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पररच्छेद÷एक: पररचर् 
१.१ पषृ्ठभलूम   
नेपालको राज्र् संचालनको मूल संरचना संघ, प्रदेर् र स्थानीर् गरी तीन तहको हनुे तथा राज्र्र्जक्तको 
प्रर्ोग तीनै तहले कानून बमोजजम गने व्र्वस्था संयवधानले गरेको छ । संघ, प्रदेर् तथा स्थानीर् 
सरकारलाई आ÷आफ्नो क्षते्रको यवकास कार्यलाई व्र्वजस्थत गरी जनचाहना अनरुुप सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी बनाउन लगानी आवश्र्क पदयछ । र्सका लालग स्थानीर् तहलाई संघ र प्रदेर्बाट उपलब्ध हनु े
यवलभन्न अनदुान तथा राजस्व वाँडफाँट बाहेक स्थानीर् राजस्व अलधकार अन्तगयत यवलभन्न कर, सेवा र्लु्क, 

दस्तरु तथा दण्ड जररवाना जस्ता गैर कर लगाउने अलधकार उपलब्ध रहेको छ । त्र्स्तैगरी अन्र् स्वदेर्ी 
संघ संस्थाबाट अनदुान रकम प्राप्त गनय सक्ने र नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृलत ललएर वैदेजर्क अनदुान वा 
सहर्ोग ललन सक्ने साथै नपेाल सरकारको सहमलत ललई यवि आर्ोगले लसफाररस गरेको सीमालभत्र रही 
आन्तररक ऋण ललन सक्न े समेत कानूनी व्र्वस्था रहेको छ । संवैधालनक अलधकार अनसुार स्थानीर् 
सरकारलाई आन्तररक आर् पररचालनको उल्लेख्र् अलधकार उपलब्ध रहेको भएता पलन सो अलधकारहरू 
कानून सम्मत, व्र्वजस्थत तथा न्र्ार्ोजचत तररकाले स्थानीर् सरकारहरूले पूणयरुपमा पररचालन गनय 
सयकरहेका छैनन ्। जसको मखु्र् कारणहरूमा संङ्घीर् र्ासन व्र्वस्था अनसुारको स्थानीर् तहको संरचना 
नर्ाँ भएकोले त्र्सका लालग आवश्र्क कानून, नीलत तथा कार्ययवलध, संगठनात्मक व्र्वस्था, आधार तथ्र्ाङ्कको 
उपलब्धता र आर्को सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, अनगुमन तथा लनर्न्त्रण प्रणालीको स्थापना र अभ्र्ासको कमी 
आर्द रहेका छन ्।  
 

नेपालको संयवधानले गाउँपाललका तथा नगरपाललकालाई एकै यकलसमका राजस्व अलधकार प्रदान गरेको छ । 
र्द्यपी संस्थागत संरचना, जनर्जक्त, व्र्बस्थापकीर् पक्षहरूलाई यवश्लरे्षण गदाय वतयमान अवस्थामा आन्तररक 
स्रोत पररचालनमा गाउँपाललकाको अवस्था कमजोर नै देजखन्छ । मलुकुमा सङ्घीर्ता लाग ुभईसके पश्चात 
राजस्व पररचालन क्षमतामा यवगतको तलुनामा सधुार हदैु गएको भए तापलन कानून बमोजजम संघ, प्रदेर्, 
राजस्व वाँडफाँट र अन्र् यवलभन्न लनकार्हरूबाट प्राप्त हनुसक्ने अनदुानहरूको व्र्वस्थापन गदै आन्तररक 
राजस्व अलभबदृ्धी तथा पररचालन प्रयिर्ामा सधुार ल्र्ाउन अझै धेरै प्रर्ासको आवश्र्कता रहेको देजखन्छ । 
र्सै पररप्रके्ष्र्मा आफ्नो आन्तररक स्रोतलाइ यवस्तारै मज्वतु बनाउँदै समग्र राजस्व संकलन तथा 
पररचालनलाई व्र्वजस्थत गनय भोटखोला गाउँपाललकाले नपेाल सरकार संङ्घीर् मालमला तथा सामान्र् प्रर्ासन 
मन्त्रालर्द्वारा जारी राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बन्धी र्दग्दर्यन २०७६ को पररधीमा रही 
सहभालगतामूलक पद्दलत अवलम्बन गरी र्ो राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएको छ ।  
 

१.२ राजस्व सधुार र्ोजनाको औजचत्र्  
स्थानीर् सरकारलाई संयवधानले र्दएको अलधकार प्रर्ोग गरी अनसूुची ८ मा रहेका २२ वटा प्रमखु कार्यके्षत्र 
लभत्रका जजम्मेवारीहरू परुा गनुयपने अवस्था छ । र्स प्रर्ोजनका लालग स्थानीर् सरकारलाई संङ्घीर् तथा 
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प्रदेर् सरकारबाट प्राप् त हनु े यविीर् अनदुानका अलतररक्त स्थानीर् सरकारलाई आफ्नै राजश् वका आधारहरू 
तर्ार गने अलधकार लनयहत रहेको छ । स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ घ 
अन्तर सरकारी यवि व्र्वस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४ अनसुार स्थानीर् तहलाई आफ्नो के्षत्रमा कर तथा 
गैर कर संकलन गनय सक्न ेअलधकार रहेको छ । तर कर प्रणाली र अलधकार के्षत्रबारे कम जानकारी, 
ससाना व्र्वसार्मा कर लाग ु गदाय हनु सक्ने संभायवत अलोकयप्रर्ता, स्थानीर् तहलाई प्राप्त हनु आएको 
अनदुान रकम नै खचय गनय नसयकरहेको अवस्थामा कर लगाउन ु पने आवश्र्कता नै महससु नहनु ुजस्ता 
कारणहरूले गदाय आफ्नो अलधकार के्षत्रलभत्र रहेर स्थानीर् तहहरूले अपेजक्षत रुपमा राजस्व संकलन गनय 
सयकरहेका छैनन ् ।र्सरी स्थानीर् सरकारहरूले यविीर् सङ्घीर्ताको ममय अनसुार पूणयरुपमा अभ्र्ास गनय 
नसकेका अलधकार के्षत्र लभत्र रहेर वैज्ञालनक कर प्रणाली लाग ुगनय स्थानीर् तहलाई सहर्ोग पगु्नेगरी राजस्व 
सधुार कार्यर्ोजना तर्ार गनुय नै र्सको मखु्र् ध्रे्र् हो । 

त्र्सैले स्थानीर् सरकारको वढ्दो खचय धान्नका लालग र उनीहरूको सामथ्र्य वयृद्ध गनयका लालग पलन ती 
लनकार्हरूको आन्तररक राजस्व पररचालन क्षमतामा वयृद्ध गनुयपने आवश्र्कता अपररहार्य बन्न पगेुको छ । 
र्सका लालग स्थानीर् तहको राजस्व अलधकारका संभावनाहरूको खोजी गने, संभाव्र् के्षत्रको राजस्व 
पररचालनका लालग अवलम्बन गनुयपने नीलतगत, कानूनी र व्र्बस्थापकीर् सधुारका उपार्हरू पयहचान गरी 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन े र ती सबै प्रर्ासका आधारमा आगामी र्दनमा पररचालन गनय सयकने वास्तयवक 
आन्तररक आर्को प्रक्षेपण गने कार्यका लालग राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको खाँचो रहेको देजखन्छ । 

 

१.३ र्ोजनाले राखेका उद्दशे्र्हरू  
गाउँपाललकाको आन्तररक आर्को यवद्यमान अवस्था, संभावना तथा पररचालनमा देजखएका समस्र्ाहरू 
न्रू्नीकरण गनय कार्यर्ोजना तजुयमा तथा सो को आधारमा आगामी ३ वर्षयको आर् प्रके्षपणमा गनुय र्स कार्यको 
प्रमखु उद्देश्र् हो । र्स कार्यका यवजर्ष्ट उद्दशे्र्हरू देहार्अनसुार रहेका छन:् 
  

❖ गाउँपाललकाको राजस्व अलधकार तथा सधुार कार्यर्ोजना सम्बन्धमा अध्र्क्ष लगार्त कार्यपाललकाका 
पदालधकारी, राजस्व परामर्य सलमलतका सदस्र्, र्ाखा प्रमखुहरू, राजस्व सँग सम्बजन्धत कमयचारीहरू र 
अन्र् सरोकारवालाहरूलाई अलभमखुीकरण गने ।  

❖ राजस्व पररचालन सन्दभयमा यवद्यमान नीलत, यवगत बर्षयहरूको आर् पररचालन, वतयमान राजस्व प्रर्ासन 
र यविीर् अवस्थाको यवश्लरे्षण गने । 

❖ गाउँपाललकाको आन्तररक आर्को आधार र दरको बयृद्धका सम्भावनाहरू (नर्ाँ संभावनाका स्रोतहरू 
समेत) पयहचान र यवर्लेर्षण गरी राजस्व प्रके्षपण गने । 

❖ सहभालगतात्मक यवधी अवलम्वन गरी पाललकाको ३ बरे्ष राजस्व सधुार कार्य र्ोजना तर्ार गने । 

❖ आन्तररक राजस्व पररचालनका लालग आवश्र्क नीलत तथा क्षमता यवकासको अवस्थाको पयहचान 
तथा सधुारका लालग सझुाव र्दने । 
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 १.४ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना लनमायणका लालग अपनाईएका यवलधहरू 

 र्स गाउँपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गने िममा र्स सम्बन्धी सन्दभय सामग्रीहरूको 
अध्र्र्न, सूचना संकलनका लालग आवश्र्क फारमहरूको तर्ारी, र्ाखागत तथ्र्ांकहरू 
संकलन,यवश्लरे्षण, अभीमखुीकरण तथा कार्यर्ाला गोष्ठीको आर्ोजना, सामयुहक छलफल, प्रस्तलुतकरण, 
अन्तवायताय, तथा स्थलगत अवलोकन लगार्तका यवधीहरू अपनाईएको लथर्ो । र्स कार्यर्ोजना 
तर्ारीका सन्दभयमा सम्पादन गररएका मखु्र् कृर्ाकलापहरूलाई लनम्न ललजखत चार चरणमा वगीकरण 
गरी व्र्ाख्र्ा गररएको छ ।  

 

१.४.१ पयहलो चरणः सन्दभय सामाग्रीहरूको अध्र्र्नः  

र्स चरणमा राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यसँग सम्बजन्धत सन्दभय सामग्रीको अध्र्र्न 
गररएको लथर्ो । खासगरी र्स अगाडी भएका राजस्व अलभवृयद्ध सम्बन्धी अध्र्र्नहरू, प्रकार्नहरू, 

कार्य र्ोजनाहरू, राजस्व परामर्य सलमलतका लनणयर्हरू, पाललकाको नीलत तथा कार्यिम र प्रचललत 
कानूनी व्र्वस्थाहरूको अध्र्र्न तथा यवष्लेर्षण गररएको छ । मखु्र्तः लनम्नानसुारका सन्दभय 
सामग्रीहरूको अध्र्र्न र आधार ललईएको छ । 

❖ नेपालको संयवधान, २०७२ 

❖ स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

❖ अन्तर सरकारी यवि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

❖ रायिर् प्राकृलतक स्रोत तथा यवि आर्ोग ऐन, २०७४ 

❖ स्थानीर् तहको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना सम्बन्धी र्दग्दर्यन २०७६ 

❖ गाउँपाललकाको आलथयक ऐन,  

❖ यवलनर्ोजन ऐन,  

❖ गाउँपाललकाको बायर्षयक नीलत, कार्यिम तथा बजेट 

❖ गाउँपाललकाको पाश्वयजचत्र 

❖ संघ, प्रदेर्को नीलत, कार्यिम, जारी गररएका कार्ययवलध, लनदेजर्का तथा र्दग्दर्यनहरू 

 

१.४.२ दोस्रो चरणः अलभमजुखकरण तथा राजस्व सधुार र्ोजना तजुयमा कार्यर्ालाः  

गाउँपाललकाको राजस्व अलधकार तथा सधुार कार्यर्ोजना सम्बन्धमा लमलत २०७८ साल फागनु २७ गते 

पाललकाका अध्र्क्ष लगार्त कार्यपाललकाका पदालधकारी, राजस्व परामर्य सलमलतका सदस्र्, र्ाखा प्रमखुहरू, 

राजस्वसँग सम्बजन्धत कमयचारीहरू र अन्र् सरोकारवालाहरूको उपजस्थलतमा अलभमखुीकरण तथा 

कार्यर्ालाको आर्ोजना गररएको लथर्ो । प्रत्रे्क समूहमा यवर्षर्गत अनभुव र कार्य जजम्मेवारीका यहसावले 

उपर्कु्त सहभागीहरू समावेर् गररएको लथर्ो । कार्यर्ालामा सहभालगहरूलाई लनम्न चार वटा समूह 
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यवभाजन गरी समूह अभ्र्ास गराईएको लथर्ो । समूहगत छलफलबाट आएका लनचोडलाई तपलसल 

अनसुार जस्ताको तस्तै राजखएको छ । 

 

समूह १ राजस्व का र्ीर्षयकगत दर, दार्रा तथा प्रक्षपेण  

xfnsf] b/ bfo/fdf kl/jt{g 
ug'{ kg]{ ePdf ;'wf/sf nflu 
ug'{kg]{ sfo{x? 

xfnsf] b/ / bfo/fdf ;'wf/ ug'{kg]] ePdf cg'dflgt b/ / bfo/f 

घरजग्गा करका दार्रा बढाउन े हालसम्म भलूमकर मात्र ललन ेगरेकोमा अवदेखी जग्गा सगँसँगै घरको समेत 
कर ललन े

जलडबटुी लनकासी कर लगाउने जलडबटुी लनकासीमा कुनैयपन कर नलगाइएकोमा जलडबटुीको गणुको 
आधारमा कर लगाउन े

घर बहाल कर लगाउन े कुनैपलन ब्र्जक्त वा संस्थाले घर भाडामा ललएमा लनर्मानसुार घरधनीसंग 
भएको सम्झौता बमोजजमको दरमा १० प्रलतर्त कर लगाउन े

लगटी वालवुा उत्खननमा कर 
लगाउन े

आलथयक एन अनसुारको कर उठाउन े

अलैची लनकासीमा कर लगाइन े अलैची व्र्वर्ार्को लालग बायर्षयक ३००० को दरले ललन ेभनेतापलन 
र्सलाइ प्रगलतजर्ल करको दार्रामा ल्र्ाउन े

गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको 
सचुीकरणमा कर लगाउन े

र्स पाललकामा सूचीकृत संघ संस्थाहरूलाइ सूचीकृत गरी लनर्मानसुारको 
कर लगाइन े

पर्पंुक्षीजन्र् पदाथयको लनकासी 
पैठारीमा कर लगाउन े

र्स पाललकामा आर्ात तथा र्स पाललकाबाट लनकासीमा प्रगलतजर्ल करको 
आधारमा लनर्म अनसुार कर लगाउन े

पायकय ङ र्लु्क भोटखोला गाउँपाललका गाडी आवत जावत तथा ब्र्ापाररक स्थल गोला 
बरुणमा पायकय ङ र्लु्क आलथयक ऐनमा भएबमोजजम ललन े

 

  

समूह छलफल र प्रस्तुततकरणका क्रममा सहभागीहरु 
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समूह २ कर राजस्व सधुार र्ोजना  

 

समूह ३ गैरकर राजस्व सधुार र्ोजना (नर्ा ँक्षते्र समेत) 

वडा नं  राजस्व बयृद्धका 
लालग गनुयपने कार्य 

हालको अवस्था कार्य गने 
स्थान 

कार्य पश्चात उठ्न सक्न े
सम्भायवत राजस्व रु 

१ यकमाथांकामा 
राजस्व संकलनका 
लालग पाललकाले 
आफ्नो कार्ायलर् र 
कमयचारी राख्नपुने 

अयहले ससस्त्र को टोली मात्र बस्छ 
। अयहले कोलभडका कारण नाका 
नै बन्द छ ।संघ अन्तगयत भन्सार 
कार्ायलर् रहने ब्र्वस्था भएपलन 
कमयचारी खाँदबारी कोलेलनका 
कार्ायलर्मा नै बस्छन ्

यकमाथांका 
नाका 

कम्तीमा ६०/६५ लाख 
बायर्षयक रुपमा उठाउन 
सयकन्छ 

 सखु्खा बन्दरगाह 
बनाएर खाली 
जग्गाहरूमा सेड 
बनाएर होलसेल 
ब्र्ापार गने 
ब्र्वस्था लमलाउन े

लगभग २३५ रोपनी जग्गा नेपाल 
सरकारको नाममा रहेको छ 

यकमाथांका सडक बलनसकेमा 
बायर्षयक लगभग करोडौं 
उठाउन सयकन े

५ पदमागय र भ्रू्टवार 
बनाई पर्यटकीर् 
आकर्षयण गने 

गरुाँस फुललरहेको छ यवरौटी 
थमु्का 

बायर्षयक १ लाख 

४ माघे संग्रातीको 
मेलामा बजार 
ब्र्वस्थापन गरी 

यहन्द ुर बौद्ध धमायवलम्वीहरूको 
आस्थाको केन्र, यहन्द ुयवर्ेर्षको 
जर्व मजन्दर रहेको, एउटा गमु्बा 

बरुण बजार सेड बनाएर 
राजस्व संकलन गदाय 
बायर्षयक एक पटकको 

s/ /fh:j 
lzif{s 

xfnsf] cj:yf 
;'wf/sf nflu ug'{kg]{ sfo{x? 

;DktL s/ केयह नभएको हरेक वडामा कमयचारी खडा गरी सम्पती कर लगाउन े

e"ld s/ -

dfnkf]t_  

१० रोपनी देजख 
२० सम्मलाई ३, 

४० मालथलाई ५ 

जग्गाको स्थलगत मूल्र्ाङ्कन गरी राजस्व र्यकन गने 

3/ hUuf 

axfn s/ 

हालसम्म कुनै 
भवन नभएको 

गाउँपाललका के्षत्रलभत्र रहेका पर्यटकीर्, ब्र्वर्ायर्क धालमयक क्षेत्रहरू बरुण 
आर्द स्थानमा सावयजलनक भवन बनाई भाडामा लगाउने तथा संघ 
संस्थाहरूको बहाल कर १०%  बराबर आउने रकम उठाउन े
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राजस्व उठाउन े रहेको । माघे संग्रातीमा ३ र्दन 
मेला लाग्ने गरेको र हाल बजार 
ब्र्वस्थापन सलमलतले मेला लाग्दा 
कर उठाउने गरेको  

मेलामा २ लाख 
उठाउन सक्ने सम्भावना 
छ  

२, ३, 
४ र ५ 

अलैची लनकासी 
करलाई पाललकाको 
श्रोतमा ल्र्ाउन 
प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्न गनुयपने 

हाल वडा नं. ५ बाट २००० 
मन, वडा नं. ४ बाट १२०० मन, 
वडा नं. ३ बाट ८०० मन र वडा 
नं. २ मा १०० मन गरी कूल 
४१०० मन लनकासी हनु्छ । 

गोला प्रलत केजी रु ३ का 
दरले बायर्षयक ४१०० 
मन वा १६४००० 
केजी को रु 
४९२०००। लनकासी 
कर उठाउन सयकने 
सम्भावना रहेको 

पाललका जलडवटुी लनकासी 
कर संकलन 

पाखनवेद, ठूलो ओखती, हड्चरु, 
पाँच औलेँ, सतवुा, जटामसी, 
र्ार्ायगमु्बा, पदमचाल, जचराइतो, 
छुगाप्प,ु च्र्रुजरा, कुड्की, 
जचजम्फि, खानाक्पा, लसलयटम्मरु 
आर्द को उत्पादन हनुे गरेको  

पाललका 
क्षेत्र लभत्र 

लनकुञ्ज सँग समन्वर् 
गरेर उठाउन कानून 
सम्मत हनुे भएमा मात्र 
संकलन गनय सयकन े

पाललका व्र्वसार् कर 
संकलन 

व्र्वसार्को दताय र नवीकरण गने 
कार्य थप प्रभावकारी बनाउन े 

पाललका 
क्षेत्र लभत्र 

आलथयक ऐन अनसुार 
संकलन गनय सयकन े

 

समहु ४ राजस्व प्रर्ासन (आर्को लगत अलभलेख तथा संकलन, संगठन र समन्वर्) 

Kfflnsfdf /fh:j k|zf;gsf] xfnsf] cj:yf /fh:j k|zf;g ;'wf/sf nflu ug'{kg]{ sfo{x? 

