृह, धोलवघा7, सडक, बसपाकय , पुि, आक्रद)
मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क (अचि सम्पलि)
दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर (एफएम रे लडर्ो
सञ्चािन, घ वगयको लनमायण इजाजतपत्र, लवद्यािर्
स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्यापाररक फमय)
ढु ङ्गा, लगट्टी, वािुवा, मा7ो तथा स्िे7 जस्ता वस्तुको
सवेक्षण, उत्खनन तथा उपर्ोग शुल्क
वडा कार्ायिर् माफय त गररने लसफाररश तथा प्रमालणत
दस्तुर
दण्ड जररवाना

छ
छ
छ

भएको
भएको
भएको

नभएको
नभएको
भएको

छ
छ
छ
छ
छ
छ
छ
छ
छ
छ
छ

भएको
भएको
भएको
भएको
भएको
भएको
भएको
भएको
भएको
भएको
भएको

नभएको
नभएको
भएको
भएको
भएको
नभएको
नभएको
नभएको
भएको
भएको
नभएको

छैन

नभएको

नभएको

छ
छ

भएको
भएको

भएको
भएको

छ

नभएको

नभएको

छ

भएको

भएको

छ

भएको

भएको

मालथको तालिकाका आधारमा लवश्िेषण गदाय गाउँ पालिकािे कर तफय ९ व7ा लशषयकहरुमा आर् सङ्किन
गने सम्भावना भएता पलन के वि ३ व7ा लशषयकहरुमा राजस्व सङ्किन भइरहेको देलखतछ । जसमध्र्े
गाउँ पालिकािे सबै लशषयकहरुको करका दरहरु लनधायरण गरे ता पलन चािु आ.व.मा मािपोत कर, सम्पलि
कर तथा व्यवसार् कर लशषयकमाफय त आर् सङ्किन भइरहेको छ भइरहेको छ । त्र्सैगरी गैर कर तफय
समग्रमा जम्मा १७ व7ा लशषयकहरु मध्र्े १५ व7ा लशषयकहरुमा दर लनधायरण गररएको छ । गैर करबा7
लशषयकहरुबा7 आर् सङ्किन हुन सकने सम्भावना भएतापलन के ही लशषयकहरुबा7 मात्र राजस्व सङ्किन
भइरहेको छ ।
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३.३ आततररक आर् सङ्किनको प्रमुख क्षेत्र र सम्भावना लवश्िेषण
लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको सातौं गाउँ सभाबा7 आ.व. २०७७⁄७८ का िालग लवलभतन लशषयकहरुका
िालग कर दर रे 7 लनधायरण स्वीकृ त गररसके को छ । गाउँ पालिकाको आततररक आर् सङ्किनको प्रमुख क्षेत्र
र सम्भावना लवश्िेषण छु ट्टाछु ट्टै लनम्न उपलशषयकहरुमा गररएको छ ।
३.३.१ स्थानीर् कर राजस्व
क. सम्पलि कर
हािको अवस्था: लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकािे सम्पलि कर दर लनधायरण गरी करिाई कार्ायतवर्नमा
ल्र्ाइएको छ । चािु आ.व. २०७७⁄७८ मा एकीकृ त सम्पलिको मूल्र् १ िाखसम्म रु ५०, १ देलख ५ िाख
सम्म रु १००, ५ देलख १० िाख सम्म रु २००, १० देलख २० िाखसम्म रु ३००, २० देलख ३० िाखसम्म
रु ४००, ३० देलख ४० िाखसम्म रु ५००, ४० देलख ५० िाखसम्म रु १०००, ५० देलख ८० िाखसम्म रु
५०००, ८० िाखदेलख १ करोडसम्म रु १०,०००, १ करोड देलख ५ करोडसम्म रु २५,०००र ५ करोड
मालथ रु ४०,००० कर लनधायरण गररएको छ । गाउँ पालिकामा लनर्मयत घरहरुिाई मा7ोको जोडाई, लसमेत7
र बज्रको जोडाई, लसमेत7 रड प्रर्ोग गररएका अधय पककी तथा आर.लस.लस. गरी ४ प्रकारमा वर्गयकरण
िमश: औषत िागत दर प्रलत फु 7 रु ४५०, रु ५३५, रु ५७५ र रु ६३५ कार्म गरी घरको मूल्र्ाङ्कन गने
गररएको छ । र्स सम्बतधी व्यवलस्थत रेकडय र अलड7 नभएको कारण र्स लशषयक अततगयत उँे को रकम
र्क्रकन गनय सक्रकएको छैन ।
सम्भाव्यता: लवद्यमान कानूनी व्यवस्थािे घर र घरिे चचेको जग्गा र अलधकतम सो जग्गा बराबरको थप
जग्गामा मात्र सम्पलि कर िाग्ने व्यवस्था रहेको छ । गाउँ पालिकाको पाश्वयलचत्र, २०७४ अनुसार
गाउँ पालिकामा ४,९२८ घरधुरी रहेकोमा आफ्नो स्वालमत्व भएको घरहरु ४,७८० देलखतछ । के लतरर्
तथ्र्ाङ्क लवभागको २०६८ अनुसारको तथ्र्ाङ्क भएकोिे हाि र्स लशषयक अततगयत सङ्किन हुन सकने
करको रकम रु २३ िाख ५० हजार रहेको छ जुन लवस्तृत रुपमा तिको तालिकामा देखाइएको छ ।
तालिका १३ : सम्पलि करको सम्भाव्यता लवश्िेषण
घरको क्रकलसम
मा7ो जोडाई

अनुमालनत घर सं्र्ा
४९७१
६२
९६
३९

लसमेत7 र बज्रको जोडाई
लसमेत7 रड प्रर्ोग गररएका अधय पककी
आर.लस.लस.
जम्मा

५,१६८

कर रकम

४५०
५३५
५७५
६३५
२

सम्भालवत कर रकम
२२,३६,९५०
३३,१७०
५५,२००
२४,७६५

२३,५०,०८५

सुधारका पक्षहरु:


सम्पलि करको लवलभतन कर्ा7ेगोरीहरु अनुसार तथ्र्ाङ्क अद्यावलधक गने ।



गाउँ पालिका र वडास्तरमा पदालधकारी तथा कमयचारीहरुका िालग सम्पलि कर सम्बतधी
अलभमुखीकरण तथा तालिम सञ्चािन गने ।



सम्पलि करको सम्बतधमा नागररकहरुिाई लवलभतन माध्र्मबा7 सूलचत गने ।
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आवश्र्क उपकरण तथा पूवायधार तर्ार गरी गाउँ पालिका कार्ायिर् र सबै वडामा कम्प्र्ु7रमा
आधाररत लबलिङ प्रणािी िागू गने ।



सम्पलि कर सङ्किनमा वृलि गनय प्रोत्साहनको िालग पुरस्कार तथा छु 7को व्यवस्था गने ।

ख. मािपोत (भूलम कर)
हािको अवस्था: गाउँ पालिकािे आर्थयक ऐनमा मािपोतको दर उल्िेख गरी सङ्किन गरी आएकोमा चािु
आ.व.मा अध्र्ावलधक गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाइएको छ । परम्परागत लवलध अनुसार अब्बि, दोर्म, सीम र
चाहार गरी चार समूहमा वगीकरण गने गररएकोमा जग्गाको उपर्ोलगता अनुसार खेत र पाखो जलमन गरी
दुई व7ा कर्ा7ेगोरीमा लवभाजन गररएको छ । चािु आ.व.मा मािपोत कर सङ्किन गनय १ रोपनी देलख ५
रोपनीसम्म अव्बि, दोर्म, लसम र चाहर खेतको प्रलत रोपनी िमश ३०, २५, २० र १५ रुपैंर्ा तथा पाखो
जलमनको हकमा िमश २०, १५, १० र ५ रुपैंर्ा लनधायरण गरे को छ । त्र्सै गरी ५ रोपनीदेलख मालथको
जग्गाको हकमा थप रकम अव्बि, दोर्म, लसम र चाहर खेतको प्रलत रोपनी िमश १०, ५, ४ र ३ रुपैंर्ा
तथा पाखो जलमनको हकमा िमश ५, ४, ३ र २ रुपैंर्ा लनधायरण गरे को छ । चािु आ.व.को जेँ
मसाततसम्म रु ५ िाख सङ्किन गरे को छ ।
सम्भाव्यता: लिखु तामाकोसीको गाउँ पालिकामा २७,९७५ रोपनी खेतीर्ोग्र् जलमन रहेको अनुमान गरी
ती जग्गामा करको दर औषतमा रु २५ कार्म गदाय कररब रु ७ िाख सङ्किन हुन सकने देलखतछ । त्र्सैगरी
७०,६७५ रोपनी पाखो जलमन रहेको अनुमान गरी औषत रु १० कार्म गदाय कररब रु ८ िाख ५० हजार
सङ्किन हुने भएकोिे र्स लशषयकबा7 कु ि रु १५ िाख ५० हजार आर् हुन सकछ ।
सुधारका पक्षहरु: र्स गाउँ पालिकाको आततररक आर्को लनकै महत्वपूणय स्रोत मािपोत कर भएकोिे
र्सिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायतवर्न गनय गाउँ पालिकािे लनम्न पक्षहरुमा सुधार गनुयपने देलखतछ ।


मािपोतको िालग जग्गाको क्रकलसम अनुसार अलभिेख रा्ने ।



गाउँ पालिकाको सबै वडा कार्ायिर्मा आवश्र्क पूवायधार तर्ार गरी कम्प्र्ू7रमा आधाररत लबलिङ
प्रणािी िागू गने ।



वडा कार्ायिर्िे असुि गने मािपोतको अलभिेख गाउँ पालिकामा लनर्लमत रुपिे आउने व्यवस्था
गरी कलम्तमा १ प7क चेतनामूिक कार्यिम सञ्चािन गने ।



मािपोत र सम्पलि कर एकै प7क लिने गरी एकीकृ त सम्पलि कर असुिी गने व्यवस्था िागु गने ।

ग. घरजग्गा बहाि कर
हािको अवस्था: गाउँ पालिकािे आर्थयक ऐनमा उल्िेख गदै कोँा भाडा िगाउने घरधनी वा सम्झौता
बमोलजम बहािका साथै भवन, पसि, ग्र्ारे ज, गोदाम, 7हरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी बापत पाउने वहाि
रकमको २ प्रलतशतसम्म असुि गने व्यवस्था गरेको छ । सबै वडाहरु ग्रामीण क्षेत्रमा पने भएकोिे घर
भाडामा िाग्न सकने पररलस्थलत छैन । हािसम्म संस्थागत रुपमा बहािमा क्रदइएका घरहरुबा7 मात्र र्ो कर
सङ्किन गनय सक्रकने देलखतछ । गाउँ पालिकाको धोबीबजार, हा7बजार र अतर् मु्र् बजारहरुमा सरकारी
कार्ायिर्, बैंक तथा अतर् संघसंस्थाहरु भाडामा बस्दै आएको छ । र्द्यलप र्स लशषयक अततगयत आर्
सङ्किन भएको छैन ।
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सम्भाव्यता: र्स गाउँ पालिकाको धोबीबजार, हा7बजार क्षेत्रमा के ही घर तथा जग्गाहरु बहािमा रहेका
छन् । गाउँ पालिका लभत्र कररब १५ व7ा भवनहरु संस्थागत प्रर्ोजनका िालग भाडामा िेनदेन भएका छन् ।
ती संस्थागत बहािबा7 ५० हजार आम्दानी गनय सक्रकने देलखतछ । गाउँ पालिकाका कररब १०० घरधुरीिे
मालसक भाडामा लिएर व्यापार गरररहेको अनुमान छ । तर आवासीर् प्रर्ोजनका िालग घर वा कोँा
भाडामा क्रदइएको खासै देखखंदन
ै । र्सप्रकार गाउँ पालिकामा कररब १०० पररवारिे भाडा बापत वार्षयक
औषत १५ हजार आम्दानी गरे को मानी त्र्सको २ प्रलतशत कर खिंदा ३० हजार त्र्सबा7 प्राप्त हुनसकने
देलखतछ । त्र्सैगरी जग्गा भाडामा लिएर पोल्िी फमय, फर्नयचर िगार्त लवलभतन उद्योग व्यवसार् सञ्चािन
भएकोमा त्र्सबा7 वहाि कर कररब ७५ हजार प्राप्त गनय सक्रकतछ । समग्रमा गाउँ पालिकामा र्स
लशषयकबा7 कररब १ िाख २५ हजार आर् हुने सम्भावना देलखतछ ।
सुधारका पक्षहरु:


गाउँ पालिकाको वस्तुलस्थलत लववरण तर्ार पादाय वहािमा भएका घरजग्गा तथा बहािमा िाग्न
सकने घरहरुको िगत सङ्किन गरी अद्यावलधक गने ।



घर बहाि कर सङ्किन लनदेलशका तर्ार गरी िागु गने ।



घर बहािको कर समर् सापेक्ष अनुसार पररमाजयन गने ।

घ. व्यवसार् कर
हािको अवस्था: गाउँ पालिकािे आर्थयक ऐनमा र्स क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवामा पुँजीगत िगानी
र आर्थयक कारोबारको आधारमा व्यवसार् कर िगाउने व्यवस्था गरे को छ । व्यवसार्हरुिाई व्यवसार्को
क्रकलसम र आकारको आधारमा १८ व7ा कर्ा7ेगोरीमा वर्गयकरण गरी व्यवसार् करको दर लनधायरण गरे को
छ । व्यवसार् दताय गनय करको दर तर्ूनतम रु १०० देलख १०,००० सम्म रहेको छ । र्स लशषयक अततगयत
गत आ.व.मा रु २१,५०० सङ्किन गरे को लथर्ो भने चािु आ.व.को जेँ मसाततसम्म कु नै रकम सङ्किन
भएको छैन ।
सम्भाव्यता: गाउँ पालिकाको धोलबबजार, हा7बजार, दुरागाउँ , सैंपु, काङ्वा, रातामा7ा, नागदह, लखम्ती,
लसमिडाँडा, लतप्िुङमा िगार्तका क्षेत्रमा ग्रामीण व्यापार व्यवसार् गने गररएको छ । गाउँ पालिकामा ४३
व7ा व्यवसालर्क फमयहरु दताय भएका छन् । र्द्यलप गाउँ पालिकाको पाश्वयलचत्र (२०७४) अनुसार दुग्ध
व्यवसार्ी १०, 7ेिसय २०, सुनचाँदी व्यवसार्ी ३, हो7ि व्यवसार्ी ५०, फे तसी व्यवसार्ी १५, लकिलनक
तथा औषधी व्यवसार्ी १, तरकारी तथा फिफु ि व्यवसार्ी २, इिेकिोलनक व्यवसार्ी २, वंगुर पािन ३,
क्रकराना पसि तथा व्यवसार्ी १५, राइस लमि ३, खाजाघर तथा लचर्ा पसि १५, मक्रदरा व्यवसार् १२५,
सहकारी १३, आक्रद सञ्चािनमा रहेको उल्िेख छ । गाउँ पालिकाबा7 प्राप्त जानकारी अनुसार करीब
५०० व7ा व्यवसालर्क फमय दताय हुन बाँकी रहेको छ । मालथ उल्िेलखत िगार्तका व्यवसार्हरु आक्रदबा7
व्यवसार् करको लशषयकबा7 करीब रु ३ िाख राजस्व सङ्किन हुन सकने देलखतछ ।
तालिका १४ : सम्पलि करको सम्भाव्यता लवश्िेषण

व्यवसार्को क्रकलसम
दुग्ध व्यवसार्ी
7ेिसय

सङ््र्ा
१०
२०

करको दर
१,५००
५००

सङ्किन हुने कर
१५,०००
१०,०००
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सुनचाँदी व्यवसार्ी
हो7ि व्यवसार्ी
फे तसी व्यवसार्ी
लकिलनक तथा औषधी व्यवसार्ी
तरकारी तथा फिफु ि व्यवसार्ी
इिेकिोलनक व्यवसार्ी
वंगुर पािन
क्रकराना पसि तथा व्यवसार्ी
राइस लमि
खाजाघर तथा लचर्ा पसि
मक्रदरा व्यवसार्
सहकारी
पशुपािन फामय
पोल्िी फामय
डेरी उद्योग

३
५०
१५
१
२
२
३
१५
३
१५
१२५
१३
१
४
१

१,०००
१,०००
१,०००
१,५००
५००
१,०००
१,५००
५००
१,५००
१,०००
१,०००
१,५००
१,५००
१,५००
१,५००

जम्मा

३,०००
५०,०००
१५,०००
१,५००
१,०००
२,०००
४,५००
७,५००
४,५००
१५,०००
१,२५,०००
१९,५००
१,५००
६,०००
१,५००
२,८२,५००

सुधारका पक्षहरु: गाउँ पालिकाको व्यवसार् कर सङ्किन सुधार ल्र्ाउनका िालग लनम्न कार्यहरु गनय
आवश्र्क देलखतछ ।


