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संखवुासभा चजल्ला, चिचिला गाउँपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा 
कार्यलाई सफल बनाउन तथ्र् तथ्र्ांक उपलब्ध गराउने तथा अचन्तम प्रलतवेदन तर्ार 
पानय सल्लाह, सझुाव उपलब्ध गराई सहर्ोग प-ुर्ाउन ुहनेु गाउँपाललकाका अध्र्क्ष श्री 
पासाङ नवुुय रे्पाय, उपाध्र्क्ष श्री मनकला राई, प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृत श्री 
र्कु्रादेवी राई, गाउँपाललकाका वडाध्र्क्षहरू, कार्यपाललका सदस्र्हरू, राजस्व परामर्य 
सलमलतका सदस्र्हरू तथा गाउँपाललकाका कमयिारीहरू लगार्त सरोकारवाला सवैमा 
परामर्यदाता  संस्थाको तफय बाट हार्दयक धन्र्वाद साथ आभार व्र्क्त गदयछौँ । र्ो 
तीन बरे्ष राजस्व सधुार कार्यर्ोजना चिचिला गाउँपाललकाको राजस्व सधुारका लालग 
मागयदर्यक दस्तावेजको रूपमा रहेको छ । र्स राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको 
सकारात्मक यवश्लरे्षण गरी गाउँपाललकाले कार्ायन्वर्न गने यवश्वास ललइएको छ । 
परामर्यदाता  संस्थाको तफय बाट अहोरात्र रूपमा खटेर राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार 
गनुयहनेु टोलीनेता केदार दाहाल, यवज्ञ नरु्षराज शे्रष्ठ र यफल्ड अलधकृत खेमराज लनरौला 
यवरे्र्ष धन्र्वादका पात्र हनुहुनु्छ । 
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पररच्छेद–एक: पररिर् 

१.१ पषृ्ठभलूम   
नेपालको राज्र् संिालनको मूल संरिना संघ, प्रदेर् र स्थानीर् गरी तीन तहको हनुे तथा राज्र्र्चक्तको प्रर्ोग 
तीनै तहले कानून बमोचजम गने व्र्वस्था संयवधानले गरेको छ । संघ,  प्रदेर् तथा स्थानीर् सरकारलाई 
आ÷आफ्नो के्षत्रको यवकास कार्यलाई व्र्वचस्थत गरी जनिाहना अनरुूप सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन 
लगानी आवश्र्क पदयछ । र्सका लालग स्थानीर् तहलाई संघ र प्रदेर्बाट उपलब्ध हनुे यवलभन्न अनदुान तथा 
राजस्व वाँडफाँड 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 वैदेचर्क अनदुान वा सहर्ोग ललन 
सक्ने साथै नेपाल सरकारको सहमलत ललई यवत्त आर्ोगले लसफाररस गरेको सीमालभत्र रही आन्तररक ऋण 
ललन सक्ने समेत कानूनी व्र्वस्था रहेको छ । संवैधालनक अलधकार अनसुार स्थानीर् सरकारलाई आन्तररक 
आर् पररिालनको उल्लेख्र् अलधकार उपलब्ध रहेको भएता पलन सो अलधकारहरू कानून सम्मत, व्र्वचस्थत 
तथा न्र्ार्ोचित तररकाले स्थानीर् सरकारहरूले पूणयरूपमा पररिालन गनय सयकरहेका छैनन ्। जसको मखु्र् 
कारणहरूमा संघीर् र्ासन व्र्वस्था अनसुारको स्थानीर् तहको संरिना 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 संरिना, जनर्चक्त, व्र्बस्थापकीर् पक्षहरूलाई यवश्लरे्षण गदाय वतयमान अवस्थामा आन्तररक स्रोत 
पररिालनमा गाउँपाललकाको अवस्था कमजोर नै देचखन्छ । मलुकुमा संचघर्ता लाग ुभईसके पश्चात राजस्व 
पररिालन क्षमतामा यवगतको तलुनामा सधुार हदैु गएको भए तापलन कानून बमोचजम संघ, प्रदेर्, राजस्व 
वाँडफाँट र अन्र् यवलभन्न लनकार्हरूबाट प्राप्त हनुसक्न े अनदुानहरूको व्र्वस्थापन गदै आन्तररक राजस्व 
अलभबदृ्धी तथा पररिालन प्रयक्रर्ामा सधुार ल्र्ाउन अझै धेरै प्रर्ासको आवश्र्क्ता रहेको देचखन्छ । र्सै 
पररप्रके्ष्र्मा आफ्नो आन्तररक स्रोतलाई यवस्तारै मज्वतु बनाउँदै समग्र राजस्व संकलन तथा पररिालनलाई 
व्र्वचस्थत गनय चिचिला गाउँपाललकाले नेपाल सरकार संघीर् 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 गरेको छ ।  

 

१.२ राजस्व सधुार र्ोजनाको औचित्र्  
स्थानीर् सरकारलाई संयवधानले र्दएको अलधकार प्रर्ोग गरी अनसूुिी ८ मा रहेका २२ वटा प्रमखु कार्यक्षते्र 
लभत्रका चजम्मेवारीहरू परुा गनुयपने अवस्था छ । र्स प्रर्ोजनका लालग स्थानीर् सरकारलाई संघीर् तथा प्रदेर् 
सरकारबाट प्राप् त हनुे यवचत्तर् अनदुानका अलतररक्त स्थानीर् सरकारलाई आफ्नै राजस्वका आधारहरू तर्ार गने 



2 

 

अलधकार लनयहत रहेको छ । स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ घ अन्तर 
सरकारी यवत्त व्र्वस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४ अनसुार स्थानीर् तहलाई आफ्नो के्षत्रमा कर तथा गैर कर 
संकलन गनय सक्ने 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 खिय गनय नसयकरहेको अवस्थामा कर लगाउन ु पने आवश्र्क्ता नै महससु नहनु ु जस्ता कारणहरूले गदाय 
आफ्नो अलधकार के्षत्रलभत्र रहेर स्थानीर् तहहरूले अपेचक्षत रूपमा राजस्व संकलन गनय सयकरहेका छैनन ्। 
र्सरी स्थानीर् सरकारहरूले यवचत्तर् संचघर्ताको ममय अनसुार पूणयरुपमा अभ्र्ास गनय नसकेका अलधकार क्षते्र 
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 खिय धान्नका लालग र उनीहरूको सामथ्र्य वृयद्ध गनयका लालग पलन ती 
लनकार्हरूको आन्तररक राजस्व पररिालन क्षमतामा वयृद्ध गनुयपने आवश्र्कता अपररहार्य बन्न पगेुको छ । 
र्सका लालग स्थानीर् तहको राजस्व अलधकारका संभावनाहरूको खोजी गने, संभाव्र् के्षत्रको राजस्व 
पररिालनका लालग अवलम्बन गनुयपने नीलतगत, कानूनी र व्र्बस्थापकीर् सधुारका उपार्हरू पयहिान गरी 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन ेर ती सबै प्रर्ासका आधारमा आगामी र्दनमा पररिालन गनय सयकने वास्तयवक आन्तररक 
आर्को प्रक्षेपण गने कार्यका लालग राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको खाँिो रहेको देचखन्छ । 

 

१.३ र्ोजनाले राखेका उद्दशे्र्हरू  
गाउँपाललकाको आन्तररक आर्को यवद्यमान अवस्था, संभावना तथा पररिालनमा देचखएका समस्र्ाहरू न्रू्नीकरण 
गनय कार्यर्ोजना तजुयमा तथा सो को आधारमा आगामी ३ वर्षयको आर् प्रके्षपण गनुय र्स कार्यको प्रमखु उद्देश्र् 
हो । र्स कार्यका यवचर्ष्ट उद्देश्र्हरू देहार्अनसुार रहेका छन ्। 

  

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

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

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

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

❖ आन्तररक राजस्व पररिालनका लालग आवश्र्क नीलत तथा क्षमता यवकासको अवस्थाको पयहिान 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 क्रममा र्स सम्बन्धी सन्दभय सामाग्रीहरूको 
अध्र्र्न, सूिना संकलनका लालग आवश्र्क फारमहरूको तर्ारी, र्ाखागत तथ्र्ांकहरू संकलन,यवश्लरे्षण, 
अलभमखुीकरण तथा कार्यर्ाला गोष्ठीको आर्ोजना, सामयुहक छलफल, प्रस्ततुीकरण, अन्तवायताय, तथा स्थलगत 
अवलोकन लगार्तका यवलधहरू अपनाईएको लथर्ो । र्स कार्यर्ोजना तर्ारीका सन्दभयमा सम्पादन गररएका  
मखु्र्  कृर्ाकलापहरूलाई लनम्न ललचखत िार िरणमा वगीकरण गरी व्र्ाख्र्ा गररएको छ ।  

 

१.४.१ पयहलो िरणः सन्दभय सामाग्रीहरूको अध्र्र्नः  

र्स िरणमा राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यसँग सम्बचन्धत सन्दभय सामग्रीको अध्र्र्न गररएको लथर्ो 
। खासगरी र्स अगाडी भएका राजस्व अलभवयृद्ध सम्बन्धी अध्र्र्नहरू, प्रकार्नहरू, कार्य र्ोजनाहरू, राजस्व 
परामर्य सलमलतका लनणयर्हरू, पाललकाको नीलत तथा कार्यक्रम र प्रिललत काननुी व्र्वस्थाहरूको अध्र्र्न तथा 
यवष्लेर्षण गररएको छ । मखु्र्तः लनम्नानसुारका सन्दभय सामग्रीहरूको अध्र्र्न र आधार ललईएको छ । 

❖ नेपालको संयवधान, २०७२ 

❖ स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४ 

❖ अन्तर सरकारी यवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

❖ रायिर् प्राकृलतक स्रोत तथा यवत्त आर्ोग ऐन, २०७४ 

❖ स्थानीर् तहको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना सम्बन्धी र्दग्दर्यन २०७६ 

❖ गाउँपाललकाको आलथयक ऐन,  

❖ यवलनर्ोजन ऐन,  

❖ गाउँपाललकाको बायर्षयक नीलत, कार्यक्रम तथा बजेट 

❖ गाउँपाललकाको पाश्वयचित्र 

❖ संघ, प्रदेर्को नीलत, कार्यक्रम, जारी गररएका कार्ययवलध, लनदेचर्का तथा र्दग्दर्यनहरू 

 

१.४.२ दोस्रो िरणः अलभमखुीकरण तथा राजस्व सधुार र्ोजना तजुयमा कार्यर्ालाः  

गाउँपाललकाको राजस्व अलधकार तथा सधुार कार्यर्ोजना सम्बन्धमा लमलत २०७८ साल फागनु ८ गते 

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

राजस्वसँग सम्बचन्धत कमयिारीहरू र अन्र् सरोकारवालाहरूको उपचस्थलतमा अलभमखुीकरण तथा 

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

उपर्कु्त सहभागीहरू समावेर् गररएको लथर्ो । कार्यर्ालामा सहभालगहरूलाई लनम्न िारवटा समूह यवभाजन 
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गरी समूह अभ्र्ास गराईएको लथर्ो । समूहगत छलफलबाट आएका लनिोडलाई तपर्ील अनसुार जस्ताको 

तस्तै राचखएको छ । 

 

समूह नं.१   राजस्वका चर्र्षयकगत दर दार्रा र प्रक्षपेण 
/fhZjsf] 
lzif{s 

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

;dofjlw -
dlxgf ;fn_ lhDd]jf/L 

सम्पती कर सम्पचत्त कर कार्ायन्वर्नको प्रभावकाररता बयृद्ध 
गनुय पने 

२०७९ श्रावण  गाउँपाललका/ राजस्व 
र्ाखा/लेखा र्ाखा 

भलूम कर वा 
मालपोत 

बाँकी बक्र्ौता रकम अर्लु गने र वायर्षयक 
१० प्रलतर्तले बढाउन े

२०७९ श्रावण  राजस्व र्ाखा प्रमखु  

घर जग्गा 
वहाल कर 

सरकारी तथा गैर सरकारी संघ ससँ्थाहरू र 
व्र्वसार्ीहरूबाट र्रुू गने 

२०७९ श्रावण  गाउँपाललका/ राजस्व 
र्ाखा प्रमखु 

गैर कर राजस्व  वहाल यवटौरी र्लु्क उठाउन े २०७९ श्रावण  गाउँपाललका/राजस्व र्ाखा  

 

 

समहू कायय गरै्द सहभागीहरु 
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;d"x @= s/ /fh:j ;'wf/ of]hgf 

s/ /fh:jsf] 
lzif{s 

;'wf/sf nflu ug'{kg]{ sfo{x? 
;dofjlw -dlxgf 
;fn_ 

lhDd]jf/L 

सम्पचत्त कर • सम्पचत्त कर यवधेर्क सभाबाट पास गररएको र 
प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका लालग करदाता चर्क्षा 
कार्यक्रम जनस्तरमा संिालन गने 

080  श्रावण लेखा प्रमखु/ 
गाउँ कार्यपाललका 

भलूम कर / 
मालपोत 

• करदाता चर्क्षा कार्यक्रम संिालन 

• समर्मा कर लतने करदातालाइ प्रते्साहन तथा 
सम्मान गने 

• वडा वा गाउँपाललकाबाट ललने सयुवधाका लालग 
कर लतरेको प्रमाण पेर् 

079 भार गाउँ कार्यपाललका 

घर जग्गा 
बहाल कर 

• अलभमचुखकरण कार्यक्रम टोल स्तरमा संिालन 
गरी घर जग्गा बहाल कर अलनवार्य लाग ुगने 

079 भार  गाउँ कार्यपाललका 

व्र्वसार् कर • अलनवार्य व्र्वसार् दताय गनय प्ररेरत गने 

• दताय गररएका व्र्वसार्हरूलाई गाउँपाललकाले 
प्रदान गने सेवा सयुवधामा प्राथलमकता र्दन े

079 भार गाउँ कार्यपाललका 

जलडबटुी/कवा
डी र जीवजन्त ु
कर 

दार्रा बयृद्ध गने २०७९ श्रावण  गाउँ कार्यपाललका 

समहू कायय गरै्द सहभागीहरु 
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;d"x #= u}/s/ /fh:j ;'wf/ of]hgf 

u}/s/ /fh:jsf 
lzif{s 

;'wf/sf nflu ug'{kg]{ sfo{x? 
;dofjlw -
dlxgf ;fn_ 

lhDd]jf/L 

स्लेट, ढंुगा, लगट्टी, 
वालवुा एवम ्माटोजन्र् 
वस्तकुो यवक्री  

अरूण नदी, हाडँीखोला, लंखवुा खोलाबाट 
बालवुा संकलन गनय सयकने, बखे, माङमार्ा, 
ढाँडगाउँ िौतारा र पाखाबाट बाट लगट्टी ढंुगा 
सङ्कलन गने 