राजस्व सधुार नीलत तथा कार्यलबलध 
नबनेको 

राजस्व सधुार नीलत र कार्यलबलध बनाउन े

र्ीर्षयकगत तथा क्षेत्रगत रुपमा राजस्व 
संकलन नभएको  

राजस्व प्रर्ासन र्ाखा वा फाँट र आवश्र्क मानव संसाधनको 
ब्र्वस्था गने 

सूचना तथा अलभलेखहरू ब्र्वजस्थत 
नभएको 

राजस्व सधुारको लालग क्षमता लबकास ताललमको ब्र्वस्था गरी 
आवश्र्क उपकरणको ब्र्वस्था गने 

राजस्व प्रर्ासन र्ाखा तथा मानव 
संसाधनको कमी भएको 

राजस्व तथा कर प्रणालीलाई लडजजटाइज गरी सफ्टवेर्र प्रणाली 
माफय त ब्र्वजस्थत गने 

राजस्व अनगुमन मूल्र्ाङ्कन प्रभावकारी राजस्व सधुारमा प्रत्रे्क बर्षय अनगुमन मूल्र्ाङ्कन गरी आवश्र्क 
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नभएको कार्यलाई अगाडी बढाउन े

करदाताहरूमा चेतना अलभबयृद्ध करदाता जर्क्षा कार्यिम संचालन गने 

 

१.४.३ तेस्रो चरणः तथ्र्ाकं तथा सूचना संकलन र यवश्लरे्षण  

स्थानीर् तहको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना सम्बन्धी र्दग्दर्यन २०७६ मा व्र्वस्था भए अनसुारको सूचना 

संकलन फारम प्रर्ोग गरी आवश्र्क सूचनाहरू संकलन र यवश्लरे्षण गररेएकोछ । सूचना संकलन 

फारमको नमनुा अनसुचुीमा र्दईएकोछ । मूख्र् के्षत्रहरू लनम्न हनु रहेकाछनः्  

• राजस्व प्रर्ासनको वतयमान अवस्था  

• राजस्व पररचालनका लालग अबलम्बन गररएका नीलतगत व्र्वस्थाहरू  

• कम्तीमा यवगत तीन आलथयक वर्षयहरूको अनमुालनत तथा र्थाथय आर् यववरण  

• आन्तररक आर्का स्रोत, आधार क्षेत्र तथा दर सम्बन्धी यवस्ततृ यववरण  

• आन्तररक आर् संकलनको संभायवत नर्ाँ के्षत्रहरू सम्बन्धी तथ्र्ांक तथा सूचना 

• राजस्व सधुारका लालग गनुयपने कार्यहरू तथा सोको जजम्मेवारी, आर्द । 

 

१.४.४ चौथो चरणः राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ारी तथा राजस्व प्रके्षपण  

क.  तथ्र्ाङ्क यवश्लरे्षण तथा मस्र्ौदा कार्यर्ोजना तर्ारी  
समूहगत छलफल, अध्र्र्नबाट प्राप्त तथ्र्ांक तथा सूचनाहरूलाई यवलभन्न तथ्र्ांकीर् औजारहरू तथा 
यवलधहरूको प्रर्ोग गरी यवश्लरे्षण गररएको छ । र्सरी यवलभन्न यवलधहरूबाट यवश्लरे्षण गरी प्राप्त नलतजा तथा 
जानकारीहरूलाई ताललकामा प्रस्ततु गरी राजस्व सधुार कार्य र्ोजनाको प्रारजम्भक मस्र्ौदा तर्ार गररएको 
हो ।   
 

ख. मस्र्ौदा कार्यर्ोजना सम्बजन्धत पक्ष समक्ष पेर्  
मस्र्ौदा प्रलतवेदन कार्यिमका मखु्र् सरोकारपक्षहरू भोटखोला गाउँपाललका समक्ष आवश्र्क सझुाव तथा 
सल्लाहका लालग पेर् गररएको छ ।  
 

ग.  अजन्तम कार्यर्ाला गोष्ठीको आर्ोजना  
गाउँपाललकाको आर्ोजनामा लमलत २०७९ जेष्ठ ३१ गते “राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा” मस्र्ौदा 
प्रलतवेदन प्रस्तलुत तथा सझुाव संकलनका लालग एक र्दने कार्यर्ाला संचालन गररएको लथर्ो । उक्त 
कार्यिममा गाउँपाललकाका अध्र्क्ष लगार्त अन्र् जनप्रलतलनधी तथा कमयचारीहरू र राजस्व परामर्य 
सलमलतका सदस्र्हरू लगार्तका सहभागी रहेका लथए । कार्यिममा प्रायवलधक टोलीको तफय बाट मस्र्ौदा 
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प्रलतवेदनका मखु्र् यवर्षर्वस्तहुरू र प्रलतवेदनको सारांर् प्रस्ततु गररएको लथर्ो । प्रस्तलुतका यवर्षर्वस्तहुरू 
उपर यवस्ततृ रुपमा छलफल भएको लथर्ो र सहभागीहरूबाट प्राप्त सझुावहरू संकलन गररएको लथर्ो ।  
 

 घ. अजन्तम प्रलतवेदनको तर्ारी र हस्तान्तरण   
कार्यिमका मखु्र् सरोकारपक्षहरूले मस्र्ौदा प्रलतवेदन अध्र्र्न गरी सझुाव तथा सल्लाहहरू प्रदान 
गनुयभएको लथर्ो । त्र्सैगरी मस्र्ौदा प्रस्तलुत तथा छलफल कार्यिमबाट पलन यवलभन्न सझुाव तथा 
सल्लाहहरू प्राप्त भएको लथर्ो । र्सरी गाउँपाललका र प्रदेर् प्रजर्क्षण केन्रबाट प्राप्त सान्दलभयक सझुाव 
तथा सल्लाहहरू र पषृ्ठपोर्षण समेतलाई समावेर् गरी र्ो अजन्तम प्रलतवेदन तर्ार गरी गाउँपाललका तथा 
प्रदेर् प्रजर्क्षण केन्र समक्ष पेर् गररएको छ ।   

   

१.५ र्ोजनाका सीमाहरू   

यवद्यमान ऐन कानून अनसुार स्थानीर् तहहरूलाई लनक्षेयपत राजस्व अलधकारहरूका आधारमा र्ो कार्यर्ोजना 

तर्ार गररएको छ । गाउँपाललकाको राजस्व सधुार कार्य र्ोजना के्षत्र व्र्ापक रहेको भएता पलन सीलमत 

स्रोत साधन, पर्ायप्त सूचनाको अभाव, सीलमत समर्का कारण र्स अध्र्र्नका सीमाहरू देहार् अनसुारका 

रहेका छनः्  

• अध्र्र्न तथा यवश्लरे्षण कार्य प्रमखु रुपमा कार्ायलर्को अलभलेख, दस्तावेज प्रलतवेदन तथा र्द्वतीर् 

स्रोतहरूबाट प्राप्त तथ्र्ाङ्क तथा सूचनाहरूको आधारमा गररएको छ । र्सका अलतररक्त 

गाउँपाललकाका सम्बजन्धत प्रलतलनलधहरू, कमयचारीहरू तथा अन्र् सरोकार पक्षहरूसंग भएको 

छलफलबाट प्राप्त सूचनाहरूमा आधाररत छ । 

• गाउँपाललकाको आन्तररक आर् तथा स्रोत पररचालन सम्बन्धी अध्र्र्नको लालग उपलब्ध गराइएको 

फाराम अनसुार प्राप्त तथ्र्ाङ्कहरू यवलभन्न कार्ायलर्हरूको अलभलेख तथा आजंर्क स्थलगत 

अध्र्र्नवाट संकलन गररएको छ ।  

• मकाल ुबरुण रायिर् लनकुञ्जको मध्र्वती र आधार के्षत्रमा र्ो पाललका अवजस्थत भएकाले लनकुञ्जले 

उठाउने गरेको र्लु्क तथा दोहोरो अलधकारका रुपमा उल्लेख भएका करका के्षत्रहरू र्स र्ोजनामा 

समावेर् गररएको छैन।  

• गाउँपाललकाको जनसंख्र्ा तथा आलथयक गलतयवलधमा हनुे वृयद्ध, पाललकाको सेवामा हनुे वृयद्ध र 

नागरीक सन्तयुष्टमा हनुे वृयद्ध, मूल्र्ाङ्कन दरमा हनुे वृयद्ध तथा राजस्व का दरको पनुरावलोकन 

आर्दजस्ता कृर्ाकलापहरूले भयवष्र्को राजस्व संकलनमा असर गने भएता पलन र्ी तथ्र्ांकहरू 

उपलब्ध नभएकोले आर् प्रके्षपणमा आधार ललन सयकएको छैन । 

• र्ो भोटखोला गाउँपाललकाको ३ बरे्ष राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको रुपमा लसलमत रहेको छ । 
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पररच्छेद÷२: गाउँपाललकाको संजक्षप्त पररचर् 

 

२.१ पररचर् 

गाउँपाललका को  नामकरण भोटखोला गररनकुो यवर्रे्षता झल्काउन ेमहत्वपूणय ऐलतहालसक तथ्र्मा भोटमा मलु 
भई नेपाल प्रवेर् गने अरुण नदी र्स पाललकाको मध्र् भागबाट बग्ने तथा भोटबाट नै नेपालतफय  बसाइ सरी 
आएका भोटे जालतको बसोबास भएको हनुाले र्ो ठाउँको नाम भोटखोला राजखएको हो भनी अनमुान गनय 
सयकन्छ ।र्ो गाउँपाललका नेपालको प्रदेर्  नं १ अन्तगयत संखवुासभा  जजल्लाको सदुरु उिरमा अवजस्थत छ 
। जजल्लाको सदरमकुाम खाँदबारी नगरपाललका देजख कररब ३० कोर्ष  टाढा रहेको छ । र्स गाउँपाललका 
सालबकको यकमाथाङ्का, चेपवुा, हयटर्ा, पावाखोला गायवसहरू समावेर् गरी २०७३ सालमा गठन तथा स्थापना 
भएको हो । साना साना बजस्तहरू लमलेर बनेको र्ो गाउँपाललकाको अलधकांर् के्षत्र भौगोललक रुपले यवकट 
र यवकासको पखायईमा रहेका छन ्। र्स गाउँपाललकामा यवर्रे्ष रुपमा भोटे, र्ेपाय, तामाङ र राई जालतहरूको 
बसोबास रहेको छ | 

   

२.२ भौगोललक अवजस्थलत 

र्स गाउँपाललकाको अलधकांर् भभूाग उच्च पहाडी र 
यहमाली क्षते्र लभत्र पदयछ । र्सको बनावट अलधकांर् 
क्षेत्र लभरालो तथा चट्टानी रहेकोछ ।लसमाना:         
       पूवय :         ताप्लेजङु जजल्ला 
        पजश्चम :          मकाल ुगाउँपाललका 
       उतर :            चीनको लतब्वत  

       दजक्षण :         मकाल ुगाउँपाललका  

र्स पाललकाको जम्मा  क्षेत्रफल ६३९.०२ वगय 
यक.मी. रहेको छ । 

 

२.३ राजनैलतक एवम ्प्रर्ासलनक यवभाजन 

      र्स पाललकाको प्रर्ासलनक यवभाजन र्स प्रकार रहेको छ :    
• प्रदेर् :           १ नं 

• जजल्ला :        संखवुासभा 
• पाललकाको कार्ायलर् :   हयटर्ा 
• वडा संख्र्ा   :     ५ वटा 
संखवुासभा जजल्लामा रहेका १० वटा स्थानीर् तहहरू मध्रे् भोटखोला गाउँपाललका दगुयम र भौगोललक 
रुपमा यवकट गाउँपाललका हो । र्स पाललकाको वडागत बनावट तपर्ील बमोजजम रहेको छ ।  

सायवकको गा.यव.स.    भोटखोला वडा नं.(हालको) 

    यकमाथांका गा.यव.स.    १ नं वडा   

    चेपवुा गा.यव.स.     २ नं वडा   

    हयटर्ा गा.यव.स.को १,२,३ र ४    ३ नं वडा                  

    हयटर्ा गा.यव.स.को ५,६,७,८ र ९   ४ नं वडा               

    पावाखोला गा.यव.स.को १,२ र ३    ५ नं वडा    

चचत्र नं. १: भोटखोला गाउँपाललकाको नक्सा 
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२.४ जनसंख्र्ाको अवस्था  

भोटे जालतको मखु्र् वसोबास रहेको समाज रहेतापलन अन्र् जालतको समेत केही संख्र्ामा बसोबास रहेको छ 
। कम संख्र्ामा रहेका अन्र् जालतहरूको पलन भोटे तथा ल्होमी जालत सँग नै लमल्दो जलु्दो सामाजजक 
अवस्था रहेको पाइन्छ । सामाजजक तथा सांकृलतक अवस्थाहरू प्रार् सवै जातजालतको भोटे जालतमा चल्न े
गरेको सामयुहक कृयर्ष कार्य गने गरेको कुनै लनमायण कार्य गनुयपदाय श्रमदानबाट वा अमयपमयबाट सम्पन्न गने 
गरेको पाइन्छ । जन्म कमय तथा मतृ्र् ुकमय अथायत काजयिर्ा गदाय भने जालत यपच्छे फरक फरक रहेको 
पाइन्छ । उवा, गहु,ँ कोदो मकै जस्ता खाद्यान्न बाली तथा अलैची ,जचराइतो, पाँचऔले, जटामसी, र्ासायगमु्बा 
आर्द जस्ता यवलभन्न जलडबटुीहरू र्स गाउँपाललकामा रहेका छन ्। भोटखोला गाउँपाललकाको वडानसुारको 
के्षत्रफल, घरधरुी, जनसंख्र्ा सम्बन्धी यववरण देहार् अनसुार प्रस्ततु गररएको छ । 
 

ताललका १: वडा अनसुार जनसंख्र्ा यवतरण 

वडा 
नं. घरसंख्र्ा परुुर्ष मयहला जनसंख्र्ा लैंलगक 

अनपुात 

और्षत 
पररवार 

क्षेत्रफल 
(व.की. .लम.) 

जनघनत्व 
प्रलत वगय 
यक.लम. 

१ १०९ २५७ २४० ४९७ १०७.०८ ४.५६ १३.३७ ३७.१७ 

२ ४७४ ९७५ १००८ १९८३ ९६.७३ ४.१९ ४३६.६६ ४.५५ 

३ २७५ ५९९ ६१० १२०९ ९८.१९ ४.३९ ८४.४३ १४.३२ 

४ ४७४ १२१९ ११८१ २४०० १०३.२२ ५.०६ ४३.१४ ५५.६३ 

५ ३७४ ९९६ ९०६ १९०२ १०९.९४ ५.०८ ६१.४२ ३०.९६ 

जम्मा १७०६ ४०४६ ३९४५ ७९९१ १०३.०४ ४.६६ ६३९.०२ १२.५१ 

स्रोतः भोटखोला गाउँपाललकाको पाश्वयजचत्र २०७६ 

 

२.५ जातीर् आधारमा जनसंख्र्ाको यववरण 
र्स भोटखोला गाउँपाललकाको जनसंख्र्ाको अवस्था हेदाय स्थानीर् बालसन्दा भोटेहरूको बाहलु्र्ता देजखन्छ 
जसको उपजस्थलत ६३ प्रलतर्त रहेको छ । बाँकी राई तामाङ गरुुिहरू लगार्त अन्र् जातीहरूको पलन 
बसोबास रहेको देजखन्छ ।  
 

ताललका २: जातीर् र लैयिक आधारमा गाउँपाललकाको जनसंख्र्ा यववरण 

जातजाती मयहला परुुर्ष र्ौलनक अल्पसंख्र्क जम्मा 
भोटे २५०९ २५१० ० ५०१९ 

राई ७२० ७७३ ० १४९३ 

तामाङ २७८ ३१९ ० ५९७ 

गरुुङ १२९ १४९ ० २७८ 

नेवार  १७ १५ ० ३२ 

र्ेपाय ४४ ३८ ० ८२ 

पररर्ार ४ ३ ) ७ 

यवश्वकमाय ३१ ३२ ) ६३ 

सनुवुार ७ १० ० १७ 

अन्र् १९१ २१२ ) ४०३ 
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जम्मा ३९३० ४०६१ ) ७९९१ 

प्रलतर्त ४९.२ ५०.८ ०   

      स्रोतः भोटखोला गाउँपाललकाको पाश्वयजचत्र २०७६ 

 

२.६ सडक र्ातार्ात तथा यवकासका पूवायधार 

सडक र्ातार्ात सयुवधाको दृजष् टकोणले हेदाय र्ो गाउँपाललका लनकै दगुयम देजखन्छ । जजल्ला सदरमकुाम 
खाँदबारीसँग कजच्च सडक माफय त पाललकाको लसमा क्षते्र बरुण नदीसम्म जोलडएको भए तापलन बरुण 
नदीमा मोटरेबल पलु लनमायण नभएकाले लसधा सम्पकय  हनु सकेको छैन । र्ी सडकहरू पलन मौसमी 
मात्र हनु ्। त्र्सैले र्स गाउँपाललका सडक र्ातर्ातको सयुवधाको दृयष्टकोणले धेरै पछाडी रहेको छ । 
भौगोललक यवकटताले र्ातार्ातको सयुवधा न्र्नु रहेको सवै वडाहरूमा यहउँदको समर्मा समेत 
ट्याकरबाट खाद्यन्न तथा लनमायण सामाग्रीको ढुवानी गनय कर्ठन रहेको हनुाले खच्चरको प्रर्ोगबाट ढुवानी 
गनुयपने अवस्था रहेको छ। 

 

यवकासका पूवायधारको यहसाबले हेदाय जर्क्षा के्षत्रमा भौगोललक यवकटताले गदाय उच्च जर्क्षालर्हरूको 
उपलब्धता नरहेको अवस्था रहेतापलन र्हाँ रहेका आभारभतू तथा २ बटा माध्र्लमक यवद्यालर् मध्रे् 
माध्र्लमक तथा केही आधारभतू यवद्यालर्मा उल्लेखलनर् यवद्याथी तथा भौलतक र रै्जक्षक सामग्रीको 
उपलब्धता रहेको पाइन्छ । यवकट भौगोललक अवस्था रहेतापलन स्वास्थ्र् सेवा तथा सयुवधा तथा 
जनर्जक्तको अवस्था सन्तोर्षजनक रुपमा नै रहेको छ । तथापी जयटल प्रकृलत स्वास्थ्र् समस्र्ाहरू 
आईपदाय जजल्ला सदरमकुाम तथा अन्र् सयुवधार्कु्त अस्पतालमा जानपुने बाध्र्ता रहेको छ । खानेपानी 
तथा यवद्यतुको उपलब्धता भने सन्तोर्षजनक नै रहेको पाइन्छ । जनजीवनको मखु्र् आलथयक स्रोत व्र्ापार 
ब्र्वसार् तथा जलडबटुी, अलैची लगार्तका जलडबटुीहरू रहेका छन ्। पाललकाको आन्तररक आम्दानीको 
मखु्र् श्रोत  भलुमकर नै रहेको छ । 

 

२.७ मानव संसाधनको अवस्था 
र्स गाउँपाललकामा रहेका ५ वटा वडामा लनवायजचत तथा मनोलनत सदस्र्हरू सयहत जम्मा २९ जना 
गाउँसभा सदस्र्हरू रहेका छन ्। त्र्सैगरी गाउँ कार्यपाललकाको दैलनक कार्यसम्पादनका लालग यवलभन् न 
यवर्षर्गत क्षमता सयहतका अलधकृत तथा सहार्क स्तरका कमयचारी कार्यरत छन ्। गाउँपाललकाको नीलत 
लनमायण तथा कार्ायन्वर्न गने तहमा सामाजजक समावेजर्करण अनसुारको सहभालगता देहार् बमोजजम 
भएको पाईर्ो । 

ताललका ३: सामाजजक समावेजर्करण अनसुार गाउँपाललकाका जनप्रलतलनधी र कमयचारीहरूको संख्र्ा 
यववरण मयहला परुुर्ष दललत जनजाती क्षेत्री अन्र् जम्मा 

जनप्रलतलनधी ९ १७ ३ २३ ० ० २६ 
कमयचारी ३ १६ ० १४ ३ २ २१ 
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ताललका ४: गाउँपाललकाका कमयचारीहरूको यववरण 

qm=;= sd{rf/Lsf] gfd÷y/ kb 

! km'k'{ ef]6] lgldQ k|d'v k|zf;lso clws[t 

@ चन्रकुमारी राई अलधकृत छैठौं जर्क्षा 
# bfjf nfdf  gfoa ;'Aaf 

$ cjb]z s'df/ ofba OlGhlgo/ 

% l/Gh]g l5l/Ë ef]6] OlGhlgo/-s/f/_ 

^ g/]Gb| dfemL ;a– OlGhlgo/-e'sDa_ 

& Hof]lt gf/fo0f rf}w/L ;a– OlGhlgo/ 

* l5l/Ë ef]6] ;a– OlGhlgo/ -s/f/_ 

( /fh s'df/ n'O6]n cf=n]=k=kfrf} 

!) ljlkg lg/f}nf  cf=n]=k=kfrf} 

!! ?b| /fO{  ;xfos sDKo'6/ ck/]6/ 

!@ /fd nfdf-ef]6]_ k|fljlws ;xfos 

!# wr]{ ef]6] mIS ck/]6/ 

!$ Hofa' ef]6] c=;a– OlGhlgo/ 
 

२.८ भौलतक सम्पजिको अवस्था 
 

भोटखोला गाउँपाललकाको कार्ायलर् वडा नं ३ हयटर्ामा रहेको छ । गाउँपाललकाको आफ्नै भवन 
लनमायणाधीन रहेको छ । वडा कार्ायलर् भवन, स्वास्थ्र् ईकाई भवन गाउँपाललकामा रहेका महत्वपूणय 
सरकारी भवनहरू हनु । गाउँपाललकाको सम्पजिको यववरण तलको ताललकामा प्रस्ततु गररएको छः 
 

ताललका ५: गाउँपाललकाको अचल सम्पजिको यववरण 

ि.स. यववरण एकाई 
१ वडा कार्ायलर् भवन ५ 

२ स्वास्थ्र् कार्ायलर् भवन १५ 
३ बाह्खोप केन्र  १७ 
४ स्वालमत्वमा रहेको जम्मा लगभग १०० रोपनी 
५ जीप गाडी १ थान 

६ गाउँपाललकाको भवन २  
    श्रोतM भोटखोला गाउँपाललकाको कार्ायलर् 
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पररच्छेद÷तीनः स्थानीर् तहको राजस्व अलधकार तथा आर् सम्भाव्र्ता 

प्रचललत कानूनी व्र्वस्था अनसुार गाउँपाललकाको आन्तररक आर् पररचालनको सम्भाव्र्तालाई तलको 
उपखण्डहरूमा र्ीर्षयकगत रुपमा यवश् लेर्षण गररएको छ । र्सबाट गाउँपाललकाको आन्तररक आर् 
पररचालनको यवद्यमान अवस्था तथा सम्भावनाको यवस्ततृ यवश् लेर्षण भई पयहचान गररएको मदु्दाहरूलाई राजस्व 
सधुार कार्यर्ोजनाले संवोधन गने यवश् वास ललइएको छ । 

 

३.१ राजस्व अलधकार सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्था 
 

नेपालको संयवधानले स्थानीर् तहलाई लनम् नानसुारको राजस्व अलधकारको व्र्वस्था गरेको छः 
▪ सम्पजि कर  

▪ भलूमकर (मालपोत) 
▪ घर बहाल कर 
▪ सवारी साधन कर 

▪ व्र्वसार् कर 
▪ मनोरन्जन कर 
▪ सेवा र्लु्क दस्तरु 
▪ घर जग्गा रजजष् रेर्न र्लु्क 

▪ पर्यटन र्लु्क 

▪ यवज्ञापन कर 

▪ दण्ड जररवाना 
 

संङ्घीर् कानून (स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४) अनसुार स्थानीर् तहलाई लनम् नानसुार आर् संकलन 
गने अलधकार प्रदान गरेको छ । 

 

क) गाउँपाललकाको एकल अलधकार 
अ) कर 
▪ सम्पजि करः आफ्नो के्षत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरले चचेको जग्गामा सम्पजि कर 

लगाई बाँकी जग्गा र घर नभएका अन्र् जग्गामा भलूमकर (मालपोत) लगाउन ुपने । “घरले चचेको 
जग्गा” भन् नाले घरले ओगटेको जग्गाको के्षत्रफल र अलधकतम सो के्षत्रफल बराबरको थप 
जग्गासम्म पने । (आलथयक ऐन, २०७५ र केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गनय बनेको ऐन, २०७५ 
वाट संर्ोलधत व्र्वस्था) 

▪ भलूम कर (मालपोत); आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका आधारमा लगाउने । 
तर, सम्पजि कर लगाएको अवस्थामा भलूमकर (मालपोत) लगाउन नपाइन े । (आलथयक यवधेर्क 
२०७५ बाट संर्ोलधत व्र्वस्था) 
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▪ घर जग्गा बहाल करः कुनै व्र्जक्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 
कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आजंर्क तवरले बहालमा र्दएकोमा । 