उद्योग वालणज्र् संघको इकाई माफय त व्यवसार् करको दरमा सहमलत कार्म गने ।



व्यवसार्ीहरुको तथ्र्ाङ्क अध्र्ावलधक गरी गाउँ पालिकामा दताय हुने व्यवस्था शुरु गने र घुम्ती
लशलवर माफय त प्रचार प्रसार गने ।



गाउँ पालिका क्षेत्रमा व्यवसार् गनयको िालग व्यवसार् सञ्चािन इजाजत लिनुपने व्यवस्था
अलनवार्य गने ।



गाउँ पालिकामा व्यवसार्हरूको करको दर पुनराविोकन गरी आर्थयक ऐनमा उल्िेख गने ।



व्यवसार् कर सङ्किन 7ोिी गँन गरी वषयमा एक प7क व्यवसार् कर सङ्किन अलभर्ान
सञ्चािन गने ।

ङ. लवज्ञापन कर
हािको अवस्था: लवद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार गाउँ पालिकािे आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सावयजलनक
स्थिमा लवज्ञापन, प्रचार-प्रसार आक्रदका िालग रा्न क्रदने सामाग्रीमा लवज्ञापन कर िगाउन सकनेछ ।
संघीर् कानुन अनुसार र्ो प्रदेश सरकारसँग बाँडफाँड हुने कर हो । र्स गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र हुने
लवज्ञापनमा लवज्ञापन कर िगाई असूि उपर गररने र र्सरी कर सङ्किन गदाय अततर सरकारी लवि ऐन,
२०७४ बमोलजम स्थानीर् तहको लवभाज्र् कोष माफय त गाउँ पालिका सलञ्चत कोषमा राजस्व बाडँफाड
गनुयपने उल्िेख गररएको छ ।
सम्भाव्यता: गाउँ पालिकािे गाडीमा सामान बोकी लवज्ञापन गने (प्रलत प7क) रु १००, स्7ि राखी लवज्ञापन
गनेको िालग रु १००, कतस7य (प्रलत प7क) रु २०० तथा 7ुि व्यानर राखी लवज्ञापन (प्रलत प7क) रु २००
गरी लवज्ञापन करबा7 कु ि कर करीब रु ५० हजार राजस्व सङ्किन हुने देलखतछ ।
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सुधारका पक्षहरु:


लवज्ञापनका सामग्री तथा प्रर्ोग भएका स्थानका सतदभयमा र्थाथय तथ्र्ाङ्क सङ्किन गने ।



आफ्नो व्यवसार्को पलहचानको िालग व्यवसार् स्थिमा साईनबोडय, वाि पेत7 िगार्तका लवज्ञापन
प्रलत वगय क्रफ7 लवज्ञापन दर लनधायरण गरी कार्ायतवर्न गने ।



सङ्कलित लववरण अनुसार लवज्ञापन करको दर पूनराविोकन गने ।



तर्ूनतम सङ्किन हुन सकने रकम र्क्रकन गरी ँे कका अङ्क लनधायरण गने ।



सम्भाव्य स्थानहरुमा लवज्ञापन प्रवियनको वातावरण तर्ार गने ।

च. जलडवु7ी, कवाडी र जीवजततु कर
हािको अवस्था: गाउँ पालिकािे आर्थयक ऐनमा र्स क्षेत्रलभत्र कु नै व्यलि वा संस्थािे उन, खो7ो, जलडबु7ी,
वनकस, कवाडी माि र प्रचलित कानूनिे जलडबु7ी, लनषेध गररएको जीवजततु बाहेकका अतर् मृत वा
माररएका जीवजततुको हाड, लसङ, प्वाँख, छािा जस्ता वस्तुको व्यावसालर्क कारोबार गरे वापत कर
िगाइने र असुि गने गरी कर लनधायरण गरे को छ । र्स गाउँ पालिकामा पाइने जलडवु7ीहरुमा सुगतधवािा,
गामडोि, कु ट्की, ज7ामसी, कु 7, लवष्मा, लवप्7, वनिसुन, िघुपत्र, सतावर कु ररिो जरा, सतुवा, सचुर,
लनरमसी, भ्र्ाकु र, बज्रदतती, काकोिी, पाखतबेद, पदमचाि, बोझो, लवष, कु लचिो, मुसिी, गुजगानो,
दाररहल्दी, आक्रदको लनकासी दस्तुर प्रलत के जी रु १ देलख रु ५.५० लनधायरण गररएको छ । त्र्सै गरी
पंक्षीहरुको प्वाँखको प्रलत के जी रु २ लजल्िा बालहर लनकासी गनय परे मा लजल्िा पररषद्िे लनधायरण बमोलजम
सङ्किन गररने तथा पशु चौपार्ाहरुमा प्रलत गो7ा खसीको रु २०, बोकाको रु १०, राँगाको रु ९०, अतर्
चौपार्ाको रु ३० लनधायरण गरे को छ । प्रचलित कानूनिे लनषेलधत गररएका बाहेकका पशुहरुको अङ्गहरु
प्रलत के जी लसङको रु २, खुरको रु २, छािा सानो रु १०, हाड रु १ र छािा ँू िो रु २० कार्म गररएको
देलखतछ ।
सम्भाव्यता: गाउँ पालिकाको जलडवु7ी, कवाडी, जीवजततुहरुको लविी लवतरणको तथ्र्ाङ्क उपिब्ध
नभएपलन उत्पादन र लविीबा7 कर बापत सङ्किन हुन सकने सम्भावना रहेको छ । त्र्सै गरी चौपार्ा,
चखेरु जतर् पदाथय एवम् अङ्ग र जलडवु7ीको लविीबा7 जलडवु7ी, कवाडी र जीवजततुबा7 कु ि कर करीब रु
१ िाख ५० हजार राजस्व सङ्किन हुने देलखतछ ।
सुधारका पक्षहरु: गाउँ पालिकाको जलडवु7ी, कवाडी, जीवजततु कर सङ्किन सुधार ल्र्ाउनका िालग लनम्न
कार्यहरु गनय आवश्र्क देलखतछ ।


गाउँ पालिका क्षेत्रमा सङ्किन तथा व्यवसालर्क उपर्ोग हुने पररमाण सम्बतधी आवश्र्क तथ्र्ाङ्क
सङ्किन गने ।



र्स सँग सम्वलतधत व्यवसार्ीहरुको दताय र अलभिेखीकरण गने ।



गाउँ पालिकामा हुने कवाडी वस्तुको व्यवसालर्क कारोवारिाई इजाजत प्रदान गरी वार्षयक ँे कका
माफय त कर सङ्किन गने ।



जडीबु7ीको र जीवजततुको उपिब्धता पिा िगाई कारोबारमा कर सङ्किन शुरुवात गने ।
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३.३.२ गैर कर राजस्व
क. बहाि लव7ौरी शुल्क
हािको अवस्था : गाउँ पालिकािे आफु िे लनमायण, रे खदेख वा सञ्चािन गरे को हा7बजार, पसि िगार्त
सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग गरे बापत बहाि लव7ौरी शुल्क िगाउन पाउने व्यवस्था छ ।
गाउँ पालिकािे आर्थयक ऐनमा आफ्नो क्षेत्रलभत्र लनमायण, रे खदेख वा सञ्चािन गरे को हा7 बजार र
सावयजलनक स्थि, ऐिानी जग्गा वा बा7ो छेउमा अस्थार्ी पसि रा्न क्रदए बापत मालसक प्रलत वगय क्रफ7
धोलबबजार र हा7बजारमा रु ५ र बाँकी दुरागाउँ , सैंपु, काङ्वा, रातामा7ा, नागदह, लखम्ती, लसमिडाँडा,
लतप्िुङमा रु २ बहाि लव7ौरी शुल्क लनधायरण गररएको छ ।
सम्भाव्यता: र्स गाउँ पालिकाको धोलबबजार र हा7बजारमा तथा दुरागाउँ , सैंपु, काङ्वा, रातामा7ा,
नागदह, लखम्ती, लसमिडाँडा, लतप्िुङ क्षेत्रमा हा7 बजार र सावयजलनक स्थि, ऐिानी जग्गा वा बा7ो
छेउमा अस्थार्ी पसि रा्न क्रदए बापत बहाि लव7ौरी शुल्क सङ्किन गनय सक्रकने सम्भावना रहेको छ ।
बहाि लव7ौरी कर अततगयत गाउँ पालिकामा १०० वगयक्रफ7का दरिे मालसक औसत रु ३ का दरिे कररब ५०
व7ा इकाई अनुमान गदाय वार्षयक रु १ िाख ८० हजार राजस्व सङ्किन गनय सक्रकने अनुमान गररएको छ ।
सुधारका पक्षहरु:


हािसम्म दताय कार्म नभएका ऐिानी जग्गाको अलभिेख राखी बहाि लव7ौरी शुल्क लिन सकने
सम्भावनाको अध्र्र्न गरी कार्ायतवर्न गने ।



बहाि लव7ौरी शुल्कको दार्रालभत्र सावयजलनक जग्गाको उपर्ोग र सरकारी जग्गामा बनेका
संरचनाको उपर्ोग बापत िाग्ने शुल्किाई उल्िेख गने ।



सङ्कलित लववरणका आधारमा वगीकरण गरी बहाि लव7ौरी शुल्क लनधायरण गरी सोही आधारमा
सङ्किन गने ।

ख. नकसापास दस्तुर
हािको अवस्था : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा नकसापास कार्य खासै प्रभावकारी नदेलखएता पलन ऋण
लिने कार्य िगार्त बाध्र्ात्मक पररलस्थलतमा मात्र नकसापास गनय आउने चिन रहेको छ । नकसापास
दस्तुरको दर आर्थयक ऐनमा लनधायरण गरे को भएता पलन र्द्यलप नकसापासको प्रचिन व्यापक रुपिे अलघ
बढेको देखखंदन
ै । गत आ.व.को आर्थयक ऐन अनुसार फ्रेम स्िकचर प्रलत वगय क्रफ7 रु २.५०, िोड वेररङ्ग प्रलत
वगय क्रफ7 रु २.५०, कच्ची घर प्रलत वगय क्रफ7 रु १.५० र ढु ङ्गा मा7ोको कच्ची घर एकमुष्ँ रु ५०० शुल्क
लनधायरण गररएको छ । चािु आ.व.मा दर अध्र्ावलधक गररएको अनुसार र्स लशषयक अततगयत रु ५०,०००
रकम सङ्किन भएको छ ।
सम्भाव्यता: र्स गाउँ पालिकाको मापदण्ड अनुसार सडकको समेत पहुँच हुँदै जाँदा र्स क्षेत्रमा घरहरु
लनमायण हुने िम बढ्ने देलखतछ । पलहिे बनेका घरहरुको अलभिेलखकरण तथा नर्ाँ बन्ने घरको नकसापास
गने गदाय उल्िे्र् मात्रामा राजस्व सङ्किन हुने देलखतछ । प्रत्र्ेक वषय २५ व7ा जलत नर्ाँ घर लनमायण हुने
आङ्किन गदाय नकसापास औसत प्रलत घर १२०० वगय क्रफ7का दरिे नकसापास प्रलत वगय क्रफ7 रु ३ का दरिे
९० हजार राजस्व सङ्किन गनय सक्रकने छ ।
30 | पा ना

लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८

सुधारका पक्षहरु: नकसापास प्रकृ र्ािे आर्आजयन मात्र नभई भवन लनमायण प्रकृ र्ािाई लनर्मन समेत गने
भएकोिे र्सिाई प्रभावकारी बनाउने तफय पहि गनय जरुरी देलखतछ ।


मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनुसार घरको नकसापास प्रकृ र्ािाई प्रभावकारी बनाउने ।



घरको तल्िा, बनो7 तथा क्रकलसमका आधारमा दस्तुरको दर समर्ानुकुि पररमाजयन गने ।



घर अलभिेखीकरणका िालग सावयजलनक सूचना जारी गरी बैंक तथा लवलिर् संस्थाहरुसँग समतवर्
गने ।



गाउँ पालिका हुनु भतदा पलहिे लनमायण भएका घरहरुको अलभिेखीकरण गरी नकसापास

गनय

अलभप्रेररत गने ।
ग. व्यवसार् रलजष्िेशन दस्तुर (दताय तथा अनुमलत दस्तुर)
हािको अवस्था : गाउँ पालिकािे एफएम रे लडर्ो सञ्चािन, घ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, लवद्यािर्
स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशक्षा तथा व्यवसालर्क तालिम, ट्र्ुसन,
कोलचङ, औषधी पसि, प्िर7ङ, ढु ङ्गा, लगट्टी, वािुवा तथा स्िे7 जस्ता वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन तथा
उपर्ोग आक्रद कार्य गनयको अनुमलत क्रदन र सो वापत दस्तुर सङ्किन गनय सकछन् । लिखु तामाकोसी
गाउँ पालिकािे लनमायण व्यवसार्, उत्पादनमुिक उद्योग, उजायमुिक उद्योग, कृ लष तथा वनजतर् उद्योग,
खलनज उद्योग, पर्य7न उद्योग, सेवा उद्योग, लनमायण उद्योग, सञ्चार सेवा, स्वास्थ्र् सेवा, लविीर् सेवा,
लशक्षण सेवा, ममयत सेवा सम्भार सेवा, अतर् सेवा तथा व्यवसार्, आक्रद कर्ा7ागोरीहरुमा लवभाजन गरी
व्यवसार्को प्रकृ र्ा हेरी दताय तथा अनुमलत दस्तुर लनधायरण गररएको छ ।
सम्भाव्यता: गाउँ पालिका क्षेत्रमा सञ्चािनमा रहेका स्थानीर् स्तरका व्यापाररक फमय, ‘घ’ वगयको लनमायण
इजाजत पत्र, सहकारी, लवद्यािर् आक्रद अनुमलत प्रमानपत्र क्रदई लनर्लमत गनुयपने तथा सञ्चािनमा आउन
चाहनेिाई इजाजत क्रदन सक्रकतछ । लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा वार्षयक २०० व7ा फमयहरुबा7 दताय,
अनुमलत र नलवकरण हुन सकने अनुमान गदाय औसत दस्तुर रु १,५०० अनुमान गदाय वार्षयक रु ३ िाख आर्
हुने सम्भावना देलखतछ ।
सुधारका पक्षहरु:


दताय तथा अनुमलतका िालग लनदेलशका तर्ार गने ।



गाउँ पालिका क्षेत्रमा सञ्चािन भइरहेका र नर्ाँ व्यवसार् शुरु गनय चाहनेिाई अलनवार्य व्यवसार्
दताय, इजाजत तथा नलवकरण गनय जनचेतनामूिक कार्यिम सञ्चािन गने ।



दताय तथा अनुमलत दस्तुरको दर आवश्र्कता अनुसार पररमाजयन गने ।

घ. मनोरञ्जन कर
हािको अवस्था: लवद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार गाउँ पालिकािे गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र हुने मनोरञ्जन
व्यवसार् सेवामा मनोरञ्जन कर िगाउन र असुि गनय सकनेछ । संघीर् कानुन अनुसार र्ो प्रदेश सरकारसँग
बाँडफाँड हुने कर हो । र्स गाउँ पालिका क्षेत्रलभत्र हुने मनोरञ्जन व्यवसार्मा लवज्ञापन कर िगाई असूि
उपर गररने र र्सरी कर सङ्किन गदाय अततर सरकारी लवि ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीर् तहको
लवभाज्र् कोष माफय त गाउँ पालिका सलञ्चत कोषमा राजस्व बाडँफाड गनुयपने उल्िेख गररएको छ । आर्थयक
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ऐन अनुसार लसनेमा हि, लभलडर्ो हि, सांस्कृ लतक प्रदशयन हि, लथर्7र सङ्गीत, मनोरञ्जन प्रदशयन
स्थिमा दुई प्रलतशत मनोरञ्जन कर लनधायरण गररएको छ । त्र्सै गरी ऐलतहालसक स्थि, पुरातालत्वक स्थि
एवम् धार्मयक महत्वका सम्पदा प्रवेश शुल्कमा दुई प्रलतशत (नेपािी नागररकिाई शुल्क लिन लिन नपाइने)
तथा जादु, सकय स, च7क, आक्रदमा प्रलत क्रदन रु २०० कर लनधायरण गररएको छ ।
सम्भाव्यता: गाउँ पालिकािे लसनेमा हि, लभलडर्ो हि, सांस्कृ लतक प्रदशयन हि, लथर्7र सङ्गीत, मनोरञ्जन
प्रदशयन स्थि, ऐलतहालसक स्थि, पुरातालत्वक स्थि एवम् धार्मयक महत्वका सम्पदा प्रवेश शुल्कमा दुई
प्रलतशत तथा जादु, सकय स, च7क, आक्रदमा प्रलत क्रदन रु २०० कर गरी मनोरञ्जन करबा7 कु ि कर करीब रु
६० हजार राजस्व सङ्किन हुने देलखतछ ।
सुधारका पक्षहरु:


लसनेमा हि, लभलडर्ो हि, सांस्कृ लतक प्रदशयन हि, लथर्7र सङ्गीत, मनोरञ्जन प्रदशयन स्थि,
ऐलतहालसक स्थि, पुरातालत्वक स्थि एवम् धार्मयक महत्वका सम्पदा प्रवेश शुल्क लिएका स्थिहरु
सतदभयमा र्थाथय तथ्र्ाङ्क सङ्किन गने ।




सम्भाव्य स्थानहरुमा शुल्क सङ्किनको वातावरण तर्ार गने ।
सङ्कलित लववरण अनुसार मनोरञ्जन करको दर पूनराविोकन गने ।

ङ. लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तुर
हािको अवस्था : गाउँ पालिकािे लवलभतन क्रकलसमका लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तुर दर आर्थयक ऐन
माफय त लनधायरण गरी सङ्किन गररआएको छ । वडाबा7 सङ्कलित लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तुर वडािे
गाउँ पालिकाको आर्थयक प्रशासन शाखामा मालसक रुपमा जम्मा गने गररएको छ । आर्थयक ऐनिे लसफाररस
तथा प्रमालणतको दर तर्ूनतम रु १०० देलख १०,००० सम्म लनधायरण गरेको छ । उि ऐन अनुसार
छात्रवृलि लसफाररश, अपाङ्ग लसफाररश, आर्थयक अवस्था कमजोर वा लवपन्नता प्रमालणत, को7य क्रफ लमनाहा
लसफाररस, नेपाि सरकारको नाममा बा7ो कार्म लसफाररस, लन:शुल्क वा स:शुल्क स्वास्थ्र् उपचार
लसफाररश, अतर् कार्ायिर्को माग अनुसार लववरण खुिाई पँाउने लसफाररश र मृत्र्ु दतायको िालग दस्तुर
लन:शुल्क गरे को छ । र्स लशषयकबा7 गत आ.व.मा ३,५०,००० रकम सङ्किन भएको तथा चािु आ.व. मा
५००,००० सङ्किन गने िक्ष्र् रहेको छ ।
सम्भाव्यता: गाउँ पालिकाको कार्ायिर् तथा ७ व7ा वडा कार्ायिर्बा7 वार्षयक करीब ५,००० व7ा लवलभतन
क्रकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत हुने अनुमान गररएको छ । वतयमान दर अनुसार प्रलत लसफाररश वा
प्रमालणत औसत रु २०० भएमा वार्षयक लसफाररश तथा प्रमालणतबा7 रु १० िाख सङ्किन हुने सम्भावना
रहेको देलखतछ ।
सुधारका पक्षहरु:


लसफाररश वा प्रमालणत गनय पूवय दस्तुर लतरे नलतरे को एकीन गने ।



दस्तुर नबुझाएसम्म सम्बलतधत अलधकारीिे लसफाररस वा प्रमालणत नगने ।



वडाबा7 सङ्कलित दस्तुरहरु लशषयक सलहतको लववरण तर्ार गने ।
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लवलभतन क्रकलसमका लसफाररस तथा दस्तुरको वर्गयकरण अनुसार दर पुनराविोकन गरी आवश्कता
अनुसार पररमाजयन गने ।

च. सामुदालर्क वनको वन पैदावर लविीबा7 प्राप्त हुने आर्
हािको अवस्था : हािैको स्थानीर् शासन सञ्चािन ऐनको संशोधन पश्चात सामुदालर्क वन उपभोिा
सलमलतिे वन पैदावरको लविी बापत प्राप्त गने रकमको दश प्रलतशत सम्बलतधत गाउँ पालिका तथा
नगरपालिकाको सलञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपने व्यवस्था रहेको छ । लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको
आर्थयक ऐनमा सामुदालर्क वनको वन पैदावर लविीको िालग काँ र बोिा जालत, पात जालत, फू ि भुवा
जालत, फि र लवज जालत, लवरुवा जालत, िोहवन जालत, काँबा7 बनेका सामाग्रीहरु, काँ तथा
फर्नयचरहरु, आक्रदको प्रलत इकाईका दर लनधायरण गरे को छ ।
सम्भाव्यता: र्स गाउँ पालिकामा रहेका सामुदालर्क वन तथा ती वनहरुबा7 लविी हुने वन पैदावरको
पररमाण सम्बतधी तथ्र्ाङ्क व्यवलस्थत नभएकोिे काँ र बोिा जालत, पात जालत, फू ि भुवा जालत, फि र
लवज जालत, लवरुवा जालत, िोहवन जालत, काँबा7 बनेका सामाग्रीहरु, काँ तथा फर्नयचरहरु, आक्रद रु १
िाख ५० हजार सङ्किन हुन सकने अनुमान गररएको छ ।
सुधारका पक्षहरु:


गाउँ पालिकमा रहेका सामुदालर्क वन तथा वन पैदावर सम्बतधी अलभिेख सङ्किन गने ।



सामुदालर्क वन पैदावर लविी तथा उपभोग्र् सम्बतधीको वार्षयक कार्यर्ोजना गाउँ पालिकािे
स्वीकृ त गने ।



आर् सङ्किन सम्बतधी प्रावधान आर्थयक ऐनमा समावेश गने ।

छ. सेवा शुल्क
हािको अवस्था : र्स अततगयत गाउँ पालिकािे लनमायण, सञ्चािन वा व्यवस्थापन गरे का स्थानीर् पूवायधार
र उपिब्ध गराइएका सेवामा सेवाग्राहीहरुबा7 शुल्क िगाउन सकने व्यवस्था गररएको छ । पकका घरको
सजयलमन, अतर् सबै प्रर्ोजनको सजयलमन बापत, जग्गा रेखाङ्कन कार्य वा सो कार्यमा रोहवर, अचि सम्पलि
मूल्र्ाङ्कन, लमिापत्र, रकम किम उँाई क्रदए बापत, आक्रदको शुल्क लनधायरण भएको छ ।
सम्भाव्यता: आगामी आर्थयक वषयमा उपरोि लशषयकबा7 सहज ढङ्गिे रकम प्राप्त गनय सक्रकतछ । हा7बजार,
पार्क्कयङ्ग, फोहोरमैिा व्यवस्थापन, सडक विी, शौचािर्, पाकय , पर्य7कीर् स्थि, बसपाकय , आक्रद
िगार्तबा7 सेवा शुल्क उँाउन सकने छ । र्स गाउँ पालिकामा मालथ उल्िेलखत लवलभतन उपलशषयकहरुको
सेवा शुल्क बापत जम्मा रु २ िाख सङ्किन हुन सकने अनुमान गररएको छ ।
ज. सरकारी सम्पलिको बहािबा7 प्राप्त आर्
हािको अवस्था : गाउँ पालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा रहेका भौलतक सम्पलिहरु शुल्क िगाउन सकने
व्यवस्था छ । लवद्यमान भौलतक स्रोतहरुको प्रर्ोगको दर रे 7 आर्थयक ऐनमा लनधायरण गररएको छ । र्स
गाउँ पालिकाको स्वालमत्वमा रहेका भौलतक सम्पलिहरु: सभा हि तथा प्रोजेक7र बहािमा क्रदएर आर् गनय
सक्रकने देलखतछ भने राजपत्र, पुस्तक, नकशा आक्रदको लविीबा7 समेत आर् आर्यज हुन सकने देलखतछ ।
33 | पा ना

लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८

सम्भाव्यता: गाउँ पालिकाको स्वालमत्वमा भएका सम्पलिहरूका बहाि पररचािन सम्बतधमा आवश्र्क
तथ्र्ाङ्कहरू नभएकािे गाउँ पालिका तथा वडा कार्ायिर्को हि भाडा, प्रोजेक7र भाडा, राजपत्र, पुस्तक,
नकशा आक्रदको लविीबा7 र्स लशषयक अततगयत प्राप्त आर् बापत आगामी आ.व.मा जम्मा रु ५० हजार
सङ्किन हुन सकने अनुमान गररएको छ ।
सुधारका पक्षहरु:


गाउँ पालिकाको स्वालमत्वमा भएका र बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको लववरण र्क्रकन गरी
सबै सम्पलिको बहाि रकमको दर आर्थयक ऐनमा समावेश गने ।



गाउँ पालिकाको सम्पलि बहािमा िगाउने सम्बतधमा कार्यलवलध तजुयमा गरी कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने ।



कार्यलवलधमा उल्िेलखत शतयहरू पािाना भए नभएको आवलधक रुपमा अनुगमन गने ।

झ. लविी बा7 प्राप्त रकम (ढु ङ्गा, लगट्टी, वािुवा एवम् मा7ोजतर् वस्तु लविी)
हािको अवस्था : र्स गाउँ पालिकामा रहेका मु्र् नदी तथा खोिाबा7 ढु ङ्गा, लगट्टी तथा वािुवा उत्पादन
भई गाउँ पालिका क्षेत्रमा उपर्ोग भईरहेको छ । त्र्स्तै स्िे7 तथा ढु ङ्गा िगार्तका खानीहरु र लवलभतन
क्षेत्रमा मा7ो सङ्किन गनय स्वीकृ लत सलहत लविी कार्यको िालग गाउँ पालिकाको आर्थयक ऐनमा स्िे7,
ढु ङ्गा, लगट्टी, वािुवा एवम् मा7ोजतर् वस्तु लविी कर िगाउने व्यवस्था गनय सक्रकतछ । र्स लशषयक अततगयत
हािसम्म आर् सङ्किन गरेको देखखंदन
ै ।
सम्भाव्यता: गाउँ पालिका भएर बग्ने लिखु खोिा, तामाकोशी, लखम्ती खोिा, कािी खोिा, आक्रद
सम्भालवत खोिा तथा नक्रदहरुमा ढु ङ्गा, लगट्टी र वािुवाको क्रदगो सङ्किन⁄ उत्खनन् कार्यका िालग
प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदन तर्ार गरी सो प्रलतवेदन अनुसार सामातर् घरे िु औजार जस्तै
कु 7ो, कोदािो, सावेि, आक्रदको प्रर्ोगबा7 वार्षयक ढु ङ्गा, लगट्टी र वािुवा उत्खनन् तथा सङ्किन गनय
सक्रकने पररमाण प्रस्ताव गनय सक्रकतछ । प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदन अनुसार पररमाण र्क्रकन
भएपलछ राजस्व सङ्किन हुने रकम थाहा हुने भएतापलन हाििाई र्स लशषयक अततगयत कु ि करीब रु ७५
िाख राजस्व सङ्किन गनय सक्रकने अनुमान गररएको छ ।
सुधारका पक्षहरु:


सम्भालवत क्षेत्रहरुको प्रारलम्भक वातावरणीर् पररक्षण गरी अध्र्र्न प्रलतवेदन तर्ार गने ।



अध्र्र्न प्रलतवेदनिे एकीन गरे को पररमाणमा ँे कका िगाई अमानतबा7 लविी गनयका िालग
आवश्र्क प्रक्रिर्ा लमिाउने ।



आर्थयक ऐन लनर्म लवपररत कार्य गने ँे केदारहरुिाई कावायही गने र दण्ड जरीवानाको प्रावधान
समावेश गने ।



नक्रदजतर् पदाथयको उत्खनन लनवायध रुपमा भइरहेकोिे त्र्सिाई गाउँ पालिकािे रोकनका िालग
पहि गनुयपने ।



नक्रदजतर् पदाथयको लनकासी गनय सडक लनमायणमा संिग्न भएका लनकार्हरुसँग समतवर् गरी
सहजीकरण गने ।
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पररच्छेद ४. आर् सङ्किनको संस्थागत क्षमता तथा सङ्किन अवस्था
र्स पररच्छेदमा गाउँ पालिकािे राजस्व पररचािनमा गरेका प्रर्ासहरु तथा आर् सङ्किननको अवस्थािाई
छो7कररमा व्या्र्ा गररएको छ । र्सिे गाउँ पालिकाको आर् सङ्किनको िालग संस्थागत क्षमतामा सुधार
गनय गनुयपने कार्यहरु पलहचान गनय सहर्ोग पुग्ने छ ।
४.१ राजस्व पररचािन सम्बतधी नीलत
गाउँ पालिकाको प्रभावकारी राजस्व पररचािनका िालग कार्यपालिका बैँकिे नेपािको संलवधान र
प्रचलित कानुनको अलधनमा रही आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र पररचािन गनय सक्रकने राजस्वका स्रोत, दार्रा र दर
समेतको लवश्िेषण गरी आगामी आर्थयक वषयमा प्राप्त हुन सकने राजस्वको अनुमान गने प्रर्ोजनाको िालग
गाउँ पालिका उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा देहार् बमोलजमको ६ सदस्र्ीर् राजस्व परामशय सलमलत गँन
गरे को छ ।
तालिका १५ : राजस्व परामशय सलमलत

ि.सं.
१
२
३
४
५
६

पद
गाउँ पालिक उपाध्र्क्ष
प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृ त
मलहिा कार्यपालिका सदस्र्
कार्यपालिका सदस्र्
प्रलतलनलध, उद्योग वालणज्र् संघ
िेखापाि

सलमलत (लजम्मेवारी)
संर्ोजक
सदस्र्
सदस्र्
सदस्र्
सदस्र्
सदस्र् सलचब

गाउँ पालिकाको प्रभावकारी राजस्व पररचािनका िालग कार्यपालिका बैँकिे नेपािको संलवधान र
प्रचलित कानुनको अलधनमा रही आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र पररचािन गनय सक्रकने राजस्वका स्रोत, दार्रा र दर
समेतको लवश्िेषण गरी आगामी आर्थयक वषयमा प्राप्त हुन सकने राजस्वको अनुमान गने प्रर्ोजनाको िालग
गाउँ पालिका उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा राजस्व परामशय सलमलतिे लवलभतन छिफि तथा बैँकहरु सम्पतन
गरी राजस्वका दरहरु तथा राजस्व सम्बतधी नीलतगत लनणयर्हरु गाउँ सभा समक्ष पेश गरी पुनसंरलचत
गाउँ पालिकाको संवैधालनक व्यवस्थाको आधारमा गाउँ पालिकािे चािु वषय २०७७⁄७८ को िालग आर्थयक
ऐन पाररत गरेको छ । राजस्व परामशय सलमलतको बैँक बसी आततरीक आर्को दर प्रस्ताब गरी गाउँ सभािे
आर्का लशषयकगत दार्रा तथा उि दार्राका दरहरु राखी गाउँ सभा माफय त आर्थयक ऐन सवय सहमलतिे
पाररत गररएको हो । गाउँ पालिकािे राजस्व तथा कर सङ्किन कार्यिाई थप प्रभावकारी बनाउनका
आगामी आ.व.बा7 िागु हुने सबै क्रकलसमको राजस्व तथा कर सङ्किनको शुरुवात गने नीलत लिएको छ ।
गाउँ सभाद्वारा चािु आ.व.मा आततररक आर्तफय जम्मा रु ५० िाख सङ्किन हुने अनुमान गरेको छ ।
लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकामा कर सङ्किन कार्य कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउन गाह्रो भइरे हक
े ो र अपेक्षा
अनुसार कर उँाउन नसक्रकरहेको अबस्था छ । र्सका अलतररि गाउँ पालिकािे राजस्व पररचािन तथा
सुधार सम्बतधी नीलत तजुयमा गनय आवश्र्क देलखतछ ।
गाउँ सभािे लनम्न नीलत तथा कार्यिमहरु अविम्बन गनय आवश्र्क देलखतछ ।
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आततरीक आर् वृलि गने सम्भावना भएका सम्भाव्य सबै क्षेत्रहरुको अध्र्र्न, पलहचान गरी
व्यवलस्थत ढङ्गिे करको दार्रामा ल्र्ाइने छ । र्सका िालग आवश्र्क संर्तत्र लनमायण गरी
पररचािन गने छ ।



गाउँ पालिकाको आततररक आर् अलभबृलि गनय करको दार्रािाई बढाउँ दै सहभालगतामूिक कर
नीलत अविम्बन गने ।



स्थानीर् सरकार सञ्चािनको मूि आधार आततररक आर् भएकािे गाउँ बासी, उद्योग वालणज्र्
संघ, 7ोिसुधार सलमलतहरु, स्थानीर् शैलक्षक संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी कर सचेतना तथा
अलभबृलि कार्यिम माफय त कर अलभर्ानिाई अलघ बढाउने ।



कर र राजस्व प्रशासनिाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन सबै वडा कार्यिर्को कम्प्र्ु7रहरुमा सफ्7वेर्र
जडान र इ-कनेकसनको माध्र्मद्वारा गाउँ पालिकामा जोकने ।