२०७९ 
श्रावण  

राजस्व र्ाखा प्रमखु 

काठ, दाउरा, जाराजरुी, 
दहत्तर, बहत्तर लबक्री, 
वन पैदावर 
(सामदुायर्क वनको) 
लबक्री 

र्दर्दङ तथा मत्सपोखरी देचख अलैंिी, 
अम्लीसो, रूराक्ष दाना यवक्री, वडा गत 
जडीबटुी, ग्रीन टी/ चिर्ा अहाले र चिचिला 
बजार तथा कागतेबाट र्लु्क उठाउन े

२०७९ 
श्रावण  

राजस्व र्ाखा प्रमखु 
वडा सलमलत 

मूल्र्ांकन सेवा र्लु्क, 
लसफारीस, प्रमाचणत 
तथा नक्सा पास दस्तरु 

लकडी यवक्री राजस्व संकलन कार्ायन्वर्न 
अलनवार्य काठ चिरानी प्रलत रूख 200 

२०७९ 
श्रावण  

राजस्व र्ाखा प्रमखु 

लसफारीर् प्रमाणीत 
तथा नक्सापास दस्तरु 

नक्सा पास गनय सयकने तथा वायर्षयक आर् 
प्रमाचणत बाट राजस्व संकलन गनय सयकन े

2080 
श्रावण 

भैलतक पवुायधार प्रमखु 
राजस्व र्ाखा प्रमखु 

व्र्वसार् कर व्र्सार् दताय र्सक्त गने, अरूण 3 
पररर्ोजनाको जग्गाको नयवकरण र 
व्र्वसार् कर संकलन 

२०८० 
श्रावण  

राजस्व र्ाखा प्रमखु, 
वडा सलमलत 

मनोरन्जन तथा साहसी 
खेलकुद सम्बन्धी सेवा 
तथा व्र्वसार्मा सेवा 
र्लु्क 

मनोरन्जन िचु्िे ढंुगा बन्जी जम्पीङ, 
र्ायफ्टीङ, धवुा छाँगा, मत्से पेखरी, बलथुाम 
डाँडा, यहरक पाकय , कप्तान े कुवा, देउराली 
रलमते डाँडा प्र्ाराग्लाइलडङ आर्द 

 

2079 
श्रावण बाट 

राजस्व र्ाखा प्रमखु 

पायकय ङ र्लु्क सडक ममयत लनचम्त र्ातार्ात वापत स्थानीर् 
कर उठाउन े

2079 
श्रावण  

राजस्व र्ाखा प्रमखु 

फोहोर मैला 
ब्र्वस्थापन 

चिचिला बजारबाट मालसक प्रलत घर रू २० 
का दरले र्रुू गने 

2079 
श्रावण  

यवपद ब्र्वस्थापन 
र्ाखा र राजस्व र्ाखा 
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;d"x $= /fh:j k|zf;g ;'wf/ of]hgf 

/fh:j k|zf;g ;'wf/sf nflu ug'{kg]{ sfo{x? ;dofjlw -dlxgf ;fn_ lhDd]jf/L 

राजस्व प्रर्ासन सम्बचन्ध स्पष्ट कार्यर्ोजना 
तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गने 

२०७९ श्रावण राजस्व र्ाखा 
र प्र प्र अ 

करदाता चर्क्षा सञ्चालन तथा यववरण 
सावयजलनक  

२०७९ भारबाट िौमालसक 
रूपमा लनरन्तर 

राजस्व र्ाखा 
प्रमखु 

करदाताहरूका लालग दण्ड तथा परुस्कार 
प्रणाली  

२०८० श्रावण प्र प्र अ 

राजस्व संकलन अधारमा कमयिारीलाई 
प्रोत्साहन 

२०८० असार देचख 
बायर्षयक लनरन्तर  

प्र प्र अ 

 

भकु्तानी प्रणाली सरलीकरण गने 
(E÷payment) 

२०८० श्रावण चिचिला 
गाउँपाललका 

तथ्र्ांक व्र्वस्थापन गने करदाताको संख्र्ा 
र अवस्था पत्ता लगाउन े

२०७९ श्रावण चिचिला 
गाउँपाललका 

राजस्व संकलन हनु सक्न े (दार्रा यवस्तार 
गनय सयकने के्षत्रमा पूवायधारको यवकास गने) 

२०८० श्रावण चिचिला 
गाउँपाललका 

समहू कायय गरै्द सहभागीहरु 
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कार्यर्ाला गोष्ठीमा समूह अभ्र्ासबाट आएका उल्लेचखत बुदँाहरू लगार्त व्र्चक्तगत धारणा राख्न े क्रममा 
पाललका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृत, वडाध्र्क्षहरू र कमयिारीहरूबाट व्र्क्त भएका संभायवत 
राजस्वका क्षेत्र तथा यक्रर्ाकलापहरू लनम्नानसुार प्रस्ततु गररएको छ : 

• हाट बजार सेवा र्लु्क उठाउन सयकन े

• खानेपानी महर्लु उठाउन सयकन े

• देउरालीको वहाल लबटौरी र्लु्क यवस्तार गने (5/7 घरको मात्र उठाएको) 
• यवज्ञापन कर, होलडयङ बोडय कर उठाउन सयकन े

• पायकय ङ्ग र्लु्क उठाउन सयकने 
• फोहोरमैला व्र्वस्थापनबाट उठाउन सयकन े

• लगभग 32 वटा घ बगयका व्र्वसार् मात्र दताय भएको र्सलाई अझ सबै व्र्वसार्ीलाई समेट्न ुपने  

• अलैिी लनकासी प्रलत केजी रू ७ ललने गरेको, अलैिी बायर्षयक १५०० मन लनकासी हनु्छ । 
अलैिीबाट बायर्षयक लगभग ७२ करोड लभलत्रन्छ । 

• गोललर्ा काठ (लकडी) प्रलत ट्रक २५०० ललने गरेको, बायर्षयक लगभग १२०० ट्रक बायहर जान्छ  

• रूराक्ष बायर्षयक लगभग २५०० केजी लनकासी हनु्छ । प्रलत केजी ८ का दरले छ । (वडा नं १ र 
५ मा मात्र रूराक्ष हनु्छ ) । वडा नं ५ को १ जनाले १.५ करोड र वडा नं १ को १ जनाले ५५ 
लाखको गत बर्षय लबयक्र गरेको देचखन्छ । र्ी २ वटा वडाबाट लगभग बार्षयक ७ करोड को रूराक्ष 
लबक्री भएको दचखन्छ । 

• सरसफाई र्लु्क उठाउन सयकन्छ (वडा नं १ चिचिला बजार र वडा नं ४ देउराली बजारमा मात्र 
सम्भावना छ) 

समहू कायय गरै्द सहभागीहरु 
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• वडा नं १, ३ र ४ को लसमानामा पने बलथुाम धालमयक तथा पर्यटयकर् स्थल २३५० मीटर उिाईमा 
रहेको र र्हाँ स्तपुा छ । र्हाँ भ्रू् टावर बनाउन सयकन्छ । ठूलो बदु्धको मूलतय बनाउन लडपीआर 
भएको छ । 

• वडा नं ४ कप्तानेमा यहरक पाकय  बन्दै छ । र्हाँ ढंुगामा मकाल ु यहमालको नक्सा बनाउन ेहो । 
संघको पर्यटन मन्त्रालर्बाट २ बरे्ष र्ोजनाका लालग ५ करोड बजेट परेको छ । र्ो के्षत्र पर्यटयकर् 
यहसावले राम्रो सम्भावना भएको के्षत्र हो । 

• वडा नं ४ कप्ताने पोखरी को काम भइरहेको छ । पर्यटक लभत्र्र्ाएर राजस्व बढाउन ेसम्भावना छ  

• वडा नं १ को ठूलो देउरालीमा लगभग २१०० मीटरको उिाइमा चिचिला देचख ठूलो देउराली हुँदै 
छ्याङकुटी सम्म पदमागय बनाउनको लालग लडपीआर भइसकेको, काम हनु बाँकी रहेको । पर्यटक 
लभत्र्र्ाएर राजस्व बढाउने राम्रो सम्भावना छ । 

• धुँवा छाँगा र नाग दह संरक्षण गरी पर्यटक लभत्र्र्ाएर राजस्व बढाउने राम्रो सम्भावना छ । 

• वडा नं २ को िचु्िे ढंुगामा संरक्षण गरी पाकय  बनाएको छ । पर्यटक लभत्र्र्ाएर राजस्व बढाउन ेराम्रो 
सम्भावना छ। 

• पोखरी गाउँको पोखरी भने्न ठाउँमा प्रदेर्को बजेटले संरक्षण गरी काम हुँदै गरेको । पर्यटक प्रवद्धयन 
गनय सयकने । 

• वडा नं ४ मत्स्र्पोखरीलाई ब्र्वचस्थत गरी पर्यटन प्रवद्धयन गनय सयकने । 

• राजस्वको संकेत नं अनसुारको सबै तथ्र्ांक देचखदैन । 

• र्स आ.ब. भन्दा २ मयहना अगाडी बाट मात्र अनलाइन र्रुू भएकोले गत आ.ब. को तथ्र्ांक 
एकमषु्ठमा मात्र देचखन्छ । 

• राजस्व प्रर्ासनमा िहुावट छैन । वडामा उठेको हप्ता र्दन लभत्रमा जम्मा गरीसक्न ेलनर्म छ । 

• राजस्वको दरवन्दी अनसुार कमयिारी नभएको । सान्दलभयक नहनुे भएपलन जनर्क्ती अभावका कारण 
आ ले प ले नै राजस्व र्ाखा हेरररहेको । 

संभायवत राजस्व सधुारका मालथ उल्लेचखत बुदँा तथा सझुावहरूलाई र्स राजस्व सधुार कार्य र्ोजनाको 
प्रस्तायवत कार्यक्रमहरूमा समावेर् गररएको छ । 

 

१.४.३ तेस्रो िरणः तथ्र्ाकं तथा सूिना संकलन र यवश्लरे्षण  

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

संकलन फारम प्रर्ोग गरी आवश्र्क सूिनाहरू संकलन र यवश्लरे्षण गररेएकोछ । सूिना संकलन 

फारमको नमनुा अनसूुिीमा र्दईएको छ । तथ्र्ांक तथा सूिना संकलनमा समावेर् गररएका मूख्र् 

क्षेत्रहरू लनम्न रहेका छनः्  

• राजस्व प्रर्ासनको वतयमान अवस्था  

• राजस्व पररिालनका लालग अबलम्बन गररएका नीलतगत व्र्वस्थाहरू  
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• कम्तीमा यवगत तीन आलथयक वर्षयहरूको अनमुालनत तथा र्थाथय आर् यववरण  

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

• आन्तररक आर् संकलनको संभायवत नर्ाँ के्षत्रहरू सम्बन्धी तथ्र्ांक तथा सूिना 
• राजस्व सधुारका लालग गनुयपने कार्यहरू तथा सोको चजम्मेवारी, आर्द । 

 

१.४.४ िौथो िरणः राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ारी तथा राजस्व प्रके्षपण  

क.  तथ्र्ाङ्क यवश्लरे्षण तथा मस्र्ौदा कार्यर्ोजना तर्ारी  

समूहगत छलफल, अध्र्र्नबाट प्राप्त तथ्र्ांक तथा सूिनाहरूलाई 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 प्रारचम्भक मस्र्ौदा तर्ार 
गररएको छ ।   

 

ख. मस्र्ौदा कार्यर्ोजना सम्बचन्धत पक्ष समक्ष पेर्  

मस्र्ौदा प्रलतवेदन कार्यक्रमका मखु्र् सरोकारपक्षहरू चिचिला गाउँपाललका समक्ष आवश्र्क सझुाव 
तथा सल्लाहका लालग पेर् गररएको लथर्ो ।  

 

ग.  अचन्तम कार्यर्ाला गोष्ठीको आर्ोजना  

गाउँपाललकाको आर्ोजनामा लमलत २०७९।०२।२९ मा “राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा” मस्र्ौदा 
प्रलतवेदन प्रस्तलुत तथा सझुाव संकलनका लालग एक र्दने कार्यर्ाला संिालन गररएको लथर्ो । उक्त 
कार्यक्रममा गाउँपाललकाका अध्र्क्ष लगार्त अन्र् जनप्रलतलनधी तथा कमयिारीहरू, राजनीलतक दलका 
प्रलतलनलधहरू, राजस्व परामर्य सलमलतका सदस्र्हरू समेत सहभागी लथए । कार्यक्रममा प्रायवलधक 
टोलीको तफय बाट मस्र्ौदा प्रलतवेदनका मखु्र् यवर्षर्वस्तहुरू प्रस्ततु गररएको लथर्ो । प्रस्तलुतका 
यवर्षर्वस्तहुरू उपर यवस्ततृ रूपमा छलफल गरी सहभागीहरूबाट प्राप्त सझुावहरू संकलन गररएको 
लथर्ो ।  

  

घ. अचन्तम प्रलतवेदनको तर्ारी र हस्तान्तरण   

कार्यक्रमका मखु्र् सरोकारवाला पक्षहरूले मस्र्ौदा प्रलतवेदन अध्र्र्न गरी सझुाव तथा सल्लाहहरू 
प्रदान गनुयभएको लथर्ो । त्र्सैगरी मस्र्ौदा प्रस्तलुत तथा छलफल कार्यक्रमबाट पलन यवलभन्न सझुाव 
तथा सल्लाहहरू प्राप्त भएको लथर्ो । र्सरी गाउँपाललका र प्रदेर् प्रचर्क्षण केन्रबाट मस्र्ौदा प्रलतवेदन 
उपर प्राप्त पषृ्ठपोर्षणहरू समेतलाई समावेर् गरी र्ो अचन्तम प्रलतवेदन तर्ार गरी गाउँपाललका र प्रदेर् 
प्रचर्क्षण केन्र समक्ष पेर् गररएको छ ।   
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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 सूिनाको अभाव, सीलमत समर्का कारण र्स अध्र्र्नका सीमाहरू देहार् अनसुारका 
रहेका छनः्  