▪ व्र्वसार् करः पूजँीगत लगानी र आलथयक कारोबारको आधारमा । 

▪ सवारी करः टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, यवद्यतुीर् ररक्सामा । 

▪ जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरः आफ्नो क्षेत्रलभत्र उन, खोटो, जडीबटुी, बनकस (खर), कवाडी माल, 
जीवजन्तकुो हाड, सीङ, प्वाखँ, छालाको व्र्वसायर्क उपर्ोग गरे बापत । 

 

आ) र्लु्क 

▪ बहाल लबटौरी र्लु्कः आफुले लनमायण, रेखदेख वा संचालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी 
जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग बापत । 

▪ पायकय ङ् र्लु्कः आफ्नो के्षत्रलभत्र कुनै सवारीलाई पायकय ङ् सेवा उपलब्ध गराए बापत । 

 

इ) सेवा र्लु्क 

▪ आफ्नो क्षेत्रलभत्र संचालनमा रहेका केवलकार, रेयकि, कार्यकि, बंजी जम्प, जजपफ्लार्र, 
प्र्ाराग्लाइलडि आर्द मनोरंजन तथा साहसी खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा । 

▪ आफुले लनमायण, संचालन वा ब्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवायधार वा उपलब्ध गराएको देहार्को 
सेवामा (खानेपानी, लबजलुी, धारा, अलतलथ गहृ, धमयर्ाला, पसु्तकालर्, सभागहृ, फोहरमैला व्र्वस्थापन, 
सरसफाई, ढल लनकास, सडक बजि, र्ौचालर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्र्ार्ामर्ाला, पर्यटकीर् स्थल, 
हाटबजार, पर् ुवधर्ाला, र्वदाह गहृ, धोयवघाट, सडक, वसपाकय , पलु आर्द) 

▪ अचल सम्पजि वा अन्र् कुनै यवर्षर्को मूल्र्ाङ्कन सेवा र्लु्क । 

▪ लसफाररस सम्बन्धी कुनै सेवा र्लु्क । 

 

ई) दस्तरु 
▪ दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरुः 
▪ एफएम रेलडर्ो संचालन, “घ” वगयको लनमायण इजाजत पत्र, यवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका 

व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्रायवलधक जर्क्षा तथा व्र्वसायर्क ताललम, ट् र्सुन, कोजचङ, और्षलध 
पसल, प्लयटि । 

▪ ढुिा, लगट्टी, वालवुा, माटो, खरीढुिा, स्लेटजस्ता वस्तकुो सभेक्षण, उत्खनन ्तथा उपर्ोग 

▪ नक्सा पास दस्तरु 
▪ पंजीकरण व्र्वस्थापन दस्तरु 
▪ वडा माफय त ्गरीने लसफाररस तथा प्रमाजणत दस्तरु 

 

उ) लबिी गनय सक् न े(केयह नपेाल ऐनलाई संसोधन गनय बनकेो ऐन २०७५ बाट संसोलधत व्र्वस्था) 
▪ गाउँपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षणबाट 

तोयकएको पररमाणमा स्लेट, ढुिा, लगट्टी, बालवुा एवम ्माटोजन्र् वस्तकुो लबिी गनय सक् ने । 
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▪ गाउँपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्रको सावयजलनक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ दाउरा, जराजरुी, 
दहिर बहिर आर्दको लबिी गनय सक् ने । 

▪ र्स्तो लबिीबाट प्राप् त रकम गाउँपाललकाको संजचत कोर्षमा जम्मा गनुयपने । 

 

ऊ) सामदुायर्क वनबाट आर् प्राप् त गने 

▪ सामदुायर्क वन उपभोक्ता सलमलतले वन पैदावार लबिी तथा उपर्ोग सम्बन्धी आफ्नो वायर्षयक 
कार्यर्ोजना बनाई गाउँपाललकाबाट स्वीकृत गराउन ुपने । 

▪ वन पैदावारको लबिी वापत प्राप् त हनुे रकमको दर् प्रलतर्त रकम सम्बजन्धत गाउँपाललकाको संजचत 
कोर्षमा जम्मा गनुयपने । 

 

ख) प्रदेर् तथा संङ्घीर् कानून अनसुार प्राप् त हनु ेदफा (दफा ११ (४)) 
▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा र्लु्क रोर्ल्टी 
▪ खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 
▪ सामदुायर्क वनको संचालन व्र्वस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 
▪ पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप् त रोर्ल्टी 
▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा र्लु्क रोर्ल्टी 
▪ खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 
▪ सामदुायर्क वनको संचालन ब्र्वस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 
▪ पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट रोर्ल्टी 
▪ खानेपानी महसलु 

▪ स्थानीर् साना सतह तथा भलूमगत लसंचाई सेवा र्लु्क 

▪ स्थानीर् स्तरमा जडीबटुी तथा गैरकाष् ठ वन पैदावार उत्पादन, संकलन, प्रर्ोधन र बजार ब्र्वस्थापन 

▪ जनरल अस्पताल, नलसयि होम, लनदान केन्र र स्वास्थ्र् संस्थाको दताय, संचालन अनमुलत 

▪ स्थानीर् सावयजलनक र्ातार्ातको रुट अनमुलत, नवीकरण 

▪ इन्टरनेट सेवा, टेलीसेन्टर, केवल, तारयवयहन टेलललभजन प्रसारण अनमुलत, नवीकरण 

▪ स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताय 
 

संङ्घीर् कानून (अन्तर सरकारी यवि व्र्वस्थापन ऐन २०७४) ले स्थानीर् तहलाई लनम् न अनसुार यविीर् 
अलधकार प्रदान गरेको छः 
 

१) एकल कर प्रर्ासन सम्बन्धी व्र्वस्था (आलथयक ऐन २०७५ बाट संर्ोलधत व्र्वस्था) 
क) सवारी साधन करको दर प्रदेर्ले लगाउन ेर उठाउने । तर टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र यवद्यतुीर् 

ररक्सामा सवारी साधन करको दर गाउँपाललका वा नगरपाललकाले लगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रजजष् रेर्न र्लु्कको दर प्रदेर्ले लगाउने र गाउँपाललका वा नगरपाललकाले उठाउने । 

ग) मनोरन्जन करको दर प्रदेर्ले लगाउने र नगरपाललका वा गाउँपाललकाले उठाउने । 
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घ) यवज्ञापन करको दर गाउँपाललका वा नगरपाललकाले लगाउने र उठाउने । 

(ख), (ग) र (घ) बमोजजमको करबाट उठेको रकममध्रे् ६० प्रलतर्त रकम गाउँपाललका वा 
नगरपाललकाको संजचत कोर्षमा जम्मा गरी ४० प्रलतर्त रकम मालसक रुपमा प्रदेर् संजचत 
कोर्षमा जम्मा गनुय पने । 

ङ) प्रदेर्ले सवारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदेर् यवभाज्र् कोर्षमा जम्मा गनुयपने । 

▪ प्रदेर् यवभाज्र् कोर्षमा जम्मा भएको रकम ६० प्रलतर्त रकम प्रदेर् सरकारलाई र ४० 
प्रलतर्त स्थानीर् तहलाई बाँडफाँट गरीन े। 

▪ आर्ोगले लनधायरण गरेको आधार र ढाँचा बमोजजम प्रदेर् सरकारले स्थानीर् तहलाई 
वाँडफाँट गने । 

▪ प्रदेर्ले मालसक रुपमा सम्बजन्धत स्थानीर् संजचत कोर्षमा जम्मा गनुयपने । 

 

२) राजस्व बाडँफाटँ 

▪ नेपाल सरकारले संकलन गरेको मूल्र् अलभवृयद्ध कर र अन्त र्लु्कबाट संकलन भएको रकमको १५ 
प्रलतर्त स्थानीर् यवभाज्र् कोर्षमा जम्मा हनुे । 

• आर्ोगले लनधायरण गरेको आधार र ढाँचा बमोजजम बाँडफाँट हनुे । 

• स्थानीर् संजचत कोर्षमा मालसक रुपमा प्राप् त हनुे । 

• प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त हनुे रोर्जल्टको बाँडफाँट आर्ोगको लसफाररसमा प्राकृलतक श्रोतको 
उपर्ोगबाट प्रभायवत हनुे स्थानीर् तहलाई २५ प्रलतर्त । 

• प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त हनु ेरोर्ल्टी वायर्षयक रुपमा प्राप् त हनुे । 

 

३) अनदुान 

• यविीर् समानीकरण अनदुानः खचयको आवश्र्कता र राजस्व को क्षमताको आधारमा आर्ोगको 
लसफाररसमा संघ र प्रदेर्बाट प्राप् त हनुे । 

• ससतय अनदुानः कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय आर्ोगले तोकेको आधारमा संघ र प्रदेर्बाट प्राप् त हनुे  

• समपूरक अनदुानः पूवायधार यवकास सम्बन्धी कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय र्ोजनाको कुल लागतको 
अनपुातका आधारमा संघ र प्रदेर्बाट प्राप् त हनुे । 

• यवर्ेर्ष अनदुानः कुनै खास उद्देश्र् र र्ोजनाको लालग संघ र प्रदेर्बाट प्राप् त हनुे । 

  
४) वैदेजर्क सहार्ता तथा आन्तररक ऋण 

• नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृलत ललएर मात्र वैदेजर्क अनदुान वा सहर्ोग ललन वा बैदेजर्क अनदुान 
वा सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यिम कार्ायन्वर्न गनय गराउन सक् न े। 

• नेपाल सरकारको सहमलत ललएर मात्र यवि आर्ोगले लसफाररस गरेको लसमालभत्र आन्तररक ऋण ललन 
सक् न े। 

• नेपाल सरकारसँग मनालसव कार्यका लालग ऋण ललन सक् ने । 
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उपरोक्त व्र्वस्थाहरूले स्थानीर् तहलाई प्राप् त हनु सक् ने आर्का स्रोतहरूलाई व्र्ाख्र्ा गरेको छ । स्थानीर् 
तहले कानून बमोजजम बाहेक आफ्नो अलधकार के्षत्रमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण ललन नपाउन े
व्र्वस्था हनुकुा साथै लनम् न अनसुारका थप व्र्वस्थाहरू रहेका छन ्। 

 

• कर लगाउँदा राजष् रर् आलथयक नीलत, वस्त ुतथा सेवाको ओसार पसार, पूजँी तथा श्रम बजार, लछमेकी 
प्रदेर् तथा स्थानीर् तहलाई प्रलतकुल असर नहनुे गरी लगाउन ुपने (संवैधालनक ब्र्वस्था) । 

• कर नलाग् नेः कूटनीलतक लनर्ोग, कूटनीलतज्ञ, वैदेजर्क ऋण वा सहार्ताबाट संचाललत पररर्ोजनाबाट 
हनुे पैठारी, सामयुहक वा संर्कु्त आवासको लबिी नभएको स्टक, सामयुहक आवासको सावयजलनक 
उपर्ोगको के्षत्र । 

• सेवा र्लु्क असलुी कार्य आफै वा व्र्वस्थापन करार वा सावयजलनक लनजी साझेदारीबाट गनय सक् ने । 

 

३.२ गाउँपाललकाको आन्तररक आर् पररचालनको वतयमान अवस्था   
भोटखोला गाउँपाललकाले आलथयक बर्षय २०७८/७९ को लालग आलथयक ऐन जारी गरी स्थानीर् सरकारको कर 
तथा र्लु्कहरू लनधायरण गरेको छ । गाउँपाललकाको सोही ऐनको आधारमा सम्भाव्र् आर् र्ीर्षयकहरूको 
पररचालन अवस्थाको यवश् लेर्षण गररएको छ । र्सले गाउँपाललकामा सम्भावना भएका आर् र्ीर्षयकहरूको 
संभाव्र्ता, संकलनको अवस्था तथा दर लनधायरणको अवस्थालाई थप प्रस् ट पादयछ । 

 

ताललका ६: गाउँपाललकाको आन्तररक आर् पररचालनको वतयमान अवस्था  

ि.स. आर्का र्ीर्षयकहरू संभावना दर संकलन 
क करतफय     
१ सम्पजि कर √ x x 

२ भलूमकर (मालपोत) √ √ √ 
३ घरजग्गा वहाल कर √ √ √ 
४ सवारी कर÷टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा x x x 

५ व्र्वसार् कर √ √ x 

६ जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर,  लनकुञ्जको मध्र्वलतय क्षेत्र भएकाले दोहोरो 
अलधकार क्षेत्रलभत्र परेकोले उठाउन नलमलेको 

७ यवज्ञापन कर √ √ x 
८ मनोरञ्जन कर √ √ x 
ख गैरकरतफय     

१ स्लेट, ढंुगा, लगट्टी, वालवुा एवं माटोजन्र् वस्तकुो 
यविी 

√ √ 
x 

२ वहाल यवटौरी र्लु्क √ √ x 
३ सरकारी सम्पजिको वहालबाट प्राप् त आर् √ x x 
४ पर्यटन र्लु्क √ x x 
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ि.स. आर्का र्ीर्षयकहरू संभावना दर संकलन 
५ अन्र् यविीबाट प्राप् त रकम   x x x 

६ सरकारी सम्पजि (राजपत्र, पसु्तक, नक्र्ा, आर्द) 
को यविीबाट प्राप् त आर् 

√ 
x x 

७ अन्र् सेवा र्लु्क तथा यविी (पाकय , वनभोज 
स्थल, भ-ूटावर) 

√ x x 

८ दहिर बहिर x x x 
९ न्र्ायर्क दस्तरु (न्र्ायर्क सलमलतको समेत) √ √ √ 

१० अन्र् प्रर्ासलनक र्लु्क (बोलपत्र फाराम यविी 
समेत) 

√ √ √ 

११ पायकय ङ र्लु्क √ x x 
१२ लसफाररस दस्तरु √ √ √ 
१३ व्र्जक्तगत घटना दताय यवलम्व दस्तरु √ √ √ 
१४ नाता प्रमाजणत दस्तरु √ √ √ 
१५ अन्र् दस्तरु √ √ √ 
१६ व्र्वसार् रजजिेर्न दस्तरु √ √ √ 
१७ अलैँची लनकासी √ √ √ 

१८ अन्र् राजस्व (मालथका र्ीर्षयकमा नपरेका)    
 

गाउँपाललकामा उल्लेजखत मध्रे् करका र्ीर्षयकतफय  मालपोत संकलन भएको देजखन्छ । घरजग्गा वहाल 
करतफय  न्रू्न असलुी देजखएको छ । जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर तथा स्लेट, ढंुगा, लगट्टी, वालवुा एवं 
माटोजन्र् वस्तकुो यविी तथा लनकासी लगार्तका के्षत्रमा स्थानीर् तहले कर लगाउन सक्ने व्र्वस्था भए 
तापलन  र्ो पाललका मकाल ुबरुण रायिर् नकुञ्जको मध्र्वती के्षत्रलभत्र पने भएकोले लनकुञ्जको कानून बमोजजम 
लनकुञ्जले नै उठाईरहेको अवस्था छ । ब्र्वसार् दताय गदाय नै व्र्सार् कर ललइएको छ तर सालबसाली 
उठाउने तथा नवीकरण गने कार्य अझै प्रभावकारी बनाउन ुपने छ । त्र्सैगरी गैरकर तफय  लसफाररस दस्तरु, 
न्र्ायर्क दस्तरु, प्रर्ासलनक र्लु्क, नाता प्रमाजणत दस्तरु र व्र्वसार् रजजष् रेर्नमा र्लु्क लगाउन ेगररएको छ 
। जडीबूटी तथा अलैँची लनकासी करको संभावना रहेको छ ।  

 

३.३ आन्तररक राजस्व संकलनको प्रमखु क्षते्र र सम्भावना यवश्लरे्षण 

३.३.१ स्थानीर् कर राजस्व   

 क) सम्पजि कर  
हालको अवस्था 
गाउँपाललकाको आलथयक ऐन २०७८ अनसुार गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र सम्पजि करको सट्टामा घर जग्गा कर 
लगाईएको छ । यवलभन्न ६ प्रकारमा घरको प्रकार र करको दर समेत उल्लेख गरी घर जग्गा कर असलु 
उपर गरीरहेको पाईन्छ । पयहलो १ तले घर जचत्राको छानो हनुेले बायर्षयक रु. ५०। लतनयपने र र्स्तैगरी 
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सवैभन्दा बढी २ तले ढलान घर हनुेले रु.२०० सम्म कर लतनयपने गरी दर तोयकएको छ । र्ो प्रयिर्ा 
भएता पलन घर जग्गा करको असलुी दर न्रू्न रहेको छ । तर स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को 
दफा ५५ को १ मा २०७५ साल साउनदेजख स्थानीर् तहहरूले सम्पजि कर मात्र लगाउन पाउने व्र्वस्था 
छ ।  

 

संभावना 
यवद्यमान कानूनी व्र्वस्थाले घर र घरले चचेको जग्गा र अलधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा 
सम्पजि कर लाग् न ेव्र्वस्था रहेको छ भन ेबाँकी जलमनमा मालपोत कर लगाउन पने व्र्वस्था रहेको छ । 
त्र्सैले र्स गाउँपाललकाले स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ५५ को २ मा व्र्वस्था भए 
बमोजजम सम्पजि कर लगाउन आवश्र्क कार्ययवलध बनाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन पने देजखन्छ । प्रस्तायवत 
सम्पजि कर कार्ायन्वर्नमा आएमा सवै करदाताहरूले आ÷आफ्नो जग्गा र सो जग्गामा बनेको संरचनाको 
न्र्नुतम मलु्र् राखेर पाललकामा यववरण आफैले भरेर बझुाउने प्रावधान भएकाले करको असलुी दर र कर 
रकममा पलन बढोिरी हनुे संभावना रहन्छ । र्स यवलध अनसुार प्रगलतर्ील आधारमा दररेट कार्म हनुेहुँदा 
न्र्नुतम लतनेले रु. ८० बाट र्रुु भई बढी सम्पजि हनुेले बढी कर लतने हनु्छ । र्सरी हेदाय रायिर् 
जनगणना २०७८ को प्रारजम्भक नलतजा अनसुार र्स गाउँपाललकामा १७६६ घरधरुी रहेकोछ । ती सवै 
घरधरुी सम्पजि करको दार्रामा आउँदा सरदर एक घरबाट रु.५००। असलुीको अनमुान हुँदा बायर्षयक जम्मा 
रु. ८८२२८८।सम्म सम्पजि कर संकलन गनय सयकने देजखन्छ । त्र्सैगरी पाललकाले मालपोत करको 
रुपमा आ.ब. २०७७।०७८ मा संकलन गरेको बायर्षयक रु १५९६२३। लाई आधार मानी आगामी तीन 
बर्षयका लालग लनम्नानसुार सम्पजि कर तथा मालपोत कर संकलन गनय सयकने संभावना देजखन्छ । 

ताललका ७. सम्पजि र मालपोत करको संभाव्र् तथा प्रके्षयपत रकम  

s|=;+= करको प्रकार 

आगामी तीन आर्थिक बर्िको प्रके्षपण   (न्युनतम लक्ष्यको प्रर्तशत र रकम रु.)   

२०७९।०८० २०८०।०८१ २०८१।०८२ s'n ;+efljt /sd ? 

८०% ८५% ९०% १००% 

1 सम्पत्ति कर  ८८२२८८ ९२७१५० ९७३५०७ १०३२१६७ 

  ८५% ९०% ९५% १००% 

2 मालपोत वा भतू्तमकर १५९६२३ १६७६०४ १७५९८४ १८४७८३ 
 

सधुारका पक्षहरू 

सम्पजि कर र कार्ायन्वर्न र मालपोत असलुीका लालग गाउँपाललकाले गनुयपने यिर्ाकलापहरू लनम् नअनसुार 
रहेका छन:् 
▪ सम्पजि कर व्र्वस्थापन कार्ययवलध लनमायण गरी सम्पजि कर लाग ुगने । 

▪ आलथयक ऐनमा उल्लेजखत करको दर सामान्र् पररमाजयन गरी प्रगलतर्ील दररेट बनाउन े। 

▪ सम्पजि कर सम्बन्धी जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरूका लालग सचेतना ताललम संचालन गने । 

▪ सम्पजि कर सम्बन्धी करदाताहरूलाई यवलभन् न माध्र्महरूबाट सूजचत गने । 
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▪ आवश्र्क उपकरण तथा पूवायधार तर्ार गरी गाउँपाललका कार्ायलर् तथा सबै वडामा कम्प्र्टुरमा 
आधाररत लबललङ प्रणाली लागू गने । 

▪ यवद्यतुीर् भकू्तानी प्रणाली िमर् लागू गने (ईसेवा, खजल्त आर्द) 
▪ गाउँपाललकामा जग्गाको प्रकार अनसुार तथ्र्ांक नरहेको र दर पलन कार्म नभएको हनुाले तथ्र्ांक 

ललने र त्र्सको आधारमा दर कार्म गने । 

▪ पाललकाको लनणयर् अनसुार सम्पजि कर लाग्ने बाहेकका अन्र् जलमनको मालपोत कर अर्लु गने । 
 

ताललका नं. ८. सम्पजि  करको  प्रक्षपेण 

लसनं देजख सम्म  करदाता 
संख्र्ा 

प्रस्तायवत 

दर 
प्रलतर्त 

न्रू्नतम अलधकत
म 

और्षत 

रकम रु. 

और्षत  

उठ्न सक्न े

रकम 

1 1 100,000 १०२६ 100 100  100 102,600 

2 100,001 300,000 ३७० 0.10% 100 300 २०० 74,000 
3 300,001 500,000 १६० 0.11% 330 550 ४४० 70,400 
4 500,001 750,000 ८० 0.12% 600 900 ७५० 60,000 
5 750,001 1,000,000 ३० 0.13% 975 1300 ११३८ 34,125 
6 1,000,001 1,250,000 २२ 0.14% 1400 1750 १५७५ 34,650 
7 1,250,001 1,500,000 १९ 0.15% 1875 2250 २०६३ 39,188 
8 1,500,001 1,750,000 १५ 0.16% 2400 2800 २६०० 39,000 
9 1,750,001 2,000,000 १२ 0.18% 3150 3600 ३३७५ 40,500 
10 2,000,000 2,500,000 १० 0.20% 4000 5000 ४५०० 45,000 
11 2,500,001 3,000,000 ९ 0.25% 6250 7500 ६८७५ 61,875 

12 3,000,001 5,000,000 ६ 0.28% 8400 14000 ११२०० 67,200 

13 5,000,001 7,500,000 ४ 0.35% 17500 26250 २१८७५ 87,500 

14 7,500,001 10,000,000 २ 0.40% 30000 40000 ३५००० 70,000 

15 10,000,001 15,000,000 १ 0.45% 45000 67500 ५६२५० 56,250 

16 15,000,001 20,000,000 ० 0.50% 75000 100000 ८७५०० 0 

17 20,000,001 30,000,000 ० 0.50% 100000 150000 १२५००० 0 

15 ३ करोड 
मालथ  

प्रलत लाख २ 
प्रलतर्त 

०     0 

s/sf] bfo/fdf cfO;s]sf s/bftf ;+Vof 

adf]lhd p7\g ;Sg] /sd ?  