सूचना र प्रलवलधको माध्र्मबा7 गाउँ पालिकामा सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गररने पररपा7ीको
लवकास गररने ।



लवगत देलखका अलभिेखहरुिाई कम्प्र्ुरकृ त गरी सुरलक्षत रा्ने प्रर्त्न गररने ।



िलक्षत वगयिाई व्यवसार् प्रलत आकर्षयत गनय मलहिा र अपाङ्गता भएका ब्र्लिहरुको नाममा दताय
भएका व्यवसार्हरुिाई तोक्रकएको व्यवसार् करमा १० प्रलतशत छु 7 क्रदइने छ ।



घरवहाि कर लनधायरण प्रर्ोजनाथय लनलश्चत मापदण्ड वनाई घर वहाि दर लनधायरण गररने छ ।
असोज मसातत सम्म एकमुष्7 वार्षयक वहाि कर वुझाउन आउने घरधनी/ब्र्वसार्ीिाई वार्षयक
वहाि करको १० प्रलतशत छु 7 क्रदइने छ ।



कमयचारी तथा जनप्रलतलनलधहरुको क्षमता लवकासका िालग आवश्र्क तालिम तथा भ्रमणको
ब्र्वस्था गने ।



व्यवसार् कर, घरभाडा कर र जग्गा भाडा कर िगार्तका सम्पूणय आततरीक आर्का स्रोतहरु
सङ्किनका िालग तर्ार पाररएको कर नीलतिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायतवर्न गने ।



आततररक आर्को क्रदगो अलभवृलिका िालग गाउँ पालिकाको स्वालमत्वमा रहेका सम्पलि बहािमा
क्रदने नीलतिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायतवर्न गने ।





बढी कर लतने व्यलि⁄संस्थािाई कार्यलवलध बनाई पुरस्कृ त गने ।
लशषयकगत राजस्व सङ्किनिाई व्यवलस्थत गने ।
गाउँ पालिका क्षेत्रमा नर्ाँ घर लनमायण गदाय भवन लनमायण संलहता २०७२ िाई पूणय रुपमा पािना
गनय अलभप्रेररत गररने तथा गाउँ पालिका घोषणा हुनुअलघ बनेका घरहरुिाई समेत लनधायररत
मापदण्डमा नकसापास र लनर्लमत गने अलभर्ानिाई लनलश्चत समर्सीमा तोकी कडाइ गने ।



गाउँ पालिकालभत्र रहेका लवलिर् संस्थाहरुको अनुगमन तथा लनर्मन गरी लवषर्गत कार्यप्रलत
उिरदार्ी बनाउने ।

४.२ आर् सङ्किनको संस्थागत क्षमता
जग्गा संरचनामा गाउँ पालिकािे राजस्व सङ्किनको िालग इकाई गँन गररएको छ । वडा कार्ायिर्हरु र
गाउँ पालिकामा राजस्वको सङ्किन तथा अलभिेखीकरण गररं दै आएको छ । स्थिगत अनिोकन तथा
लवलभतन सूचनाका आधारमा हेदाय हाि गाउँ पालिकाको राजस्व सङ्किनको अवस्था देहार् अनुसार रहेको
छ।
36 | पा ना

लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८





गाउँ पालिकाका िेखा पररक्षकिाई राजस्व सम्वतधी लजम्मेवारी क्रदइएको ।
हािसम्म राजस्व प्रशासनको िालग सफ्7वेर्र प्रर्ोग नभएको र हाते रलसद नै प्रर्ोग भइरहेको ।
वडाहरुबा7 मािपोत, लवलवध शुल्क तथा दस्तुर सङ्किन हुँदै आएको र ‘घ’ वगयको इजाजत पत्र
िगार्त अतर् शुल्कहरु, 7ेण्डर लविी तथा पररक्षा शुल्क जस्ता राजस्व गाउँ पालिका कार्यिर्बा7
सङ्किन हुने गरे को ।



वडा कार्ायिर्हरूिे मलहनाभर सङ्किन भएको रकम एकमुष्ँ बैंक दालखिा गरी मालसक रुपमा
पेश गने गररएको ।



राजस्व सङ्किनको लजम्मेवारी पाएका कमयचारीहरुका िालग तालिम तथा अलभमुखीकरण
नभएको ।



हािसम्म राजस्व सङ्किन तथा त्र्सको प्रभावकारीताका िालग अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कन
नभएको ।



वडा कार्ायिर्हरूबा7 मूितः मािपोत, पञ्जीकरण, लसफाररस दस्तुरहरु र व्यवसार् कर सङ्किन
गने गररएको ।





राजस्व सङ्किनमा वडास्तरमा नगदी रलसदको प्रर्ोग भइरहेको ।
राजस्व बजे7 तथा प्रलतवेदन प्रणािी तोक्रकएको ढाँचामा नभएको ।
आर्थयक ऐन र र्थाथय सङ्किन बीचको तािमेि कमजोर रहेको ।

४.३ आततररक आर् पररचािन
र्स गाउँ पालिकाको कु ि आर्को तुिनामा आततररक आर्को लहस्सा तर्ून रहेको छ । आततररक आर्तफय
सम्पलि कर, लसफाररश दस्तुर तथा नदीजतर् पदाथय लनकासी तथा लविी शुल्क र्हाँका मु्र् स्रोतका रुपमा
रहेका छन् । तसथय आगामी क्रदनमा समेत आततररक आर्तफय गाउँ पालिकाको िालग सम्पलि कर, मािपोत,
व्यवसार् कर र दस्तुर नै मु्र् तथा क्रदगो क्षेत्र हुन् । गाउँ पालिकािे मािपोत िाई जमीनको उपर्ोगका
आधारमा वर्गयकरण गरे र दर लनधायरण गरे को छ । उद्योग व्यवसार्को लवकास भए अनुसार व्यवसार् करको
असुिी प्रभावकारी देखखंदन
ै । घरबहाि कर, लवज्ञापन कर, जडीबु7ी कवाडी तथा जीवजततु करको
सम्भावना तत्कािका िालग तर्ून रहेको देलखतछ । गाउँ पालिकासँग लवगत आर्थयक वषयहरुको तथ्र्ाङ्कको
शीषयकगत आर्सम्बतधी अलभिेख ब्र्वलस्थत नभएको हुनािे गाउँ पालिकाको समग्र राजस्व प्रक्षेपणिाई
र्थाथयको नलजक पुर्ायउन करँनाइ रहेको छ । गाउँ पालिकाकाबा7 प्राप्त तथ्र्ाङ्क अनुसार गाउँ पालिकािे
लवगत आ.व. २०७५⁄७६ र २०७६⁄७७ मा सङ्किन गरे को र्थाथय आर् तथा चािु आ.व.का िालग
गररएको अनुमान सम्बतधी आर् लववरण देहार् तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ:
तालिका १६ : गाउँ पालिकाको आर् सङ्किनको अवस्था (रु हजारमा)
लस.नं.

आर्को लशषयक

१
१.१
१.१.१
१.१.२

आततररक राजस्व
कर राजस्व
मािपोत (भूलम कर)
घरजग्गा (एकीकृ त सम्पलि) कर

२०७५⁄७६ को
र्थाथय आर्

२०७६⁄७७ को
र्थाथय आर्

२०७७⁄७८ को
प्रस्तालवत आर्

१२२६

५०००

-

-

५५००
५००
५००
37 | पा ना

लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८

१.१.३
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१.१.५
१.१.६
१.१.७
१.१.८
१.१.९
१.२
१.२.१
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१.२.३
२
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२.२
२.३

३
३.१
३.१.१
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३.१.३
३.१.४
३.१.५
३.२
३.२.१
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३.२.४

बहाि कर
बहाि लव7ौरी कर
व्यवसार् कर
सवारी साधन कर
मनोरञ्जन कर
लवज्ञापन कर
अतर् कर
गैर कर राजस्व
सेवा शुल्क घ7ना दताय शुल्क
स्थानीर् तहबा7 हुने दस्तुर, लसफाररस
अतर्
राजस्व वाँडफाँ7
५२०४७.४०
बाँडफाँ7 भई प्राप्त हुने मुल्र् अलभवृलि कर
बाँडफाँ7बा7 प्राप्त हुने सवारी साधन कर
बाँडफाँ7बा7 प्राप्त हुने जिस्रोत सम्बतधी
रोर्ल्7ी
जम्मा (क)
५६८४७.४०
बाह्र् अनुदान
१३५.४७
नेपाि सरकारबा7 प्राप्त अनुदान
शशतय अनुदान चािु
लविीर् समानीकरण अनुदान
लवशेष अनुदान चािु
समपुरक अनुदान
अतर् अनुदान (सामालजक सुरक्षा)
प्रदेश सरकारबा7 प्राप्त अनुदान
शशतय अनुदान
लविीर् समानीकरण अनुदान
लवशेष अनुदान
समपुरक अनुदान चािु
जम्मा (ख)
१३५.४७
कु ि जम्मा (क र ख)
५६९८२.८७
आततररक आर्को प्रलतशत
२.२३

-

५०००
५०००

१२३३६६.७९
८३५००
१३८५९.१
२६००७.६९

१०५४०२.२५
७३२४१.२५
१८८८७
१३२७४

१२८३६६.७९
३७९०४०
३५७३५३
१५४८००
१३०८००

११०९०२.२५
४३०२६६
४००९००
१९०२००
१३०७००

७१७५३
२१६८७
११७०९
९९७८

८००००
२९३६६
१५८८२
९९८४
३५००

३७९०४०
५०७४०६.७९
०.९९

४३०२६६
५४११६८.२५
१.०२

र्स गाउँ पालिकाको कु ि आर्मा आततररक आर्को लहस्सा तर्ून रहेको छ । आततररक आर्तफय मािपोत
(भूलम कर), लसफाररश दस्तुर तथा सम्पलि कर र्हाँका मु्र् स्रोतका रुपमा रहेको छ । र्स गाउँ पालिकाको
आर् संरचना हेदाय कु ि आर्मा आततररक आर्को लहस्सा कररव १ प्रलतशत मात्र देलखतछ । गाउँ पालिकाको
समग्र आर्को प्रमुख स्रोतको रुपमा संघीर् सरकारबा7 प्राप्त हुने राजस्व वाँडफाँड र अनुदान बापतको
रकम रहेको देलखतछ । उल्िेलखत तालिका अनुसार गाउँ पालिकाको समग्र आर्को सारांश देहार् अनुसार
रहेको छ:
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तालिका १७ : गाउँ पालिकाको कु ि आर्मा र्ोगदान (रु हजारमा)
आर् लशषयक

आततरीक आर्
राजस्व बाँडफाँ7बा7 प्राप्त आर्
बाह्र् अनुदान
कू ि जम्मा

२०७६⁄७७ को र्थाथय आर्
रकम
प्रलतशत
५०००
०.९९
१२३३६६.७९
२४.३१

२०७७⁄७८ को अनुमालनत आर्
रकम
प्रलतशत
५५००
१.०२
१०५४०२
१९.४८

३७९०४०.

७४.७

४३०२६६

७९.५१

५०७४०६.७९

१००.

५४११६८.२५

१००.

४.४ राजस्व पररचािनमा रहेका सवािहरु
गाउँ पालिकाको स्थानीर् आततरीक आर् पररचािनमा नर्ाँ व्यवस्था अनुसारको क्षमता लवकास गनय
आवश्र्क देलखतछ । आततरीक आर् पररचािनमा देलखएका सवािहरुिाई सम्वोधन गनय लनम्न कार्यहरु गनय
आवश्र्क देलखतछ ।
४.४.१ राजस्व प्रशासनका िालग उपर्ुि संगँन लनमायण
राजस्व पररचािन क्षमता सुधार तथा राजस्वको स्रोत र आधारहरु वृलि गनय गाउँ पालिकामा राजस्व
इकाईको गँन गरी कमयचारीको क्षमता अलभवृलि गनुय पलहिो कार्यको रुपमा देलखतछ । गाउँ पालिकाको नर्ाँ
क्षेत्र तथा पररवर्तयत राजस्व अलधकारको आधारमा गाउँ पालिकािे भौलतक सुलवधा, उपर्ुि मानव संसाधन
व्यवस्था, क्षमता लवकास तालिम, कार्यलवलध, सूचना तथा अलभिेख प्रणािीको आवश्र्कता देलखतछ ।
त्र्सका अलतररि वडाहरुबा7 समेत तोक्रकएका लशषयकहरुमा आर् सङ्किन गनय क्षमता लवकास गरी
आवश्र्क स्रोत तथा साधन उपिब्ध गराउन आवश्र्क रहेको देलखतछ ।
४.४.२ आर्थयक ऐनमा सुधार
गाउँ पालिकािे आर्थयक ऐन तजुयमा गरी स्वीकृ त गरे को छ तर सो ऐनिाई अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन
ऐन २०७४ वमोलजम सुधार गरी व्यवहाररक तथा वस्तुपरक बनाउनुपने देलखतछ । आर्थयक ऐनमा सवारी
करको व्यवस्था गररएको छ । तर प्रचलित संघीर् कानुनी व्यवस्था अनुरुप र्ो कर सबै सवारी साधनमा
लिन नपाइने हुँदा र्सिाई ह7ाउनुपने हुतछ । लनधायरण गररएको कर तथा गैर करहरुको दर लशषयक
बमोलजम अनुसूचीहरु व्यवलस्थत गनुयपने देलखतछ । र्स्तै, पररवर्तयत व्यवस्था अनुसार सबै जग्गा जमीनमा
सम्पलि कर िगाउन नपाइने भएकािे सम्पलि कर िगाउन आर्थयक ऐनिाई सोहीअनुसार पररमाजयन
गनुयपनेछ । गाउँ पालिकाको धेरै क्षेत्रहरु ग्रालमण भेगमा पदयछन् । त्र्सैिे गाँउ, बजार तथा रणनीलतक सडक
आसपासको क्षेत्रमा जमीनको मूल्र् र उपर्ोलगतामा व्यापक अततर हुने भएकोिे जमीनको उत्पादन,
उपर्ोलगता र सडक पहुँचको आधारमा कर लिने प्रणािीको लवकास हुन सके मा कर पलन बढी सङ्किन हुने
र बढी वैज्ञालनक समेत हुने देलखतछ ।
४.४.३ आततररक आर् पररचािन नीलत तथा कार्यलवलध
गाउँ पालिकािे आर् पररचािन सम्बतधी नीलत तथा मु्र् आर् शीषयकहराबा7 आर् सङ्किन गनय स्पष्7
कार्यलवलध तर्ार गरी वडा सलमलतहरूिाई समेत उपिब्ध गराउनु पदयछ । र्समा आर् सङ्किन गने
तररका, प्रलतवेदन बुझाउने ढाँचा, नगद दालखिा सम्बतधी व्यवस्था, अनुगमन जस्ता लवषवस्तु पदयछन् ।
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४.४.४ राजस्वका दर लनधायरण तथा प्रचार प्रसार
गाउँ पालिकािे हािको कानुनी व्यवस्था अनुसार राजस्व सङ्किनका िालग दर लनधायरण गररएको
भएतापलन त्र्सको प्रचार प्रसारको कमी रहेको देलखतछ । त्र्सैगरी करदातािाई आफू िे लतनुयपने कर रकम र
लशषयक सम्वतधी जानकारी उपिब्ध गराउन कर लशक्षा कार्यिम सञ्चािन गनुयपने हुतछ । साथै
करदाताहरुिे समर्मा राजस्व नलतरे मा दण्ड जररवाना िाग्ने लवषर्मा पलन प्रचार प्रसार गनुय पदयछ ।
४.४.५ तथ्र्ाङ्कमा आधाररत अलभिेख
गाउँ पालिकािमा आततररक आर्को अलधकतम पररचािनका िालग र्सका आधारहरूको अलभिेख
अद्यावलधक हुनु जरुरी छ । गाउँ पालिकािाई प्राप्त राजस्वका अलधकारसँग सम्बलतधत व्यलिगत
सम्पलिहरू, व्यापार व्यवसार्हरू, सेवा सुलवधाहरू आक्रदको अलभिेख तर्ारी तथा अद्यावलधक गनय
आवश्र्क रहेको छ । अद्यावलधक अलभिेख लबना राजस्व सम्बतधी नीलत लनधायरण, प्रक्षेपण, असुिी
व्यवस्थाको अनुगमन प्रभावकारी हुन सकदैन ।
४.४.६ समतवर् संर्तत्र
राजस्व पररचािन नीलत लनमायण, शुल्क तथा दस्तुरको दर लनधायरण, राजस्व सङ्किन लवलध लनधायरण
जस्ता कार्यमा आततररक तथा वाह्र् लनकार्हरूसँग समतवर् अपररहार्य हुतछ । र्सका िालग राजस्वका
आधार लनधायरण तथा दरहरूमा पररमाजयनका िालग राजस्व परामशय सलमलतको भूलमकािाई सक्रिर् तथा
प्रभावकारी बनाउनु पदयछ । आर् सङ्किनमा वडा सलमलतको भूलमकािाई स्पष्7 व्या्र्ा गरी वडा र
राजस्व शाखाबीच लनरततर समतवर् हुन जरुरी देलखतछ । त्र्सैगरी राजस्व बाँडफाँ7 सम्बतधमा के तर, प्रदेश
तथा अतर् स्थानीर् तहहरूसँग समतवर् गनय आवश्र्क पहि गनुयपने देलखतछ । राजस्व प्रशासनिाई
प्रभावकारी बनाउन जनप्रलतलनधीहरुिे लनर्लमत अनुगमन र छिफि गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदाता
के लतरत समुदार्हरुसँग छिफि गरी नर्ाँ करका लशषयकहरु कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ ।
४.४.७ चुहावत लनर्तत्रण, पारदर्शयता र जवाफदेलहता
आर्को सङ्किन अवस्थाको अनुगमन गरी राजस्व चुहाव7 भएको पाइएमा त्र्सिाई लनर्तत्रण गनय तत्काि
आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । गाउँ पालिकािे आर् व्यर्को लववरण आवलधक रूपमा प्रकाशमा ल्र्ाउनु ,
करदातासँग लनततर संवाद गनुय, सूचना प्रलवलध तथा सामालजक लमलडर्ामाफय त् राजस्व र करबा7 प्राप्त
आर्िाई के के लशषयकमा खचय गररर्ो भतने लववरणबारे जनता तथा सरोकारवािािाई जानकारी गराउनु
र्स क्रदशातफय को के ही सकारात्मक प्रसासहरू हुन सकदछन् ।
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पररच्छेद ५. राजस्व सुधार कार्यर्ोजना
र्स पररच्छेदमा प्राथलमक तथा लद्वतीर् स्रोतबा7 सङ्कलित सूचना लवश्िेषण तथा अततर्क्ियर्ाबा7 तर्ार
गररएको लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना प्रस्तुत गररएको छ ।
५.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना
गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको िालग लिने रणनीलत, कार्यनीलत र कार्यर्ोजनाहरु देहार्
बमोलजम रहेका छन् ।
५.१.१ रणनीलत तथा कार्यनीलत
सालवकका ६ व7ा गाउँ लवकास सलमलतहरु लमिाएर गँन गररएको र्स गाउँ पालिकामा लवद्यमान कानून
प्रदि धेरै राजस्व अलधकारहरु हािसम्म प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सक्रकएको देखखंदन
ै । अकोतफय गाउँ पालिकािे
तजुयमा गरी जारी गरे का कानूनहरु समेतमा पर्ायप्त सुधार तथा पररमाजयनको गुतजार्स रहेको देलखएकोिे
गाउँ पालिकािे र्सतफय लवशेष ध्र्ान क्रदनुपने देलखतछ । र्ी तथ्र्हरुिाई समेत दृलष्7गत गरी आततरीक
राजस्व पररचािन सम्बतधमा देहार् अनुसार रणनीलतहरु अविम्वन गनुयपने देलखतछ ।
१. राजस्व सम्बतधी कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरी आततरीक आर्को दार्रा फराक्रकिो बनाउने ।
२. राजस्व प्रशासनको संस्थागत सुदढृ ीकरण गरी व्यवलस्थत बनाउने ।
३. राजस्व प्रणािीिाई सरि, सहज, करदातामैत्री, पारदशी र समावेशी बनाउने ।
४. समतवर् र सहकार्यको अलभवृलि गररने ।
तालिका १८ : राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको रणनीलत तथा कार्यनीलत