 

• अध्र्र्न तथा यवश्लरे्षण कार्य प्रमखु रूपमा कार्ायलर्को अलभलेख, दस्तावेज प्रलतवेदन तथा र्द्वतीर् 
स्रोतहरूबाट प्राप्त तथ्र्ाङ्क तथा सूिनाहरूको आधारमा गररएको छ । र्सका अलतररक्त गाउँपाललकाका 
सम्बचन्धत प्रलतलनलधहरू, कमयिारीहरू तथा अन्र् सरोकार पक्षहरूसंग भएको छलफलबाट प्राप्त 
सूिनाहरूमा आधाररत छ । 

• गाउँपाललकाको आन्तररक आर् तथा स्रोत पररिालन सम्बन्धी अध्र्र्नको लालग उपलब्ध गराइएको 
फाराम अनसुार प्राप्त तथ्र्ाङ्कहरू यवलभन्न कार्ायलर्हरूको अलभलेख तथा आचंर्क स्थलगत अध्र्र्नवाट 
संकलन गररएको छ । तथ्र्ांक संकलनको लालग यवस्ततृ स्थलगत सभेक्षण कार्य भएको छैन ।  

• गाउँपाललकाको जनसंख्र्ा तथा आलथयक गलतयवलधमा हनु ेवृयद्ध, पाललकाको सेवामा हनुे वृयद्ध र नागररक 
सन्तयुष्टमा हनु े वृयद्ध, मूल्र्ांकन दरमा हनुे वृयद्ध तथा राजस्वका दरको पनुरावलोकन आर्द 
कृर्ाकलापहरूले भयवष्र्को राजस्व संकलनमा असर गने भए तापलन र्ी तथ्र्हरू उपलब्ध नभएकोले 
आर् प्रके्षपणमा आधार ललन सयकएको छैन । 

• र्ो चिचिला गाउँपाललकाको ३ बरे्ष राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको रूपमा लसलमत रहेको छ । 
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पररच्छेद–दईु: गाउँपाललकाको संचक्षप्त पररिर् 

 

२.१ पररिर् 

 चिचिला गाउँपाललका नेपालको संलबधान अनसुार  राज्र् पनुसंरिना हुँदा संखवुासभा चजल्लाका उत्तरका 
सायवक र्दर्दङ र मत्स्र्पोखरी गा. यव.स. हरू समावेर् गरी गठन भएको हो । र्ो प्रदेर् नं. १ अन्तगयतका 
यवलभन्न १३७ वटा स्थानीर् तहहरू मध्रे् एक सानो र महत्वपूणय गाउँपाललका  हो । चिचिला नामकरण 
सम्बन्धमा यवलभन्न भनाईहरू रहेका छन ्जसमध्रे् एउटा प्रिललत भनाई अनसुार अयहलेको चिचिला बजारको 
छेउमा रहेको ठूलो ढुङ्गामा एकजना राई कन्र्ाले दैलनक रूपमा चिच्र्ाएर गीत गाउने भएकाले र्स के्षत्रको 
नाम चिचिला रहेको र राज्र् पूनयसंरिना गने क्रममा र्यह रमणीर् र पर्यटकीर् स्थल  चिचिला गाउँको  
नामबाट र्स गाउंपाललकाको नाम चिचिला रहन गएको हो । ऐलतहालसक रूपमा र्ो के्षत्र नेपाल लतब्बत र्दु्ध 
भएको क्षेत्र हो । भौगोललक रूपमा यवकट भएतापलन सामाचजक, साँस्कृलतक र  रहनसहनले भररपूणय र्स 
गाउंपाललका वातावारणीर् दृयष्टकोणले बसोबासको लालग उत्कृष्ट रहेको छ ।  

 

२.२ भौगोललक अवचस्थलत 
र्ो पाललका भौगोललक रूपमा ८७˚०८'३९" देखी ८७˚१७'४९" पूवी देर्ान्तर र २७˚२६'१५" देचख 
२७˚३१'४१" उत्तरी अक्षांर् र समरुी सतहबाट ५०२ लम.को उिाई देचख २२९८ लम.उिाई सम्म  फैललएको 
छ । र्ो गाउँपाललकाको सवै भभुाग पहाडी र केयह लभरालो धरातललर् भ–ुबनोट रहेको छ । संखवुासभा 
चजल्लाको मध्र्भागको उच्ि पहाडी भागमा अवचस्थत र्स गाउँपाललकाको कुल के्षत्रफल ८८.५३ वगय 
यक.लम.मा फैललएको गाउँपाललका हो । र्स गाउँपाललकाको िारैलतरको सीमाना तपर्ील अनसुार प्रस्ततु 
गरीएको छ । 

      पूवय :          सभापोखरी  गाउंपाललका 
      पचश्चम :          लसललिोङ गाउँपाललका 
      उतर :            मकाल ुगाउंपाललका 
  दचक्षण :         सभापोखरी गाउँपाललका र  

            खाँदबारी नगरपाललका 
  

२.३ राजनैलतक एवम ्प्रर्ासलनक यवभाजन 

र्स पाललकाको प्रर्ासलनक यवभाजन र्स 
प्रकार रहेको छ :    

• प्रदेर् :           १ नं 

• चजल्ला :        संखवुासभा 
• पाललकाको कार्ायलर् :   चिचिला 
• वडा संख्र्ा   :     ५ वटा 

नेपाल सरकारले लमलत २०७३।११।२७ मा देहार् बमोचजम प्रर्ासकीर् यहसावमा र्स गाउँपाललका तत्काललन 
मत्स्र्पोखरी र दीदीङ गाउँ यवकास सलमलतहरूलाई समेटेर लनमायण गररएको हो । जनु वडागत रूपमा लनम्न 
अनसुार रहेको छ । 

 

चित्र न.ं १: चिचिला गाउँपाललकाको नक्सा 
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         ताललका नं. १ चिचिला गाउँपाललकाको वडा यवभाजन 

क्र.सं. नर्ाँ वडा समावेस गा.यव.स जनसंख्र्ा 
 

१ १ मत्स्र्पोखरी १,२ र दीदीङ २ 1534 

२ २ दीदीङ (१ देचख ५) 2223 

३ ३ दीदीङ (७ देचख ९) 1065 

४ ४ मत्स्र्पोखरी (३ देचख) 1557 

५ ५ मत्स्र्पोखरी (६ देचख ९) 2581 

जम्मा   ८९६० 

 

 २.४ जनसंख्र्ाको अवस्था  

र्हाँको जम्मा जनसंख्र्ा ८९६० रहेको छ । र्स गाउंपाललका के्षत्रलभत्र यहन्द,ु बौद्ध, यक्रचस्िर्न र यकरातँ 
धमयका मालनसहरूको बसोवास रहेको छ । र्स गाउंपाललका के्षत्रलभत्र दर्ैँ,  लतहार, साउने सग्रातँी, संसारी पूजा, 
ल्होसार, िाक्िाकुर, उधौली लगार्तका  िाडपवयहरू  मनाउन े गररन्छ । िामललंग, दालछररंग, खाललंग, राई लगार्त 
र्ेपाय, तामांग, यवश्वकमाय र दमाई जातीहरूको वाहलु्र्ता रहेको छ । चिचिला गाउँपाललकाको वडानसुारको 
के्षत्रफल, घरधरुी, जनसंख्र्ा सम्बन्धी यववरण देहार् अनसुार प्रस्ततु गररएकोछ । 

 

ताललका नं. २ वडा अनसुार जनसंख्र्ा यवतरण 

वडा घरसं
ख्र्ा परुूर्ष मयहला जनसं

ख्र्ा 
लैंलगकअनपुा
त 

और्षतपररवा
र 

क्षेत्रफल 
(व.की. .लम.) 

जनघनत्वप्रलत 
वगय यक.लम. 

१ 
302 809 725 1534 112 5.08 17.39 88.21 

२ 
389 1150 1073 2223 107 5.71 21.99 101.09 

३ 
210 548 517 1065 106 5.07 16.30 65.33 

४ 
329 768 789 1557 97 4.73 15.71 99.09 

५ 
426 1327 1254 2581 106 5.92 17.14 127.35 

जम्मा 1656 4602 4358 8960 106 5.35 88.54 96.70 

स्रोतः चिचिला गाउँपाललकाको पाश्वयचित्र २०७६ 

 

  ताललका नं. ३ जातीर् आधारमा जनसंख्र्ाको यववरण 

जातजाती 

वडा अनसुार जनसंख्र्ा वडागत 
जम्मा प्रलतर्त 1 2 3 4 5 

बाहनु 10     6 9 25 0.3% 
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जातजाती 

वडा अनसुार जनसंख्र्ा वडागत 
जम्मा प्रलतर्त 1 2 3 4 5 

क्षेत्री 133 1   4 5 143 1.6% 

दललत 113 23 10 29 37 212 2.4% 

दमाइ     19 18 5 42 0.5% 

दराइ     7   30 37 0.4% 

घले 1     10 340 351 3.9% 

कामी   64   4 45 113 1.3% 

मगर 4     3   7 0.1% 

राई 634 1261 939 392 1489 4715 52.6% 

साकी         14 14 0.2% 

तामाङ   1   29 2 32 0.4% 

गरुूङ 626 131   874 601 2232 24.9% 

र्ेपाय 1 629 71 181   882 9.8% 

कुलङु 1 40     2 43 0.5% 

थलुङु 9 18       27 0.3% 

खाललङ   6 4 5   15 0.2% 

भायहंग     14     14 0.2% 

अन्र्   42   १2   ५४ 0.5% 

जम्मा 1534 2223 1065 1557 2581 8960 100.0% 

  स्रोतः गाउँ पाश्वयचित्र, २०७६ चिचिला  
 

२.५ सडक र्ातार्ात तथा यवकासका पूवायधार 
 

सडक र्ातार्ात सयुवधाको दृचष् टकोणले हेदाय र्ो गाउँपाललका दगुयम नै देचखन्छ । यवराटनगर यकमाथाङका 
जोड्ने कोर्ी राजमागयले चजल्ला सदरमकुाम खाँदबारीसँग कचच्ि सडक माफय त र्स पाललकाको केन्र 
चिचिला बजारलाई जोडेको छ । चिचिला बजारको लबिभागबाट जाने र्ो राजमागयको दार्ाँ बार्ाँ 
दवैुतफय का बचस्तहरूमा सडक यवस्तार भएको छ तर र्ी सडकहरू प्रार् मौसमी मात्र छन ्। कचच्ि भएपलन 
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सवै वडाहरूमा सडकको पहुँि भएकाले र्स के्षत्रको स्थानीर् कृयर्ष उपज बजारसम्म ढुवानी गनय सहजता 
आएको छ । र्हाँ उत्पादन हनुे खाद्यान्न बाली, अलैँिी, काठको लकडी लगार्तका सामाग्री ढुवानी तथा 
यवक्री यवतरणका कारण स्थानीर् अथयतन्त्र सवल हुदैँ गएको देचखन्छ ।  

 

चर्क्षा के्षत्रमा खासै ठुलो जनिाप तथा भौगोललक यवकटताले गदाय उच्ि चर्क्षालर्हरूको उपलब्धता 
नरहेको अवस्था भएतापलन र्हाँ रहेका ४ बटा माध्र्लमक र १६ वटा आधारभतु यवद्यालर्मा उल्लेखलनर् 
यवद्याथी तथा भौलतक तथा रै्चक्षक सामाग्रीको उपलब्धता रहेको पाइन्छ । यवकट भौगोललक अवस्था 
रहेतापलन स्वास्थ्र् सेवा तथा सयुवधा तथा जनर्चक्तको अवस्था सन्तोर्षजनक रूपमा नै रहेको छ । तथापी 
जयटल प्रकृलत स्वास्थ्र् समस्र्ाहरू आईपदाय चजल्ला सदरमकुाम तथा अन्र् सयुवधार्कु्त अस्पतालमा जानपुने 
बाध्र्ता रहेको छ । खानेपानी तथा यवद्यतुको उपलब्धता भन े सन्तोर्षजनक नै रहेको पाइन्छ । 
जनजीवनको मखु्र् आलथयक स्रोत कृयर्ष उत्पादनमा आधलुनकीकरण र व्र्वसायर्कता आउँदै गएको छ । 
पर्यटकीर् गन्तव्र्को रूपमा यवकास भइरहेको चिचिला बजार, ऐलतहालसक मच्छेपोखरी, अरूनथान, गोगन े
लगार्तका ठाउँहरू पलन पाललकाको आम्दानीको मखु्र् श्रोतहरू बन्न सक्ने देचखन्छ ।   

 

२.६ मानव संसाधनको अवस्था 
स्थानीर् तहको दोस्रो लनवायिनबाट लनवाय चित जनप्रलतलनलधहरू माफय त ् गाउँपाललकाको कार्य संिालन हुदैँ 
आईरहेको छ । र्स गाउँपाललकामा रहेका ५ वटा वडामा लनवायचित तथा मनोलनत सदस्र्हरू सयहत जम्मा 
२९ जना गाउँसभा सदस्र्हरू रहेका छन ्। त्र्सैगरी गाउँ कार्यपाललकाको दैलनक कार्यसम्पादनका लालग 
यवलभन् न यवर्षर्गत क्षमता सयहत अलधकृत तथा सहार्क स्तरका कमयिारी कार्यरत छन ्। र्स पाललकाको 
संगठन संरिना र र्हाँ कार्यरत कमयिारीहरूको यववरण तपर्ील अनसुार प्रस्ततु गररएको छ । 
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ताललका ४. गाउँपाललकाका कमयिारीहरूको यववरण 

क्र.स. पद संख्र्ा 
१ प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृत १ 

२ र्ीक्षा अलधकृत १ 
३ लेखा अलधकृत १ 
४ ईचन्जलनर्र १ 
५ सव ईचन्जलनर्र तथा अ. सव ईचन्जलनर्र ८ 
६ अलधकृत छैठौँ १ 
७ जनस्वास्थ्र् लनरीक्षक १ 
८ सूिना प्रयवधी अलधकृत (छैठौ) १ 

९ लेखापाल १ 
१० सहार्कस्तर िौँथो ३ 
११ रोजगार संर्ोजक १ 
१२ पर् ुतथा कृयर्ष प्रायवलधक २ 
१३ एम. आई. एस. अपरेटर १ 

१४ समयवनी १ 
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क्र.स. पद संख्र्ा 
१५ स्टाफ नसय १ 