1,766     882,288 

k|lt s/bftf aflif{s s/ /sd ? cf};tdf   500  

s'n अनुमातनत करदाता ;+Vof २०६६ dWo] ३००s/bftf s/sf] bfof/fdf cfPsf] / afFsL cfpg] 

cg'dflgt s/bftf ;+Vof %)) / aflif{s cf};t s/ /sd cg';f/ p7\g] ;Sg] /sd ?  

149,879 

s'n ;+efljt /sd ? -;DklQ s/_      1,032,167 
 



21 
 

ख) वहाल कर (घरजग्गा वहाल कर) 
हालको अवस्था 
गाउँपाललकाको आलथयक ऐनले गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्जक्त वा संस्थाले घर, भवन, पसल, जग्गा, 
लगार्तका संरचना आजंर्क तवरले वा कुनै भौलतक सम्पजि आम्दानी हनुे गरी वहालमा र्दईएकोमा वहाल 
अंकको १०% कर लाग् ने व्र्वस्था गरेको छ । हालसम्म संस्थागत रुपमा वहालमा र्दइएका घरहरूबाट र 
व्र्वसार् संचालन गनय बहालमा ललएको घरहरूबाट नगन्र् रुपमा संकलन गररएको छ भन् ने जानकारी 
गाउँपाललका संगको छलफलमा प्राप् त भएको छ ।  

  

संभावना 
र्स गाउँपाललकाको मखु्र् बस्ती क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी केही कार्ायलर्हरू र घर तथा जग्गाहरू 
बहालमा गएको देजखन्छ तर गाउँपाललका लभत्र व्र्वसायर्क प्रर्ोजनको लालग ठूला भवनहरू भने छैनन । 
आवासीर् प्रर्ोजनको लालग बनेका घरहरूमा नै व्र्ापाररक गलतयवलधहरू भएको देजखन्छ । गाउँपाललकाले 
र्थाथय तथ्र्ांक ललई ठाउँ अनसुार भाडा दर कार्म गरी आम्दानीमा १०% वहाल कर लगाउदा वहाल कर 
असलुीमा बढोिरी हनुसक् न े देजखन्छ । आगामी तीन आलथयक बर्षयका लालग प्रलत बर्षय १० प्रलतर्तले बयृद्ध 
हनुेगरी घर जग्गा बहाल करमा लनम्नानसुार प्रके्षपण गररएकोछ । 

ि.सं. आलथयक बर्षय प्रके्षयपत रकम रु. 
१ २०७९।०८० ७१३६७ 

२ २०८०।०८१ ७८५०३ 

३ २०८१।०८२ ८६३५४ 

 

सधुारका पक्षहरू 

▪ घर तथा जग्गाधनी र वहालवालाहरू लबचको वहाल सम्झौता अलनवार्य गने । 

▪ घरजग्गा वहाल रकम मूल्र्ाङ्कन गनय संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रलत वगययफटका दरले 
वहाल मूल्र् लनधायरण गने र सो वमोजजम वहाल रकम लनधायरण गरी कर संकलन गने । 

▪ घरजग्गा वहाल कर संकलन कार्ययवलध तजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने। 

 

ग) व्र्वसार् कर 
हालको अवस्था 
गाउँपाललकाले आलथयक ऐन २०७८ माफय त ्गाउँपाललका के्षत्रलभत्र व्र्ापार व्र्वसार् वा सेवामा पंूजजगत लगानी 
र आलथयक कारोवारका आधारमा आलथयक ऐनको अनसूुची (३) वमोजजम कर लगाउन ेव्र्वस्था गरेको छ । 
आलथयक ऐनमा यवलभन्न ५ वटा बहृत र्ीर्षयक बनाई यवलभन् न प्रकारका व्र्ापार, व्र्वसार् तथा उद्योगहरूको 
प्रकृलत र आकार अनसुार न्र्नुतम रु. ५०० देजख ३०००। सम्म व्र्वसार् करको दर लनधायरण गरेको छ 
। गाउँपाललकाको तथ्र्ांक अनसुार १२१ वटा व्र्वसार्हरू दताय भई संचालनमा रहेको छ तर व्र्वसार् कर 
कलत संकलन भएको भने्न यववरण प्राप्त हनु सकेन । 
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संभावना 
गाउँपाललकामा दताय भएको व्र्वसार्हरूको सूची अनसुार देजखएका १२१ वटा यवलभन्न सानालतना व्र्वसायर्क 
इकाईहरू रहेका छन ् । त्र्स बाहेक केही लघ ुतथा घरेल ुस्तरमा कुटानी यपसानी लमल तथा कृयर्ष तथा 
पर्पुालन व्र्वसार् समेत रहेका छन । गाउँपाललकाको आलथयक ऐन २०७८।०७९ अनसुार र्हा ँ दताय 
भएका सवै प्रकारका व्र्वसार्बाट कजम्तमा पलन रु. ५०० र बढीमा ३०००। लतने गरी व्र्वसार् करको 
दर कार्म गरेको हनुाले र्सै अंकलाई आधार मानी सरदर प्रलत व्र्वसार् १००० का दरले आगामी तीन 
आलथयक बर्षयका लालग तपर्ील अनसुार प्रके्षपण र कुल संभाव्र् रकम आकँलन गररएको छः 
 

ताललका ९: व्र्वसार् करको अनमुालनत प्रके्षपण 

करको प्रकार 
cfufdL tLg cfly{s aif{sf] k|If]k0f -Go"gQd nIosf] k|ltzt / /sd ?_ 

२०७९।०८० २०८०।०८१ २०८१।०८२ s'n ;+efljt /sd ? 

करदाता संख्र्ा ९६ १०८ १२१ १२१ 

व्र्वसार् कर रकम रु. ९६००० १०८००० १२१००० १२१००० 

 

सधुारका पक्षहरू 

गाउँपाललकाको व्र्वसार् कर संकलनमा सधुार ल्र्ाउन लनम् न कार्यहरू गनय प्रस्ताव गररएको छः 
▪ गाउँपाललकामा संचाललत व्र्वसार्हरूको करको दर पनुरावलोकन गरी आलथयक ऐनमा उल्लेख गने।  

▪ सबै व्र्वसार्ीलाई व्र्वसार् दतायको आह्वान गने तथा ब्र्वसार् दताय र नवीकरणका लालग घमु्ती 
जर्यवरलाई हरेक वर्षय लनरन्तरता र्दने । 

▪ एकै प्रकारको व्र्वसार्लाई व्र्वसार्मा भएको लगानी तथा कारोवारको आधारमा ठूला, मझौला र 
साना (क, ख, ग) वगयमा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन गने । 

▪ ब्र्वसार्ीहरूमा कर लतनय प्रोत्सायहत गने खालका कार्यिमहरू संचालन गने । 

▪ करदाता जर्क्षा कार्यिम संचालन गने । 

▪ बढी कर लतने व्र्वसार्ीहरूलाई परुस्कृत गरी प्रोत्साहन गने । 

 

३.३.२ गैर कर राजश् व 
 

क) व्र्वसार् रजजष् रेर्न दस्तरु (दताय तथा अनमुलत दस्तरु)  

हालको अवस्था 
स्थानीर् तहले एफएम रेलडर्ो संचालन, घ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, यवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका 
व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्रायवलधक जर्क्षा तथा ब्र्वसायर्क ताललम, ट्यसुन, कोजचङ, और्षलध पसल, प्लयटि, 
ढुिा, लगट्टी, बालवुा, ननु, माटो, खरीढुिा, स्लेटजस्ता वस्तकुो सभेक्षण, उत्खनन ्तथा उपर्ोग आर्द कार्य गनयको 
लालग अनमुलत र्दन र सो बापत दस्तरु संकलन गनय सक्छन ्। तर गाउँपाललकाले व्र्वसार् दताय रजजष् रेर्न 
दस्तरु वापत हालसम्म कुनै रकम संकलन गरेको छैन । 
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सम्भावना 
गाउँपाललका के्षत्रमा संचालनमा रहेका स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, घ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, कृयर्ष 
तथा वनजन्र् उद्योग, ममयत संभार, सहकारी, बैंक, स्वास्थ्र् सेवा, यवद्यालर् आर्द अनमुलत प्रमाणपत्र र्दई 
लनर्लमत गनुयपने तथा नर्ाँ संचालनमा आउन चाहनलेाई इजाजत र संचालन अनमुलत र्दंदा गाउँपाललकामा 
र्स्ता व्र्वसायर्क कार्यहरूको दताय तथा लनर्मनबाट पलन आन्तररक आम्दानीमा बयृद्ध हनु सक्ने देजखन्छ । 
आ.ब. २०७८।०७९ को आलथयक ऐन अनसुार र्स के्षत्रकव लनर्मनका लालग यवलभन्न स्तरका फमय, व्र्वसार् 
दताय तथा नवीकरणका लालग प्रलत बर्षय रु. ५०० देजख ५००० सम्म दर लनधायरण गरेको छ । पाललकाले 
लनधायरण गरेको दरका आधारमा प्रलत बर्षय १० प्रलतर्तले बयृद्ध हनुेगरी अगामी तीन बर्षयको व्र्वसार् 
रजजष् रेर्न दस्तरु तपर्ील अनसुार संकलन गनय सयकने देजखन्छ ।  

ताललका नं. 
ि.सं. आलथयक बर्षय प्रके्षयपत रकम रु. 
१ २०७९।०८० ५००००। 

२ २०८०।०८१ ५५०००। 

३ २०८१।०८२ ६०५००। 

 

 सधुारका पक्षहरू 

▪ आलथयक ऐनमा भएको रजजष् रेर्न र्लु्कलाई सामान्र् पररमाजयन गने । 

▪ व्र्वसार् रजजष् रेर्न दस्तरु कार्ययवलध तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गने । 
 

ख) घर नक्र्ा पास दस्तरु 
हालको अवस्था 
गाउँपाललकाको आलथयक ऐन २०७८।०७९ मा घर नक्सापास सम्बन्धी कुनै व्र्वस्था नगरेको र घर 
नक्सापासको प्रचलनको र्रुुवात समेत नभएको तर यवपद व्र्वस्थापन र सरुक्षाको दृष्टीले हेदाय संरचनाहरू 
लनमायण गदाय र्सको गणुस्तर र र्सबाट हनु सक्ने जोजखमको न्रू्लनकरणका लालग समेत लनमायण मापदण्ड 
आवश्र्क पने देजखन्छ साथै र्सले राजस्व प्रवद्धयनमा समेत टेवा पगु्ने भएकाले घर नक्र्ापासको र्रुुवात गनय 
आवश्र्क छ । 

 

ग) वहाल यवटौरी र्लु्क 

हालको अवस्था 
गाउँपाललकाले आफूले रेखदेख वा संचालन गरेको हाटवजार र सरकारी जग्गामा वनेका संरचनाको उपर्ोग 
गरेवापत बहाल यवटौरी र्लु्क लगाउन पाउने कानूनी व्र्वस्था छ । तर गाउँपाललकाको आलथयक ऐन 
२०७७।०७८ मा र्स सम्बन्धी कुनै वर्वस्था गररएको छैन । गाउँपाललकाले आलथयक बर्षय २०७६/७७ 
मा वहाल यवटौरी र्ीर्षयकबाट कुनै र्लु्क संकलन समेत गनय सकेको देजखदैन ।  
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संभावना 
वडाहरूमा यवस्तारै बढ्दै गरेका सानासाना बजार केन्र, सडक अलधकार क्षेत्रमा लनमायण गररएका भवन र गनय 
सयकने जग्गाहरूको प्रर्ोग गरी वहाल यवटौरी र्लु्क असलु गनय सयकन्छ ।  

सधुारका पक्षहरू 

गाउँपाललकाको वहाल यवटौरी र्लु्कमा सधुारको लालग लनम् नानसुार प्रस्ताव गररएको छः 
▪ गाउँपाललकालभत्र भएका सावयजलनक वा सडक अलधकार क्षेत्र लभत्रका जलमनको यववरण संकलन गने। 

▪ वहाल यवटौरी र्लु्कको दार्रालभत्र सावयजलनक जग्गाको उपर्ोग र सरकारी जग्गामा बनेका 
संरचनाको उपर्ोग गरेवापत लाग् ने र्लु्कलाई आलथयक ऐनमा उल्लेख गने । 

▪ संकललत यववरणका आधारमा वगीकरण गरी हाटबजार यवटौरी र्लु्कको दर लनधायरण गने र सोही 
आधारमा संकलन गने । 

 

घ) लसफाररस, प्रमाजणत तथा अन्र् दस्तरु 
हालको अवस्था 
गाउँपाललकाले यवलभन् न यकलसमका लसफाररस तथा प्रमाजणत दस्तरुको दर आलथयक ऐन माफय त लनधायरण गरी 
कार्यपाललकाको कार्ायलर् तथा वडा कार्ायलर्बाट संकलन गरी आएको छ । आलथयक ऐन २०७८।०७९ 
मा यवलभन् न ३५ यकलसमका लसफाररस तथा प्रमाजणत दस्तरुको दर लनधायरण गरेको छ । र्स लसफाररसको दर 
अलधकतम रु.३०००० (यवयटएस टावर) देजख न्रू्नतम रु ५० सम्म तोयकएको छ । गाउँपाललकाले 
लसफाररस, प्रमाजणत र अन्र् दस्तरु गरी आलथयक बर्षय २०७७/७८ मा रु. ३५३३७२। रकम संकलन 
भएको देजखन्छ ।  
 

सम्भावना 
वतयमानमा पाललका केन्र र वडाहरूले गने यवलभन् न लसफाररसको आधारमा नर्ाँ दररेट कर्म गनय सयकन े
संभावना रहेको छ । आगामी तीन आलथयक बर्षयका लालग लसफाररस, प्रमाजणत र अन्र् दस्तरुमा बायर्षयक ५ 
प्रलतर्तका दरले बयृद्ध हनुेगरी तपर्ील अनसुार प्रके्षपण गररएको ।  

ि.सं. आलथयक बर्षय प्रक्षेयपत रकम रु. कैयफर्त 
१ २०७९।०८० ४०९०२०  
२ २०८०।०८१ ४२९४७१  
३ २०८१।०८२ ४५०९४४  

 

सधुारका पक्षहरू   

▪ यवलभन्न यकलसमका लसफाररस तथा दस्तरुहरूको वगीकरण गरी दस्तरुको दर लनधायरण गने । 

▪ लसफाररस वा प्रमाजणत गनुय पूवय दस्तरु लतरे नलतरेको प्रमाण समावेर् गने प्रणाली स्थायपत गने । 

▪ दस्तरु नबझुाएसम्म सम्बजन्धत अलधकारीले लसफाररस वा प्रमाजणत नगने । 
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ङ) अन्र् राजस्व (सरकारी सम्पजिको बहाल र यविीबाट प्राप् त आर्, अलैँची, जडीबटुी तथा अन्र् लनकासी, ) 
हालको अवस्था  

आलथयक बर्षय २०७७/७८ मा र्स गाउँपाललकाले सरकारी सम्पजिको वहाल र यविी र्ीर्षयकबाट आम्दानी 
गरेको देजखदैन । आलथयक ऐनमा राजपत्र, पसु्तक, नक्र्ा आर्दको मूल्र् पलन तोयकएको छैन ।  

सम्भावना  

गाउँपाललकाको स्वालमत्वमा भएका सम्पजिहरू जस्तै प्रोजेक्टर, राजपत्र, पसु्तक, नक्र्ा, बोलपत्र तथा अलैँची 
लनकासी कर आर्दको बहाल यविीका सम्बन्धमा आवश्र्क तथ्र्ांक र सवैको दररेटहरू नभएकोले आगामी 
आलथयक बर्षयमा र्ी सवै पक्षलाइ ध्र्ान र्दई र्ोजना बनाउन सयकने छ । संकलन भएको अन्र् करहरू 
र्ीर्षयकगत रुपमा नछुयटएको हुँदा एकमषु्ठ रुपमा राजखएको छ र तर्सपलछका बर्षयहरूमा १० प्रलतर्तले बढेर 
जाने गरी प्रस्ताव गररएको छ । 

 

ि.सं. आलथयक बर्षय प्रक्षेयपत रकम रु. कैयफर्त 
१ २०७९।०८० ५०००००।  
२ २०८०।०८१ ५५००००।  
३ २०८१।०८२ ६०५०००।  

 
 

सधुारका पक्षहरू 

▪ गाउँपाललकाको स्वालमत्वमा भएका र बहालमा लगाउन सयकने सम्पजिहरूको यववरण र्यकन गरी सबै 
सम्पजिको बहाल रकमको दर आलथयक ऐनमा समावेर् गने । 

▪ गाउँपाललकाको सम्पजि बहालमा लगाउन ेसम्बन्धमा कार्ययवलध तजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने  

▪ कार्ययवलधमा उजल्लजखत र्तयहरू पालाना भए नभएको आवलधक रुपमा अनगुमन गने । 

 

च) वन पैदावर, जडीबटुी तथा ढंुगा, लगटी, वालवुा, दहिर बहिर र्लु्क 

 

हालको अवस्था 
गाउँपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारजम्भक वातावरणीर् परीक्षणबाट 
तोयकएको पररमाणमा स्लेट, ढंुगा, लगट्टी, बालवुा एवम ् माटोजन्र् वस्त ु लबिी गनय सक् ने प्रावधान छ । 
भोटखोला गाउँपाललकाको आलथयक ऐन २०७८ मा जडीबटुी, ढंुगा, लगयट, वालवुा दहिर बहिर र्लु्क 
सम्बन्धी उल्लेख गररएको छ तर गाउँपाललकाले दरको अनमुान र असलुी गरेको छैन । 

 

सम्भावना 
र्ो गाउँपाललका मकाल ुबरुण रायिर् लनकुञ्जको मध्र्वती के्षत्रलभत्र अवजस्थत भएकाले प्राकृलतक स्रोतहरूको 
उत्खनन, व्र्वस्थापन तथा पररचालन रायिर् लनकुञ्ज तथा वन्र्जन्त ु संरक्षण ऐन अनसुार हनु े भएकाले 
गाउँपाललका आफैले मात्र र्ी के्षत्रको राजस्व संकलन गनय लमल्दैन । सामदुायर्क वन उपभोक्ता सलमलतको 
कार्यर्ोजना स्वीकृत गने र प्राप्त आम्दानीको १० प्रलतर्त स्थानीर् तहलाई बझुाउनपुने व्र्वस्था स्थानीर् 
सरकार संचालन ऐनमा रहेको छ । त्र्सैगरी रायिर् लनकुञ्ज तथा वन्र्जन्त ुसंरक्षण ऐन २०२९ को रं्सोधन 
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२०७५ को २५ क मा रायिर् लनकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण के्षत्रले गरेको आम्दानीको रकममध्रे् ३० देजख 
५० प्रलतर्त रकम स्थानीर् तहसँग समन्वर् गरी स्थानीर् जनताको सामदुायर्क यवकासका लालग खचय गनय 
सक्ने प्रावधान रहेको हुँदा पाललकाले लनकुञ्जसँग समन्वर् गरी संजचत कोर्षमा सामदुायर्क यवकासको बजेट 
ल्र्ाउन सक्ने संभावना देजखन्छ ।उपरोक्त व्र्वस्था अनसुार प्राकृलतक स्रोतको पररचालनबाट राजस्व 
संकलनमा बढोिरी गनय गाउँपाललकाले मकाल ुबरुण रायिर् लनकुञ्जसँग आवश्र्क समन्वर् र सहकार्य गनयपने 
देजखन्छ ।  

उल्लेजखत लगार्त आन्तररक आर् बयृद्ध गनय सयकन े के्षत्रहरूमा स्थानीर् पर्यटन र्लु्क, पवुायधार उपर्ोग 
र्लु्क, जलडबटुी जचराइतो, अलैची, र्ार्ायगमु्बा, अजम्लसो, अल्लो, अगेली आर्दको उत्पादन अनसुारको फरक 
कर लनधायरण गरी कर संकलन गनय सयकने देजखन्छ ।  
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पररच्छेद÷चारः आर् संकलनको ससँ्थागत क्षमता तथा संकलन अवस्था 
र्स पररच्छेदका उपखण्डहरूमा भोटखोला गाउँपाललकाले राजस्व पररचालनमा गरेका प्रर्ासहरू तथा आर् 
संकलनको अवस्थालाई छोटकरीमा व्र्ाख्र्ा गररएको छ । र्सले गाउँपाललकाको आर् संकलनको लालग 
संस्थागत क्षमतामा सधुार गनय गनुयपने कार्यहरू पयहचान गनय सहर्ोग पगु् नेछ । 

 

४.१ राजस्व पररचालन सम्बन्धी नीलत तथा संर्न्त्र 

 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीर् राजस्व परामर्य सलमलत सम्बन्धी व्र्वस्था 
रहेको छ । र्स सलमलतले राजस्व सम्बन्धी नीलत तथा कानून तजुयमा, संर्ोधन, पररमाजयन र सोको पररपालना 
सम्बन्धी परामर्य, राजस्व को स्रोत, दर, दार्रा यवश् लेर्षण गरी प्राप् त हनुसक् ने राजस्व को यवश् लेर्षण, अनमुान, 
कर, गैरकर, सेवा र्लु्क, दस्तरु आर्दको दर सम्बन्धमा परामर्य र्दने जस्ता कार्यहरू गदयछ । र्स 
गाउँपाललकामा स्थानीर् राजस्व परामर्य सलमलतको गठन देहार् अनसुार भएको छ ।  

 

ताललका १०: राजस्व परामर्य सलमलतको यववरण 

ि.स. सलमलतका व्र्जक्तहरू  जजम्मेवारी 
१ गाउँपाललका उपाध्र्क्ष: साहाना लामा संर्ोजक 

२ प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृतः फुपुय भोटे सदस्र् 

३ वडाध्र्क्षः यवकास तामाङ सदस्र् 

४ कार्यपाललका सदस्र्ः जचप्पा भोटे सदस्र् 

५ कार्यपाललका सदस्र्ः जर्बाउ भोटे सदस्र् 
६ राजस्व र्ाखा प्रमखु:  रुर राई सदस्र् सजचव 

 

गाउँपाललकाको राजस्व पररचालनमा प्रभावकाररता ल्र्ाउनका लालग राजस्व परामर्य सलमलतको बैठक गरी 
राजस्व को दर लनधायरण लसफाररस, वायर्षयक राजस्व अनमुान आर्द लनणयर् गने गरेको देजखन्छ । गाउँपाललकाले 
आलथयक बर्षयको २०७८/७९ को लालग आलथयक ऐन पाररत गरेको छ । राजस्व परामर्य सलमलतको बैठक 
बसी आन्तररक आर्को दररेट प्रस्ताव गरी गाउँसभाले सो दररेट स्वीकृत गरेको छ । आर्का र्ीर्षयकगत 
दार्रा तथा उक्त दार्राका दररेटहरू राखी गाउँसभा माफय त ्आलथयक ऐन पाररत गरेको छ ।  