रणनीलत

कार्यनीलत

राजस्व

सम्बतधी

कानूनी

व्यवस्थामा



साथै तजुयमा भईसके का ऐन लनर्मिाई सुधार गरी अझ बढी व्यवहाररक

सुधार गरी आततरीक
आर्को

दार्रा

फराक्रकिो बनाउने ।

गाउँ पालिकामा राजस्वसँग सम्बलतधत आवश्र्क ऐन तथा लनर्महरु तजुयमाका
बनाउँ दै िलगने छ ।



कर तथा सेवा शुल्किाई सम्बलतधत करदाता एवम् लवषर् क्षेत्रसँग आवि
गराउँ दै िगानी गररनेछ ।



कर, शुल्क, सेवा शुल्क आक्रदको दर तथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजी क्षेत्र तथा
सरोकारवािाहरुसँग परामशय गने पिलतको संस्थागत लवकास गररने छ ।



करको भार बहन क्षमता समेतका आधारमा कर नीलतिाई लववेकसम्मत र
प्रगलतलशि बनाइने छ ।



राजस्व स्रोतका दार्राको र्क्रकन तथ्र्ाङ्क सङ्किन गरी सम्भाव्यताका
आधारमा समर् सापेक्ष रुपमा करदाताहरुको सङ््र्ा बढाउँ दै िलगने छ ।




राजस्वको स्रोत वृलि गने पूज
ँ ी िगानीको सम्भाव्यता अध्र्र्न गररने छ ।
सम्पलि मूल्र्ाङ्कन सम्बतधी लसफाररसिाई लनलश्चत आधार र मापदण्डमा
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आवि गरी एकरुपता कार्म गररने छ ।



आततरीक राजस्वका लवलभतन स्रोतहरुबारे सम्भावना अध्र्र्न, पलहचान,
स्रोतहरुको र्क्रकन तथ्र्ाङ्क, सूचना सङ्किन गनय कार्यदिहरु बनाई वडागत
रुपमा पररचािन गररने छ । करका स्रोत अनुसारका तथ्र्ाङ्क हरे क वषय
आवलधक गररने छ ।



गाउँ पालिकामा पर्य7न प्रवियन गनय पूवायधारहरुको लवकास गररने छ । साथै
पर्य7न लवकासमा र्स गाउँ पालिकामा रहेका ऐलतहालसक धरोहर तता
लहमािी वस्तीको संरक्षण तथा लवकास गनय लनजी क्षेत्रसँग साझेदाररको पहि
गररने छ ।



पूवायधार उपर्ोग दस्तुर, घर बहाि कर, व्यवसार् कर जस्ता स्रोत पररचािन
गनय दर लनधायरण गदाय समेत लछमेकी पालिका र अतर् करदातासँग छिफि
तथा परामशय गररने छ ।




लनर्लमत एवम् बढी कर लतने करदातािाई सम्मान गररने छ ।
समर्मा कर लतने करदातािाई प्रोत्साहन तथा बकर्ौता रा्ने करदातािाई
जररवाना िगाइने छ ।

राजस्व

प्रशासनको



संस्थागत सुदढृ ीकरण
गरी

व्यवलस्थत

बनाउने ।

गाउँ पालिकाको समग्र राजस्व पररचािन सम्बतधी नीलतहरुिाई कार्ायतवर्न
गनय राजस्व शाखाको सुदढृ ीकरण गरी क्षमतावृलि गररने छ ।



गाउँ पालिकाको राजस्व शाखामा स्वीकृ त संगँन संरचना अनुसारको दरबतदी
पूर्तय गररने छ ।



राजस्व परामशय सलमलत, राजस्व शाखा र वडा कार्ायिर्का कमयचारीहरुको
क्षमता अलभवृलि गररने छ ।



राजस्व िेखापािनिाई कम्पर्ू7रकृ त गररने छ र वडास्तरमा कर असुलि गने
व्यवस्था लमिाईने छ ।



राजस्व शाखाका िालग आवश्र्क उपकरण सफ्7वेर्र आक्रदको प्रबतध लमिाई
िमश वडा कार्ायिर्हरुसँग सूचना संजािमा जोकदै िलगने छ । स्थानीर्
करबारे सवयसाधारणिाई जानकारी गराउने करदाता लशक्षा तथा सचेतना
कार्यिम समुदार्⁄7ोि एवम् वडास्तरमा सञ्चािन गररने छ ।



प्रादेलशक तथा लजल्िाका स्थानीर् तह स्तरमा राजस्व पररचािन बारे ज्ञान
सीप, अनुभव आदान-प्रदान गररने छ ।



राजस्व सम्बतधी आततरीक लनर्तत्रणको व्यवस्थाको िालग राजस्व रलसद
लनर्तत्रण खाता रालखने छ र प्रत्र्ेक वडाबा7 मालसक रुपमा स्रोत खुल्ने गरी
राजस्वको प्रलतवेदन लिने प्रणािी अविम्वन गररने छ ।

राजस्व

प्रणािीिाई

सरि,



सहज

करदातामैत्री,
पारदशी र समावेशी

कर सङ्किनमा र्थासम्भव लनजी क्षेत्र, उपभोिा सलमलत एवम् सहकारी
संस्थासँग सहकार्य गररने छ ।



कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सम्बतधी सूचनाहरुमा नागरीकहरुको
पहुँच पुर्ायईने छ । कर⁄राजस्व सूचना जानकारी अधयवार्षयक एवम् वार्षयक

बनाउने ।
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प्रलतवेदन गाउँ पालिकाको वेभसाई7मा रालखने छ । साथै र्स्तो सूचनाहरु
गाउँ पालिका तथा वडा कार्ायिर्को सूचना पा7ीमा 7ाँस गने व्यवस्था
लमिाईने छ ।




करदाता लशक्षा, कर सम्बतधी जनचेतनामूिक कार्यिमहरु सञ्चािन गररने ।
मलहिा, अपाङ्गता भएका व्यलि तथा गरीब तथा कमजोर आर्थयक
अवस्थाका स्थानीर् व्यवसार्ी तथा घरमूिीहरुिाई करमा लवशेष छु 7को
व्यवस्था लमिाईने छ ।

समतवर् र सहकार्यको



अलभवृलि गररने छ ।

पर्य7न शुल्क तथा प्राकृ लतक स्रोतमा आधाररत करका सम्बतधमा लछमेकी
पालिकाहरुसँग समेत समतवर् तथा सहकार्य गररने छ ।




बालझएका नीलतगत व्यवस्था संशोधनका िालग आवश्र्क समतवर् गररने छ ।
राजस्वसँग सम्बलतधत लवषर् प्रदेश सरकार तथा लजल्िा सम्तवर् सलमलतसँग
लनर्लमत अततर्क्ियर्ा गररने छ । र्सैगरी लजल्िाका अतर् लछमेकी स्थानीर्
तहहरुसँग समतवर् बैँक आर्ोजना गरी राजस्व सङ्किनका सवािहरुबारे
छिफि गरी समाधान गररने छ ।



राजस्व प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार तथा लजल्िा समतवर्
सलमलतसँगको सहकार्य तथा समतवर्मा जोड क्रदइने छ ।

५.१.२ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना
गाउँ पालिकाको सूचना तथा तथ्र्ाङ्क अध्र्र्न र गाउँ स्तरीर् अततरक्रिर्ाका आधारमा तर्ार गररएको
लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार र्ोजना देहार् बमोलजम रहेको छ ।
तालिका १९ : राजस्व सुधार कार्यर्ोजना
सुधारका क्षेत्रहरु सुधार गनुप
य ने क्रिर्ाकिापहरु

समर्ावधी

लजम्मेवारी

क. कर तथा गैर कर राजस्व
सम्पलि कर

 सम्पलि कर कार्ायतवर्न गनय कार्यलवलध तर्ार गने ।

 मूल्र्ाङ्कन

सलमलत

गँन

गरी

घरजग्गा

२०७९ असार राजस्व परामशय
मसाततसम्म

प्रमुख

प्रशासकीर्

मूल्र्ाङ्कनको तौरतररका र दर लनधायरण गने ।

 करदाताको

सलमलत,

अलधकृ त, राजस्व

सम्पलि मूल्र्ाङ्कनमा लचि नबुझ्ने

शाखा

करदाताको उजुरी क्रदने र र्सको लछनोफानो गनय
गाउँ पालिकाको उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा उजुरी
सुनुवाई सलमलत गँन गने ।

अनुसारको करदाताको िगत तर्ार २०७९ कार्ियक राजस्व शाखा
कम्प्र्ू7र सफ्7वेर्रमा सबै घरजग्गा मसाततसम्म

 मूल्र्ाङ्कन
गरी

धनीहरुको िगत तर्ार गने ।
 िगत अनुसार प्रत्र्ेक घरधनीहरुिाई सम्पलि २०७९ फाल्गुण राजस्व शाखा

करको लवि छपाई गरी वडामाफय त घर घरमा

मसाततसम्म
43 | पा ना

लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८

पँाउने ।
पूवायधार

 पूवायधार उपर्ोग (सवारी वार्षयक⁄प7के ) महशुि दर

उपर्ोग शुल्क

लनधायरण गने र उपर्ुि तवरिे शुल्क उँाउने ।

 साझा

२०७... असार गाउँ सभा
मसाततसम्म
गाउँ पालिका

सडकमा शुल्क िगाउन लछमेकी स्थानीर्

तहसँग समतवर् गने ।

घर

जग्गा

वहाि कर

बहाि लव7ौरी
शुल्क

 खानेपानी महशुि दर लनधायरण गने ।
 खसंचाई महशुि दर लनधायरण गने ।
 महशुि सङ्किन गने ।
 वडागत रुपमा घर बहािमा

२०७... असार गाउँ सभा
मसाततसम्म
िगाउने

घरधनीहरुको लववरण सङ्किन गने ।

 घरधनीहरुसँग अततरक्रिर्ा गने ।
 घरजग्गा बहाि कर समकिन आरम्भ गने ।
 सावयजलनक जग्गाहरुमा उपर्ोग बारेको लवलवरण

राजस्व परामशय

मसाततसम्म

सलमलत
राजस्व शाखा

२०७९ असार कार्यपालिका
मसाततसम्म

तर्ार गने ।

 सावयजलनक

२०७८ चैत्र

राजस्व परामशय
सलमलत

जग्गाहरुको पलहचान गरी नापनकसा

अध्र्ावलधक गने ।

 बहाि लव7ौरी करको दर लनधायरण गने ।
 सावयजलनक जग्गाहरुमा बसपाकय , कृ लष हा7बजार,
शौचािर् लनमायण गरी बहािमा िगाउने ।
घरजग्गा
रलजष्िेशन
दस्तुर

आ.व. २०७९⁄ गाउँ
८० देलख

कार्यपालिका

पुरुष स्वालमत्व छु रट्टने गरी घरजग्गाको २०७... श्रावण गाउँ
देलख
कार्यपालिका
अलभिेख रा्ने ।

 मलहिा
 प्रदेश

सरकारबा7 महशुि दर लनधायरण भए

बमोलजम घर जग्गा रलजष्िेशन दस्तुर उँाउने⁄
मािपोत कार्ायिर्बा7 प्राप्त गने ।
प्राकृ लतक स्रोत
लविी