१६ जनस्वास्थ्र् लनरीक्षक १ 
१७ सहार्कस्तर पाँिौँ ३ 
१८ हेल्थ अलसस्टेण्ट १ 
२० सामाचजक पररिालक १ 
२१ आन्तररक लेखा परीक्षक १ 
२२ यफल्ड सहार्क, सपुररवेक्षक, प्रायवलधक सहार्क ३ 
२३ ड्राइभर तथा का.स. ८ 

जम्मा ४४ 

 

र्स गाउँपाललकाको संगठन संरिनामा प्रर्ासन, र्ोजना तथा अनगुमन र्ाखा अन्तगयत अलधकृतस्तर छैठौँ 
र्ा सहार्कस्तर पाँिौँको दरवन्दी साथ राजस्व उपर्ाखाको व्र्वस्था गररएको छ तर हालसम्म उक्त 
उपर्ाखा यक्रर्ार्ील नभएको र राजस्वको काम हेने गरी आ.ले.प. उज्वल बस्नेतलाई अस्थार्ी चजम्मेवारी 
र्दइएको छ । र्ाखाको छुटै्ट कार्यकक्ष तथा भौलतक सामाग्रीहरूको समेत व्र्वस्थापन भएको छैन । र्ी 
सवै व्र्वस्थापन नभए तापलन राजस्व प्रर्ासनमा कम्प्र्टुर सफ्टवेर्र प्रणाली तथा कम्प्र्टुर यवललङ प्रणाली 
भने र्रुू भइसकेको छ । 

 

२.७ भौलतक सम्पलतको अवस्था 
चिचिला गाउँपाललकाको कार्ायलर् वडा नं १ चिचिलामा रहेको छ । गाउँपाललकाको आफ्नै भवन लनमायण 
भईनसकेकाले हाल भाडामा रहेकोछ । वडा कार्ायलर् भवन, स्वास्थ्र् ईकाई भवन, पर्सेुवा केन्र भवन, 
कृयर्ष सेवा केन्र भवन गाउँपाललकामा रहेका महत्वपूणय सरकारी भवनहरू हनु । गाउँपाललकाको सम्पलतको 
यववरण तलको ताललकामा प्रस्ततु गररएको छः 
 

ताललका ५ गाउँपाललकाको अिल सम्पलतको यववरण 

क्र.स. यववरण एकाई 
१ वडा कार्ायलर् भवन ५ 

२ स्वास्थ्र् कार्ायलर् भवन ५ 
३ बाह्य खोप केन्र/स्वास्थ्र् ईकाई भवन ५ 
४ स्वालमत्वमा रहेको जम्मा जग्गा  कररव ७५ रोपनी  

५ जीप गाडी २ थान,  १ वटा मात्र िाल ु
६ मोटरसाईकल १० वटा 
७ एम्बलेुन्स १ वटा 
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पररच्छेद÷तीनः स्थानीर् तहको राजस्व अलधकार तथा आर् सम्भाव्र्ता 

प्रिललत काननुी व्र्वस्था अनसुार गाउँपाललकाको आन्तररक आर् पररिालनको सम्भाव्र्तालाई तलको 
उपखण्डहरूमा र्ीर्षयकगत रूपमा यवश् लेर्षण गररएको छ । र्सबाट गाउँपाललकाको आन्तररक आर् पररिालनको 
यवद्यमान अवस्था तथा सम्भावनाको यवस्ततृ यवश् लेर्षण भई पयहिान गररएका 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 
▪ सम्पलत कर  
▪ भलूमकर (मालपोत) 
▪ घर बहाल कर 
▪ सवारी साधन कर 
▪ व्र्वसार् कर 
▪ मनोरन्जन कर 

▪ सेवा र्लु्क दस्तरु 
▪ घर जग्गा रचजष् टे्रर्न र्लु्क 

▪ पर्यटन र्लु्क 

▪ यवज्ञापन कर 
▪ दण्ड जररवाना 

 
संघीर् काननु (स्थानीर् सरकार संिालन ऐन, २०७४) अनसुार स्थानीर् तहलाई लनम् नानसुार आर् संकलन गने 
अलधकार प्रदान गरेको छ । 

 
क) गाउँपाललकाको एकल अलधकार 
अ) कर 
▪ सम्पचत्त करः आफ्नो के्षत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरले ििेको जग्गामा सम्पचत्त कर लगाई 

बाँकी जग्गा र घर नभएका अन्र् जग्गामा भलूम कर (मालपोत) लगाउन ुपने । “घरले ििेको 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, सम्पचत्त कर लगाएको अवस्थामा भलूमकर (मालपोत) लगाउन नपाइने । (आलथयक यवधेर्क २०७५ 
बाट संर्ोलधत व्र्वस्था) 

▪ घर जग्गा बहाल करः कुनै व्र्चक्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 
कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आचंर्क तवरले बहालमा र्दएकोमा । 

▪ व्र्वसार् करः पूजँीगत लगानी र आलथयक कारोबारको आधारमा । 

▪ सवारी करः टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, यवद्यतुीर् ररक्सामा । 
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▪ 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 संिालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी 
जग्गामा बनेका संरिनाको उपर्ोग बापत । 

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

इ) सेवा र्लु्क 

▪ आफ्नो के्षत्रलभत्र संिालनमा रहेका केवलकार, टे्रयकङ्ग, कार्यकङ्ग, बंजी जम्प, चजपफ्लार्र, प्र्ाराग्लाइलडङ्ग 
आर्द मनोरंजन तथा साहसी खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा । 

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

▪ अिल सम्पचत्त वा अन्र् कुनै यवर्षर्को मूल्र्ांकन सेवा र्लु्क । 

▪ लसफाररर् सम्बन्धी कुनै सेवा र्लु्क । 

ई) दस्तरु 
▪ दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरुः 

• एफएम रेलडर्ो संिालन, “घ” वगयको लनमायण इजाजत पत्र, यवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका 
व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्रायवलधक चर्क्षा तथा व्र्वसायर्क ताललम, ट् र्सुन, कोचिङ, और्षलध 
पसल, प्लयटङ्ग । 

• ढुङ्गा, लगट्टी, वालवुा, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेटजस्ता वस्तकुो सभेक्षण, उत्खनन ्तथा उपर्ोग 

▪ नक्सा पास दस्तरु 
▪ पंजीकरण व्र्वस्थापन दस्तरु 
▪ वडामाफय त ्गररन ेलसफाररर् तथा प्रमाचणत दस्तरु 

 

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

तोयकएको पररमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा एवम ्माटोजन्र् वस्तकुो लबक्री गनय सक् ने । 

▪ गाउँपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्रको सावयजलनक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ दाउरा, जराजरुी, दहत्तर 
बहत्तर आर्दको लबक्री गनय सक् ने । 

▪ र्स्तो लबक्रीबाट प्राप् त रकम गाउँपाललकाको संचित कोर्षमा जम्मा गनुयपने । 

 
 



 

20 

ऊ) सामदुायर्क वनबाट आर् प्राप् त गने  
▪ सामदुायर्क वन उपभोक्ता सलमलतले वन पैदावार लबक्री तथा उपर्ोग सम्बन्धी आफ्नो वायर्षयक कार्यर्ोजना 

बनाई गाउँपाललकाबाट स्वीकृत गराउन ुपने । 

▪ वन पैदावारको लबक्री वापत प्राप् त हनुे रकमको दर् प्रलतर्त रकम सम्बचन्धत गाउँपाललकाको संचित 
कोर्षमा जम्मा गनुयपने । 

 

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

▪ स्थानीर् साना सतह तथा भलूमगत लसंिाई सेवा र्लु्क 

▪ स्थानीर् स्तरमा जडीबटुी तथा गैरकाष् ठ वन पैदावार उत्पादन, संकलन, प्रर्ोधन र बजार ब्र्वस्थापन 
▪ जनरल अस्पताल, नलसयङ्ग होम, लनदान केन्र र स्वास्थ्र् संस्थाको दताय, संिालन अनमुलत 
▪ स्थानीर् सावयजलनक र्ातार्ातको रूट अनमुलत, नवीकरण 

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

▪ स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताय 
 

संघीर् काननु (अन्तर सरकारी यवत्त व्र्वस्थापन ऐन २०७४) ले स्थानीर् तहलाई लनम् न अनसुार यवत्तीर् अलधकार 
प्रदान गरेको छः 
 
१) एकल कर प्रर्ासन सम्बन्धी व्र्वस्था (आलथयक ऐन २०७५ बाट संर्ोलधत व्र्वस्था) 

क) सवारी साधन करको दर प्रदेर्ले लगाउने र उठाउने । तर टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र यवद्यतुीर् 
ररक्सामा सवारी साधन करको दर गाउँपाललका वा नगरपाललकाले लगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रचजष् टे्रर्न र्लु्कको दर प्रदेर्ले लगाउने र गाउँपाललका वा नगरपाललकाले उठाउने । 

ग) मनोरन्जन करको दर प्रदेर्ले लगाउने र नगरपाललका वा गाउँपाललकाले उठाउने । 

घ) यवज्ञापन करको दर गाउँपाललका वा नगरपाललकाले लगाउने र उठाउने । 
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(ख), (ग) र (घ) बमोचजमको करबाट उठेको रकममध्रे् ६० प्रलतर्त रकम गाउँपाललका वा 
नगरपाललकाको संचित कोर्षमा जम्मा गरी ४० प्रलतर्त रकम मालसक रूपमा प्रदेर् संचित 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 गररने । 

▪ आर्ोगले लनधायरण गरेको आधार र ढाँिा बमोचजम प्रदेर् सरकारले स्थानीर् तहलाई वाँडफाँट 
गने । 

▪ प्रदेर्ले मालसक रूपमा सम्बचन्धत स्थानीर् संचित कोर्षमा जम्मा गनुयपने । 

 
२) राजस्व बाडँफाटँ 

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

• आर्ोगले लनधायरण गरेको आधार र ढाँिा बमोचजम बाँडफाँट हनुे । 

• स्थानीर् संचित कोर्षमा मालसक रूपमा प्राप् त हनुे । 

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

• प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त हनु ेरोर्ल्टी वायर्षयक रूपमा प्राप् त हनु े
 

३) अनदुान 

• यवत्तीर् समानीकरण अनदुानः खियको आवश्र्कता र राजस्वको 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) वैदेचर्क सहार्ता तथा आन्तररक ऋण 

• नेपाल सरकारको पूवय स्वीकृलत ललएर मात्र वैदेचर्क अनदुान वा सहर्ोग ललन वा बैदेचर्क अनदुान वा 
सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय गराउन सक् ने । 

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

• नेपाल सरकारसँग मनालसव कार्यका लालग ऋण ललन सक् ने । 



 

22 

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

 
▪ कर लगाउँदा राचष् ट्रर् 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 नःे कूटनीलतक लनर्ोग, कूटनीलतज्ञ, वैदेचर्क ऋण वा सहार्ताबाट संिाललत पररर्ोजनाबाट हनु े
पैठारी, सामयुहक वा संर्कु्त आवासको लबक्री नभएको स्टक, सामयुहक आवासको सावयजलनक उपर्ोगको 
क्षेत्र । 

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

३.२ गाउँपाललकाको आन्तररक आर् पररिालनको वतयमान अवस्था   
चिचिला 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 चर्र्षयकहरूको पररिालन 
अवस्थाको यवश् लेर्षण गररएको छ । र्सले गाउँपाललकामा सम्भावना भएका आर् चर्र्षयकहरूको संभाव्र्ता, 
संकलनको अवस्था तथा दर लनधायरणको अवस्थालाई थप प्रस् ट पादयछ । 

 
ताललका नं. ६ गाउँपाललकाको आन्तररक आर् पररिालनको वतयमान अवस्था  
क्र.स. आर्का चर्र्षयकहरू संभावना दर संकलन 
क करतफय     
१ सम्पलत कर √ √ x 

२ भलूमकर (मालपोत) √ √ √ 

३ घरजग्गा वहाल कर √ √ x 
४ सवारी कर÷टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा x x x 

५ व्र्वसार् कर √ √ x 
६ जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर,  √ √ √ 
७ यवज्ञापन कर √ √ x 

८ मनोरन्जन कर √ √ x 

ख गैरकरतफय     

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

√ √ x 

२ वहाल यवटौरी र्लु्क √ √ √ 
३ सरकारी सम्पलतको वहालबाट प्राप् त आर् √ √ √ 

४ पर्यटन र्लु्क √ x x 

५ अन्र् यवक्रीबाट प्राप् त रकम   x x x 

६ सरकारी सम्पलत (राजपत्र, पसु्तक, नक्र्ा, आर्द) √ x x 
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क्र.स. आर्का चर्र्षयकहरू संभावना दर संकलन 
को यवक्रीबाट प्राप् त आर् 

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

√ x x 

८ दहत्तर बहत्तर x x x 

९ न्र्ायर्क दस्तरु (न्र्ायर्क सलमलतको समेत) √ √ √ 

१० अन्र् प्रर्ासलनक र्लु्क (बोलपत्र फाराम यवक्री 
समेत) 

√ √ √ 

११ पायकय ङ र्लु्क √ x x 

१२ लसफाररस दस्तरु √ √ √ 
१३ व्र्चक्तगत घटना दताय यवलम्व दस्तरु √ √ √ 
१४ नाता प्रमाचणत दस्तरु √ √ √ 
१५ अन्र् दस्तरु √ √ √ 
१६ व्र्वसार् रचजिेर्न दस्तरु √ √ √ 
१७ अन्र् राजस्व (मालथका चर्र्षयकमा नपरेका)    
 

गाउँपाललकामा उल्लेचखत मध्रे् करका र्ीर्षयकतफय  मालपोत संकलन भएको देचखन्छ । घरजग्गा वहाल करतफय  
असलुी नभएको देचखएको छ । जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर तथा स्लेट, ढंुगा, लगट्टी, वालवुा एवं माटोजन्र् 
वस्तकुो यवक्री तथा लनकासी  लगार्तका के्षत्रमा स्थानीर् तहले कर लगाउन सक्ने व्र्वस्था भए तापलन धेरै 
जसोमा दर मात्र लनधायरण भएको छ तर संकलन भएको देचखदैन । ब्र्वसार् दताय गदाय नै व्र्वसार् कर 
ललइएको छ तर सालबसाली उठाउन ेतथा नयवकरण गने कार्य अझै प्रभावकारी बनाउन ुपने छ । त्र्सैगरी 
गैरकर तफय  लसफाररस दस्तरु, न्र्ायर्क दस्तरु, प्रर्ासलनक र्लु्क, नाता प्रमाचणत दस्तरु र व्र्वसार् रचजष् टे्रर्नमा 
र्लु्क लगाउने गररएको छ । जडीबूटी तथा अलैँिी लनकासी करको केयह संभावना रहेको छ ।  
 