 

गाउँपाललकाको राजस्व प्रर्ासन 

गाउँपाललकाको राजस्व प्रर्ासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीलत चाल ु बजेटमाफय त पलन गाउँपाललकाले 
ललएको छ । र्सको प्रभावकाररताका लालग गाउँपाललकाले गनुयपने कार्यहरूमा राजस्व र्ाखा वा उपर्ाखाको 
स्थापना, जनर्जक्त व्र्वस्थापन, राजस्व र्ाखाको संस्थागत यवकास, राजस्व सम्वन्धी कार्यर्ोजना तजुयमा, 
मालपोत कार्ायलर्बाट स्थानीर् जग्गाको लगत अद्यावलधक, करदाताहरूको पयहचान र लगत अलभलेखीकरण, 
कर तथा गैर करका स्रोतहरूको पयहचान गनुयपने रहेको छ । वडास्तरमा काम गने कमयचारीलाई प्रभावकारी 
सेवा प्रवाह र राजस्व संकलन कार्यमा पररचालन गनुयपने देजखन्छ । र्सका साथै जनर्जक्त व्र्वस्थापन गरी 
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गाउँपाललका तथा वडा कार्ायलर्का राजस्व प्रर्ासनसगँ सम्बजन्धत कमयचारीहरूलाई राजस्व र आर्का 
र्ीर्षयकका यवर्षर्मा अलभमजुखकरण र अलभलेख व्र्वस्थापन सम्बन्धी क्षमता यवकास कार्यिमहरूको आर्ोजना 
गनयपने आवश्र्क्ता देजखन्छ । 

 

४.२ आर् संकलनको संस्थागत क्षमता 
गाउँपाललकामा राजस्व र्ाखाबाट र वडा कार्ायलर्हरूबाट वडा सजचव तथा वडाका अन्र् कमयचारीहरू माफय त 
राजस्व को संकलन तथा अलभलेखीकरण गररंदै आएको छ । स्थलगत अवलोकन, प्रत्र्क्ष छलफल, 
टेललफोन अन्तरवाताय तथा यवलभन् न सूचनाका आधारमा हेदाय हाल गाउँपाललकाको राजस्व संकलनको अवस्था 
देहार्अनसुार रहेको  छः 
▪ गाउँपाललकामा राजस्व संकलन तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी काम गनय छुटै्ट र्ाखाको स्थापना, दक्ष र 

दीगो जनर्जक्त व्र्वस्थापन नभएको । 

▪ गाउँपाललका कार्ायलर् तथा वडा कार्ायलर्हरूमा कम्प्र्टुर यवललि प्रणाली माफय त राजस्व संकलन 
नभएको  

▪ कार्ायलर् भवनमा पर्ायप् त स्थान र कोठाहरू भएतापलन राजस्व र्ाखा व्र्वजस्थत नभएको । 

▪ वडा सजचव माफय त वडामा नै राजस्व संकलन गने कार्यले सेवाग्राहीलाई सयुवधा प्रदान गरेको । 

▪ “घ” वगयको इजाजत पत्र लगार्त अन्र् र्लु्कहरू, टेण्डर लबिी तथा परीक्षा र्लु्क जस्ता राजस्व 
गाउँपाललका कार्ायलर्बाट संकलन हनु ेगरेको । 

▪ हालसम्म राजस्व संकलन तथा त्र्सको प्रभावकारीताका लालग कुनै अध्र्र्न, अनसुन्धान, अनगुमन 
तथा मूल्र्ांङकन नभएको। 

 

४.३ यवगतको आर् पररचालनको अवस्था 
 

र्स गाउँपाललकाको कुल आर्मा आन्तररक आर्को यहस्सा अत्र्न्त न्रू्न रहेको छ । आन्तररक आर् तफय  
एकीकृत सम्पजि कर, वहाल कर, घरजग्गा रजजष् रेर्न दस्तरु, व्र्वसार् रजजष् रेर्न दस्तरु लगार्त अन्र् 
प्रर्ासलनक र्लु्क तथा दस्तरुहरू पदयछन ्। तसथय आगामी र्दनमा समेत आन्तररक आर्तफय  गाउँपाललकाको 
लालग सम्पजि कर, मालपोत, व्र्वसार् कर र दस्तरु नै राजस्व संकलनका मखु्र् तथा र्दगो के्षत्र हनु ्। 
गाउँपाललकाले हाल सम्पजि कर लगाएको छैन । मालपोत वा भलूम कर संकलन भइरहेपलन र्सको अंर् 
ज्र्ादै न्रू्न छ । व्र्वसार् कर संकलन गने प्रावधान रहेपलन नवीकरण लनर्लमत नहनुलेु र्सको अंर् 
उल्लेख्र् छैन । घरबहाल कर, यवज्ञापन कर, जडीबटुी कवाडी तथा जीवजन्त ुकरको सम्भावना तत्कालका 
लालग न्रू्न रहेको देजखन्छ । गाउँपाललकासँग यवगत आलथयक वर्षयहरूको तथ्र्ाकंको र्ीर्षयकगत र्थाथय 
आर्सम्बन्धी अलभलेख ब्र्वजस्थत देजखदैन । र्सले गदाय गाउँपाललकाको समग्र राजस्व प्रके्षपणलाई र्थाथयको 
नजजक परु्ायउन कर्ठनाइ रहेको छ । गाउँपाललकाबाट प्राप् त तथ्र्ांक अनसुार गाउँपाललकाले यवगत आ.व. 
२०७५/०७६ देजख २०७८/७९ फागनुसम्मको अनमुालनत आर् यववरण देहार् अनसुार रहेको छः 
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ताललका ११: गाउँपाललकाको आर्को अवस्था 

आर् र्ीर्षयक 
२०७६/७७ 
को र्थाथय 

२०७७/७८ को 
र्थाथय 

२०७८/७९ बैर्ाख 
१५ सम्मको र्थाथय 

क) आन्तररक आर् रु. (अनमुालनत) ४०८९२७४४ ३७५९४७२० १२०४४६८१ 

एकीकृत सम्पती कर       

घर बहाल कर       

अन्र् कर २८००००० ४५८१८८   

अन्र् संस्थागत आन्तररक अनदुान   १५९६२३   

सरकारी सम्पती लबिीबाट प्राप्त रकम       

लसफाररस दस्तरु       

व्र्वसार् कर       

बेरुज ु       

बैंक मैज्दात ३८०९२७४४ ३६९७६९०९ १२०४४६८१ 

ख) राजस्व बाडँफाटँबाट प्राप् त आर्  ३५१८०१८१ ४४२८९४५५ ३१५५८४७७ 

घरजग्गा रजजिेसन दस्तरु       

बाँडफाँट भई प्राप्त  हनुे मूल्र् अलभबदृ्धी कर २८४४०६५१ ४१२६९९१७ २९२०५४७५ 

बाँडफाँट भई प्राप्त  हनुे अन्त र्लु्क ५००६४९५     

बाँडफाँट भई प्राप्त  हनुे सवारी साधन कर १७३३०३५ ३०१९५३८ २३५३००२ 

बाँडफाँट भई प्राप्त  पवयतारोहण बापतको 
रोर्ल्टी 

०   ० 

ग) अनदुान १४४४५२४६७ १९४७२८५४० १२०९३२००० 

सङ्घीर् सरकार १२४७६१३९३ १७६१६७५४० ११५८८६५०० 

समानीकरण अनदुान ६२१०९९२२ ६७८००००० ५३५५०००० 

ससतय अनदुान चाल ु ६२६५१४७१ १०८३६७५४० ५६६८५५०० 

ससतय अनदुान पुजँजगत ० ० ५६५१००० 

यवर्ेर्ष अनदुान पुजँजगत ० ०   

प्रदेर् सरकार १९६९१०७४ १८५६१००० ५०४५५०० 

समानीकरण अनदुान ६९५५००० ७०३४००० २९२५००० 

ससतय अनदुान चाल ु ३७३६०७४ १५२७००० ७२०५०० 
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लबर्षेर् अनदुान चाल ु २०००००० १०००००००   

समपूरक अनदुान पुजँजगत ७००००००   १४००००० 

कुल जम्मा २२०५२५३९२ २७६६१२७१५ १६४५३५१५८ 

 

उल्लेजखत ताललका अनसुार र्स गाउँपाललकाको बायर्षयक कुल आर्लाइ तलुनात्मक रुपमा हेदाय आ.ब. 
२०७६।०७७ को तथ्र्ाकंको आधारमा आ.ब. २०७७।०७८ मा कररव २५ प्रलतर्तले बयृद्ध भएको 
देजखन्छ । तर सवै आ.ब. को आन्तररक आर्को बे्रकडाउन प्राप्त नभएकाले तलुनात्मक बयृद्ध देखाउन 
सयकएन । गाउँपाललकाको आर् संरचना हेदाय कुल आर्मा आन्तररक आर्को यहस्सा आ.व. २०७७/७८ मा 
१३% र त्र्स अजघका बर्षयहरूमा अझ कम रहेको अनमुान गनय सयकन्छ । र्स ताललकामा कुल आर्मा 
आन्तररक आर्को प्रलतर्त धेरै देजखनकुो कारण त्र्समा अजघल्लो आ.ब.को बैंक मौज्दात समेत संलग्न 
गररएकाले हो । र्द्ययप गाउँपाललकाको समग्र आर्को प्रमखु स्रोतको रुपमा संङ्घीर् सरकारबाट प्राप् त हनु े
राजस्व वाँडफाँट र अनदुान बापतको रकम नै रहेको देजखन्छ । उल्लेजखत ताललका अनसुार गाउँपाललकाको 
समग्र आर्को सारांर् देहार्अनसुार रहेको छः 
 

ताललका १२ : कुल आर्मा गाउँपाललकाको आन्तररक आर्को र्ोगदान 

 आय शीर्षक 
२०७६/७७ को यथाथष 

आ. ब. २०७७/७८ को 
यथाथष 

आ. ब.२०७८/७९ बैशाख १५ 
सम्मको यथाथष 

रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि रकम प्रतिशि 

क) आन्तररक आय ४०८९२७४४ १८.५ ३७५९४७२० १३.६ १२०४४६८१ ७.३ 

ख) राजस्ि बाडँफाँट ३५१८०१८१ १६. ४४२८९४५५ १६. ३१५५८४७७ १९.२ 

ग) अनदुान १४४४५२४६७ ६५.५ १९४७२८५४० ७०.४ १२०९३२००० ७३.५ 

कुल जम्मा २२०५२५३९२ १०० २७६६१२७१५ १०० १६४५३५१५८ १०० 

 
 

४.४ राजस्व पररचालनमा रहेका सवालहरू 

 

भोटखोला गाउँपाललकाको आन्तररक आर् पररचालनमा नर्ाँ ब्र्वस्था अनसुारको प्रर्ासलनक क्षमता यवकास 
गनय आवश्र्क देजखन्छ । आन्तररक आर् पररचालनमा देजखएका सवालहरू लनम् नानसुार प्रस्ततु गररएको छः 
 

क) राजस्व प्रर्ासन 

 

राजस्व पररचालन क्षमता सधुार तथा राजस्व को स्रोत र आधारहरू वृयद्ध गनय गाउँपाललकामा राजस्व र्ाखामा 
आवश्र्क दरबन्दी स्वीकृलत तथा कमयचारी पदस्थापना गरी क्षमता यवकास गनय आवश्र्क देजखन्छ । र्सका 
साथै गाउँपाललकाको राजस्व अलधकारको आधारमा भौलतक सयुवधा थप गने, कमयचारीहरूलाई क्षमता यवकास 
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ताललम, प्रयवलधमा आधाररत राजस्व अलभलेख तथा सूचना प्रणाली, सक्षम राजस्व र्ाखाको व्र्वस्था हनु 
आवश्र्क छ । साथै वडामा राजस्व संकलनको व्र्वजस्थत यवद्यतुीर् प्रणालीको लालग वडा कार्ायलर्हरूको 
समेत क्षमता अलभबयृद्ध गररन ुपदयछ ।  

 

ख) आन्तररक लनर्न्त्रण 

राजस्व असलुीका लालग जारी गरीने रसीदको लनर्न्त्रण जरुरी हनु्छ । कलत प्रलत रसीद छपाई भएको हो 
प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृतबाट सबै प्रलत प्रमाजणत गराई त्र्सको जानकारी राजस्व र्ाखा र लेखा र्ाखामा 
सरुजक्षत रहन ु पदयछ । राजस्व र्ाखाले जजन्सीफाँटबाट रलसद एकमषु् ट लनकासा ललई सम्बजन्धत वडामा 
सजचवलाई वा अन्र् कमयचारीलाई लस.न. समेत प्रष् ट हनुगेरी लनकासा गररन ुपदयछ र रसीद लनर्न्त्रण खातामा 
अलभलेख राजखन ु पदयछ । प्राप् त रकमलाई गाउँपाललकाको गोश्वारा खातामा र्ीर्षयक अनसुार चढाई मालसक 
रुपमा प्रमाजणत गरी राजस्व को र्ीर्षयकगत प्रलतवेदन पठाउने व्र्वस्था गररन ु पदयछ । उठेको राजस्व 
र्थासक्र् चाडँो बैंक जम्मा गराउने व्र्वस्था हनुपुदयछ । 

 

ग) आन्तररक आर् पररचालन नीलत तथा कार्ययवलध 

 

गाउँपाललकाले आर् पररचालन सम्बन्धी नीलत तथा मखु्र् आर् र्ीर्षयकहरूवाट आर् संकलन गने कार्ययवलध 
तर्ार गरी वडा सलमलतहरूलाई समेत उपलब्ध गराउन ुपदयछ । र्समा आर् संकलन गने यवलध, प्रलतवेदन 
बझुाउने ढाँचा, नगद दाजखला सम्बन्धी व्र्वस्था, अनगुमन जस्ता यवर्षर्वस्त ुपदयछन ्।  

 

घ) आलथयक ऐनमा सधुार 
 

गाउँपाललकाले आलथयक ऐन तजुयमा गरी स्वीकृत गरेको छ तर सो ऐनलाई अन्तर सरकारी यवि व्र्वस्थापन 
ऐन २०७४ वमोजजम सधुार गरी व्र्वहाररक तथा वस्तपुरक बनाउनपुने देजखन्छ । आलथयक ऐनमा सवारी 
करको व्र्वस्था गररएको छ । तर प्रचललत संङ्घीर् कानूनी व्र्वस्था अनरुुप र्ो कर सवै सवारी साधनमा 
ललन नपाइने हुँदा र्सलाई हटाउनपुनेछ । गाउँपाललकाको सवारी तथा अन्र् र्न्त्र उपकरण हल, जस्ता 
सम्पजिको भाडा दर ऐनमा उल्लेख नभएको हुँदा यर्नीहरूलाई ऐनमा समावेर् गनुयपने देजखन्छ । र्स्तैगरी 
हालको व्र्वस्था अनसुार सवै स्थानीर् तहहरूले सम्पजि कर लगाउन पने व्र्वस्था भए तापलन सम्पजि कर 
नलगाएकोले सो व्र्वस्था आलथयक ऐनमा समावेर् गनुयपनेछ । गाउँपाललकाको धेरै के्षत्रहरू ग्रालमण भेगमा 
पदयछन । त्र्सैले गाउँ, बजार तथा सडक आसपासको क्षेत्रमा जलमनको मूल्र् र उपर्ोलगतामा व्र्ापक अन्तर 
हनुे भएकोले जलमनको उत्पादन, उपर्ोलगता र सडक पहुँचको आधारमा कर ललन े प्रणालीको यवकास हनु 
सकेमा कर पलन बढी संकलन हनुे र बढी वैज्ञालनक तथा न्र्ायर्क समेत हनुे देजखन्छ । 

 
 

ङ) राजस्व का दर लनधायरण तथा प्रचार प्रसार 

 

गाउँपाललकाले राजस्व को दर लनधायरण गदाय समान स्तरका करदाताहरूलाई समान व्र्वहार हनुे गरी तथा 
समान तहका स्थानीर् सरकार वीच न्रू्न अन्तर हनुे यवर्षर्मा ध्र्ान र्दन आवश्र्क हनु्छ । स्थानीर् करका 
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आधारहरू पर्ायप् त राजस्व संकलन गनय सयकने खालको हनु ुपदयछ । अथायत संकललत राजस्व भन्दा संकलन 
गदाय लाग् न े खचय बढी हनु े खालको हनुहुुँदैन । साथै स्थानीर् उत्पादनका आधारमा दर लनधायरण गदाय 
करदातालाई पलन मकाय नपने र गाउँपाललकालाई पलन राजस्व प्राप् त सहज रुपमा हनुे हनु्छ । घरजग्गा 
रजजष् रेर्न दस्तरु अन्तगयत मालपोतको मूल्र्ाङ्कन र स्थानीर् चलनचल्तीको रकम ज्र्ादै फरक भएकाले सो 
पररमाजयनका लालग पहल गदाय राजस्व मा बयृद्ध हनुे अवस्था लसजयना हनु्छ । गाउँपाललकाले हालको कानूनी 
व्र्वस्था अनसुार राजस्व संकलनका लालग दर लनधायरण गरी त्र्सको प्रचार प्रसार गनय आवश्र्क देजखन्छ । 
त्र्सैगरी करदातालाई आफूले लतनुयपने रकम र र्ीर्षयक सम्वन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन कर जर्क्षा 
कार्यिम संचालन गनुयपने हनु्छ । र्सका अलतररक्त समर्मा राजस्व नलतरेमा दण्ड जररवाना लाग् न ेतथा धेरै 
राजस्व लतने करदाताहरूलाई प्रोत्साहन तथा परुस्कृत गने प्रणालीको बारेमा आवश्र्क प्रचार प्रसार गनुय पदयछ 
। साथै कर संकलन तथा सूचना प्रवाहमा आधलुनक प्रयवलधहरूको प्रर्ोग अंलगकार गनय पदयछ । 

 

च) अलभलेख व्र्वस्थापन 

 

आन्तररक आर्को अलधकतम पररचालनका लालग र्सका आधारहरूको अलभलेख अद्यावलधक हनु ुजरुरी छ । 
गाउँपाललकालाई प्राप् त राजस्व का अलधकारसँग सम्बजन्धत व्र्जक्तगत सम्पजिहरू, व्र्ापार व्र्वसार्हरू, सेवा 
सयुवधाहरू आर्दको अलभलेख तर्ारी तथा अद्यावलधक गनय आवश्र्क रहेको छ । अद्यावलधक अलभलेख लबना 
राजस्व सम्बन्धी नीलत लनधायरण, प्रके्षपण, असलुी व्र्वस्थाको अनगुमन प्रभावकारी हनु सक्दैन । 
गाउँपाललकाका सम्भाव्र् राजस्व स्रोतहरू (कर, र्लु्क तथा दस्तरु) को पयहचान गरी दार्रा फरायकलो 
बनाउने तथा दर लनधायरण गरी समसामयर्क रुपमा र्स्तो दरलाई अद्यावलधक गदै जानपुदयछ । 
गाउँपाललकाबाट राजस्व का नर्ाँ स्रोतहरू पयहचान तथा कार्ायन्वर्नका लालग आवश्र्क लगानी तथा 
प्राथलमकीकरणका आधारमा अध्र्र्न, अनसुन्धान तथा सम्भावना यवश् लेर्षण गदै नर्ाँ स्रोतहरूको पयहचान र 
पररचालन तथा बतयमान स्रोतहरूको दार्रा यवस्तार गदै आन्तररक राजस्व लाई र्दगो बनाउन आवश्र्क हनु्छ 
। र्स कार्यको लालग दक्ष जनर्जक्तको व्र्वस्थापन र जनताको सहर्ोग अपररहार्य हनु्छ । 

 

छ) समन्वर् संर्न्त्र 

र्ो पाललका मकाल ु बरुण रायिर् लनकुञ्जको के्षत्रमा पने हनुाले राजस्व व्र्वस्थापनका के्षत्रमा लनकुञ्जसगँ 
अवस्र्क समन्वर् तथा सहकार्य गनयपने देजखन्छ । रायिर् लनकुञ्ज तथा वन्र्जन्त ुसंरक्षण ऐन २०२९ को 
रं्सोधन २०७५ को २५ क मा रायिर् लनकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण के्षत्रले गरेको आम्दानीको रकममध्रे् ३० 
दजख ५० प्रलतर्त रकम स्थानीर् तहसँग समन्वर् गरी स्थानीर् जनताको सामदुायर्क यवकासका लालग खचय 
गनय सक्ने प्रावधान रहेको हुँदा पाललकाले लनकुञ्जसँग समन्वर् गरी संजचत कोर्षमा सामदुायर्क यवकासको उक्त 
बजेट ल्र्ाउन समन्वर् तथा सहकार्य गनयपने देजखन्छ । 

 

त्र्सैगरी राजस्व पररचालनमा नीलत लनमायण,  र्लु्क तथा दस्तरुको दर लनधायरण, राजस्व संकलन यवलध लनधायरण 
जस्ता कार्यमा आन्तररक तथा वाह् र् लनकार्हरूसंग समन्वर् अपररहार्य हनु्छ । र्सका लालग राजस्वका 
आधार लनधायरण तथा दरहरूमा पररमाजयनका लालग राजस्व परामर्य सलमलतको भलूमकालाई अझै प्रभावकारी 
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बनाउन ुपदयछ । आर् संकलनमा वडा सलमलतको भलूमकालाई स्पष् ट व्र्ाख्र्ा गरी वडा र राजस्व र्ाखाबीच 
लनरन्तर समन्वर् हनु जरुरी देजखन्छ । त्र्सैगरी राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा केन्र, प्रदेर् तथा अन्र् स्थानीर् 
तहहरूसंग समन्वर् गनय आवश्र्क पहल गनुयपने देजखन्छ । राजस्व प्रर्ासनलाई प्रभावकारी वनाउन लनवायजचत 
नेततृ्वले लनर्लमत अनगुमन र छलफल गनुयपदयछ । स्थानीर् करदाता केजन्रत समदुार्हरूसँग छलफल गरी 
नर्ाँ करका र्ीर्षयकहरू कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदयछ । 

 

ज) चहुावट लनर्न्त्रण, पारदजर्यता र जवाफदेयहता 
 

आर्को संकलन अवस्थाको अनगुमन गरी राजस्व चहुावट भएको पाइएमा त्र्सलाई लनर्न्त्रण गनय तत्काल 
आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । गाउँपाललकाले आर् व्र्र्को यववरण, आन्तररक र अजन्तम लेखा प्रलतवेदन 
आवलधक रूपमा प्रकार्मा ल्र्ाउन,ु करदातासँग लनरन्तर संवाद गनुय, सूचना प्रयवलध तथा सामाजजक लमलडर्ा 
माफय त ् राजस्व र करबाट प्राप् त आर्लाई के के र्ीर्षयकमा खचय गररर्ो भन् ने यववरणबारे नागरीक तथा 
सरोकारवालालाई जानकारी गराउन ुर्स र्दर्ातफय को केही सकारात्मक प्रर्ासहरू हनु सक्दछन ्। 