 जलडवु7ीको

पलहचान

तथा

उपदेर्ताबारे

२०७८

गाउँ पालिका

र

सम्बलतधत शाखा

पदालधकारी तथा कमयचारीहरुिाई तालिम प्रदान
गने ।

 प्राकृ लतक

स्रोतहरुको लविी मूल्र् लनधायरण गने,

सङ्किन गने ।

 ढुङ्गा,

लगट्टी, वािुवा उत्खनन्⁄सङ्किन गनय

२०७८

प्रारलम्भक वातावरणीर् परीक्षण गने ।
व्यवसार्
रलजष्िेशन
दस्तुर

 वडागत

रुपमा दताय गनुप
य ने संघसंस्थाहरुको

लववरण सङ्किन गने ।

 वर्गयकरण

अनुसार व्यवसार् दताय तथा नलवकरण

तत्कािै

गाउँ पालिका, वडा
कार्ायिर्,
प्रालवलद्यक शाखा
गाउपालिका,

वडा

कार्ायिर्,

राजस्व शाखा

दस्तुर सङ्किन गने ।
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अचि

सम्पलि

मूल्र्ाङ्कन

तत्कािै

वडा कार्ायिर्

अलभिेखिाई एकरुपता कार्म गने ।

शुल्क

पर्य7न

 घरजग्गा मूल्र्ाङ्कन र अचि सम्पलि मूल्र्ाङ्कन

सेवा

शुल्क

 धार्मयक

एवम् पर्य7कीर् स्थिहरुको प्रवेश शुल्क

लनधायरण गने ।

 पर्य7कीर्

२०७९ पौष

गाउँ कार्यपालिका,

मसाततसम्म

र्ोजना शाखा

२०७८ चैत्र

प्रमुख प्रशासकीर्

मसाततसम्म

अलधकृ त

सेवाहरुको व्यवस्थापन गरी शुल्क

िगाउने ।
नकसा

पास

दस्तुर

 नकसापास सम्बतधमा जनचेतना जगाउने ।
 आवश्र्क दक्ष प्रालवलधक जनशलिको व्यवस्थापन

प्रालवलधक शाखा

गने ।
पानी

मुहान

दताय शुल्क
भएको

आम्दानीबा7

२०७८ चैत्र

वडा कार्ायिर्

मसाततसम्म

जानकारी गराउने ।

सामुदालर्क
वनबा7

 नकसा पास कार्य अलनवार्य गने ।
 पानी मुहान दताय गने बारे सरोकारवािाहरुिाई

र

 सामुदालर्क वनबा7 वार्षयक रुपमा लविीर्ोग्र् हुने

२०७८ चैत्र

गाउँ पालिका तथा

काँजतर् तथा गैर काँ, जलडवु7ीको आँकडा

मसाततसम्म

राजस्व शाखा

लनरततर

गाउँ पालिका

सलहतको कार्यर्ोजना माग गने ।

तोक्रकएको
प्रलतशत स्थानीर्
लवकासका िालग

 सामुदालर्क

वनबा7 स्थानीर् लवकासमा गने

िगानी बारे मा समतवर् गने ।

समतवर् गने ।

ख. आर्आजयन हुने पूज
ँ ीगत िगानीका क्षेत्र
पूवायधार
लनमायण गने
महत्वपूणय
धार्मयक

तथा

पर्य7कीर्
स्थिहरुको

 सडकहरुिाई कािोपत्रे गने ।
 होमस्7ेहरुको लवकास गने ।
 िमश गाउँ पालिकामा रहेका

र

प्रालवलधक शाखा
धार्मयक

तथा

लनरततर

गाउँ कार्यपालिका
र लनजी क्षेत्र

परर्7कीर् स्थिहरुको प्रवियनका िालग पर्य7कीर्
प्र्ाके जको रुपमा लवकास गने ।

लवकास, संरक्षण
तथा प्रवियन

ग. मानवीर् क्षमता लवकास तथा राजस्व प्रशासन
मानवीर् क्षमता
लवकास

 प्रस्तालवत

संगँनात्मक ढाँचा अनुरुप राजस्व

लनर्लमत

गाउँ पालिका

शाखाको दरबतदी पररपूर्तय गने र सोही बमोलजम
राजस्व सङ्किनको लजम्मेवारी उि शाखािाई
क्रदने ।
 गाउँ पालिकाका राजस्व अलधकारका क्षेत्रमा गाउँ
कार्यपालिकाका पदालधकारीहरुिाई अलभमुखीकरण
गने ।
 राजस्व परामशय सलमलतका पदालधकारीहरुिाई
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असि

अभ्र्ासबारे

जानकारी

क्रदने

कार्यिम

आर्ोजना गने ।

 गाउँ पालिका

तथा

वडा

कार्ायिर्का

कमायचारीहरुिाई कर तथा राजस्व प्रशासन र
अलभिेख र सफ्7वेर्र बारे तालिम प्रदान गने ।

 व्यवसार्ीहरुिाई कर सम्बतधी अलभमुखीकरण गने
 लनधायररत समर् भतदा क्रढिो कर लतनेिाई जररवाना
तथा समर्मा लतनेिाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गने
तथ्र्ाङ्क तथा
सूचना
व्यवस्थापन

 सबै क्रकलसमका (घरजग्गा कर, व्यवसार् कर, बहाि

२०७८ चैत्र

वडा

लव7ौरी कर, घर बहाि कर) करदाताहरुको

मसाततसम्म

राजस्व

शाखा,

प्रालवलधक शाखा

तथ्र्ाङ्क सूचना सङ्किन गने ।
 करदाताको व्यलिगत फाईि (लववरण) तर्ार गने ।

 महशुिर्ोग्र्

कार्ायिर्,

पूवायधारहरु (सडक, खसंचाई, लवद्युत,

खानेपानी, बसपाकय , आक्रद) को अलभिेख तर्ार गने
राजस्व

 करदाताको

सङ्किन तथा
अलभिेक

लववरण सबै वडा तथा गाउँ पालिका

कार्ायिर्को सोही सफ्षवेर्रमा ईतिी गने ।

 राजस्व

२०७८ चैत्र

गाउँ कार्यपालिका

मसाततसम्म

र वडा कार्ायिर्

लनर्लमत

प्रमुख प्रशासकीर्

प्रशासनमा सफ्7वेर्र तथा कम्प्र्ु7रकृ त

प्रणािीमाफय त सेवा क्रदने
सूचना

तथा

पारदर्शयता

 स्थानीर्

सञ्चार माध्र्मबा7 करदाताहरुिाई कर

अलधकृ त,

लतनय प्रोत्सालहत गने सम्बतधी सूचना सम्प्रेषण गने ।

 गाउँ पालिका

वडा

सलचवहरु

र वडामा करको दररे 7 सलहत

नागररक वडापत्र रा्ने ।

 कर तथा राजस्व असुिीका िालग घरदैिो कार्यिम
सञ्चािन गने ।

 राजस्व

सङ्किनको लवलवरण त्रैमालसक एवम् अधय

वार्षयक रुपमा प्रकाशन गने ।
अनुगमन

 अनुगमन गरी छु 7ेका करदातािाई करको दार्रामा
ल्र्ाउने ।

करदाता

तथा

कमयचारी
प्रोत्साहन
कार्यिम
राजस्व
प्रशासनको
प्रभावकाररता
बतदोबस्ती

प्रत्र्ेक तीन

कार्यपालिका तथा

मलहनामा

वडा कार्ायिर्हरु

 कर चुहावत लनर्तत्रण गने ।
 कमयचारीिाई राजस्व असुिीको

आधारमा वार्षयक रुपमा गाउँ कार्यपालिका,
(गाउँ सभा गने प्रमुख प्रशासकीर्
कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन गरी प्रोत्साहन गने ।

 करदातािाई सम्मान (बढी कर लतनेिाई)

क्रदनमा)

अलधकृ त

 गाउँ पालिकामा

तत्कािै

गाउँ कार्यपालिका,

राजस्व शाखाको िालग कार्यकक्ष,

कम्प्र्ु7र, लप्रत7र, लवद्युत व्याकअप सलहतको

प्रमुख प्रशासकीर्

सुलवधा उपिब्ध गराउने ।

अलधकृ त
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पररच्छेद ६. आगामी तीन वषयको आर् प्रक्षेपण
र्स पररच्छेदमा आगमी ३ आर्थयक वषयहरुका िालग गाउँ पालिकाको राजस्व प्रक्षेपण गररएको छ । महािेखा
परीक्षकिे स्वीकृ त गरे को एकीकृ त आर्थयक सङ्के त तथा वगीकरण र व्या्र्ा, २०७४ को आधारमा आर्
प्रक्षेपण गररएको छ । गाउँ पालिकाको राजस्व अलधकार, हािको आर् सङ्किन अवस्था तथा राजस्व सुधार
कार्यर्ोजना कार्ायतवर्न पश्चात आर् सङ्किनमा पाने प्रभाव समेतिाई मध्र्नजर गदै आगामी ३ वषयको
आर् प्रक्षेपण गररएको छ । र्स प्रक्षेपणिे गाउँ पालिकाको आर् बजे7 तजुयमा गनय सहर्ोग पुग्नेछ ।

६.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजस्व प्रक्षेपण
राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न भई आगामी ३ वषय (आ.व. २०७८⁄७९-२०८०⁄८१)को िालग
आर् प्रक्षेपण गररएको छ । र्ो आर् अनुमान राजस्व सुधार र्ोजनामा प्रस्ताव गररएका क्रिर्ाकिापहरूको
आधारमा गररएको छ । धेरैजसो शीषयकहरूको आर् प्रक्षेपण प्राप्त तथ्र्ाङ्कमा आधाररत छ भने भलवष्र्मा
आर्का आधारको दार्रा बढ्न गई सोबा7 हुने र्ोगदानिाई समेत मध्र्नजर गररएको छ । त्र्सैगरी के ही
शीषयकहरूको आर् प्रक्षेपण गदाय लवगतको आर् सङ्किनको वृलिदरिाई आधार मालनएको छ ।
तालिका २० : आगामी ३ वषयका िालग राजस्व प्रक्षेपण आधार
ि.सं.

राजस्व लशषयक

कु ि सम्भाव्य
आगामी आ.व.को िालग प्रक्षेपण
आर्
प्रक्षेपणको आधार

क. आततरीक आर्
१
सम्पलि कर

२३५०

२

भूलम कर (मािपोत)

१५५०

३

घर जग्गा बहाि कर

१२५

४

बहाि लव7ौरी कर

१८०

५

३००

६

व्यवसार्
दस्तुर
लवज्ञापन कर

७

जलडवु7ी, कवाडी कर

८

सरकारी
सम्पलिको
बहािबा7 प्राप्त आर्
अतर् लविीबा7 प्राप्त
रकम

९

१०

रलजष्िेशन

अतर् सेवा शुल्क तथा
लविी (ढु ङ्गा, लगट्टी,
वािुवा, मा7ोजतर् वस्तु)

५०
१५०
५०
१००

७५००

कु ि सम्भावनाको ८०%
१५% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ६०%
१०% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ५५%
१०% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ७०%
१०% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ८०%
१५% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ६०%
१५% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ७०%
१५% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ९०%
१०% िे बढ्दै जाने

प्रक्षेलपत रकम

र त्र्सपलछका आ.व.मा

१८८०

र त्र्सपलछका आ.व.मा

९३०

र त्र्सपलछका आ.व.मा

६९

र त्र्सपलछका आ.व.मा

१२६

र त्र्सपलछका आ.व.मा

२४०

र त्र्सपलछका आ.व.मा

३०

र त्र्सपलछका आ.व.मा

१०५

र त्र्सपलछका आ.व.मा

४५

फाराम, पुस्तक, नकसा जस्ता सामग्रीहरुको
लबिीबा7 आ.ब. २०७८⁄७९ मा रु १ िाख
सङ्किन हुने र त्र्सपलछ बार्षयक १५% बृलि हुँदै
जाने अनुमान
कु ि सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछका आ.व.मा
१०% िे बढ्दै जाने

१००

६७५०
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११

नकसापास दस्तुर

९०

१२

लशफाररस दस्तुर

३००

१३

व्यलिगत घ7ना दताय
दस्तुर
नाता प्रमालणत दस्तुर

१४

(दताय,

५०
१५०

१५

अतर्
दस्तुर
ईजाजत)

५००

१६

दण्ड, जररवाना र जफत

१७
१८

अतर् प्रशासलनक सेवा
शुल्क (मूल्र्ाङ्कन समेत)
अतर् राजस्व

१९

व्यवसार् कर

३००

२०

पर्य7न शुल्क

५००

१००
२०००
२६५०

ख. राजस्व तथा रोर्ल्7ी बाँडपाँ7
संघीर् सरकार
१
मु.अ.कर तथा अतत: शुल्क ७३२४१
२

बाँडफाँ7बा7 प्राप्त हुने
रोर्ल्7ी
प्रदेश सरकार
१
सवारी कर

१३२७४

१८८८७

२

घरजग्गा
रलजष्िेशन
दस्तुर
३
बाँडफाँ7बा7 प्राप्त हुने
५०
मनोरञ्जन कर
४
बाँडफाँ7बा7 प्राप्त हुने
६०
लवज्ञापन कर
ग. अनुदान तफय
संघीर् सरकार
१
समानीकरण अनुदान
१३२७००
२

सशतय अनुदान

१९९५००

३

लवशेष अनुदान

२०८००

४

समपुरक अनुदान

५

अतर् अनुदान (सामालजक
सुरक्षा समेत)
प्रदेश सरकार
१
समानीकरण अनुदान

कु ि सम्भावनाको ८०% र त्र्सपलछका आ.व.मा
१०% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछका आ.व.मा
१०% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ९०% र त्र्सपलछका आ.व.मा
१०% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको १००% र त्र्सपलछका
आ.व.मा १०% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको १००% र त्र्सपलछका
आ.व.मा १०% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको १००% र त्र्सपलछका
आ.व.मा १५% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको १००% र त्र्सपलछका
आ.व.मा १०% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ८०% र त्र्सपलछका आ.व.मा
१०% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ८०% र त्र्सपलछका आ.व.मा
१५% िे बढ्दै जाने
कु ि सम्भावनाको ६०% र त्र्सपलछका आ.व.मा
१०% िे बढ्दै जाने

७२
२७०
४५
१५०
५००
१००
२०००
२१२०
२४०
३००

आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप्त लसलिङ्ग र
त्र्सपलछ िमश ५% का दरिे बृलि हुँदै जाने
आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप्त लसलिङ्ग र
त्र्सपलछ िमश ५% का दरिे बृलि हुँदै जाने

७३२४१

आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप्त लसलिङ्ग र
त्र्सपलछ िमश १०% का दरिे बृलि हुँदै जाने
चािू आ.व.को प्रालिमा १०% िे बढ्दै जाने
अनुमान
आ.ब. २०७८⁄७९मा ५० हजार प्राप्त हुने त्र्सपलछ
िमश १०% का दरिे बृलि हुँदै जाने

१८८८७

आ.व. २०७७/७८ मा गाउँ पालिकाको लहस्सा
६०% र त्र्सपलछ वार्षयक १०% वृलि हुदै जाने

६०

आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप्त लसलिङ्ग र
त्र्सपलछ िमश ५% प्रलतशतका दरिे बृलि हुँदै
जाने

१३२७००

-

१३२७४

५०

१९९५००
२०८००
-

८००००

चािु आ.व.को लवलनर्ोजन र्थावत रही वार्षयक
५% का दरिे थपपँदै जाने

८००००

११६८४

आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप्त लसलिङ्ग र

११६८४
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२

सशतय अनुदान

३

समपुरक अनुदान

४

लवशेष अनुदान

१३७२८

३६५०

३६५०

१३४४८

१३४४८

अतर् आततरीक अनुदान
१
अतर् संस्थागत आततरीक
अनुदान
२

त्र्सपलछ िमश ५% का दरिे बृलि हुँदै जाने

१३७२८

अतर् व्यलिगत आततरीक
अनुदान

सडक बोडय जस्ता संस्थावा7 आ.ब. २०७८⁄७९
मा रु १० करोड प्राप्त हुने र त्र्सपलछ १०% िे
बृलि हुँदै जाने अनुमान
जनताको िागत सहभालगता आ.ब. २०७८⁄७९ मा
रु १० िाख प्राप्त हुने र त्र्सपलछ बार्षयक १०% िे
बृलि हुँदै जाने अनुमान

१०००००

१०००

६.२ आगामी तीन आर्थयक वषयको राजस्व प्रक्षेपण
आर् शीषयकको सम्भाव्य आधार तथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्निाई आधार मानी
गाउँ पालिकाको आगामी तीन वषयको प्रक्षेलपत आर्को लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।
प्रक्षेपणको िालग राजस्व सङ्के त वतयमानमा लसफाररश गररएको िेखा कोडको आधारमा गररएको छ ।
मालथका अध्र्ार्हरूमा प्रस्ताव गररए अनुसार ऐनिे देर् बमोलजम करका दार्रा लवस्तार गनय सके को
खण्डमा लनम्न तालिकामा क्रदए अनुसार गाउँ पालिकाको आर् वृलि हुने देलखतछ ।
तालिका २१ : आगामी ३ आर्थयक वषयको राजस्व प्रक्षेपण (हजारमा)

राजस्व
सङ्के त
१००००
क.
११३१३
११३१४
११३२१
११३२२
११३६२
१४१५१
१४२१३
१४२१९

राजस्व लशषयक

र्थाथय
अनुमान
प्रक्षेपण
२०७६⁄७७ २०७७⁄७८ २०७८⁄७९ २०७९⁄८० २०८०⁄८१

राजस्व तथा अनुदान
आततरीक आर्
एकीकृ त सम्पलि कर
भूलम कर (मािपोत)
घर, जग्गा बहाि कर
बहाि लव7ौरी कर
जलडवु7ी, कवाडी कर
सरकारी सम्पलिको बहािबा7
प्राप्त कर
अतर् लविीबा7 प्राप्त रकम
अतर् सेवा शुल्क तथा लविी
(ढु ङ्गा, लगट्टी, वािुवा)
अतर् प्रशासलनक सेवा शुल्क
नकसापास दस्तुर
लसफाररस दस्तुर
व्यलिगत घ7ना दताय दस्तुर
नाता प्रमालणत दस्तुर
अतर् दस्तुर

१४२२९
१४२४२
१४२४३
१४२४४
१४२४५
१४२४९
१४२५३ व्यवसार् रलजष्िेशन दस्तुर (दताय,
अनुमलत,
आक्रद)