३.३ आन्तररक राजस्व संकलनको प्रमखु क्षते्र र सम्भावना यवश्लरे्षण 

३.३.१ स्थानीर् कर राजस्व   

 क) सम्पलत कर  
हालको अवस्था र संभावना  
गाउँपाललकाको आलथयक ऐन २०७८ अनसुार गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र सम्पचत्त कर लगाईएको छ ।करदाताहरूको 
नाममा रहेको जग्गा र घरको मलु्र्को आधारमा यवलभन्न ७ स्तरमा यवभाजन गरेर रू.१०० देचख ३००००। 
सम्म सम्पचत्त करको दर कार्म गरी सम्पचत्त कर असलु उपर गरररहेको पाईन्छ ।  

िाल ुआ.ब.मा १३६३ करदाताबाट रू. ४५५०००। सचम्त्त कर संकलन गने अनमुान समेत गररएको छ । 
तर स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा ५५को १ मा २०७५ साल साउनदेचख स्थानीर् तहहरूले 
एकीकृत सम्पचत्त कर नभइ सम्पचत्त कर मात्र लगाउन पाउने गरी ऐनमा संसोधन गररएको छ ।  
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यवद्यमान कानूनी व्र्वस्थाले घर र घरले ििेको जग्गा र अलधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा सम्पचत्त 
कर लाग् न ेव्र्वस्था रहेकोछ भने बाँकी जमीनमा मालपोत कर लगाउन पने व्र्वस्था रहेको छ । त्र्सैले र्स 
गाउँपाललकाले स्थानीर् सरकार संिालन ऐन २०७४ को दफा ५५ को २ मा व्र्वस्था भए बमोचजम सम्पचत्त 
कर लगाउन आवश्र्क कार्ययवलध बनाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउनपुने देचखन्छ । र्सका लालग कार्ययवलधमा संर्ोधन 
गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन लनम्नानसुारको दर प्रस्ताव गररएको छ । 
 

ताललका नं. ७. संभाव्र् सम्पचत्त करको प्रक्षपेण 

 

प्रस्तायवत सम्पचत्त कर कार्ायन्वर्नमा आएमा सवै करदाताहरूले आ÷आफ्नो जग्गा र सो जग्गामा बनकेो 
संरिनाको न्रू्नतम मलु्र् राखेर पाललकामा यववरण आफैले भरेर बझुाउने प्रावधान भएकाले करको असलुल दर र 
कर संकललत रकममा पलन बढोत्तरी हनुे संभावना रहन्छ । र्स यवलध अनसुार प्रगलतर्ील आधारमा दररेट 
कार्म भएको हुँदा न्रू्नतम लतनेले रू. १०० बाट र्रुू भई बढी सम्पचत्त हनुेले २७५०० सम्म कर लतनयपने 
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हनु्छ । गाउँपाललकामा १६५६ घरधरुी रहेकोछ ।ती सवै घरधरुी सम्पचत्त करको दार्रामा आउँदा सरदर 
बायर्षयक जम्मा रू. १२,४०,२३२। सम्पचत्त कर संकलन गनय सयकन े देचखन्छ । आगामी ३ बर्षयका लालग 
लनम्नानसुार सम्पचत्त कर संकलन गनय सयकने गरी अनमुान गररएको छ । 

करको प्रकार 

आगामी तीन आर्थिक बर्िको प्रके्षपण   (न्यूनतम लक्ष्यको प्रर्तशत र रकम रू.)   

२०७९।०८० २०८०।०८१ २०८१।०८२ कुल सभंाव्य रकम 

८४% ८९% ९४% १००% 

सम्पत्ति कर  १०३९५०० १०९१४७५ ११९५४२५ १२४०२३२ 
 

सधुारका पक्षहरू 
सम्पचत्त कर कार्ायन्वर्न तथा असलुीका लालग गाउँपाललकाले गनुयपने यक्रर्ाकलापहरू लनम् नानसुार रहेका छन ्: 
▪ आलथयक ऐनमा उल्लेचखत करको दर सामान्र् पररमाजयन गरी प्रगलतर्ील दररेट बनाउने । 

▪ सम्पचत्त कर सम्बन्धी जनप्रलतलनलधलाई अभीमखुीकरण र कमयिारीहरूको क्षमता यवकास ताललम संिालन 
गने । 

▪ सम्पचत्त कर सम्बन्धी करदाताहरूलाई यवलभन् न माध्र्महरूबाट सूचित गने । 

▪ आवश्र्क उपकरण तथा पूवायधार तर्ार गरी गाउँपाललका कार्ायलर् तथा सबै वडामा कम्प्र्टुरमा 
आधाररत लबललङ प्रणाली लागू गने । 

▪ सम्पचत्त कर वर्वस्थापनको सफ्टवेर्र र यवद्यतुीर् भकु्तानी प्रणाली क्रमर् लागू गने (ईसेवा, खचल्त 
आर्द) 

▪ कर प्रर्ोजनका लालग गररने जग्गा तथा संरिनाको मूल्र्ाङ्कन यवलध सरल र पारदर्ी बनाउने । 
 

ख) मालपोत वा भलूम कर 

हालको अवस्था 

 स्थानीर् राजस्व परामर्य सलमलतले मालपोत वा भलूमकरको दर लनधायरण गरेको लसफाररर् अनसुार परम्परागत 
यवलध अनरुूप बारी र खेतलाई छुट्टाछुटै्ट अब्बल, दोर्म, लसम, िाहार गरी िार वटा समूहमा बगीकरण गरेको र 
सोही आधारमा मालपोत वा भलूम करको दर लनधायरण गररएको छ । अब्बल खेतको प्रलत रोपनी रू. १०० देचख 
२००, बारीको रू.१०० देचख १५० सम्म र दोर्म खेतको प्रलत रोपनी रू. ५० देचख १००, बारीको रू.१०० 
देचख १५० सम्म त्र्सैगरी लसम खेत प्रलत रोपनी रू. ३० देचख ९०, बारीको रू.२० देचख ७५ सम्म र िाहार 
खेतको प्रलत रोपनी रू. २० देचख ८०, बारी रू.२० देचख ७० सम्म जग्गाको क्षते्रफलको आधारमा मालपोत 
लनधायरण गररएको छ । 

संभाव्र्ता 

पाललकाले अनमुान गररएको दर अनसुार भलूमकर/मालपोतबाट गाउँपाललकाले संकलन गरेको राजस्वको तथ्र्ांक 
उपलब्ध नभएकाले आगामी आलथयक बर्षयहरूमा र्ही अनमुालनत रकम तथा बगीकरणको आधारमा मालपोत कर 
प्रके्षपण गरी प्रस्ततु गररएको छ ।  
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 ताललका नं. ८. भलूम कर वा मालपोतको संभयवत प्रके्षपण 

बारी दर संख्र्ा संभायवत रकम
१ अब्बल (१० रोपनी भन्दा मालथ ) 150 10 1500
२ अब्बल (१० रोपनी भन्दा बढी ) 200 10 2000
३ दोर्म (१० रोपनी भन्दा मालथ ) 150 10 1500
४ दोर्म (१० रोपनी भन्दा बढी ) 200 10 2000
५ सीम (१० रोपनी भन्दा मालथ ) 50 500 25000
६ सीम (११ रोपनी देचख ३० रोपनी सम्म ) 102 500 50750
७ सीम (३१ रोपनी देचख ५० रोपनी सम्म ) 182 10 1815
८ सीम (५१ रोपनी भन्दा बढी ) 228 20 4560
९ िाहार (१० रोपनी भन्दा मालथ ) 40 300 12000
१० िाहार (११ रोपनी देचख३० रोपनी सम्म ) 76 100 7600
११ िाहार (३१ रोपनी देचख५० रोपनी सम्म ) 136 30 4080
१२ िाहार (५१ रोपनी भन्दा बढी ) 172 50 8600
खेत

१ अब्बल (१० रोपनी भन्दा मालथ ) 150 10 1500
२ अब्बल (१० रोपनी भन्दा बढी ) 250 10 2500
३ दोर्म (१० रोपनी भन्दा मालथ ) 100 10 1000
४ दोर्म (१० रोपनी भन्दा बढी ) 150 10 1500
५ सीम (१० रोपनी भन्दा मालथ ) 60 500 30000
६ सीम (११ रोपनी देचख ३० रोपनी सम्म ) 113 300 33900
७ सीम (३१ रोपनी देचख ५० रोपनी सम्म ) 197 20 3930
८ सीम (५१ रोपनी भन्दा बढी ) 243 10 2430
९ िाहार (१० रोपनी भन्दा मालथ ) 40 300 12000
१० िाहार (११ रोपनी देचख ३० रोपनी सम्म ) 81 200 16200
११ िाहार (३१ रोपनी देचख ५० रोपनी सम्म ) 141 50 7050
१२ िाहार (५१ रोपनी भन्दा बढी ) 182 20 3640

 

                     जम्मा रू. २३७०५५। 

उल्लेचखत ताललका अनसुार गाउँपाललकाले भलूमकर बाट कररब २३७०००। रकम संकलन गनय सक् ने संभावना 
रहेको छ । उल्लेचखत रकम घर र घरले ििेको जग्गामा लाग् ने सम्पचत्त कर बाहेक नै प्राप्त हनुेगरी यहसाव 
गररएको छ । र्स आधारमा आगामी ३ बर्षयको मालपोत वा भलूम करको पयहलो बर्षय ५० प्रलतर्त र पलछल्लो 
बर्षयहरूमा १०, १० प्रलतर्तले बयृद्ध हनुे गरी तपर्ील अनसुार प्रके्षपण गररएको छ । 
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करको प्रकार 

ताललका ८. आगामी तीन आलथयक बर्षयको प्रके्षपण   (न्र्नुतम लक्ष्र्को प्रलतर्त र 
रकम रू.)   

२०७९।०८० २०८०।०८१ २०८१।०८२ कुल संभाव्र् रकम  

५०% ६०% ७०% १००% 

मालपोत वा भलूमकर ११७९५० १२९७४५ १४२७१९ २३७०५५ 

 

सधुारका पक्षहरू 
मालपोत वा भलूम कर संकलनमा सधुारका लालग गाउँपाललकाले गनुयपने यक्रर्ाकलापहरू लनम् नानसुार रहेकाछन ् 

▪ मालपोत वा भलूम कर अर्लुी कार्ययवलध लनमायण गरी लाग ुगने । 

▪ करको दर सामान्र् प्रगलतर्ील बनाउने । 

▪ जनप्रलतलनलध तथा कमयिारीहरूका लालग सिेतना ताललम संिालन गने । 

▪ करदाता चर्क्षा संिालन गने । 

▪ तथ्र्ांक सफ्टवेर्रमा ईण्ट्री तथा कम्प्र्टुरमा आधाररत लबललङ प्रणाली लागू गने । 

▪ गाउँपाललकामा जग्गाको प्रकार अनसुार तथ्र्ांक ललने र दर कार्म गदाय सडकको पहुँि र िलनिल्तीको 
मूल्र्लाई समेत आधार ललन े। 

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

▪ असलुीका आधारमा दण्ड र परुष्कारको व्र्वस्था गने । 

 

ख) वहाल कर (घरजग्गा वहाल कर) 
हालको अवस्था 
गाउँपाललकाको आलथयक ऐनले गाउँपाललका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्चक्त वा संस्थाले घर, भवन, पसल, जग्गा, लगार्तका 
संरिना आचंर्क तवरले वा कुनै भौलतक सम्पचत्त आम्दानी हनुे गरी वहालमा र्दईएकोमा वहाल अंकको १०% 
कर लाग् न ेव्र्वस्था गरेको छ । हालसम्म संस्थागत रूपमा वहालमा र्दईएका घरहरूबाट र व्र्वसार् संिालन 
गनय बहालमा ललएको घरहरूबाट नगन्र् रूपमा संकलन गररएकोछ भन् ने जानकारी गाउँपाललकासंगको छलफलमा 
प्राप् त भएको छ ।  
  
संभावना 
र्स गाउँपाललकाको मखु्र् बस्ती क्षेत्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी केही कार्ायलर्हरू र घर तथा जग्गाहरू 
बहालमा गएको देचखन्छ तर गाउँपाललका लभत्र व्र्वसायर्क प्रर्ोजनको लालग ठूला भवनहरू भने छैनन । 
आवसीर् प्रर्ोजनको लालग बनेका घरहरूमा नै व्र्ापाररक गलतयवलधहरू भएको देचखन्छ । गाउँपाललकाले र्थाथय 
तथ्र्ांक ललइ ठाउँ अनसुार भाडा दर कार्म गरी आम्दानीमा १०% वहाल कर लगाउदा वहाल कर असलुीमा 
बढोत्तरी हनुसक् न े देचखन्छ । आगामी तीन आलथयक बर्षयका लालग प्रलत बर्षय १० प्रलतर्तले बयृद्ध हनुेगरी घर 
जग्गा बहाल करमा लनम्नानसुार प्रके्षपण गररएको छ । 
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१ २०७९।०८० २५००० 

२ २०८०।०८१ २७५०० 

३ २०८१।०८२ ३०२५० 
 

सधुारका पक्षहरू 

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

▪ घरजग्गा वहाल रकम मूल्र्ांकन गनय संरिनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रलत वगययफटका दरले 
वहाल मूल्र् लनधायरण गने र सो वमोचजम 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 पंूचजगत लगानी र 
आलथयक कारोवारका आधारमा आलथयक ऐनको अनसूुचि (३) वमोचजम कर लगाउने व्र्वस्था गरेको छ । 
आलथयक ऐनमा यवलभन्न ६७ वटा बहृत र्ीर्षयक बनाई यवलभन् न प्रकारका व्र्ापार, व्र्वसार् तथा उद्योगहरूको 
प्रकृलत र आकार अनसुार न्र्नुतम रू. ५०० देचख ११५००। सम्म व्र्वसार् करको दर लनधायरण गरेको छ । 
गाउँपाललकाको तथ्र्ांक अनसुार ३२ वटा लनमायण तथा अन्र् व्र्वसार्हरू दताय भई संिालनमा रहेका छन ्तर 
ती व्र्वसार्ीहरूले लतरेको व्र्वसार् कर वापतको रकमको यववरण भने प्राप्त हनु सकेन । 