 

झ) समावेजर्ता तथा सहभालगता अलभबयृद्ध 

 

कर प्रणालीको यवकास गदाय करको दार्रा फरायकलो बनाउन र यपछलडएका जनताहरूलाई पलन समेट्न 
गरीव, यवपन् न, एकल मयहला, अपािता भएका र जोजखममा परेका व्र्जक्तहरूको लालग उपर्कु्त व्र्वसायर्क र 
प्रायवलधक सीप यवकास गरी लनजहरूबाट संचालन गरीने उद्यम व्र्वसार्मा यवलभन् न सहलुलर्त तथा छुट 
सलुबधाको व्र्वस्था गरी प्रोत्साहन गने नीलत ललन ुमहत्वपूणय हनु्छ ।  

 

ञ) अन्र्  

प्रार् स्थानीर् तहहरूमा जनतालाई कर मात्र थोपरेको भने्न आरोपहरू पलन आइरहेको पररप्रके्ष्र्मा करको दर 
तथा दार्रामा अदलबदल गदाय करदाताको मनसार्, उसको कारोबार, कर लतनय सक्ने क्षमता, पाललकाको कर 
संकलन गने संगठन क्षमता लगार्तका कुराहरूमा ध्र्ान र्दन आवश्र्क देजखन्छ ।  
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पररच्छेद÷पाचँः राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
 

र्स पररच्छेदमा प्राथलमक तथा र्द्वतीर् स्रोतहरूबाट प्राप् त यवलभन् न तथ्र्ाङ्क तथा सूचाना यवश् लेर्षणका आधारमा 
गाउँपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना प्रस्ततु गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनालाई गाउँ कार्यपाललकाबाट 
स्वीकृत गरी कार्ायन्वर्न गने जजम्मेवारी गाउँपाललकाको हनुेछ । 

५.१ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना  

गाउँपाललकाले राजस्व सधुारका लालग ललन ेरणनीलत, कार्यनीलत र कार्यर्ोजनाहरू लनम् नवमोजजम रहेका छनः 
 

५.१.१ प्रभावकारी राजस्व संकलनका रणनीलत तथा कार्यनीलत 

भोटखोला गाउँपाललकामा राजस्व संकलनमा खासगरी रर्ाकमा गइसकेको र रर्ाकमा लानपुने गरी दईु 
यकलसमका अवस्थाहरू छन ्। पयहलेदेजख संकलन हुँदै आएका राजस्व हरू रर्ाकमा छन ्भने नर्ाँ राजस्व 
का स्रोतहरूमा जनतालाई वानी पानय थप पहल गनय आवश्र्क रहेको छ । दगुयम तथा यवकट भौगोललक 
अवजस्थलतमा रहेको  र्स गाउँपाललकामा यवद्यमान कानून प्रदि केही राजस्व अलधकारहरू हालसम्म प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउन सयकएको छैन । गाउँपाललकाका कानूनहरू पलन समर् अनकुुल पररमाजयन एवं संर्ोधन गनुयपदयछ । 
र्ी तथ्र्हरूलाई समेत मध्र्नजर राखी आन्तररक राजस्व पररचालन सम्बन्धमा देहार् अनसुारका रणनीलत 
तथा कार्यनीलतहरू अवलम्बन गनय सझुाव गररएको छ । 

क) राजस्व सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्थामा सधुार गरी आन्तररक आर्को दार्रा फरायकलो बनाउने । 

ख) राजस्व प्रर्ासनको संस्थागत सदुृढीकरण गरी व्र्वजस्थत बनाउने । 

ग) राजस्व प्रणालीलाई सरल, सहज र करदाता मैत्री बनाउन े। 

घ) समन्वर् र सहकार्यको अलभवृयद्ध गने । 

 

  ताललका १३: राजस्व सधुार सम्बन्धी रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 

1) राजस्व सम्बन्धी 
कानूनी 
व्र्वस्थामा सधुार 
गरी आन्तररक 
आर्को दार्रा 
फरायकलो 
बनाउने । 

1) गाउँपाललकामा राजस्व सँग सम्बजन्धत आवश्र्क ऐन तथा लनर्महरू 
तजुयमाका साथै तजुयमा भइसकेका ऐन लनर्मलाई सधुार गरी अझ बढी 
व्र्वहाररक बनाउदै ललगनछे । 

2) कर तथा सेवा र्लु्कलाई सम्बजन्धत करदाता एवं यवर्षर् के्षत्रसँग आबद्ध 
गराउदै गाउँपाललका तथा लनजीक्षेत्रबाट थप लगानी गनय प्रोत्सायहत गररनेछ। 

3) कर, र्लु्क, सेवा र्लु्क आर्दको दर तथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजी क्षेत्र 
तथा सरोकारवालाहरूसँग परामर्य गने पद्धलतको संस्थागत यवकास गररनेछ । 

4) जनताको कर लतने तथा करको भार बहन क्षमता यवश् लेर्षणका आधारमा कर 
नीलतलाई यववेकसम्मत र प्रगलतर्ील बनाइने छ । 

5) थप राजस्व का स्रोतको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी सम्भाव्र्ताका आधारमा 
नर्ाँ नीलत तथा कार्यिम लनमायण गरी कार्ायन्वर्न गररनछे ।  
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रणनीलत कार्यनीलत 

6) राजस्व को स्रोत बयृद्ध गने आर्ोजनाहरूमा पूजँी लगानीको सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न गररनेछ । 

7) सम्पजि मूल्र्ाङ्कन सम्वन्धी लसफाररसलाई लनजश्चत आधार र मापदण्डमा आवद्ध 
गरी एकरुपता कार्म गरीन ेछ । 

8) आन्तररक राजस्व का यवलभन् न स्रोतहरूबारे सम्भावना अध्र्र्न, पयहचान, 
स्रोतहरूको र्यकन तथ्र्ाङ्क, सूचना संकलन र आवलधक रुपमा अद्यावलधक गनय 
कार्यदलहरू बनाई वडागत रुपमा पररचालन गररनेछ । 

9) गाउँपाललकामा पर्यटन प्रवद्वयन गनय पूवायधारहरूको यवकास गररनेछ साथै 
पर्यटन यवकासमा र्स गाउँपाललकामा रहेका धालमयक/साँस्कृलत धरोहर तथा 
प्राकृलतक संपदाको संरक्षण तथा यवकास गनय लनजी के्षत्रसँग साझेदारीको 
समेत पहल गररनेछ । 

10) पूवायधार उपर्ोग र्लु्क, घर बहाल कर, व्र्वसार् कर जस्ता स्रोत पररचालन 
गनय दर लनधायरण गदाय लछमेकी स्थानीर् तहहरू, लनजी क्षते्र र करदातासँग 
समेत छलफल तथा सहकार्य गररनेछ । 

11) लनर्लमत एवं बढी कर लतने करदातालाई सम्मान र परुस्कत गररनेछ । 

12) समर्मा कर लतने करदातालाई प्रोत्साहन तथा बक्र्ौता राख् ने करदातालाई 
जररवाना लगाइने छ । 

2) राजस्व 
प्रर्ासनको 
संस्थागत 
सदुृढीकरण गरी 
व्र्वजस्थत 
बनाउने । 

1) गाउँपाललकाको समग्र राजस्व पररचालन सम्बन्धी नीलतहरूलाई कार्ायन्वर्न 
गनय पाललकामा राजस्व र्ाखा स्थापना, जनर्जक्ि ब्र्वस्थापन र क्षमता 
यवकास गररनेछ । 

2) राजस्व परामर्य सलमलत, राजस्व र्ाखा र वडा कार्ायलर्का कमयचारीहरूको 
क्षमता अलभबयृद्ध गररनेछ । 

3) राजस्व र्ाखाका लालग आवश्र्क उपकरण, सफ्टवेर्र आर्दको प्रबन्ध 
लमलाई िमसः वडा कार्ायलर्हरूसँग सूचना संजालमा जोड्दै ललगने छ ।  

4) स्थानीर् करबारे सवयसाधारणलाई जानकारी गराउने करदाता जर्क्षा तथा 
सचेतना कार्यिम समदुार्/टोल एवं वडास्तरमा संचालन गररनेछ । 

5) प्रादेजर्क तथा जजल्लाका अन्र् स्थानीर् तहसँग राजस्व पररचालन बारे ज्ञान-
सीप, अनभुव आदान-प्रदान र अन्तरयिर्ा गररनेछ । 

6) राजस्व लेखापालनलाई कम्प्रू्टरकृत गररनछे र यवद्यतुीर् माध्र्मबाट नै 
राजस्व को प्रलतवेदन र फाँटबारी बनाइने छ । 

7) राजस्व सम्वन्धी आन्तररक लनर्न्त्रणको व्र्वस्थाको लालग राजस्व रलसद 
लनर्न्त्रण खाता राजखनेछ र प्रत्रे्क वडाबाट मालसक रुपमा स्रोत खलु्नेगरी 
राजस्व को प्रलतवेदन ललने प्रणाली अवलम्बन गररनछे । 

3) राजस्व कर 
प्रणालीलाई सरल, 
सहज करदाता 
मैत्री, पारदर्ी र 

1) कर संकलनमा र्थासम्भव लनजी के्षत्र, उपभोक्ता सलमलत एवं सहकारी 
संस्थाहरूसँग सहकार्य गररनछे । 

2) कर प्रर्ासनलाई पारदर्ी गराउन कर सम्बन्धी सूचनाहरूमा नागररकहरू 
को पहुँच परु् र्ाइनेछ । 
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रणनीलत कार्यनीलत 

समावेर्ी बनाउन े 3) कर/राजस्व सूचना सम्बन्धी प्रलतवेदनहरू चौमालसक एवं वायर्षयक रुपमा 
गाउँपाललकाको वेभसाईटमा राजखने छ । साथै र्स्तो सूचनाहरू गाउँपाललका 
तथा वडा कार्ायलर्को सूचना पाटीमा टाँस गने व्र्वस्था लमलाइने छ । 

4) मयहला, अपागंता भएका व्र्जक्त तथा गरीब तथा कमजोर आलथयक अवस्थाका 
स्थानीर् व्र्वसार्ी तथा घरमूलीहरूलाई करमा यवर्ेर्ष छुटको व्र्वस्था 
लमलाईन ेछ । 

5) कर संकलन प्रयिर्ालाई सहज बनाउन बैंक तथा यवद्यतुीर् माध्र्मबाट कर 
भकु्तानी गने प्रणालीको यवकास गररनेछ । 

4) समन्वर् र 
सहकार्यलाई 
प्रोत्साहन गने 

1) ढंुगा, लगट्टी, बालवुा, माटो जस्ता प्राकृलतक स्रोतको उत्खनन,् यविी तथा 
बजार व्र्वस्थाका सम्बन्धमा मकाल ुबरुण रायिर् लनकुञ्जसँग समन्वर् तथा 
सहकार्य गररनछे । 

2) बाजझएका नीलतगत व्र्वस्था संर्ोधनका लालग आवश्र्क समन्वर् गररनेछ  

3) कर संकलनमा र्थासम्भव लनजी के्षत्र, उपभोक्ता सलमलत एवं सहकारी 
संस्थासँग सहकार्य गररनछे । 

4) राजस्व संग सम्बजन्धत यवर्षर्मा प्रदेर् सरकार तथा जजल्ला समन्वर् 
सलमलतसँग लनर्लमत अन्तरयिर्ा गररनेछ । र्सैगरी अन्र् लछमेकी स्थानीर् 
तहहरूसंग समन्वर् वैठक आर्ोजना गरी राजस्व संकलनका सवालहरूबारे 
छलफल तथा समन्वर् गररनछे । 

 

५.१.२ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
 

क. राजस्व प्रर्ासन सधुार कार्यर्ोजना 
ताललका १४: राजस्व प्रर्ासन सधुार कार्यर्ोजना 
ि .स.  सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध जजम्मेवारी 

१ कानूनी तथा नीलतगत व्र्वस्था   

१.१ 

राजस्व परामर्य सलमलतको मालसक वैठक बसी प्रगती 
तथा कमी कमजोरीको सलमक्षा गने र सधुारका 
र्ोजनाहरू तर्ार गने 

लनरन्तर राजस्व परामर्य सलमलत 

१.२ 
करदाताको लतने क्षमतामा आधाररत रहेर 
अल्पकालीन, मध्र्कालीन र दीघयकालीन राजस्व 
संकलन तथा पररचालन नीलत लनमायण गने 

२०७९ पौर्ष 
मसान्त 

 

गाउँसभा 
 

१.३ सम्पजि कर संकलनको छुटै्ट कानून लनमायण गरी 
कार्ायन्वर्न गने । 

२०७९ असार 
मसान्त   

कार्यपाललका र 
गाउँसभा 

१.४ 
व्र्वसार् कर लगार्त अन्र् करहरूको छुट्टाछुटै्ट 
कार्ययवलध तजुयमा गरी लागू गने । 

२०७९ असार 
मसान्त सम्म 

गाउँ कार्यपाललका 

१.५ राजस्व प्रवद्धयन सम्बन्धी ऐन, कानून, तथा २०७९ असार गाउँ कार्यपाललका 
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ि .स.  सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध जजम्मेवारी 
कार्यलबलधहरूलाई सूचना प्रयवलध मैत्री बनाउन े मसान्त सम्म 

२ संकलन प्रकृर्ामा सधुार   

२.१ 

लनमायण भएको नीलत र लनदेजर्काहरूको तत्काल 
कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा अगालड बढाउने र कार्ायन्वर्नको 
लनर्लमत अनगुमन गने । 

प्रत्रे्क बर्षय लनरन्तर र्ाखा उपर्ाखा, 
राजस्व परामर्य सलमलत  

.२२  धेरै कर लतने, लनर्लमत कर लतने करदाता र संकलन 
गने र्ाखा, वडा लगार्तलाई परुस्कृत गने । 

प्रत्रे्क बर्षय  गाउँसभा 

२.३ 
कमयचारी तथा जनप्रलतलनधीहरूलाई ताललम तथा 
क्षमता लबकास कार्यिम र करदाताहरूलाई करदाता 
जर्क्षा कार्यिम संचालन गने 

 

लनरन्तर 
गाउँकार्यपाललका, प्रमखु 
प्रर्ासकीर् अलधकृत 

२.४ 
कर प्रसार्नको आधलुनक तथा करदातामैत्री 
प्रयवलधको प्रर्ोग गने  

२०७९ पौर्ष 
मसान्त 

गाउँपाललका  

२.५ 
संघ संस्था दताय तथा नवीकरण गनय ऐन लनर्म 
बनाई लाग ुगने 

२०७९ पौर्ष 
मसान्त 

गाउँपाललका  

३ संस्थागत व्र्वस्था तथा अन्र्   

३.१ 
यवज्ञ सयहत संलग्न रहेको राजस्व परामर्य सलमलत र 
राजस्व संकलन तथा पररचालन कार्यदल लनमायण गने 

• २०७९ असार 
मसान्त   

गाउँ कार्यपाललका 

.२३  • गाउँपाललकामा राजस्व र्ाखा तथा वडा 
कार्ायलर्हरूमा संकलन र्लुनट स्थापना गने 

• २०७९ असार 
मसान्त   

गाउँ कार्यपाललका 

३.३ दरवन्दी अनसुार दक्ष जनर्जक्त ब्र्वस्थापन गने • २०७९ पौर्ष 
मसान्त सम्म 

• गाउँ कार्यपाललका  

३.४ वडा कार्ायलर्हरूमा समेत राजस्व प्रर्ासनका लालग 
कमयचारीहरूलाई जजम्मेवारी यकटान गरी लनर्लमत 
अनगुमन गने 

२०७९ माघ 
मसान्त सम्म 

गाउँ कार्यपाललका तथा 
प्रमखु प्रर्ासकीर् 
अलधकृत 

३.५ राजस्व र्ाखालाई स्रोत साधन सम्पन् न बनाउन े २०८० असार गाउँ कार्यपाललका 

 

ख.  कर राजस्व सधुार कार्यर्ोजना  
ताललका १५: राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 

ि .स.  सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध जजम्मेवारी 
१ सम्पजि कर   

१.१ 
गाउँ र बजार क्षते्रको घर जग्गाको िगीकरण गरी 
दर र मलु्य तनर्ाारण गने  

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

१.२ 
घरको प्रकृती तथा बनोटलाई पलन यवर्षेर् ख्र्ाल 
गने तथा घरले चचेका जग्गा वा सो भन्दा 
दोब्बरको जग्गामा सम्पजि कर ललन े

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 
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१.३ 
बजार के्षत्र र ग्रालमण के्षत्रमा उपलब्ध सयुवधा 
अनसुार भएका घरहरूको फरक मूल्र्ाङ्कन गरी 
कर लनधायरण गने 

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

१.४ 

सम्पती कर कार्ायन्वर्न गनय सम्पती कर 
कार्ययवलध पास गरी कार्यदल गठन गने र सो 
अनसुार कार्यपाललकाबाट लनणयर् गरी 
कार्ायन्वर्न गने । 

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

२ भलूमकर/ मालपोत   

२.१ 

बजार के्षत्रको सडकले छोएको जग्गाको फरक 
फरक कर लनधायरण गने र गाउँ तथा सडकले 
नछोएको जग्गाको मूल्र् लनधायरण अलग गरी 
कर लनधायरण गने 

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

२.२ 
सडक छेउ, बस्ती छेउ तथा पाखाबारी, उब्जनी 
हनुे, नहनुे जग्गाहरूको छानयवन तथा पयहचान 
गरी फरक फरक करको लनधायरण गने । 

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

२.३ पाललका लभत्र रहेको जोजखम क्षेत्रको पयहचान 
गरी सो के्षत्र लाई कर र्नु्र् गने  

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

१.४ 
गाउँपाललकाको स्वालमत्वमा रहेका सावयजलनक 
संस्थान, सरकारी कार्ायलर्बाट कर र्लु्क 
नललन ेवा र्नु्र् कर नीलत बनाउन े

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

३ घरजग्गा वहाल कर   

३.१ 

व्र्वसार्को आम्दानीको श्रोत हेरी बजार क्षेत्रमा 
ताललम सेलमनार संचालन गरे वापत हल भाडा, 
वडा तथा पाललका लभत्रका सबैको सचुी पयहचान 
गरी सूचीकृत गराई कर दार्रामा ल्र्ाई करको 
मूल्र् लनधायरण गने 

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

३.२ 
जनुसकैु प्रर्ोजनका लालग तथा अवलधको लालग 
घर तथा जग्गा बहालमा र्दएमा त्र्सको उजचत 
प्रलतर्त कर लनधायरण गरी उठाउन े। 

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

३.३ 

पाललका क्षते्रमा कार्यथलो भई कार्ायलर् 
स्थापना गरी कार्य गरररहेका सरकारी, अधय 
सरकारी तथा गैससहरूबाट बहाल कर असलु 
गनय प्राथलमकता र्दन े

आर्षाढ २०७९ राजस्व र्ाखा प्रमखु 

४ व्र्वसार् कर   

४.१ ब्र्वसार्को प्रकृती हेरी प ुजँीगत लगानीका 
आधारमा कर लनधायरण गने 

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 
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४.२ व्र्वसार् कर सम्बन्धमा आलथयक ऐनमा दण्ड र 
परुस्कारको व्र्वस्था गने । 

२०८० श्रावण 
देजख 

गाउँसभा 

४.३ व्र्वसार् दताय, नवीकरण र कर संकलनलाई 
लाई अलनवार्य बनाउन े

२०८० श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 

४.४ टोली लनमायण गरी स्थलगत रुपमा व्र्वसार् 
कर संकलन गने 

२०८० पौर्ष राजस्व परामर्य सलमलत 

५ जलडवटुी, कवाडी, जीवजन्त ुकर   

५.१ 

लनकुञ्जसँग समन्वर् गरी जलडबटुीहरू जचराइतो, 
अलैची, र्ार्ायगमु्बा, रुराक्ष, अजम्लसो, अल्लो, 
अगेली आर्दको उत्पादन अनसुारको फरक कर 
लनधायरण गने । 

श्रावण २०७९ कार्यपाललका  

६ यवज्ञापन कर   

६.१ 

ब्र्वसायर्क फमयमा नाम दताय गरेको नामको 
यवज्ञापन बोडय बाहेक अन्र् कुनैपलन खालको 
यवज्ञापन बोडय लगाएमा त्र्स यवज्ञापन बोडयको 
साइज अनसुार कर संकलन गने । 

श्रावण २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 

६.२ होलडयि बोडय लगार्त अन्र् यवज्ञापनहरूमा 
अलनवार्य कर मलु्र् लनधायरण गने । 

श्रावण २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 

 

ग.  गैर कर राजस्व सधुार कार्यर्ोजना  
ताललका १६: गैर कर राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
ि .स.  सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध जजम्मेवारी 
१ घर नक्र्ा पास एवं रजजष् रेर्न दस्तरु   

१. .१  

गाउँपात्तलका त्तभत्र भएका घरहरूको 

अत्तभलेखीकरण गर्ने 

२०७९ श्रावण  प्रायवलधक र्ाखा, राजस्व 
परामर्य सलमलत र प्रमखु 
प्रर्ासकीर् अलधकृत 

१.२ 
घर र्नक्सा पास कार्यत्तवत्ति बर्नाई कार्ायन्वर्र्न गर्ने  

 
२०७९ श्रावण 
देजख लनरन्तर 

कार्यपाललका र प्रायवलधक 
र्ाखा 

१.३ 
मापदण्ड तथा कार्ययवलधहरू अनसुार नक्सापास 
प्रावधान पूणय रुपमा लाग ुगने  

२०७९ असार प्रायवलधक र्ाखा र भवन तथा 
नक्र्ापास उपर्ाखा 

१.४ 

घरको तल्ला, बनोट तथा यकलसमका आधारमा 
दस्तरुको दर लनधायरण र समर्ानकुुल पररमाजयन 
गने  

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत  ,भवन 
तथा नक्र्ा पास उपर्ाखा ,
गाउँ  सभा  

१.५ 

नक्सापासको लालग मापदण्ड तथा कार्ययवलधहरू 
अनसुार भवन लनमायण भए नभएको लनरन्तर 
अनगुमन गने  

२०७९ पौर्ष  भवन तथा नक्र्ा पास र्ाखा 
र गाउँ कार्ायपललका 
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२ वहाल यवटौरी र्लु्क   