ईजाजत,

नलवकरण,

५०००
-

५५००
५००
-

१६०४२

१७७७९

१९८०७

१८८०
९३०
६९

२१६२
१०२३
७६

२४८६
११२५
८३

१२६

१३९

१५२

१०५

१२१

१३९

४५

५०

५४

-

-

१००

११५

१३२

६७५०

७४२५

८१६८

-

-

२०००

२२००

२४२०

७२
२७०
४५

७९
२९७
५०

८७
३२७
५४

१५०

१६५

१८२

५००
२४०

५५०
२७६

६०५
३१७
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१४३११ तर्ालर्क दण्ड, जररवाना र
जफत
१००
११५
१३२
१४३१२ प्रशासलनक दण्ड, जररवाना र
जफत
२१२०
२३३२
२५६५
१४५२९ अतर् राजस्व
५०००
२४०
२७६
४१४
१४६११ व्यवसार् कर
३००
३३०
३६३
पर्य7न सेवा शुल्क
ख.
राजस्व बाँडफाँ7
१२३३६७ १०५४०२ १०५५१२ १११७३८ ११८३६९
१०९५०८
८६५१५
८६५१५
९०८४१
९५३८३
संघीर् सरकार
१४४११ बाँडफाँ7 भई प्राप्त हुने
मु.अ.कर
१४४२१ बाँडफाँ7 भई प्राप्त हुने अतत
शुल्क
१४१५३ बाँडफाँ7 भई प्राप्त हुने रोर्ल्7ी
प्रदेश सरकार
११३१५ घरजग्गा रलजष्िेशन शुल्क

८३५००

७३२४१

७३२४१

७६९०३

८०७४८

-

-

-

-

-

२६००८

१३२७४

१३८५९

१८८८७

१३२७४
१८९९७

१३९३८
२०८९७

१४६३५
२२९८६

-

-

-

-

-

२०७७६
२२८५३
११४५६ बाँडफाँ7बा7 प्राप्त हुने सवारी १३८५९
१८८८७ १८८८७
साधन कर
५०
५५
६१
११४७१ बाँडफाँ7बा7
प्राप्त
हुने
मनोरञ्जन कर
६०
६६
७३
११४७२ बाँडफाँ7बा7
प्राप्त
हुने
लवज्ञापन कर
राजस्व बाँडफाँ7
ग.
अनुदान
तथा
लविीर् ३७९०४० ४३०२६६ ४५४९१८ ४७७६६४ ५०१५४७
हस्ताततरण
३५७३५३ ४००९०० ४१२४०८ ४३३०२८ ४५४६८०
संघीर् सरकार

१३३११
१३३१२
१३३१३
१३३१४
१३३१५
१३३१६
१३३१७
१३३१८

समानीकरण अनुदान
शसतय अनुदान चािु
शसतय अनुदान पूँजीगत
लवशेष अनुदान चािु
लवशेष अनुदान पूँजीगत
समपुरक अनुदान चािु
समपुरक अनुदान पूँजीगत
अतर् अनुदान चािु (सामालजक
सुरक्षा समेत)

१३३१९ अतर् अनुदान पूँजीगत (स्थानीर्
पूवायधार साझेदारी)

प्रदेश सरकार
१३३११ समानीकरण अनुदान
१३३१२ शसतय अनुदान चािु
१३३१३ शसतय अनुदान पूँजीगत

१३०८००
१५४८००

१३०७००
१९०२००

-

-

७१७५३

१३२७००
१९३६००
५९००

१३९३३५ १४६३०२
२०३२८० २१३४४४
६१९५
६५०५

-

-

-

२०८

२१८

२२९

-

-

-

८००००

८००००

८४०००

८८२००

-

-

-

-

-

२१६८७

२९३६६

४२५१०

४४६३६

४६८६७

९९७८
११७०९
-

९९८४
१५८८२
-

११६८४

१२२६८

१२८८२

१३७२८

१४४१४

१५१३५

-

-
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१३३१४
१३३१५
१३३१६
१३३१७
१३३१८
१३३१९

१३४११
१३४१२
३००००
३२१२१
३२१२२
३३१४३
३३१८२

लवशेष अनुदान चािु
लवशेष अनुदान पूँजीगत
समपुरक अनुदान चािु
समपुरक अनुदान पूँजीगत
अतर् अनुदान चािु
अतर्
अनुदान
पूँजीगत
(स्थानीर् पूवायधार साझेदारी)
अतर् आततररक अनुदान
अतर् संस्थागत आततररक अनुदान
अतर् व्यलिगत आततररक अनुदान
लविीर् सम्पलि तथा दालर्त्व
नगद
बैंक मौज्दात
अतर् संस्थाहरुबा7 ऋण प्रालि
लतनुयपने लवलभतन अतर् खाताहरु

-

३५००
-

१३४४८

१४१२०

१४८२६

-

-

-

3650

३८३३

४०२४

-

-

-

-

-

-

-

-

-

१०१००० ११११०० १२२२१०
१००००० ११०००० १२१०००
१०००
११००
१२१०
३००५५
८२३३७
३००५५
८२३३७
जम्मा राजस्व, अनुदान, सम्पलि ५३७४६१ ६२३५०५ ६७७४७२ ७१८२८१ ७६१९३३
तथा दालर्त्व
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पररच्छेद ७. अपेलक्षत नलतजा
७.१ अपेलक्षत नलतजा
प्रस्तुत राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको उलचत कार्ायतवर्नबा7 गाउँ पालिकाको हािको आततररक राजस्वमा
गत आ.व.को र्थाथय रकम रु ४८ िाखको तुिनामा प्रस्तुत कार्यर्ोजनाको अतत्र्मा रु १,४७,९६,६३० हुने
अपेक्षा गररएको छ । र्स गाउँ पालिकामा आततररक राजस्वका स्रोतहरुमा सम्पलि कर, भूलमकर, व्यवसार्
कर, घर जग्गा बहाि कर, आक्रद प्रमुख रुपमा देलखतछ । र्स गाउँ पालिकाको अलघल्िो पररच्छेदमा प्रक्षेलपत
आततररक आर् र संघीर् सरकारबा7 हुने लविीर् हस्ताततरणबा7 प्राप्त हुन सकने आर् समेत गरी कू ि आर्
संक्षेपमा देहार्को तालिका बमोलजम हुने अपेक्षा गनय सक्रकतछ ।
तालिका २२ : गाउँ पालिकाको अपेलक्षत आर् संक्षेपमा
राजस्व लशषयक

र्थाथय
२०७५⁄७६
आततररक आर्
१२२६
संघीर् राजस्व बाँडफाँ7बा7 ५२०४७
प्राप्त आर्
प्रदेशसँग
राजस्व
बाँडफाँ7बा7 प्राप्त आर्
अनुदान
१३५
िागत सहभालगता

र्थाथय
२०७६⁄७७
५०००
१०९५०८

अनुमान
२०७७⁄७८
५५००
८६५१५

प्रक्षेलपत आर्
२०७८⁄७९ २०७९⁄८० २०८०⁄८१
१६०४२
१७७७९
१९८०७
८६५१५
९०८४१
९५३८३

१३८५९

१८८८७

१८९९७

२०८९७

२२९८६

३७९०४०

४३०२६६

४५४९१८
१०१०००

४७७६६४
११११००

५०१५४७
१२२२१०

जम्मा
मौज्दात

५३४०९
२६१८६

५०७४०७
३००५५

५४११६८
८२३३७

६७७४७२

७१८२८१

७६१९३३

कु ि आर् बजे7

७९५९४

५३७४६१

६२३५०५

६७७४७२

७१८२८१

७६१९३३

स्रोत: लिखु तामाकोसी गाउँ पालिका

३.००

कु ि बजे7मा आततररक आर्को लहस्सा (प्रलतशत) र्थाथय र प्रक्षेपण
२.३७

२.५०
२.००

२.४८

२.६०

१.५४

१.५०
१.००

०.९३

०.८८

२०७६⁄७७

२०७७⁄७८

०.५०

०.००
२०७५⁄७६

२०७८⁄७९

२०७९⁄८०

२०८०⁄८१

लचत्र ६ : लिखु तामाकोसी गाउँ पालिका कु ि बजे7मा आततररक आर्को लहस्सा (प्रलतशत)
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र्सरी गाउँ पालिकािे र्स कार्यर्ोजनाको अलततम आ.व.मा आफ्नो कु ि आर्मध्र्े आततररक राजस्वको
लहस्सा गत आ.व.को र्थाथय आर् चािु आ.व.को ०.८८ प्रलतशतबा7 वृलि भएर २.६० प्रलतशत हुने अपेक्षा
गररएको छ । २०७५/७६ देलख २०७७/७८ सम्म कोरोनाको कारण आततररक राजस्व खासै नबढे पलन
त्र्सपलछका आर्थयक वषयहरुमा आर्थयक ऐन िागु गदाय आततररक आर् बढ्ने हुनािे आततररक राजस्व वृलि
हुने देलखतछ । गाउँ पालिकासँग भएका स्रोत साधन पररचािनमा जोड क्रदएर स्थानीर् लवकासका िालग
उल्िे्र् स्रोत स्थानीर्स्तरबा7ै जु7ाउँ दै अगाडी बढ्ने क्रदशामा प्रस्तुत कार्यर्ोजना महत्वपूणय माध्र्म हुन
सकदछ । गाउँ पालिकाको वार्षयक र्ोजना तजुयमाका िालग आततररक स्रोत अनुमान गने मागयदशयनका रुपमा
र्सिे सहर्ोग पुग्ने अपेक्षा गनय सक्रकतछ ।
उल्िेख गररए अनुसार प्रक्षेलपत आर् हालसि गनयका िालग गाउँ पालिकािे वतयमान संरचना तथा व्यवस्थापन
प्रणािीमा पररवतयन गनय आवश्र्क देलखतछ । र्स सतदभयमा सुधारका िालग सुझाइएका कदमहरु
लनम्नानुसार छन् :


राजस्व असुिीको अनुगमन कार्यमा राजस्व परामशय सलमलतिाई थप क्रिर्ाशीि बनाउने ।



आर्थयक ऐन संसोधन गरी संघीर् कानुन अनुकुिन र थप वस्तुपरक बनाउने ।



आर् अनुमान र आर् प्रलतवेदनका िालग तोक्रकएको ढाँचा व्यवहारमा ल्र्ाउने ।



सम्पलि कर र मािपोत वा भूलमकर असुिी व्यवस्था ब्र्वलस्थत गरी कम्प्र्ू7ररकृ त अलभिेख तर्ार
गने ।



कर तथा गैर कर सङ्किन सम्बलतध जनचेतनामूिक कार्यिमहरुको आर्ोजना गने । राजस्व
सुधारको िालग स्थानीर् तहमा २ क्रदने तालिम सञ्चािनका अिावा करदातािाई लशक्षा प्रदान गनय
आवश्र्क छ ।



स्थानीर् तहको राजस्व पररचािनमा अततरपालिका स्तरीर् समतवर् भएमा राजस्व सुधार
कार्यिम प्रभावकारी हुने देलखतछ ।
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पररच्छेद ८. अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन
८.१ अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन
कु नै पलन र्ोजनाको प्रभावकारी
कार्ायतवर्न

पश्चात

मात्रै

राजस्व परामशय सलमलत

र्ोजनािे साथयकता पाउने गदयछ ।

- दर लनधायरण

कार्ायतवर्नमा प्रभावकाररताका
िालग अतर् कु राको अलतररि
र्सको अनुगमनको िालग भरपदो

गाउँ सभा -

लवलध र संर्तत्र लनमायण हुन

प्रलतवेदनमा सलमक्षा

आवश्र्क

भए

जस्तै

गाउँ सभा दर
स्वीकृ त

राजस्व

सुधार कार्यर्ोजनामा समावेश
भएका

कृ र्ाकिापहरुको

कार्ायतवर्न

सुलनलश्चतताका
गाउँ कार्यपालिका -

गाउँ पालिका तथा वडा

अनुगमन, सुपरीवेक्षण

कार्ायिर् - प्रशासन

िालग पलन र्सको लनर्लमत र
भरपदो

अनुगमनको

व्यवस्था

गररनु जरुरी हुतछ । राजस्व
सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमनमा मु्र् रुपमा राजस्व शाखा⁄महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृ त,
राजस्व परामशय सलमलत तथा कार्यपालिकाको भूलमका महत्वपूणय हुतछ ।
अनुगमनबा7 गाउँ पलिकाको राजस्व सम्बतधी नीलत र र्ोजनाको उलचत रुपमा कार्ायतवर् भए नभएको,
राजस्व असुिीको प्रवृलि िक्ष्र् अनुरुप भए नभएको, राजस्व प्रशासनमा कु नै समस्र्ा भए नभएको,
सुधारका िालग गररएका लनणयर् कार्ायतवर्न भए नभएको, अलभिेख दुरुस्त राखे नराखेको, लनधायररत
अवलधमा राजस्व कोषमा दालखिा गरे नगरे को आक्रद कु राहरु लनर्लमत रुपमा अनुगमन गरी अद्यावलधक
सूचना प्राप्त गने र आवश्र्कता अनुसार लनणयर्, लनदेशन तथा गाउँ पालिकामा लसफाररस िगार्तको
कार्यबा7 मात्र स्वीकृ त आर्थयक ऐनको प्रभावकारी कार्ायतवर्न गनय सहर्ोग पुग्दछ । प्रस्तुत राजस्व सुधार
कार्यर्ोजना र सो बमोलजम सङ्कलित राजस्वको अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कनका िालग लनम्न बमोलजम
अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनय उपर्ुि हुने देलखतछ ।
तालिका 4३ : अनुगमन र्ोजना

अनुगमन गने क्षेत्र अनुगमन गने लनकार्
राजस्व असुिी

राजस्व शाखा प्रमुख

राजस्व प्रशासन प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृ त

अनुगमन गने
समर्
दैलनक, मालसक,
चौमालसक र
वार्षयक
मालसक,
चौमालसक र
वार्षयक

अनुगमन गने तररका
 स्थिगत अनुगमन गने ।
 नलतजामूिक अनुगमन खाका अनुसार
िक्ष्र् तथा प्रगलत अनुगमन गने ।
 स्थिगत अनुगमन गने ।
 नलतजामूिक अनुगमन खाका अनुसार
िक्ष्र् तथा प्रगलतको तुिना गने ।
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राजस्व
र्ोजना

सुधार प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृ त,
मालसक,
राजस्व परामशय सलमलत, चौमालसक र
कार्यपालिका
वार्षयक
राजस्व
शाखा,
प्रमु
ख
समतवर्
तथा
मालसक,
प्रशासकीर्
अलधकृ
त,
राजस्व
सहकार्य
चौमालसक र
परामशय सलमलत, कार्यपालिका
वार्षयक
राजस्व नीलत
राजस्व
शाखा,
प्रमुख चौमालसक र
प्रशासकीर् अलधकृ त, राजस्व
वार्षयक
परामशय
सलमलत,
कार्यपालिका, गाउँ सभा
राजस्व प्रलतवेदन राजस्व
शाखा,
प्रमुख
मालसक,
प्रशासकीर् अलधकृ त, राजस्व चौमालसक र
परामशय
सलमलत,
वार्षयक
कार्यपालिका, गाउँ सभा,
िेखापरीक्षक
उपाध्र्क्ष
समीक्षा
चौमालसक र
वार्षयक

 स्थिगत अनुगमन गने ।
 नलतजामूिक अनुगमन खाका अनुसार
िक्ष्र् र प्रगलतको तुिना गने ।
 स्थिगत अनुगमन गने ।
 समतवर् र सहलजकरण गने ।
 मागयदशयन तथा लनदेशन क्रदने ।
 चौमालसक
तथा
वार्षयक
कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् र प्रगलत सम्बतधी
तुिनात्मक लवश्िेषण गरी आवश्र्क
रणनीलत लसफाररस, सुझाव तथा
लनदेशन र पृष्ँपोषण प्रदान गने ।
 मालसक, चौमालसक तथा वार्षयक
कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् र प्रगलत सम्बतधी
तुिनात्मक लवश्िेषण गरी आवश्र्क
रणनीलत लसफाररस, सुझाव तथा
लनदेशन र पृष्ँपोषण प्रदान गने ।
 िक्ष्र् र उपिब्धी सलहत लसकाइको
प्रस्तुलत र सुधारको पृष्ँपोषण प्राप्त
गरी आगामी मागयलचत्र तर्ार गने ।

राजस्वका स्रोत अनुसार अनुगमन गदाय हेनुयपने कराहरुको सूची तर्ार गरी अनुगमन गदाय प्रभावकारी हुतछ ।
साथै अनुगमनको प्रलतवेदन तर्ार गने कार्यिाई अलनवार्य गररनु पदयछ । गाउँ पालिकािे संस्थागत
स्वमूल्र्ाङ्कन गदाय र्स कार्यर्ोजनाका सम्बलतधत लवषर्मा आधार लिन सक्रकतछ ।
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अनुसच
ू ी

56 | पा ना

लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८

अनुसच
ू ी १: तथ्र्ाङ्क सङ्किन चेकलिष्7
गाँउपालिकाको संलक्षप्त पररचर् तथा हािको अवस्था
1) संलक्षप्त पररचर्
2) मु्र् पूवायधारको अवस्था
3) आर्थयक अवस्था
4) सामालजक, सांस्कृ लतक तथा पर्य7क्रकर् अवस्था