 
संभावना 
र्स गाउँपाललकाको सवै वडाहरूमा सानालतना व्र्ापार व्र्वसार्हरू संिालनमा रहेकाछन ् । गाउँपाललकाको 
आलथयक  ऐन २०७८।०७९ अनसुार र्हाँ दताय भएका सवै प्रकारका व्र्वसार्बाट कचम्तमा पलन रू. ५०० र 
बढीमा ११५००। लतने गरी व्र्वसार् करको दर कार्म गरेको हनुाले र्सै अंकलाई आधार मानी सरदर प्रलत 
व्र्वसार् बायर्षयक रूपमा रू. 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 
आगामी तीन आलथयक बर्षयको प्रके्षपण

२०७९।०८० २०८०।०८१ २०८१।०८२ कूल संभायवत रकम रू 

करदाता संख्र्ा ७० ७७ ८५ १०० 

व्र्वसार् कर रकम रू. ७०००० ७७००० ८५००० १००००० 
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गाउँपाललकाको व्र्वसार् कर संकलनमा सधुार ल्र्ाउन लनम् न कार्यहरू गनय प्रस्ताव गररएको छः 
▪ व्र्वसार् कर संिालन कार्ययवलध लनमायण गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने । 

▪ गाउँपाललकामा संिाललत व्र्वसार्हरूको करको दर पनुरावलोकन गरी आलथयक ऐनमा उल्लेख गने ।  
▪ सबै व्र्वसार्ीलाई व्र्वसार् दतायको आह्वान गने तथा ब्र्वसार् दताय र नवीकरणका लालग घमु्ती 

चर्यवरलाई 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 कार्यक्रमहरू संिालन गने । 

▪ करदाता चर्क्षा कार्यक्रम संिालन गने । 

▪ बढी कर लतने व्र्वसार्ीहरूलाई परुस्कृत गरी प्रोत्साहन गने । 

 
३.३.२ गैर कर राजस्व 

 
क) व्र्वसार् रचजष् टे्रर्न दस्तरु (दताय तथा अनमुलत दस्तरु)  
हालको अवस्था 
स्थानीर् तहले एफएम रेलडर्ो संिालन, घ वगयको लनमायण इजाजत पत्र, यवद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका 
व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्रायवलधक चर्क्षा तथा ब्र्वसायर्क ताललम, ट्युसन, कोचिङ, और्षलध पसल, प्लयटङ्ग, 
ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा, ननु, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेटजस्ता वस्तकुो सभेक्षण, उत्खनन ्तथा उपर्ोग आर्द कार्य गनयको 
लालग अनमुलत र्दन र सो बापत दस्तरु संकलन गनय सक्छन ्। आ.ब. २०७८।०७९ को आलथयक ऐनमा र्स 
क्षेत्रको लनर्मनका लालग व्र्वसार् दताय र्लु्कको नाममा नर्ाँ व्र्वसार् दताय, उजरुी दताय, व्र्वसार् नवीकरण र 
घ बगयका लनमायण व्र्वसार्को इजाजत, नवीकरण, नामसारी, ठाउँ सारी लगार्तका र्ीर्षयकहरूमा बायर्षयक रू. 
२०० देचख ६००० सम्म दर कार्म गररएको छ । गाउँपाललकाले व्र्वसार् दताय रचजष् टे्रर्न दस्तरु वापत 
संकललत रकमको अलभलेख व्र्वचस्थत गरेको पाइन्न। 
 

सम्भावना 
गाउँपाललका के्षत्रमा संिालनमा 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 संिालनमा आउन िाहनलेाई इजाजत र संिालन अनमुलत र्दंदा गाउँपाललकामा र्स्ता 
व्र्वसायर्क कार्यहरूको दताय तथा लनर्मनबाट पलन आन्तररक आम्दानीमा बयृद्ध हनु सक्ने देचखन्छ । बायर्षयक 
१० प्रलतर्तले बयृद्ध हनुेगरी अगामी तीन बर्षयको व्र्वसार् रचजष् टे्रर्न दस्तरु तपर्ील अनसुार संकलन गनय 
प्रस्ताव गररएको छ ।  
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▪ सभाबाट लनणयर् गरी आलथयक ऐनमा व्र्वसार् रचजष् टे्रर्न र्लु्क संकलन गने प्रावधान समावेर् गने । 

▪ व्र्वसार् रचजष् टे्रर्न दस्तरु कार्ययवलध तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गने । 

▪ अलभलेख व्र्वस्थापन गने । 

 
ख) घर नक्र्ा पास दस्तरु 
हालको अवस्था 
गाउँपाललकाको आलथयक ऐन २०७८।०७९ मा घर नक्सापास सम्बन्धी कुनै व्र्वस्था नगरेको र घर 
नक्सापासको प्रिलनको र्रुूवात समेत नभएको तर यवपद व्र्वस्थापन र सरुक्षाको दृष्टीले हेदाय संरिनाहरू 
लनमायण गदाय र्सको गणुस्तर र र्सबाट हनु सक्न े जोचखमको न्रू्लनकरणका लालग समेत लनमायण मापदण्ड 
आवश्र्क पने देचखन्छ साथै र्सले राजस्व प्रवद्धयनमा समेत टेवा पगु्ने भएकाले घर नक्र्ापासको र्रुूवात गनय 
आवश्र्क छ । र्सरी घर नक्र्ा पास गने कार्य र्रुूवात गरेमा पयहलो बर्षय सवै परुाना घरहरू समेत सूिीकृत 
गरी तथ्र्ांक व्र्वचस्थत गनय आवश्र्क भएकाले उक्त कार्यबाट पलन राजस्व संकलन गनय सयकन ेदेचखन्छ । प्रलत 
घर सूिीकरण र्लु्क भनेर रू.२०० का दरले संकलन गदाय १६५६ घरधरुरबाट रू. ३३०२००। संकलन गनय 
सयकने देचखन्छ भने घर नक्र्ापास कार्ययवलध बनाई व्र्वचस्थत लनमायण कार्यको समेत र्रुूवात हनुे देचखन्छ । 
आलथयक ऐन २०७८ मा घर नक्र्ापास प्रर्ोजनाथय लनधायरण भएको नक्र्ापास दस्तरुलाई कार्ायन्वर्न, सरुचक्षत 
बासस्थान तथा सडक तथा बजारको सौन्दर्य बढाउन पलन घर नक्र्ा पास प्रणाली र्रुूवात गनय आवश्र्क छ । 
 

ग) वहाल यवटौरी र्लु्क 
 

हालको अवस्था 
गाउँपाललकाले आफूले रेखदेख वा संिालन गरेको हाटवजार र सरकारी जग्गामा वनेका संरिनाको उपर्ोग 
गरेवापत बहाल यवटौरी र्लु्क लगाउन पाउने कानूनी व्र्वस्था छ । गाउँपाललकाको आलथयक ऐन २०७८ मा 
बहाल यवटौरी कर तथा हाट बजार करको इकाइ र दर समेत उल्लेख गरी रू. ५ देचख १५० सम्म संकलन 
गने व्र्वस्था गररएको छ । तर गाउँपाललकाले वहाल यवटौरी चर्र्षयकबाट कुनै र्लु्क संकलन गनय सकेको 
देचखदैन ।  
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संभावना 
वडाहरूमा यवस्तारै बढ्दै गरेका सानासाना बजार केन्र, सडक अलधकार क्षेत्रमा लनमायण गररएका भवन र गनय 
सयकन ेजग्गाहरूको प्रर्ोग गरी वहाल यवटौरी र्लु्क असलु गनय सयकन्छ । देउरालीमा रहेको सवै जग्गा तथा 
घरधरुी र हाटबजारको व्र्वस्थापनलाई यवटौरी र्लु्कको दार्रामा ल्र्ाउन आवश्र्क छ । र्सलाई राम्ररी लाग ु
गनय सक्दा बायर्षयक रू. ५००००। सम्म संकलन हनु सक्दछ ।  
 

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 संरिनाको 
उपर्ोग गरेवापत लाग् न ेर्लु्कलाई आलथयक ऐनमा उल्लेख गने । 

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

 

घ) लसफाररर्, प्रमाचणत तथा अन्र् दस्तरु 
 

हालको अवस्था 
गाउँपाललकाले यवलभन् न यकलसमका लसफाररर् तथा प्रमाचणत दस्तरुको दर आलथयक ऐन माफय त लनधायरण गरी 
कार्यपाललकाको कार्ायलर् तथा वडा कार्ायलर्बाट संकलन गरी आएको छ । आलथयक ऐन २०७८।०७९ मा 
यवलभन् न ७६ यकलसमका लसफाररस तथा प्रमाचणत दस्तरुको दर लनधायरण गरेको छ । र्स लसफाररसको दर 
अलधकतम रू.५००० देचख न्रू्नतम रू २०० सम्म तोयकएको छ । गाउँपाललकाले लसफाररस, प्रमाचणत र अन्र् 
दस्तरु गरी आलथयक बर्षय २०७७/७८ मा रू. ४७५०००। रकम संकलन भएको देचखन्छ ।  
 

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

क्र.सं. आलथयक बर्षय प्रके्षयपत रकम रू. कैयफर्त 
१ २०७९।०८० ५०००००।  
२ २०८०।०८१ ५२५०००।  
३ २०८१।०८२ ५५१२५०।  
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सधुारका पक्षहरू   

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

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

▪ दस्तरु नबझुाएसम्म सम्बचन्धत अलधकारीले लसफाररस वा प्रमाचणत नगने । 

▪ राजस्व रकम सम्भव भएसम्म दैलनक वा र्थासक्र् िाँडो बैँक दाचखला गनय आवश्र्क छ । 
 

ङ) स्लेट, ढंुगा, लगटी, वालवुा, दहत्तर बहत्तर र्लु्क 
 

▪ हालको अवस्था 
गाउँपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारचम्भक वातावरणीर् परीक्षणबाट 
तोयकएको पररमाणमा स्लेट, ढंुगा, लगट्टी, बालवुा एवम ् माटोजन्र् वस्त ु लबक्री गनय सक् ने प्रावधान छ । 
चिचिला गाउँपाललकाको आलथयक ऐन २०७८ मा स्लेट, ढंुगा, लगयट, वालवुा दहत्तर बहत्तर र्लु्क सम्बन्धी 
उल्लेख गररएको छ। तर गाउँपाललकाले र्लु्क अनमुान र असलुी  गरेको छैन । वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारचम्भक वातावरणीर् परीक्षण गदाय लाग्ने खिय र्स चर्र्षयकबाट उठ्ने राजस्व भन्दा बढी 
हनुसक्ने भएकोले पलन र्स चर्र्षयकको राजस्व पाललकाले उठाएको देचखंदैन । 

 

 संभावना  

गाउँपाललका लभत्र रहेका खोला तथा नदीमा वालवुाको मखु्र् स्रोत रहेको र गाउँपाललकाले सोही वमोचजम 
अरूण नदी, हाडीखोला, लंखवुा खोलाको बालवुा संकलन गनय सयकने लगट्टी ढंुगा/ पाखाबाट ढंुगा बखे 
माङमार्ा, ढाँडगाउँ िौताराबाट ढंुगा सङ्कलन गरी यवक्री गनय सयकन्छ । आगामी वर्षयका लालग 
गाउँपाललकाको र्स क्षेत्रहरूमा वातावरणीर् परीक्षण गरी ठेक् का लगाउन सकेमा र्स चर्र्षयकबाट कररब रू. 
२०,००,०००। जलत वायर्षयक आर् संकलन हनुे देचखन्छ। 

  सधुारका पक्षहरू 

▪ आलथयक ऐनमा ढंुगा, लगटी, वालवुा, दहत्तर बहत्तर र्लु्क सम्बन्धी दफा थप गरी अनसूुिीमा र्लु्कहरू 
तोक् ने । 

▪ थप के्षत्रको प्रारचम्भक वातावरणीर् अध्र्र्न परीक्षण गरी अध्र्र्न प्रलतवेदन तर्ार गने । 

▪ वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदनले लसफाररस गरेका मापदण्ड लभत्र रहेर उत्खनन ् तथा लबक्री कार्यका 
लालग ठेक् का आव्हान गने । 

▪ संकलन कार्यको लनर्लमत रूपमा अनगुमन गरी अध्र्र्न प्रलतवेदनले लसफाररस गरेको मापदण्ड लभत्र मात्र 
रहेर उत्खनन ्हनुे कार्य सलुनचश् ित गने । 

▪ ऐन लनर्म यवपररत गने ठेकदारलाई कारबाही गने र दण्ड जररवानाको प्रावधान समावेर् गने । 
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ि) जग्गा रेखाङ्कन दस्तरु 

हालको अवस्था र संभावना 

गाउँपाललका के्षत्रलभत्र रहेका व्र्चक्तगत तथा संस्थाको स्वालमत्वमा रहेका जग्गा रेखांकन गनय अलमन खटाउदा 
लाग् ने दसु्तरु सम्बन्धी व्र्वस्था छैन । तर र्स गाउँपाललकाको मखु्र् बजार के्षत्र लगार्त ग्रामीण के्षत्रमै पलन 
घरजग्गाको कारोवार बढदै गैरहेको र लबकास लनमायण कार्यले समेत लतब्रता पाएसंगै जग्गा रेखाङ्कन कार्यसमेत 
बढन गएको छ । जसले गदाय बर्षयमा ५० वटा जग्गा रेखांङकन मातै्र भएपलन र्सबाट न्रू्नतम रू २००० को 
दरले पलन रू. १,००,००० दस्तरु संकलन हनुे देचखन्छ । 

सधुारका पक्षहरू 

▪ जग्गा रेखाङ्कन दस्तरु पनुयवयिार गने । 

▪ वडाको स्थान यवर्ेर्ष अनसुार दस्तरु लागू गने । 

 
छ) सेवा र्लु्क वा पर्यटन र्लु्क 

हालको अवस्था 
गाउँपाललकाको आलथयक ऐन २०७८को दफा १५ मा गाउँपाललकाले आफ्नो के्षत्रलभत्र प्रवेर् गने पर्यटकहरूका 
लालग आन्तररक पर्यटकको लालग रू. २० र यवदेर्ी पर्यटकहरूको लालग रू. ५० पर्यटक र्लु्क तोयकएको छ 
तर र्स्तो र्लु्क संकलन गनय थाललएको छैन । सम्भायवत पर्यटकीर् क्षते्रमा पगु्नको लालग आवश्र्क सडक 
पूवायधार नभएको र सो लनमायण गनयको लालग लाग्ने खिय पर्यटन र्लु्क चर्र्षयकबाट संकलन हनु नसक्ने भएकोले 
र्ो र्लु्क संकलन गररएको पाइएन । 
 