२.१ 

गाउँपाललका लभत्र रहेका मेला, पवय हाट 
बजारहरूको सचुी तर्ार गरी त्र्हाँ ब्र्ापार 
गने यविेताहरूबाट अलनवार्य तर न्र्नु र्लु्क 
ललने व्र्वस्था गने तथा गाउँपाललकाबाट 
लनलमयत गोसखाना, लबयि कक्ष आर्दबाट कर 
ललई संरचनाको लनमायण एवम ्व्र्वस्थापन गने 

आ .व. ८०।८१ 
श्रावण 

राजस्व परामर्य सलमलत 

२.२ 
गाउँपाललका के्षत्रलभत्र भएका सावयजलनक जलमन 
तथा त्र्हाँ रहेका संरचनाबारे तथ्र्ांक संकलन 
गने 

२०७९ असार  प्रायवलधक र्ाखा ,प्र.प्र.अ. तथा  
कार्यपाललका 

२.३ 
सावयजलनक जलमनमा रहेका संरचना र यवद्यमान 
उपर्ोगको अवस्था हेरी र्लु्क लनधायरण गने 

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत र 
गाउँसभा 

३ दताय,  नवीकरण तथा अनमुती दस्तरु   

३.१ 
गाउँपाललकामा रहेका संस्था तथा व्र्वसार्ीको 
पयहचान गरी  दताय तथा नवीकरण दर घटाई 
दार्रा बढाउन अलनवार्य व्र्वस्था गने 

श्रावण २०८० राजस्व परामर्य सलमलत 

४ ढंुिा, लगटी, बालवुा, दहतर, बहिर आर्दको 
लबिी 

  

४.१ 

लनकुञ्जसँगको समन्वर्मा ढंुगा, लगटी, बालवुा, 
आर्द उपलब्ध हनु ेस्थान पयहचान गरी 
गाउँपाललकाको राजस्व बयृद्धका लालग व्र्वस्था 
गने 

२०७९ असार 
मसान्त 

राजस्व परामर्य सलमलत, गाउँ 
कार्यपाललका  

४.२ 

स्थानीर् सामदुायर्क वन उपभोक्ता 
सलमलतहरूसँग समन्वर् गरी काठ, दाउरा, 
जराजरुी, दहिर बहिर लबिी, वन पैदावार 
लबिी आर्दबाट गाउँपाललकामा  राजस्व 
संकलन हनुे व्र्वस्था गने । 

२०७९ असार 
मसान्त 

राजस्व परामर्य सलमलत, गाउँ 
कार्यपाललका  

५ सरकारी सम्पजिको बहाल र यविी   

५.१ 

गाउँपाललकाको स्वालमत्वमा भएका र बहालमा 
लगाउन सयकने सम्पजिहरूको यववरण र्यकन 
गरी सबै सम्पजिको बहाल रकमको दर 
आलथयक ऐनमा समावेर् गने  

२०७९ असार 
मसान्त 

राजस्व परामर्य सलमलत 

५.२ 
गाउँपाललकाको सम्पजि बहालमा लगाउन े
सम्बन्धमा कार्ययवलध तजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा 
ल्र्ाउने  

२०७९ असार 
मसान्त 

कार्यपाललका ,राजस्व परामर्य 
सलमलत 

५.३ कार्ययवलधमा उजल्लजखत र्तयहरू पालाना भए २०७९ श्रावण कार्यपाललका ,राजस्व मर्य परा
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ि .स.  सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध जजम्मेवारी 
नभएको आवलधक रुपमा अनगुमन गने  देजख सलमलत 

६ स्थानीर् पूवायधार सेवा र्लु्क   

६.१ 

लनमायण तथा सञ्चालन भएका स्थानीर् 
पवुायधारहरूको प्रर्ोग अवस्थालाई हेरी समजुचत 
दररेट कार्म गरी सेवाग्राहीहरूबाट कर लतने 
व्र्वस्था गने 

२०८० श्रावण राजस्व परामर्य सलमलत 

७ फोहोर मैला व्र्वस्थापन र्लु्क   

७.१ 
फोहोर मैला व्र्वस्थापन गने स्थलको पयहचान 
गरी सो को व्र्वस्थापन गनय प्रलत घर र्लु्क 
लनधायरण गने 

२०८१ श्रावण गाउँ कार्यपाललका , राजस्व 
परामर्य सलमलत 

८ पायकय ि र्लु्क   

८.१ 

गाउँपाललका के्षत्रमा पायकय ङको व्र्वस्था गरी 
पायकय ङ र्लु्क लनधायरण गने  (हाल बरुण र 
गोलामा गनय सयकने) 
 

२०८१ श्रावण गाउँ कार्यपाललका , राजस्व 
परामर्य सलमलत 

९ मनोरञ्जन तथा साहसी खेलकुद सम्बन्धी सेवा 
तथा व्र्वसार्मा सेवा र्लु्क 

  

९.१ 

गाउँपाललकालभत्र मनोरञ्जन तथा खेलकुद तथा 
व्र्वसार् सञ्चालन गनेहरूको पयहचान गरेर 
राजस्व सम्बजन्ध अलभमखुीकरण गरी कर लतनय 
प्ररेरत गराउने । 

२०८१ श्रावण राजस्व परामर्य सलमलत 

१० दण्ड जररवाना   

१०.१ 

सामाजजक यहंसा तथा लनर्म यवपररत कार्य गरी 
न्र्ायर्क सलमलतमा उजरु परी र कसरुदारी 
ठहररनेहरूबाट समजुचत कर दण्ड जररवाना 
र्लु्क स्वरुप ललने व्र्वस्था गने 

२०७९ श्रावण न्र्ायर्क सलमलत र राजस्व 
परामर्य सलमलत 

११ र्दघयकाललन आर्स्रोतको पयहचान तथा संभाव्र्ता   

११.१ 

गाउँपाललकाको दीघयकाललन आर् हनुसक् ने 
संभाव्र् के्षत्रहरूको पयहचान गने 

▪ सामदुायर्क भवन, वन 

▪ हाटबजार पूवायधार 

▪ पर्यटकीर् के्षत्रको पूवायधार 

२०७९ असार गाउँ कार्यपाललका, गाउँसभा 

११.२ 
पयहचान भएका क्षेत्रहरूको संभाव्र्ता 
अध्र्र्नका लालग रकम यवलनर्ोजन गने  

२०७९ असार  गाउँ कार्यपाललका 

११.३ सामाजजक यहंसा तथा लनर्म यवपररत कार्य गरी 
न्र्ायर्क सलमलतमा उजरु परी कसरुदारी 

२०८० असार  गाउँ कार्यपाललका 
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ि .स.  सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध जजम्मेवारी 
ठहररनेहरूबाट दण्ड जररवाना र्लु्क  ललने 
व्र्वस्था गने 

११.४ 

सीमा के्षत्रमा रहेको पाललकाको जग्गा र बरुण 
तथा गोला के्षत्रमा रहेको सावयजलनक स्थलमा 
ब्र्ापाररक भवनहरू लनमायण गरी भाडामा 
लगाउन े

२०८० पौर्ष  गाउँ कार्यपाललका 

११.५ वडामा उठेको राजस्व लाई र्थासक्र् चाडँो 
बैंक दाजखला गराउन े

२०८० श्रावण  गाउँ कार्यपाललका, प्रप्रअ 
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पररच्छेद÷छः आर् प्रके्षपण 

 

र्स पररच्छेदमा भोटखोला गाउँपाललकाको राजस्व अलधकार, हालको आर् संकलन अवस्था तथा राजस्व सधुार 
कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न पश् चात आर् संकलनमा पाने प्रभाव समेतलाई मध्र्नजर गदै आगामी तीन वर्षयको 
आर् प्रके्षपण गररएको छ । महालेखा पररक्षकले स्वीकृत गरेको एकीकृत आलथयक संकेत तथा वगीकरण र 
व्र्ाख्र्ा, २०७४ को आधारमा आर् प्रके्षपण गररएको छ । र्सले गाउँपाललकाको आर् र वजेट तजुयमा गनय 
समेत सहर्ोग पगु् नछे । 

 

६.१ राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजस्व प्रके्षपण 

 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न पश् चात आगामी तीन वर्षय (आ.व. २०७९/८० देजख २०८१/८२) 
को लालग आर् प्रके्षपण गररएको छ । र्ो आर् अनमुान राजस्व सधुार र्ोजनामा प्रस्ताव गररएका 
यिर्ाकलापहरूको आधारमा गररएको छ । धेरैजसो र्ीर्षयकहरूको आर् प्रके्षपण प्राप् त तथ्र्ाङ्कमा आधाररत छ 
भने भयवष्र्मा आर्का आधारको दार्रा बढ्न गई सो बाट हनुे र्ोगदानलाई समेत मध्र्नजर गररएको छ । 
त्र्सैगरी केही र्ीर्षयकहरूको आर् प्रके्षपण गदाय यवगतको आर् संकलनको वृयद्धदरलाई आधार मालनएको छ। 

 

ताललका १७: आगामी तीन आलथयक बर्षयको राजस्व प्रके्षपणको आधार (रु.मा) 
ि.स. राजस्व र्ीर्षयक कुल सम्भाव्र् आर् प्रके्षपणको आधार प्रके्षयपत रकम 

क आन्तररक आर् तफय     

१ सम्पजि कर १०७०८५७ 

कुल संभावनाको ८०% र त्र्सपलछका 
आ.ब.हरूमा ५% बढदै जान े

८८३००० 

२ मालपोत भलूम कर १८४७८३ 
कुल संभावनाको ८५% र त्र्सपलछका 
आ.ब.हरूमा ५% बढदै जान े

१५९६२३ 

३ वहाल कर ८६३५४ 
कुल संभावनाको ८०% र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा १०% ले बढदै जाने 

७१३६७ 

४ व्र्वसार् कर १२१००० 
कुल संभावनाको ८०% र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा १०% ले बढदै जाने 

  ९६००० 

५ 
व्र्वसार् रजजष् रेर्न 
दस्तरु (दताय तथा 
अनमुलत) 

६०५०० 
कुल संभावनाको ८०% र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा १०% ले बढदै जाने 

५०००० 

६ 

लसफाररस, प्रमाजणत 
तथा अन्र् दस्तरु 
(सम्पूणय) 

४५०९४४ 
कुल संभावनाको ९०% र त्र्सपलछका 
आ.ब.हरूमा ५% बढदै जान े

४०९०२० 
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ि.स. राजस्व र्ीर्षयक कुल सम्भाव्र् आर् प्रके्षपणको आधार प्रके्षयपत रकम 

७ 
अन्र् कर 

६०५००० 
कुल संभावनाको ७५% र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा १०% ले बढदै जाने 

५००००० 

ख राजस्व तथा रोर्ल्टी 
बाडँफाटँ 

      

ख. १ संङ्घीर् सरकार       

१.१ बाँडफाँट भई प्राप् त 
हनुे म.ुअ.कर 

६०४२३२८५ 

 

आलथयक बर्षय २०७८/७९ मा प्राप् त 
रकम र त्र्सपलछ बायर्षयक १०% को 
दरले बयृद्ध हुँदै जाने अनमुान 

४९९३६६०० 

 

१.२ बाँडफाँट भई प्राप्त 
हनुे अन्त र्लु्क 

७३३०००९ 

 

आलथयक बर्षय २०७६/७७ मा प्राप् त 
रकम र त्र्सपलछ बायर्षयक १०% को 
दरले बयृद्ध हुँदै जाने अनमुान 

६०५७८५९ 

 

१.३ बाँडफाँटबाट प्राप् त 
हनुे रोर्ल्टी 

१६०१६३३ 

 

आलथयक बर्षय ७८/७९ मा प्राप् त रकम 
र त्र्सपलछ िमर् बायर्षयक ५% का 
दरले बयृद्ध हदैु जाने अनमुान 

११४३४३१ 

 

ख. २ प्रदेर् सरकार       

२.१ घरजग्गा रजजष् रेर्न 
दस्तरु 

४४८९४८ 

 

आलथयक बर्षय ७८/७९ को रकम 
त्र्सपलछ बायर्षयक १०% ले बयृद्ध हँदै 
जाने अनमुान  

३७१०३१ 

 

२.२ 
बाँडफाँटबाट प्राप् त 
हनुे सवारी साधन 
कर 

४४२०९०६ 

 

आलथयक बर्षय २०७८/७९ मा प्राप् त 
रकम र त्र्सपलछ िमर् ५% का 
दरले बयृद्ध हदैु जाने अनमुान 

३६५३६४१ 

 

२.३ बाँडफाँटबाट प्राप् त 
हनुे मनोरन्जन कर 

०    ० 

२.४ बाँडफाँटबाट प्राप् त 
हनुे यवज्ञापन कर 

०   ०  

ग अनदुान तथा यविीर् 
हस्तान्तरण 

      

ग. १ संङ्घीर् सरकार       

१.१ समानीकरण अनदुान 
९९२६५९८० 

 

आलथयक बर्षय २०७८/७९ को र्थाथय 
रकम र त्र्सपलछ िमर् १०% का 
दरले बयृद्ध हदैु जाने अनमुान 

८२०३८००० 
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ि.स. राजस्व र्ीर्षयक कुल सम्भाव्र् आर् प्रके्षपणको आधार प्रके्षयपत रकम 

१.२ ससतय अनदुान 
१५८६६०९१५ 

 

आलथयक बर्षय २०७८/७९ को र्थाथय 
रकम र त्र्सपलछ िमर् १०% का 
दरले बयृद्ध हदैु जाने अनमुान 

१३११२४७२३ 

 

१.३ लबर्षेर् अनदुान    
१.४ समपूरक अनदुान    

१.५ अन्र् अनदुान    

ग. २ प्रदेर् सरकार       

२.१ समानीकरण अनदुान 
१०२९८४७९ 

 

आलथयक बर्षय २०७८/७९ को र्थाथय 
रकम र त्र्सपलछ िमर् ५% का 
दरले बयृद्ध हदैु जाने अनमुान 

८५१११४० 

 

२.२ ससतय अनदुान १६८७६६८१  १३९४७६७० 

२.३ लबर्षेर् अनदुान    

२.४ समपूरक अनदुान १०२४८७००  ८४७०००० 

ग. ३ अन्र् आन्तररक 
अनदुान 

     

३.१ अन्र् संस्थागत 
आजन्तरक अनदुान 

१४९६९५० 

आलथयक बर्षय २०७८/७९ को र्थाथय 
रकम र त्र्सपलछ िमर् बायर्षयक १०% 
का दरले बयृद्ध हदैु जाने अनमुान 

१४९३९६० 

३.२ अन्र् व्र्जक्तगत 
आन्तररक अनदुान 

  

जनताको लागत सहभालगताबाट आलथयक 
बर्षय २०७८/७९ मा रु १० लाख 

प्राप् त हनुे र त्र्सपलछ िमर् बायर्षयक 
१०% का दरले बयृद्ध हदैु जाने अनमुान 

० 
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६.२ आगामी तीन आलथयक बर्षयको राजस्व प्रक्षपेण 

 

आर् र्ीर्षयकको सम्भाव्र् आधार तथा राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्नलाई आधार मानी गाउँपाललकाको आगामी तीन वर्षयको प्रके्षयपत आर्को यववरण तलको 
ताललकामा प्रस्ततु गररएको छ । प्रके्षपणको लालग राजस्व संकेत वतयमानमा लसफाररस गररएको लेखा कोडको आधारमा गररएको छ । मालथका अध्र्ार्हरूमा प्रस्ताव 
गररएअनसुार ऐनले र्दए बमोजजम करका दार्रा यवस्तार गनय सकेको खण्डमा लनम् न ताललकामा र्दए अनसुार गाउँपाललकाको आर् वृयद्ध हनुे देजखन्छ । 

 

ताललका १८: आगामी तीन आलथयक बर्षयको आर् प्रके्षपण (रु मा) 

राजस्व 
संकेि 

राजस्व शीर्षक 
आ.ब. ७६/७७ 
को  यथाथष 

आ.ब. 
२०७७/७८ को  

यथाथष 

और्ि / 
अनुमातनि 
बदृ्धिदर 
प्रतिशि 

आन्िररक आयको 
कूल सम्भाब्य र 
बाह्य आयको 
अनुमातनि आय     

प्रक्षेपण  

७९/८० ८०/८१ ८१/८२ 

१०००० राजस्व िथा अनुदान १८२४३२६४८ २३९६३५८०६ ० २८०४२७२२९ ३०७७३२४०३ ३३८४०९३७४ ३७२१४९७१० 

क आन्िररक आय २८००००० ६१७८११ ० २५७९४३८ २१६९०१० २३६२२७९ २५७४१७३ 

११३१३ सम्पवि कर   ० ७०,१०,१० १०७०८५७ ८८३००० ९७१३०० १०६८४३० 

११३१४ भूलम कर/मालपोत     85,5,5 १८४७८३ १५९६२३ १६७६०४ १७५९८४ 

११३२१ घरबहाल कर   ० 80, 10,10 ८६३५४ ७१३६७ ७८५०४ ८६३५४ 

१४१५१ 
सरकारी सम्पिीको बहाल र विक्रक्रबाट प्राप्त आय 
(राजपत्र, पुस्तक, नक्शा, बोलपत्र विक्री समेत) 

  ०   ० ० ० ० 

१४३११ न्यातयक दण्ड, जररिाना र जफत   ०   ० ० ० ० 

१४२४२ घर नक्शापास दस्तुर   ०   ० ० ० ० 

११३२२ िहाल विटौरी         ० ० ० 

१४२४३ लसफाररस तथा प्रमाणणत दस्तुर   ० 90, 5, 5 ४५०९४४ ४०९०२० ४२९४७१ ४५०९४५ 

१४२५३ व्यिसाय रजजष्ट्रेशन दस्तुर २८०००००   80, 10, 10 ६०५०० ५०००० ५५००० ६०५०० 

१४५२९ अन्य राजश् ि         ० ० ० 

१४६११ व्यिसाय कर   ० 80, 10, 10 १२१००० ९६००० ११०४०० १२६९६० 
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११६९१ अन्य कर   ४५८१८८ 75, 10, 10 ६०५००० ५००००० ५५०००० ६०५००० 

१४२४४ व्यजक्तगत घटना दस्तुर         ० ० ० 

१४२४५ नाता प्रमाणणत दस्तुर         ० ० ० 

११६९१ विविर् राजश् ि         ० ० ० 

१४२१९ ढंुगा, चगटट िालुिा (बहिर दहिर) शुल्क         ० ० ० 

१४२१३ अन्य विक्री         ० ० ० 

१३४११ अन्य संस्थागत आन्तररक अनुदान   १५९६२३     ० ० ० 

३२१२२ बैंक मौज्दात         ० ० ० 

ख राजस्व बााँडफााँट  ३५१८०१८१ ४४२८९४५५   ५५९४६३९७ ६१४७१८५९ ६७५४६४०९ ७४२२४७८१ 

  संङ्घीय सरकार ३३४४७१४६ ४१२६९९१७   ५२२८७६०४ ५७४४७१८७ ६३११९२६९ ६९३५४९२८ 

१४४११ बाँडफाँट भई प्राप्त हुने मु.अ.कर २८४४०६५१ ४१२६९९१७ १० ४५३९६९०९ ४९९३६६०० ५४९३०२६० ६०४२३२८५ 
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पररच्छेद-सातः अपेजक्षत नलतजा 
 

र्स गाउँपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाका िममा यवलभन् न स्रोतहरूबाट तथ्र्ांङ्क तथा सूचनाहरू 
संकलन गररएको छ । यवलभन् न फारमहरूको प्रर्ोग गरी गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् तथा सम्वजन्धत 
अलधकारीहरूबाट समेत सूचना संकलन गररएको लथर्ो । हालको राजस्व संकलन तथा प्रर्ासनको अवस्थालाई 
सधुार गनयका लालग सहभालगतामूलक पद्धती माफय त ्राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएको छ । संकललत 
तथ्र्ाङ्क, यवद्यमान प्रवृजि, उपलब्ध सूचनाको यवश् लेर्षण तथा राजस्व सधुार कार्यर्ोजनामा लनर्दयष् ट गररएका 
यिर्ाकलापहरूको कार्ायन्वर्न हनुे मान्र्ता र त्र्सको नलतजा समेतलाई मध्र्नजर गरी आगामी तीन आलथयक 
वर्षयका लालग राजस्व प्रके्षपण गररएको छ । 
 

७.१ अपेजक्षत नलतजा 
 

र्स भोटखोला गाउँपाललकाको आन्तररक आर्तफय  चाल ुआ.ब. २०७८।०७९ को तलुनामा र्ोजना अवधीमा 
पयहलो बर्षय १२ प्रलतर्त, दोस्रो बर्षयमा १० प्रलतर्त र तेस्रो बर्षयमा १० प्रलतर्तले बयृद्ध हनुे गरी प्रके्षपण गररएको 
छ । कार्यर्ोजना को अजन्तम बर्षयमा पाललकाको आन्तररक आर् २५७४१७३। रुपैर्ाँ हनुे र संघ तथा 
प्रदेर्बाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हनुे रकम कररव ७४२२४७८१ हनुेगरी अनमुान छ । प्रदेर् तथा 
संघबाट हनुे यविीर् हस्तान्तरण तथा अनदुानको रकम बढोिरी भई रु. २९६८४७७०५। हनुेगरी प्रके्षपण 
गररएको छ । गाउँपाललकाको आन्तररक आर् र बाह्य आर्लाइ तलुना गरी हेदाय जम्मा प्रके्षयपत आर्को ०.६९ 
प्रलतर्त मात्र आन्तररक आर्को यहस्सा रहेको देजखन्छ । र्सरी हेदाय गाउँपाललका आलथयक रुपले सक्षम हनु अझ 
धेरै प्रर्ास र समर् आवश्र्क पने देजखन्छ । कुल प्रके्षयपत आर्लाइ यवश्लरे्षण गदाय पयहलो बर्षयमा कुल आर् 
कररब १२% ले बयृद्ध हनु ेर बाँकी २ बर्षयमा १०, १० प्रलतर्तले बयृद्ध हनुे देजखन्छ । पयहलो बर्षयमा कलतपर् 
कर तथा र्लु्कहरू नर्ाँ र्रुुवात गने प्रस्ताव गररएकाले र बक्र्ौताहरू उठ्ने हनुाले तलुनात्मक रुपमा बढी 
प्रलतर्त बयृद्ध देजखएको छ । सारांर्मा राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न पश्चात ्आगामी तीन आलथयक 
वर्षयहरूमा हनुे आर् संरचना देहार् अनसुार हनुे प्रके्षपण गररएको छः  

  ताललका १९: अपेजक्षत आर् संरचना (रु. मा) 

क्र.स. राजस्व शीर्िक 
आ.ब. २०७६/७७ 

(यथाथि) 

आ.ब.२०७७/७८ 

(यथाथि) 