गाँउपालिकाको संगँन तथा राजस्व प्रशासन
1) संगँन संरचना तथा कमयचारीको लववरण
2) भौलतक सुलवधाहरु
3) राजस्व शाखा तथा राजस्व प्रशासन
4) राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण
5) कार्यकक्ष तथा कार्य स्थिको पर्ायप्तता
6) फर्नयचर, कम्प्र्ू7र, लप्रत7र तथा अतर् भौलतक सुलवधाहरु
7) राजस्व सम्बतधी डा7ा वेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्7वेर्र र त्र्सको प्रर्ोग
8) कप्र्ू7र लवलिङ्ग प्रणालिको प्रर्ोग
9) वडा कार्यिर्मा राजस्व प्रशासनको अवस्था

गाँउपालिकाको आर् (आततररक तथा वाह्र्) सम्बतधी लववरण
1) लवगत तीन आर्थयक वषयहरु (२०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७) को र्थाथय आर् लववरण
2) चािु आर्थयक वषयको (२०७८/७९) को अनुमानीत बजे7 लववरण
3) चािु आर्थयक वषयका िालग गाँउ सभािे पाररत गरे को कर, शुल्क तथा दस्तुरका दरहरु

अतर् दस्तावेज तथा सूचनाहरु
1) लनवायलचत पदालधकारीहरुको लववरण
2) गाँउ सभािे पाररत गरे को आर्थयक ऐन
3) राजस्वसँग सम्बलतधत अतर् नीलत तथा कार्यिमहरु
4) गाँउपालिकाको बस्तुलस्थलत लववरण (पाश्वयलचत्र)
5) राजस्व पररचािनका िालग भएका प्रभावकारी प्रर्ासहरु
6) राजस्व परामशय सलमलतको लववरण
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अनुसच
ू ी २: तथ्र्ाङ्क सङ्किन फाराम
क) राजस्व तफय
१) सम्पलि कर


सम्पलि कर कार्ायतवर्न प्रारम्भ भएको आर्थयक बषयः



जम्मा करदाता सङ््र्ा



गत आर्थयक बषयमा उँे को जम्मा रकम रुः



चािु आर्थयक बषयको वार्षयक िक्ष्र् रुः



चािु आर्थयक बषयको फाल्गुण मलहनासम्म उँे को रकम रुः



अलधकतम र तर्ूनतम कर लतने व्यलििे कलत लतरे का छन्? अलधकतम रुः



गत आर्थयक बषयसम्मको बकर्ौता रकम रुः

तर्ूनतम रुः

२) भूलमकर (मािपोत)


गाँउपालिका लभत्रको जम्मा खेतीर्ोग्र् जग्गाको कू ि क्षेत्रफिः

(पालिकामा

तथ्र्ाङ्क उपिब्ध नभए मािपोत वा नापी कार्ायिर्बा7 प्राप्त गनय सक्रकने)


गत आ.व. मा उँे को रकम रुः



गत आ.व.सम्मको जम्मा बकर्ौता रकम रुः

३) व्यवसार् कर


दताय भएका व्यबसालर्क फमयको सङ््र्ा



गत आ.व. मा उँे को जम्मा रकम रुः



चािु आ.व.को वार्षयक िक्ष्र् रुः



चािु आ.व. को फाल्गुण मलहनासम्म उँे को रकम रुः



अलधकतम र तर्ूनतम कर लतने व्यलििे कलत लतरे का छन् ? अलधकतम रुः



गत आ.व.सम्मको बकर्ौता रकम रुः



दताय हुन बाँकी रहेका फमयको सङ््र्ा रुः

ि.सं. व्यापार व्यवसार्को लववरण
१
उद्योग
२

४

लविीर् संस्था (बैंक, लवकास बैंक,
सहकारी लवमा, आक्रद)
व्यापाररक भवन, मि, लनजी
अस्पताि, संस्थागत किेज लवद्यािर्
लडिर तथा थोक लविे ता

५

अतर् व्यवसार्

३

तर्ूनतम रुः

साना िगानी मझौिा िगानी ँू िा िगानी

कै क्रफर्त
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४) व्यवसार् वहाि कर


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



औषत मालसक घर भाडा रकम रुः

व्यवसालर्क फमय (पसि, हो7ेि, रे ष्7ु रेत7 आक्रद) िाई भाडामा क्रदएका घरहरुको सं्र्ाः
औषत मालसक घर भाडा रकम रुः



आवालसर् प्रर्ोजनका िालग भाडामा क्रदएका घरको सङ््र्ा

औषत मालसक घर भाडा

रकम रुः


चािु आ.व.को वार्षयक िक्ष्र् रुः



चािु आ.व. को फाल्गुण मलहनासम्म उँे को रकम रुः

५) जलडबु7ी, कवाडी र जीवजततु कर


जलडबुर7 सङ्किन गने व्यवसार्ीको सं्र्ाः

सङ्किन हुने जलडबु7ीको औषत पररमाणः

के .जी.


प्रलत के .जी. जलडबु7ी करको दरः

ि.सं.
क

वस्तुहरु
जलडवु7ी जतर् वस्तुहरु

ख

कवाडी जतर् वस्तुहरु

ग

जीवजततु

चािु आ.व.को िक्ष्र्ः
ईकाई

कु ि सङ्किन पररणाम

अनुमालनत मुल्र्

ख) गैर कर राजस्व तफय
१) लसफाररश/प्रमालणत दस्तुर (वडा र पालिकाबा7 गररने सबै क्रकलसमका)


गत आ.व. मा सबै गररएको लसफाररश प्रमालणतको सङ््र्ा



लसफाररश/प्रमालणत दस्तुरको तर्ूनतम दरः



गत आ.व. मा प्राप्त र्थाथय आर् रुः



चािु आ.व.को वार्षयक िक्ष्र् रुः



चािु आ.व. को फाल्गुण मलहनासम्म उँे को रकम रुः



वार्षयक रुपमा दताय र नलवकरण सम्बतधी सेवाको लवबरणः

लसफाररस/प्रमालणत दस्तुरको अलधकतम दरः
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ि.स.

सेवाको क्रकलसम

१

एफ एम रे लडर्ो

२

घ वगयको लनमायण व्यवसार्ी ईजाजत

३

लवद्यािर् स्थापना

४

पत्रपलत्रका

५

व्यापाररक फमय

६

सहकारी

७

अतर्

सङ््र्ा दस्तुरको दर

सङ्किन
हुनसकने कु ि
राजस्व

गत आ.ब मा
प्राप्त रकम

जम्मा
२) भवन लनमायण अनुमलत दर


वार्षयक रुपमा लनमायण हुने नर्ाँ घरको सङ््र्ा



नकसापास प्रकृ र्ामा आउने गरे का घरहरुको प्रलतशतः



नकसापास दस्तुरको दर प्रलतवगय फी7ः



गत आ.व. मा पास भएका नकसा सङ््र्ा



चािु आ.व.को वार्षयक िक्ष्र् रुः



चािु आ.व. को फाल्गुण मलहनासम्म उँे को रकम रुः

दस्तुर बापतको र्थाथय आर्ः

३) सेवा शुल्क
ि.स.

सेवाको क्रकलसम

१

हा7बजार

२

पार्क्कयङ

३

बहाि लबरौ7ी शुल्क

४

फोहोरमैिा व्यवस्थापन (सरसफाई)

५

सडक बलि

६

शौचािर्

७

पाकय

८

पर्य7क्रकर् स्थि

९

सडक, बसपाकय

१०

दर

सेवाग्राहीको
सङ््र्ा

सङ्किन
हुनसकने कु ि
राजस्व

गत आ.ब मा
प्राप्त रकम

अचि सम्पलि मूल्र्ाङ्कन
जम्मा
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४) लबिी
ि.स. सम्पलिको क्रकलसम

EIA/IEE
प्रलतवेदन
अनुसारको पररणाम

दर

सङ्किन
चािु आ.व.
गत आ.व. मा
हुनसकने कु ि
को ँे कका
प्राप्त रकम
राजस्व
रकम

दर

सङ्किन
हुनसकने
कु ि राजस्व

गत आ.व.
मा प्राप्त
रकम

चािु आ.व.
को अनुमान

दर

सङ्किन
हुनसकने
कु ि राजस्व

गत आ.व.
मा प्राप्त
रकम

चािु आ.व.
को अनुमान

ढु ङ्गा
लगट्टी
वािुवा
१

मा7ो
स्िे7
अतर्

२

7ेण्डर फमय (बार्षयक
सङ््र्ा)

३

पुस्तक वा नकसा (सङ््र्ा)

४

अतर् सम्पलि
जम्मा

५) सम्पलि भाडा
ि.स.

सम्पलिको क्रकलसम

१

मेलसन औजार

२

घर वा जग्गा वा पोखरी

३

अतर् सम्पलि

पररणाम

जम्मा
६) दण्ड जररवाना
ि.स.

दण्ड जररवानाको क्रकलसम

१

नकसा पास

२

छाडा गाईवस्त/पशु

३

सडक वा सडक पे7ी

४

फोहोरमैिा

पररणाम

अतर्
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७) सवारी साधन कर (7ेम्पो, लजप, िक, र7पर, भ्र्ान, माईिोबस, लमलनबस/बस)
ि.स. सवारी साधनको क्रकलसम
१

7ेम्पो

२

लजप

३

लमलनिक

४

िक

५

र7पर

६

भ्र्ान

७

माईिोबस

८

लमलनबस

९

बस

सङ््र्ा

दर

सङ्किन हुनसकने गत आ.व. मा चािु आ.व.
कु ि राजस्व
प्राप्त रकम को अनुमान

अतर्
८) प्रदेशसँग बाँडफाँड हुने राजस्व
ि.स. राजस्वको क्रकलसम
१

सवारी साधन कर

२

घरजग्गा रलजष्िेशन शुल्क

३

मनोरञ्जन कर (करदाता)

४

लवज्ञापन कर (करदाता)

पररणाम

दर

सङ्किन हुनसकने गत आ.व. मा चािु आ.व.
कु ि राजस्व
प्राप्त रकम को अनुमान

अतर्
९) गाँउपालिकाको स्वालमिमा रहेको जग्गा र र्सको हािको उपर्ोग सम्बतधी लववरणः

१०) गाँउपालिका क्षेत्रलभत्रको सावयजलनक, पर्तय ऐिानी जग्गा र र्सको हािको उपर्ोगको अवस्थाः

११) गाँउपालिका क्षेत्रलभत्रका महत्वपूणय पर्य7क्रकर् र धार्मयक स्थिहरु सम्बतधी लववरणः

१२) आततररक आर्का अतर् कु नै थप सम्भाव्य स्रोत भएमा सोको लववरणः
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गाउँ पालिकाका आर् स्रोतहरु तथा हािको अवस्था
ि.
सं.
क

आर्का प्रकार

१

भूलम कर (मािपोत)

२

सम्पलि कर

३

सवारी कर

४

घर जग्गा बहाि कर

५

व्यवसार् कर

६

जडीवु7ी, कवाडी र जीवजततु कर

ख

अतर् राजश्व

१

२

ढु ङ्गा, लगट्टी, वािुवा, मा7ो, काँ, दाउरा,
स्िे7, आक्रद जस्ता वस्तुको लविी तथा
लनकासी शुल्क
नकसापास दस्तुर

३

व्यलिगत घ7ना दताय शुल्क

४

वहाि लव7ौरी शुल्क

५

पार्क्कयङ्ग शुल्क

६

अस्पताि सञ्चािन शुल्क

७

फोहरमैिा व्यवस्थपन शुल्क

८

स्थानीर् खानेपानी शुल्क

९

स्थानीर् लवद्युत महशुि

१०

११

१२
१३

सम्भावनाको
लववरण

सङ्किन
भएको⁄ नभएको

दर लनधायरणको
अवस्था

कर तफय

के विकार, िेककं ग, कार्ाक्रकङ्ग, बतजीजम्प,
जीपफ्िार्र,
पाराग्िाईलडङ्ग,
आक्रद
मनोरञ्जन तथा साहसी खेिकु द सम्बतधी
सेवा तथा व्यवसार्मा सेवाशुल्क
लनमायण, सञ्चािन र व्यवस्थापन गरे का
स्थानीर् पूवायधार तथा सेवामा सेवाशुल्क
(खानेपानी, लवजुिी, धारा, अलतलथ गृह,
धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागृह, ढि
लनकास, सडक बलि, शौचािर्, पाकय , पौडी
पोखरी, व्यार्ामशािा, पर्य7क्रकर् स्थि,
हा7बजार, पशु वधशािा, शवदाह गृह,
धोलवघा7, सडक, बसपाकय , पुि, आक्रद
मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क
दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर
(एफएम रे लडर्ो सञ्चािन, घ वगयको
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१४

१५
१६

लनमायण इजाजतपत्र, लवद्यािर् स्थापना,
स्थानीर् स्तरका व्यापाररक फमय, आक्रद)
ढु ङ्गा, लगट्टी, वािुवा, नुन, मा7ो तथा स्िे7
जस्ता वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन तथा
उपर्ोग शुल्क
वडा कार्ायिर् माफय त गररने लसफाररस
तथा प्रमालणत दस्तुर
दण्ड जररवाना

गाउँ पालिकाको स्वालमत्व वा भोगचिनमा रहेका जग्गा र भवन
ि.सं.
क

जग्गा रहेको स्थान

क्रक.नं.

क्षेत्रफि

हािको उपर्ोग

भाडा वा बहाि
रकम (र्क्रद भएमा)

हािको उपर्ोग

भाडा वा बहाि
रकम (र्क्रद भएमा)

स्वालमत्व रहेको जग्गा

१
२
३
४
५
ख

भोगचिनमा रहेको जग्गा

१
२
३
४
५
गाउँ पालिकाको स्वालमत्वमा रहेका भवन
ि.सं.

भवन रहेको स्थान

भवनको लववरण

१
२
३
४
५
६
७
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भवन सम्बतधी लववरण
ि.सं. घरको वगीकरण

१

अनुमालनत
सङ््र्ा

२

व्यापररक प्रर्ोजनका िालग लनर्मयत भवन⁄घरहरु
(नो7: व्यापाररक कम्प्िेकस, पा7ी प्र्ािेस, अस्पताि,
कोल्ड स्7ोर, नीलज लवद्यािर् तथा कर्ाम्पस, आक्रद)
औद्योलगक प्रर्ोजनका भवन⁄घरहरु

३

आवालसर् भवन⁄घरहरु

३.१

कच्ची घरहरु (कच्ची जोडाई तथा छाना)

३.२

अधय कच्ची घरहरु (मा7ोको जोडाई र कं क्रि7 वा
लस्7िको छाना भएको)
लपिर लसस्7म नभएको पककी घर (Without RCC
Frame Structure)
लपिर लसस्7म भएको पककी घर (With RCC Frame
Structure)
जम्मा

३.३
३.४

बहािमा
भएको
सङ््र्ा

औसत
बहाि दर

जग्गा सम्बतधी लववरण
ि.सं. जग्गाको क्रकलसम
१

शहरी क्षेत्र

२

आवासीर् क्षेत्र

३

कृ लष क्षेत्र

४

वन तथा अतर् क्षेत्र

अनुमालनत
क्षेत्रफि

औसत मुल्र्ांकन दर (मािपोत
कार्ायिर्को आधारमा)

कै क्रफर्त

जम्मा
बहाि लव7ौरी
ि.सं. सम्पलिहरु
क
भवन तथा कोँाहरु
ख

मेलसनहरु

ग

सावयजलनक सम्पलि

ईकाई

पररमाण

दर
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गाउँ पालिकािे लनमायण, सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गरेका सेवा
ि.सं. सेवाहरु
१

फोहरमैिा व्यवस्थापन

२

स्थानीर् खानेपानी

३

लवजुिी

४

धारा

५

अलतलथ गृह

६

धमयशािा

७

पुस्तकािर्

८

सभागृह

९

ढि लनकास

१०

सडक वलि

११

सावयजलनक शौचािर्

१२

पाकय

१३

पौडी पोखरी

१४

व्यार्मशािा

१५

पर्य7कीर् स्थि

१६

हा7 बजार

१७

पशु बधशािा

१८

शवदाह गृह

१९

बसपाकय

२०

अतर् पार्क्कयङ्ग क्षेत्र

२१

लसफाररश तथा प्रमालणत

२२
२३

दताय, अनुमलत, नलवकरण
दस्तुर
मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क

२४

नकसापास

उपिब्ध गराईएको
स्थान वा क्षेत्र

ईकाई र
पररमाण

सेवा शुल्कको हािको अवस्था
संभावना के छ ?
(आर्)

जम्मा

66 | पा ना

लिखु तामाकोसी गाउँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८

अनुसच
ू ी ३: माईतर्ू7
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अनुसच
ू ी ४: फो7ोहरु

मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुलतकरणका फो7ोहरु
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तथ्र्ाङ्क सङ्किनका फो7ोहरु
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