संभावना 
गाउँपाललकाको चिचिला बजार आफैमा पर्यटक गन्तव्र् स्थान हो । र्हाँको हावापानी, प्राकृलतक वातावण तथा 
मनोरम दृष्र्ावलोकनले पर्यटकहरूलाई लोभ्र्ाउँछ । अरूण नदीमा राचफ्टङको न्रू्नतम पूवायधार लनमायण गनय 
सकेमा राचफ्टङबाट समेत आर् आजयन हनु सक् न े देचखन्छ । त्र्सैगरी गाउँपाललका लभत्र रहेका पर्यटकीर् 
क्षेत्रहरू िचु्िे ढंुगा÷बन्जी जम्पीङ, धुँवा छाँगा, मत्स्र्पोखरी, बलथुाम डाँडा, यहरक पाकय , कप्ताने कुवा देउराली 
रलमते डाडँा प्र्ाराग्लाइलडङ गने लगार्तका मनोरञ्जन तथा साहसी खेलकुदहरूबाट सेवा र्लु्क असलु हनुे 
संभावना रहेको छ । त्र्सैले आगामी बर्षयहरूमा गाउँपाललकाले आउने आन्तररक र यवदेर्ी पर्यटकहरूबाट रू. 
२००,०००। सम्म आम्दानी हनुसक् ने गरी अनमुान गररएको छ  । 

 

सधुारका पक्षहरू 

▪ पर्यटयकर् स्थल र गलतयवलधहरू अनसुार आलथयक ऐनमा पर्यटकीर् र्लु्क तोक् न े

▪ पहुँि मागयहरूको लनमायण तथा ममयत 

▪ गन्तव्र् स्थानहरूको लनमायण,ममयत, Finishing and Publication 

▪ स्थानीर् पटयर्कीर् क्षेत्रहरूको प्रिार प्रसार गने । 

 



 

34 

ज) जडीबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर  
   

हालको अवस्था र सम्भावना  
आफ्नो क्षेत्रलभत्र उन, खोटो, जडीबटुी, बनकस (खर), कवाडी माल, जीवजन्तकुो हाड, सीङ, प्वाखँ, छालाको 
व्र्वसायर्क उपर्ोग गरे बापत र्ो कर लगाउने व्र्वस्था रहेको छ ।आलथयक ऐन २०७८ मा र्स 
गाउँपाललकाले अलैँिी, मचजठो, अचम्लसो, चिराइतो लगार्तका यवलभन्न जीवजन्तकुो कारोबारमा जम्मा ४४ 
प्रकार कारोबारका लालग दार्रा र दर समेत तोकेको छ । तर र्सको संकलन भएको देचखदैन । आगामी 
वर्षयका लालग गाउँपाललकाको र्स क्षेत्रहरूमा अध्र्र्न गरी कर लगाउन सकेमा र्स चर्र्षयकबाट कररब रू. 
५,००,०००। जलत वायर्षयक आर् संकलन हनुे देचखन्छ। 

झ) सामदुायर्क वनबाट आर् प्राप् त गने 
हालको अवस्था र सम्भावना  
▪ सामदुायर्क वन उपभोक्ता सलमलतले वन पैदावार लबक्री तथा उपर्ोग सम्बन्धी आफ्नो वायर्षयक कार्यर्ोजना 

बनाई गाउँपाललकाबाट स्वीकृत गराउन ुपने । 

▪ वन पैदावारको लबक्री वापत प्राप् त हनुे रकमको दर् प्रलतर्त रकम सम्बचन्धत गाउँपाललकाको संचित 
कोर्षमा जम्मा गनुयपने । 

▪ आगामी वर्षयका लालग गाउँपाललकाले र्स क्षते्रहरूमा अध्र्र्न गरी २७ वटा सामदुायर्क वनले बायर्षयक 
रूपमा प्रलत समूहले ५० हजारको कारोबार गरेमा रू. ५०००। प्राप्त गदाय पलन र्स चर्र्षयकबाट कररब 
रू. १५०,०००। जलत वायर्षयक आर् संकलन हनुे देचखन्छ ।   

 
ञ) व्र्चक्तगत घटना दताय यवलम्ब दस्तरु  
 

हालको अवस्था र संभावना  

गाउँपाललकाले आलथयक ऐन २०७८ मा पञ्जीकरण दताय यवलम्व र्लु्क भनेर घटना घटेको ३५ र्दन नाघेपलछ 
दताय गनय आएमा प्रलत घटना रू.१०० र्लु्क ललने व्र्वस्था गरेको छ । तर नपेाल सरकारले जारी गरेको 
पञ्जीकरण सम्बन्धी ऐनमा यवलम्व र्लु्क वापत प्रलत घटनाको रू. २०० र प्रमाणपत्र हराई प्रलतललपी ललन 
आएमा प्रलत घटनाको रू.५००। र्लु्क ललने व्र्वस्था गरेको हनुाले र्समा पररवतयन गनय सयकन्न ।बायर्षयक 
रूपमा र्स पाललकामा सरदर ६०० मालनसहरूले पंचजकरण सम्बन्धी सेवा ललन ेगरेको र ३५ र्दन नाघेर घटना 
दताय गनेहरूको संख्र्ा उल्लेखनीर् रहेको हनुसक्छ । कररव ७० प्रलतर्तले यवलम्ब र्लु्क लतरेका र प्रलतललयप 
ललनेहरूको संख्र्ा समेतलाई आधार मानेर बायर्षयक रू १०००००। संकलन हनुे सम्भावना देचखन्छ । 

उल्लेचखत लगार्त आन्तररक आर् बयृद्ध गनय सयकन ेके्षत्रहरूमा, जलडबटुी  ताललका नं. १३ मा कुल संभाव्र् 
आर् र प्रके्षयपत रकम उल्लेख गररएको छ ।  
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पररच्छेद÷िारः आर् संकलनको ससँ्थागत क्षमता तथा संकलन अवस्था 
र्स पररच्छेदका उपखण्डहरूमा चिचिला गाउँपाललकाले राजस्व पररिालनमा गरेका प्रर्ासहरू तथा आर् 
संकलनको अवस्थालाई छोटकरीमा व्र्ाख्र्ा गररएको छ । र्सले गाउँपाललकाको आर् संकलनको लालग 
ससँ्थागत क्षमतामा सधुार गनय गनुयपने कार्यहरू पयहिान गनय सहर्ोग पगु् ने छ । 

 

४.१ राजस्व पररिालन सम्बन्धी नीलत तथा संर्न्त्र 

 
स्थानीर् सरकार संिालन 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 सो को पररपालना 
सम्बन्धी परामर्य, राजस्वको स्रोत, दर, दार्रा यवश् लेर्षण गरी प्राप् त हनुसक् न ेराजस्वको 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 

क्र.स. सलमलतका व्र्चक्तहरू  चजम्मेवारी 
१ गाउँपाललका उपाध्र्क्ष: मनकला राई संर्ोजक 

२ प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृतः र्कु्रादेवी राई सदस्र् 

३ वडाध्र्क्ष वडा नं २, र्दनेर् कुमार राई सदस्र् 

४ कार्यपाललका सदस्र्ः पषु्पा राई सदस्र् 

५ कार्यपाललका सदस्र्ः िन्रवीर राई सदस्र् 
६ ज्ञान बहादरु गरुूङ सदस्र् 

७ प्रर्दप गरुूङ सदस्र् 

८ र्ान्ता लमु्बा सदस्र् सचिव 
 

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

 

गाउँपाललकाको राजस्व प्रर्ासन 

गाउँपाललकाको राजस्व प्रर्ासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीलत िाल ुबजेटमाफय त पलन गाउँपाललकाले ललएको 
छ । र्सको प्रभावकाररताका लालग गाउँपाललकाले गनुयपने कार्यहरूमा राजस्व र्ाखा वा उपर्ाखाको स्थापना, 
जनर्चक्त व्र्वस्थापन, राजस्व र्ाखाको संस्थागत यवकास, राजस्व सम्वन्धी कार्यर्ोजना तजुयमा, मालपोत 
कार्ायलर्बाट स्थानीर् जग्गाको लगत अद्यावलधक, करदाताहरूको पयहिान र लगत अलभलेखीकरण, कर तथा गैर 
करका स्रोतहरूको पयहिान गनुयपने रहेको छ । वडास्तरमा काम गने कमयिारीलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह र 
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राजस्व संकलन कार्यमा पररिालन गनुयपने देचखन्छ । र्सका साथै जनर्चक्त व्र्वस्थापन गरी गाउँपाललका तथा 
वडा कार्ायलर्का राजस्व प्रर्ासनसँग सम्बचन्धत कमयिारीहरूलाई राजस्व र आर्का र्ीर्षयकका यवर्षर्मा 
अलभमखुीकरण र अलभलेख व्र्वस्थापन सम्बन्धी क्षमता यवकास कार्यक्रमहरूको आर्ोजना गनयपने आवश्र्क्ता 
देचखन्छ । 

 

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

र दीगो जनर्चक्त व्र्वस्थापन नभएको । 

▪ गाउँपाललका तथा वडा कार्ायलर्हरूमा कम्प्र्रु सफ्टवेर माफय त राजस्व संकलन भएको  

▪ कार्ायलर् भवनमा पर्ायप् त स्थान र कोठाहरू तथा राजस्व र्ाखा व्र्वचस्थत नभएको । 

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

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

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

 

४.३ यवगतको आर् पररिालनको अवस्था 
 

र्स गाउँपाललकाको कुल आर्मा आन्तररक आर्को यहस्सा लनकै न्रू्न रहेको छ । आन्तररक आर् तफय  
एकीकृत सम्पलत कर, वहाल कर, घरजग्गा रचजष् टे्रर्न दस्तरु, व्र्वसार् रचजष् टे्रर्न दस्तरु लगार्त अन्र् 
प्रर्ासलनक र्लु्क तथा दस्तरुहरू पदयछन ्। तसथय आगामी र्दनमा समेत आन्तररक आर्तफय  गाउँपाललकाको 
लालग सम्पचत्त कर, मालपोत, व्र्वसार् कर र दस्तरु नै राजस्व संकलनका मखु्र् तथा र्दगो के्षत्र हनु ् । 
गाउँपाललकाले आफ्नो आन्तररक श्रोत बढाउन हाल सम्पचत्त कर, मालपोत वा भमूी कर, व्र्वसार् कर आर्द 
संकलन गरररहेको छ । गाउँपाललकासँग यवगत आलथयक वर्षयहरूको आन्तररक आर्को र्ीर्षयकगत र्थाथय 
आर्सम्बन्धी अलभलेख ब्र्वचस्थत देचखदैन । प्राप्त तथ्र्ाकंमा आन्तररक श्रोतबाट प्राप्त आर् अन्र् कर चर्र्षयकमा 
एकमषु्ठ रूपमा राखेको पाइर्ो । र्सले गदाय गाउँपाललकाको समग्र राजस्व प्रके्षपणलाई र्थाथयको नचजक परु्ायउन 
कर्ठनाइ रहेको छ । गाउँपाललकाबाट प्राप् त तथ्र्ांक अनसुार गाउँपाललकाले यवगत तीन आ.ब. को र्थाथय आर् 
यववरण देहार् अनसुार रहेको छः 
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ताललका ११: गाउँपाललकाको आर्को अवस्था 

आय लिर्षक २०७६/७७ को यथाथष आ. ब. २०७७/७८ को यथाथष आ. ब.२०७८/७९ जेष्ठ 
१५ सम्मको यथाथष 

क) आन्तरिक आय 

(अनमुाननत) ६२९०६८६१ ८४५५१७३७ ८७५६०३०७ 

एकीकृत सम्पती कर       

घर बहाल कर       

अन्य कर १९२३०८७ ४९४३१२०   

अन्य ससं्थागत आन्तररक 
अनदुान 

      

सरकारी सम्पती बबक्रीबाट 
प्राप्त रकम 

      

लसफाररस दस्तरु       

व्यवसाय कर       

बेरूज ु       

बैंक मजै्दात ६०९८३७७४ ७९६०८६१७ ८७५६०३०७ 

ख) िाजस्ि बााँडफााँटबाट प्राप् त 
आय  

७०५८८६०२ ७२२२१७६० ६१८५५५७५ 

घरजग्गा रजजष्रेसन दस्तरु       

बाँडफाँट भई प्राप्त  हुने मलू्य 
अलभबदृ्धी कर ० ६८०९७४८६ ४०५१७३२१ 

बाँडफाँट भई प्राप्त  हुने अन्त 
िलु्क 

७०५८८६०२   १६२८१४९८ 

बाँडफाँट भई प्राप्त  हुने सवारी 
साधन कर ०   ५०५६७५६ 

बाँडफाँट भई प्राप्त खानी तथा 
खननज सम्बन्धी रोयल्टी ० ४१२४२७४   

ग) अनरु्दान २६१६३२४६१ २८६९७०००० २२२३०२००० 

सङ्घीय सिकाि २२३१५२९३० २६७९६३००० २०५०७०००० 

समानीकरण अनदुान ९६९७९९३० ९९६००००० ७८३००००० 

सितष अनदुान िाल ु १२६१७३००० १५८३६३००० ११४१९०००० 

वविरे् अनदुान िाल ु   १००००००० ४२००००० 

ससतष अनदुान पुँजजगत     ८३८०००० 
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प्ररे्दश सिकाि ३८४७९५३१ १९००७००० १७२३२००० 

समानीकरण अनदुान ७२०६०३१ ७०३९००० ४४७९००० 

िसतष अनदुान िाल ु ६१८२५०० १९६८००० २७५३००० 

बबर्िे अनदुान िाल ु ११०९१०००     

समपरुक अनदुान िाल ु १४०००००० १००००००० १००००००० 

कुल जम्मा ३९५१२७९२४ ४४३७४३४९७ ३७१७१७८८२ 

 

उल्लेचखत ताललका अनसुार र्स गाउँपाललकाको बायर्षयक कुल आर्लाई तलुनात्मक रूपमा हेदाय आ.ब. 
२०७६।०७७ को तथ्र्ांकको आधारमा आ.ब. २०७७।०७८ मा कररव १२ प्रलतर्तले बयृद्ध भएको देचखन्छ 
। तर सवै आ.ब. को आन्तररक आर्को बे्रकडाउन प्राप्त नभएकाले तलुनात्मक बयृद्ध देखाउन सयकएन । 
गाउँपाललकाको आर् संरिना हेदाय कुल आर्मा आन्तररक आर्को यहस्सा आ.व. २०७७/७८ मा १.११% र 
त्र्स अचघका बर्षयहरूमा अझ कम रहेको अनमुान गनय सयकन्छ । र्द्ययप गाउँपाललकाको समग्र आर्को प्रमखु 
स्रोतको रूपमा संघीर् सरकारबाट प्राप् त हनुे राजस्व वाँडफाँड र अनदुान बापतको रकम नै रहेको देचखन्छ । 
उल्लेचखत ताललका अनसुार गाउँपाललकाको समग्र आर्को सारांर् देहार्अनसुार रहेको छः 
 

ताललका १२ : कुल आर्मा गाउँपाललकाको आन्तररक आर्को र्ोगदान 

 आय शशषयक 
२०७६/७७ को यथाथय आ. ब. २०७७/७८ को यथाथय 

आ. ब.२०७८/७९ फाल्गुण 
१५ सम्मको यथाथय 

िकम प्रनतशत िकम प्रनतशत िकम प्रनतशत 

क) आन्तररक आय ६२९०६८६१ १५.९ ८४५५१७३७ १९.१ ८७५६०३०७ २३.६ 

ख) राजस्व बाडफाड ७०५८८६०२ १७.९ ७२२२१७६० १६.३ ६१८५५५७५ १६.६ 

ग) अनुदान २६१६३२४६१ ६६.२ २८६९७०००० ६४.७ २२२३०२००० ५९.८ 

कुल जम्मा ३९५१२७९२४ १००. ४४३७४३४९७ १००. ३७१७१७८८२ १००. 