३ बर्िको 

बािर्र्िक ओर्त 

बरृ्िदर 

प्रके्षपण 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 

१ आन्तररक आय २८००००० ६१७८११ १०.० २१६९०१० २३६२२७९ २५७४१७३ 

२ राजशव बााँडफााँट ३५१८०१८१ ४४२८९४५५ १०.० ६१४७१८५९ ६७५४६४०९ ७४२२४७८१ 

३ 
अनुदान तथा र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 
१८२५४५२११ २३१७०५४४९ १०.० २४५५८५४९४ २६९९९६१४१ २९६८४७७०५ 

  संङ्घीर् सरकार १२४७६१३९३ १७६१६७५४० १०.० २१३१६२७२३ २३४४७८९९६ २५७९२६८९५ 

  प्रदेश सरकार १९६९१०७४ १८५६१००० १०.० ३०९२८८१० ३४०२१६९१ ३७४२३८६० 

४ अन्य आय ०० ०० 
१०.० 

१४९३९६० १४९५४५४ १४९६९५० 

  जम्मा १८२४३२६४८ २३९६३५८०६ 
१०.० ३०९२२६३६३ ३३९९०४८२९ ३७३६४६६६० 

कुल आयमा आन्तररक 

आयको योगदान (%) 
१.२७ ०.२२  ०.७० ०.६९ ०.६९ 
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चचत्र नं. २: आगामी तीन बषाको राजस्ि प्रक्षेपण 

 

ताललका तथा चाटयमा उल्लेख गररएअनसुार प्रके्षयपत आर् हालसल गनयका लालग गाउँपाललकाले वतयमान संरचना 
तथा व्र्वस्थापन प्रणालीमा पररवतयन गनय आवश्र्क देजखन्छ । र्स सन्दभयमा सधुारका लालग सझुाइएका 
कदमहरू लनम् नानसुार छनः 
 

▪ मकाल ुबरुण रायिर् लनकुञ्जसँग आवश्र्क समन्वर् गरी कानून बमोजजम उठेको आर्को ३० देजख ५० 
प्रलतर्त राजस्व पाललकाको संजचत कोर्षमा ल्र्ाउन पहल गने । 

▪ राजस्व असलुीको अनगुमन कार्यमा राजस्व परामर्य सलमलतलाई थप यिर्ाजर्ल बनाउने । 

▪ आलथयक ऐन संसोधन गरी संङ्घीर् कानून अनकुुलन र थप वस्तपुरक बनाउने । 

▪ आर् अनमुान र आर् प्रलतवेदनका लालग तोयकएको ढाँचा व्र्वहारमा ल्र्ाउन े। 

▪ सम्पजि कर र मालपोत वा भलूमकर असलुी व्र्वस्था छुट्टाछुटै्ट  ब्र्वजस्थत गरी कम्प्रू्टरीकृत अलभलेख 
तर्ार गने । 

▪ यवस्तारै सामदुायर्क वनको कार्यर्ोजना पाललकाले स्वीकृत गने पररपाटी बसाउन ेर कानून बमोजजम 
र्लु्क ललने । 



51 
 

पररच्छेद÷आठः अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
 

८.१ अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रयिर्ा 
कुनैपलन कार्यलाई प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गरी सकारात्मक नलतजा प्राप्त गनयको लालग अनगुमन मूल्र्ाङ्कनको 
महत्वपूणय भलूमका हनु्छ । र्सका लालग लनर्लमत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्न गनुयपने हनु्छ । आर्ोजनाहरूको 
कार्ायन्वर्नमा प्रभावकाररताका लालग अन्र् कुराको अलतररक्त र्सको अनगुमनको लालग भरपदो यवलध र संर्न्त्र 
यकटान हनु आवश्र्क भए जस्तै राजस्व सधुार कार्यर्ोजनामा समाबेर् भएका कृर्ाकलापहरूको कार्ायन्वर्न 
सलुनजश् चतताका लालग पलन र्सको लनर्लमत र भरपदो अनगुमनको व्र्बस्था गररन ुजरुरी हनु्छ । राजस्व सधुार 
कार्यर्ोजनाको अनगुमनमा मखु्र् रुपमा वडा कार्ायलर्, राजस्व र्ाखा, प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृत, राजस्व 
परामर्य सलमलत तथा कार्यपाललकाको भलूमका महत्वपूणय  हनु्छ । 

अनगुमनबाट गाउँपाललकाको राजस्व सम्बन्धी नीलत र र्ोजनाको उजचत रुपमा कार्ायन्वर्न भए नभएको, राजस्व 
असलुीको प्रवृजि लक्ष्र् अनरुुप भए नभएको, राजस्व प्रर्ासनमा कुनै समस्र्ा भए नभएको, सधुारका लालग 
गररएका लनणयर् कार्ायन्वर्न भए नभएको, अलभलेख दरुुस्त राखे नराखेको, लनधायररत अवलधमा राजस्व कोर्षमा 
दाजखला गरे नगरेको आर्द कुराहरू लनर्लमत रुपमा अनगुमन गरी अद्यावलधक सूचना प्राप्त गने र आवश्र्कता 
अनसुार लनणयर्, लनदेर्न तथा गाउँपाललकामा लसफाररस लगार्तको कार्यबाट मात्र स्वीकृत आलथयक ऐनको 
प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनय सहर्ोग पगु्दछ । प्रस्ततु राजस्व सधुार कार्यर्ोजना र सो वमोजजम संकललत राजस्व 
को अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनका लालग र्स अध्र्र्नले लनम् न वमोजजम अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ढाँचा प्रस्ततु गरेको 
छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
चचत्र नं. ३: अनुगमन मूल्याङ्कन ढाँचा 
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ताललका २०: प्रस्तायवत अनगुमन ताललका 

अनगुमन गने 
यवर्षर् 

अनगुमन गने 
जजम्मेवारी 

अनगुमन गने समर् अनगुमन गने तररका 

राजस्व असलुी राजस्व र्ाखा प्रमखु दैलनक, मालसक, 
चौमालसक र बायर्षयक 

▪ स्थलगत अनगुमन गने 

▪ आलथयक ऐन र राजस्व सधुार कार्य 
र्ोजना अनसुार लक्ष्र् तथा प्रगलत 
अनगुमन गने 

राजस्व प्रर्ासन प्रमखु प्रर्ासकीर् 
अलधकृत 

मालसक, चौमालसक र 
बायर्षयक 

▪ स्थलगत अनगुमन गने 

▪ राजस्व सधुार कार्य र्ोजना अनसुार 
लक्ष्र् तथा प्रगलत तलुना गने 

राजस्व सधुार 
र्ोजना 

प्रमखु प्रर्ासकीर् 
अलधकृत, राजस्व 
परामर्य सलमलत, 
कार्यपाललका 

मालसक, चौमालसक र 
बायर्षयक 

▪ स्थलगत अनगुमन गने 

▪ कार्य र्ोजना अनसुार कार्य भए 
नभएको अनगुमन गने 

सलमक्षा उपाध्र्क्ष चौमालसक र बायर्षयक ▪ लक्ष्र् र उपलजब्ध सयहत लसकाईको 
प्रस्तलुत र सधुारको पषृ् ठपोर्षण प्राप् त 
गरी आगामी मागयजचत्र तर्ार गने 

 

राजस्वका स्रोत अनसुार अनगुमन गदाय हेनुयपने कुराहरूको सूची तर्ार गरी अनगुमन गदाय प्रभावकारी हनु्छ । 
साथै अनगुमनको प्रलतवेदन तर्ार गने कार्यलाइ अलनवार्य गररन ु पदयछ । र्ो राजस्व सधुार कार्य र्ोजनाको 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको लालग लनम्न चार तहको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ब्र्वस्था लसफाररस गररएको छ : 

(क) कार्ायलर् स्तरको अनगुमनः र्स स्तरको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको लालग वडा कार्ायलर्, प्रमखु प्रर्ासकीर् 
अलधकृत, राजस्व र्ाखा तथा अन्र् सम्वजन्धत र्ाखाका प्रलतलनलधहरूलाई जजम्मेवार वनाउन ु पदयछ । स्थानीर् 
तहले कजम्तमा मयहनामा एक पटक बैठक वसी र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था तथा असलुी अवस्थाको 
अनगुमन गरी लक्ष हालँसल गनेतफय  आवश्र्क कार्यगत लनणयर्हरू गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदयछ । 

(ख) राजस्व परामर्य सलमलतवाट अनगुमन तथा मूल्र्ाकंनः राजस्व परामर्य सलमलतले चौमालसक रुपमा राजस्व 
सधुार र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था, आर् संकलनको अवस्थाको लनर्लमलत अनगुमन गरी कार्यपाललकालाई 
आवश्र्क परामर्य प्रदान गने कार्य र्स अन्तगयत पदयछ । त्र्सैगरी आगामी आलथयक बर्षयको लालग आर्को 
अनमुान गनुय भन्दा पयहले हाल भएका कार्यको मूल्र्ाङ्कन गरी स्रोत, दर तथा दार्रामा सधुारको लालग कृर्ाकलाप 
लसफाररस गने र त्र्सको आधारमा आर्को अनमुान गनुय पदयछ । र्सका अलतररक्त आलथयक बर्षयको समाजप् त 
पश् चात राजस्व सधुार र्ोजनाको समीक्षा गनुय पदयछ । 
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(ग) कार्यपाललकावाट अनगुमन तथा मूल्र्ाकंनः कार्यपाललकाको बैठकले राजस्व परामर्य सलमलतवाट प्रस्ततु गरेका 
सझुावहरूलाई छलफलमा ल्र्ाई आवश्र्क लनणयर् गने कार्य र्स अन्तगयत पदयछ । छलफलको िममा राजस्व 
सधुार र्ोजना तथा आर् असलुी अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्र्क नीलतगत तथा कार्यगत लनणयर् गनुय आवश्र्क 
भएमा लनणयर् गनुय पदयछ । 

(घ) वाह् र् अनगुमन तथा मूल्र्ाकंनः राजस्व सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहजजकरण गनय संङ्घीर् मालमला 
तथा सामान्र् प्रर्ासन मन्त्रालर्, रायिर् प्राकृलतक स्रोत तथा यवि आर्ोग, प्रदेर् मन्त्रालर्, दात ृ लनकार्हरू 
आर्दले अनगुमनको लालग सहर्ोग प्रदान गनय सक् नेछन । र्स्तो अनगुमन प्रणालीको स्थापनाले स्थानीर् तहको 
अनगुमन तथा प्रलतवेदन गने क्षमतामा यवकास हनुछे । राजस्व प्रर्ासनसंग सम्वजन्धत तथ्र्ांक बाहेक राजस्व 
सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न प्रकृर्ाको अनगुमन तथा करदाताहरूको अनभुलूत संकलन पलन अनगुमनको मूख्र् 
यवलध हनु सक् नछे । 
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अनसूुची 
 

अनसूुची १ - तथ्र्ाङ्क संकलनको चेक ललष् ट 

गाउँपाललकाको संजक्षप् त पररचर् तथा हालको अवस्था 
 

1) संजक्षप् त पररचर् 

2) मखु्र् पूवायधारको अवस्था 
3) आलथयक अवस्था 
4) सामाजजक, सांस्कृलतक तथा पर्यटकीर् अवस्था 

 

गाउँपाललकाको संगठन तथा राजस्व प्रर्ासन 

 

1) संगठन संरचना तथा कमयचारीको यववरण 

2) भौलतक सयुवधाहरू 

3) राजस्व र्ाखा तथा राजस्व प्रर्ासन 

4) राजस्व र्ाखामा कार्यरत कमयचारीहरूको यववरण 

5) कार्यकक्ष तथा कार्य स्थलको पर्ायप्तता 
6) फलनयचर, कम्प्रू्टर, यप्रन्टर तथा अन्र् भौलतक सयुवधाहरू 

7) राजस्व सम्बन्धी डाटा वेस, राजस्व प्रर्ासनमा सप्फट्वेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

8) कप्रू्टर यवललि प्रणाललको प्रर्ोग 

9) वडा कार्यलर्मा राजस्व प्रर्ासनको अवस्था 
 

गाउँपाललकाको आर् (आन्तररक तथा वाह् र्) सम्बन्धी यववरण 

 

1) यवगत तीन आलथयक वर्षयहरू (२०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७) को र्थाथय आर् यववरण 

2) चाल ुआलथयक वर्षयको (२०७८/७९) को अनमुानीत बजेट यववरण  

3) चाल ुआलथयक वर्षयका लालग गाउँ सभाले पाररत गरेको कर, र्लु्क तथा दस्तरुका दरहरू 

 

अन्र् दस्तावेज तथा सूचनाहरू 

 

1) लनवायजचत पदालधकारीहरूको यववरण 

2) गाउँ सभाले पाररत गरेको आलथयक ऐन 

3) राजस्व संग सम्बजन्धत अन्र् नीलत तथा कार्यिमहरू 

4) गाउँपाललकाको बस्तजुस्थलत यववरण (पाश् वयजचत्र) 
5) राजस्व पररचालनका लालग भएका प्रभावकारी प्रर्ासहरू 

6) राजस्व परामर्य सलमलतको यववरण 
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अनसूुची÷२: तथ्र्ाङ्क संकलन फाराम 

 

प्रदेर् सरु्ासन केन्र 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा 
सूचना संकलन फाराम 

 

क) राजस्व तफय  
१) सम्पजि कर 
▪ सम्पजि कर कार्ायन्वर्न प्रारम्भ भएको आलथयक बर्षयः  

▪ जम्मा करदाता संख्र्ाः  

▪ गत आलथयक बर्षयमा उठेको जम्मा रकम रुः  

▪ चाल ुआलथयक बर्षयको वायर्षयक लक्ष्र् रुः  

▪ चाल ुआलथयक बर्षयको फाल्गणु मयहनासम्म उठेको रकम रुः  

▪ अलधकतम र न्रू्नतम कर लतने व्र्जक्तले कलत लतरेका छन?् अलधकतम रुः            न्रू्नतम रुः  

▪ गत आलथयक बर्षयसम्मको बक्र्ौता रकम रुः  

 

२) भलूमकर (मालपोत) 
 

▪ गाउँ/गाउँपाललका लभत्रको जम्मा खेतीर्ोग्र् जग्गाको कूल के्षत्रफलः   (पाललकामा तथ्र्ांक 
उपलब्ध नभए मालपोत वा नापी कार्ायलर्बाट प्राप् त गनय सयकने) 

▪ गत आ.ब. मा उठेको रकम रुः 
▪ गत आ.ब.सम्मको जम्मा बक्र्ौता रकम रुः  

 

३) व्र्वसार् कर 
 

▪ दताय भएका व्र्बसायर्क फमयको संख्र्ाः 
▪ गत आ.ब. मा उठेको जम्मा रकम रुः 
▪ चाल ुआ.ब.को वायर्षयक लक्ष्र् रुः 
▪ चाल ुआ.ब. को फाल्गणु मयहनासम्म उठेको रकम रुः 
▪ अलधकतम र न्रू्नतम कर लतने व्र्जक्तले कलत लतरेका छन ्? अलधकतम रुः            न्रू्नतम रुः  

▪ गत आ.ब.सम्मको बक्र्ौता रकम रुः 
▪ दताय हनु बाँकी रहेका फमयको संख्र्ा रुः 

 

४) व्र्वसार् वहाल कर 
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▪ संस्थागत रुपमा (बैंक, सरकारी, नीजज यवद्यालर्, सरकारी कार्ायलर् आर्दलाई) भाडामा र्दएका घरहरूको 
संख्र्ाः   और्षत मालसक घर भाडा रकम रुः 

▪ व्र्वसायर्क फमय (पसल, होटेल, रेष् टुरेन्ट आर्द) लाई भाडामा र्दएका घरहरूको संख्र्ाः         और्षत 
मालसक घर भाडा रकम रुः 

▪ आवालसर् प्रर्ोजनका लालग भाडामा र्दएका घरको संख्र्ाः  और्षत मालसक घर भाडा रकम रुः 
▪ चाल ुआ.ब.को वायर्षयक लक्ष्र् रुः 
▪ चाल ुआ.ब. को फाल्गणु मयहनासम्म उठेको रकम रुः 

 

५) जलडबयुट, कवाडी र जीवजन्त ुकर 
 

▪ जलडबयुट संकलन गने व्र्बसार्ीको संख्र्ाः      संकलन हनुे जलडबयुटको और्षत पररमाणः       
के.जी. 

▪ प्रलत के.जी. जलडबयुट करको दरः  चाल ुआ.ब.को लक्ष्र्ः 
 

ख) गैर कर राजस्व तफय  
 

१) लसफाररस/प्रमाजणत दस्तरु (वडा र पाललकाबाट गरीन ेसबै यकलसमका) 
 

▪ गत आ.ब. मा सबै गररएको लसफाररस प्रमाजणतको संख्र्ाः 
▪ लसफाररस/प्रमाजणत दस्तरुको न्रू्नतम दरः  लसफाररस/प्रमाजणत दस्तरुको अलधकतम दरः 
▪ गत आ.ब. मा प्राप् त र्थाथय आर् रुः 
▪ चाल ुआ.ब.को वायर्षयक लक्ष्र् रुः 
▪ चाल ुआ.ब. को फाल्गणु मयहनासम्म उठेको रकम रुः 
▪ वायर्षयक रुपमा दताय र नवीकरण सम्बन्धी सेवाको यवबरणः 

 

ि.स. सेवाको यकलसम संख्र्ा दस्तरुको 
दर 

संकलन हनुसक् ने 
कुल राजस्व  

गत आ.ब मा 
प्राप् त  रकम 

१ एफ एम रेलडर्ो     

२ घ वगयको लनमायण व्र्वसार्ी ईजाजत     

३ यवद्यालर् स्थापना     

४ पत्रपलत्रका     

५ व्र्ापाररक फमय     

६ सहकारी     

७ अन्र्     

 जम्मा     
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२) भवन लनमायण अनमुलत दर 
 

▪ वायर्षयक रुपमा लनमायण हनुे नर्ाँ घरको संख्र्ाः 
▪ नक्र्ापास प्रकृर्ामा आउने गरेका घरहरूको प्रलतर्तः 
▪ नक्र्ापास दस्तरुको दर प्रलतवगय फीटः 
▪ गत आ.ब. मा पास भएका नक्सा संख्र्ाः  दस्तरु बापतको र्थाथय आर्ः 
▪ चाल ुआ.ब.को वायर्षयक लक्ष्र् रुः 
▪ चाल ुआ.ब. को फाल्गणु मयहनासम्म उठेको रकम रुः 

 

३) सेवा र्लु्क 

ि.स. सेवाको यकलसम दर सेवाग्राहीको 
संख्र्ा 

संकलन हनुसक् ने 
कुल राजस्व  

गत आ.ब मा 
प्राप् त  रकम 

१ हाटबजार     

२ पायकय ङ     

३ बहाल लबरौटी र्लु्क     

४ फोहोरमैला व्र्वस्थापन (सरसफाई)     

५ सडक बजि     

६ र्ौचालर्     

७ पाकय      

८ पर्यटकीर् स्थल     

९ सडक, बसपाकय      

१० अचल सम्पजि मूल्र्ाङ्कन     

 जम्मा     

 

४) लबिी 

ि.स. सम्पजिको यकलसम 

EIA/IEE 

प्रलतवेदन 
अनसुारको 
पररणाम 

दर 
संकलन 

हनुसक् ने कुल 
राजस्व  

गत आ.व. 
मा प्राप् त  
रकम 

चाल ुआ.व. 
को ठेक् का 

रकम 

१ 

ढंुगा, लगट्टी, वालवुा, माटो 
................... नाका 
................... नाका 

     

२ टेण्डर फमय (बायर्षयक संख्र्ा)      

३ पसु्तक वा नक्र्ा (संख्र्ा)      
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४ अन्र् सम्पजि      

 जम्मा      

 

५) सम्पजि भाडा 

ि.स. सम्पजिको यकलसम पररणाम दर 
संकलन 

हनुसक् ने कुल 
राजस्व  

गत आ.व. 
मा प्राप् त  
रकम 

चाल ुआ.व. 
को अनमुान 

१ मेलसन औजार      

२ घर वा जग्गा वा पोखरी      

३ अन्र् सम्पजि      

 जम्मा      

 

६) दण्ड जररवाना 

ि.स. दण्ड जररवानाको यकलसम पररणाम दर 
संकलन 

हनुसक् ने कुल 
राजस्व  

गत आ.व. 
मा प्राप् त  
रकम 

चाल ुआ.व. 
को अनमुान 

१ नक्र्ा पास      

२ छाडा गाईवस्त/पर् ु      

३ सडक वा सडक पेटी      

४ फोहोरमैला      

 अन्र्      

 

७) सवारी साधन कर (टेम्पो, जजप, रक, यटपर, भ्र्ान, माईिोबस, लमलनबस/बस) 

ि.स. सवारी साधनको यकलसम संख्र्ा दर 
संकलन 

हनुसक् ने कुल 
राजस्व  

गत आ.व. 
मा प्राप् त  
रकम 

चाल ुआ.व. 
को अनमुान 

१ टेम्पो      

२ जजप      

३ लमलनरक      

४ रक      

५ यटपर      

६ भ्र्ान      

७ माईिोबस      

८ लमलनबस      

९ बस      
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 अन्र्      

 

८) प्रदेर्संग बाडँफाटँ हनु ेराजस्व  

ि.स. राजस्व को यकलसम पररणाम दर 
संकलन 

हनुसक् ने कुल 
राजस्व  

गत आ.व. 
मा प्राप् त  
रकम 

चाल ुआ.व. 
को अनमुान 

१ सवारी साधन कर      

२ घरजग्गा रजजष् रेर्न र्लु्क      

३ मनोरंजन कर (करदाता)      

४ यवज्ञापन कर (करदाता)      

 अन्र्      

 

९) गाउँ/गाउँपाललकाको स्वालमिमा रहेको जग्गा र र्सको हालको उपर्ोग सम्बन्धी यववरणः 
 
 

१०) गाउँ/गाउँपाललका क्षते्रलभत्रको सावयजलनक, पलतय ऐलानी जग्गा र र्सको हालको उपर्ोगको अवस्थाः 
 
 
 

११) गाउँ/गाउँपाललका के्षत्रलभत्रका महत्वपूणय पर्यटकीर् र धालमयक स्थलहरू सम्बन्धी यववरणः 
 
 
 

१२) आन्तररक आर्का अन्र् कुनै थप संभाव्र् स्रोत भएमा सोको यववरणः  
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अनसूुची÷३: राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बजन्ध झलक 

क. अभभमखुखकरण कायषक्रम 

  

  

  

 

ख. स्थलगि अवलोकन 
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ग. मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्ितुिकरण गोष्ठी 
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अनसूुची÷४: अलभमजुखकरण र मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्ततुीकरण कार्यर्ालाको उपजस्थती 
 

क. अलभमजुखकरण कार्यर्ाला गोयष्ठको उपजस्थती 
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ख. मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्ितुिकरण गोष्ठीको उपजस्थती 
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अनसूुची÷५: अजन्तम प्रलतवेदन उपर प्रदेर् प्रजर्क्षण केन्रबाट प्राप्त पषृ्ठपोर्षण 

 

 