 

 

४.४ राजस्व पररिालनमा रहेका सवालहरू 

 

चिचिला गाउँपाललकाको आन्तररक आर् पररिालनमा हालको ब्र्वस्था अनसुारको प्रर्ासलनक क्षमता यवकास गनय 
आवश्र्क देचखन्छ । आन्तररक आर् पररिालनमा देचखएका सवालहरूलाई लनम् नानसुार प्रस्ततु गररएको छः 
 

क) राजस्व प्रर्ासन 
 

राजस्व पररिालन क्षमता सधुार तथा राजस्वको स्रोत र आधारहरू वृयद्ध गनय गाउँपाललकामा राजस्व र्ाखामा 
आवश्र्क दरबन्दी स्वीकृलत तथा कमयिारी पदस्थापना गरी क्षमता यवकास गनय आवश्र्क देचखन्छ । र्सका 
साथै गाउँपाललकाको राजस्व अलधकारको आधारमा भौलतक सयुवधा थप गने, कमयिारीहरूलाई क्षमता यवकास 
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ताललम, प्रयवलधमा आधाररत राजस्व अलभलेख तथा सूिना प्रणाली, सक्षम राजस्व र्ाखाको व्र्वस्था हनु आवश्र्क 
छ । साथै वडामा राजस्व संकलनको व्र्वचस्थत यवद्यतुीर् प्रणालीको लालग वडा कार्ायलर्हरूको समेत क्षमता 
अलभबयृद्ध गररन ुपदयछ ।  

 

ख) आन्तररक लनर्न्त्रण 

गाउँपाललकामा  उठेको राजस्व को लनर्न्त्रण गनयको लालग मालसक बैठक तथा प्रगती प्रलतवेदन पेर् गने ब्र्वस्था 
प्रभावकारी बनाई उठेको रकम र्थासक्र् िाडँो बैंक जम्मा गराउने व्र्वस्था हनुपुदयछ । 

 

ग) आन्तररक आर् पररिालन नीलत तथा कार्ययवलध 

 

गाउँपाललकाले आर् पररिालन सम्बन्धी नीलत तथा मखु्र् आर् र्ीर्षयकहरूवाट आर् संकलन गने कार्ययवलध तर्ार 
गरी वडा सलमलतहरूलाई समेत उपलब्ध गराउन ु पदयछ । र्समा आर् संकलन गने यवलध, प्रलतवेदन बझुाउन े
ढाँिा, नगद दाचखला सम्बन्धी व्र्वस्था, अनगुमन जस्ता यवर्षर्वस्त ुपदयछन ्।  

 

घ) आलथयक ऐनमा सधुार 
 

गाउँपाललकाले आलथयक ऐन तजुयमा गरी स्वीकृत गरेको छ तर सो ऐनलाई अन्तर सरकारी यवत्त व्र्वस्थापन ऐन 
२०७४ वमोचजम सधुार गरी व्र्वहाररक तथा वस्तपुरक बनाउनपुने देचखन्छ । गाउँपाललकाको सवारी तथा 
अन्र् र्न्त्र उपकरण, हल, जस्ता सम्पचत्तको भाडा दर ऐनमा उल्लेख नभएको हुँदा यर्नीहरूलाई ऐनमा समावेर् 
गनुयपने देचखन्छ । सम्पचत्त करको दार्रालाई अझ फरायकलो र प्रगलतर्ील बनाई आलथयक ऐनलाई सोही अनसुार 
पररमाजयन गनुयपने देचखन्छ । सो को लालग पररच्छेद ३ मा सम्पत्ती कर को ताललका बनाएर सझुाव पेर् 
गररएको छ । गाउँपाललकाको धेरै के्षत्रहरू ग्रालमण भेगमा पदयछन । त्र्सैले गाउँ, बजार तथा राजमागय 
आसपासको के्षत्रमा जमीनको मूल्र् र उपर्ोलगतामा व्र्ापक अन्तर हनु ेभएकोले जलमनको उत्पादन, उपर्ोलगता र 
सडक पहुँिको आधारमा कर ललने प्रणालीको यवकास हनु सकेमा कर पलन बढी संकलन हनुे र बढी वैज्ञालनक 
तथा न्र्ार्ीक समेत हनु ेदेचखन्छ । आलथयक ऐनमा उल्लेख भएका राजस्वका संकलनका के्षत्रहरूको प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्न गनय लसफाररस गररन्छ । 

 

ङ) राजस्वका दर लनधायरण तथा प्रिार प्रसार 
 

गाउँपाललकाले राजस्वको दर लनधायरण गदाय समान स्तरका करदाताहरूलाई समान व्र्वहार हनुे गरी तथा समान 
तहका स्थानीर् सरकार वीि न्रू्न अन्तर हनुे यवर्षर्मा ध्र्ान र्दन आवश्र्क हनु्छ । स्थानीर् करका आधारहरू 
पर्ायप् त राजस्व संकलन गनय सयकने खालको हनु ुपदयछ । अथायत संकललत राजस्व भन्दा संकलन गदाय लाग् न े
खिय बढी हनुे खालको हनु ुहुँदैन । साथै स्थानीर् उत्पादनका आधारमा दर लनधायरण गदाय करदातालाई पलन 
मकाय नपने र गाउँपाललकालाई पलन राजस्व प्राप् त सहज रूपमा हनुे हनु्छ । घरजग्गा रचजष् टे्रर्न दस्तरु अन्तगयत 
मालपोतको मूल्र्ांकन र स्थानीर् िलनिल्तीको रकम ज्र्ादै फरक भएमा सो पररमाजयनका लालग पहल गदाय 
राजस्वमा बयृद्ध हनु ेअवस्था लसजयना हनु्छ । गाउँपाललकाले हालको कानूनी व्र्वस्था अनसुार राजस्व संकलनका 
लालग दर लनधायरण गरी त्र्सको प्रिार प्रसार गनय आवश्र्क देचखन्छ । त्र्सैगरी करदातालाई आफूले लतनुयपने 
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रकम र चर्र्षयक सम्वन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन कर चर्क्षा कार्यक्रम संिालन गनुयपने हनु्छ । र्सका 
अलतररक्त समर्मा राजस्व नलतरेमा दण्ड जररवाना लाग् न ेतथा धेरै राजस्व लतने करदाताहरूलाई प्रोत्साहन तथा 
परुस्कृत गने प्रणालीको बारेमा आवश्र्क प्रिार प्रसार गनुय पदयछ । साथै कर संकलन तथा सूिना प्रवाहमा 
आधलुनक प्रयवधीहरूको प्रर्ोग अंगीकार गनय पदयछ । 

 

ि) अलभलेख व्र्वस्थापन 

 

आन्तररक आर्को अलधकतम पररिालनका लालग र्सका आधारहरूको अलभलेख अद्यावलधक हनु ुजरूरी छ । 
गाउँपाललकालाई प्राप् त राजस्वका अलधकारसँग सम्बचन्धत व्र्चक्तगत सम्पचत्तहरू, 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 पयहिान गरी दार्रा फरायकलो बनाउने तथा दर लनधायरण 
गरी समसामयर्क रूपमा र्स्तो दरलाई अद्यावलधक गदै जानपुदयछ । गाउँपाललकाबाट राजस्वका नर्ा ँस्रोतहरू 
पयहिान तथा कार्ायन्वर्नका लालग आवश्र्क लगानी तथा प्राथलमकीकरणका आधारमा अध्र्र्न, अनसुन्धान तथा 
सम्भावना यवश् लेर्षण गदै नर्ाँ स्रोतहरूको पयहिान र पररिालन तथा बतयमान स्रोतहरूको दार्रा यवस्तार गदै 
आन्तररक राजस्वलाई र्दगो बनाउन आवश्र्क हनु्छ । र्स कार्यको लालग दक्ष जनर्चक्तको व्र्वस्थापन र 
जनताको सहर्ोग अपररहार्य हनु्छ । 

छ) समन्वर् संर्न्त्र 
 

राजस्व पररिालनमा 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 बनाउन ुपदयछ । आर् 
संकलनमा वडा सलमलतको भलूमकालाई स्पष् ट व्र्ाख्र्ा गरी वडा र राजस्व र्ाखाबीि लनरन्तर समन्वर् हनु जरूरी 
देचखन्छ । त्र्सैगरी राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा केन्र, प्रदेर् तथा अन्र् स्थानीर् तहहरूसंग समन्वर् गनय 
आवश्र्क पहल गनुयपने देचखन्छ । राजस्व प्रर्ासनलाई प्रभावकारी वनाउन लनवायचित नेततृ्वले लनर्लमत अनगुमन 
र छलफल गनुयपदयछ । स्थानीर् करदाता केचन्रत समदुार्हरूसँग छलफल गरी नर्ाँ करका चर्र्षयकहरू 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदयछ । 

 

ज) िहुावट लनर्न्त्रण, पारदचर्यता र जवाफदेयहता 
 

आर्को संकलन अवस्थाको अनगुमन गरी राजस्व िहुावट भएको पाइएमा त्र्सलाई लनर्न्त्रण गनय तत्काल 
आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । गाउँपाललकाले आर् व्र्र्को यववरण, आन्तररक र अचन्तम लेखा प्रलतवेदन 
आवलधक रूपमा प्रकार्मा ल्र्ाउन,ु करदातासँग लनरन्तर संवाद गनुय, सूिना प्रयवलध तथा सामाचजक लमलडर्ामाफय त ्
राजस्व र करबाट प्राप् त आर्लाई के के र्ीर्षयकमा खिय गररर्ो भन् ने यववरणबारे नागररक तथा सरोकारवालालाई 
जानकारी गराउन ुर्स र्दर्ातफय को केही सकारात्मक प्रर्ासहरू हनु सक्दछन ्। 
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झ) समावेचर्ता तथा सहभालगता अलभबयृद्ध 

 

कर प्रणालीको यवकास गदाय करको दार्रा फरायकलो बनाउन र यपछलडएका जनताहरूलाई पलन समेट्न गररव, 
यवपन् न, एकल मयहला, अपाङ्गता भएका र जोचखममा परेका व्र्चक्तहरूको लालग उपर्कु्त व्र्वसायर्क र प्रायवलधक 
सीप यवकास गरी लनजहरूबाट संिालन गररने 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 देचखन्छ ।  
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पररच्छेद÷पािँः राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
 

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

५.१ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना  

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

५.१.१ प्रभावकारी राजस्व संकलनका रणनीलत तथा कार्यनीलत 

चिचिला गाउँपाललकामा राजस्व संकलनमा खासगरी ट्रर्ाकमा गैसकेको र ट्रर्ाकमा लानपुने गरी दईु यकलसमका 
अवस्थाहरू छन ्। पयहलेदेचख संकलन हुदैँ आएका राजस्वहरू ट्रर्ाकमा छन ्भन ेनर्ाँ राजस्वका स्रोतहरूमा 
जनतालाई वानी पानय थप पहल गनय आवश्र्क रहेको छ । दगुयम तथा यवकट भौगोललक अवचस्थलतमा रहेको  

र्स गाउँपाललकामा यवद्यमान कानून प्रदत्त केही राजस्व अलधकारहरू हालसम्म प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सयकएको छैन 
। गाउँपाललकाका कानूनहरू पलन समर् अनकुुल पररमाजयन एवं संर्ोधन गनुयपदयछ । र्ी तथ्र्हरूलाई समेत 
मध्र्नजर राखी आन्तररक राजस्व पररिालन 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 व्र्वचस्थत 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 
काननुी 
व्र्वस्थामा सधुार 
गरी आन्तररक 
आर्को दार्रा 
फरायकलो 
बनाउने । 

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

2) कर तथा सेवा र्लु्कलाई सम्बचन्धत 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 राजस्वका स्रोतको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी सम्भाव्र् थप स्रोत 
पयहिानका साथै बतयमान राजस्व स्रोतको दार्रा बयृद्ध गनय र्सको र्यकन 
तथ्र्ाङ्क संकलन गरी सम्भाव्र्ताका आधारमा समर् सापेक्ष रूपमा 
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करदाताहरूको संख्र्ा बढाउदै ललगनेछ । 

6) राजस्वको स्रोत बयृद्ध गने पूजँी लगानीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

7) सम्पचत्त मूल्र्ांकन सम्वन्धी लसफाररसलाई लनचश्चत आधार र मापदण्डमा 
आवद्ध गरी एकरूपता कार्म गररने छ । 

8) आन्तररक राजस्वका यवलभन् न स्रोतहरूबारे सम्भावना अध्र्र्न, पयहिान, 
स्रोतहरूको र्यकन तथ्र्ाङ्क, सूिना संकलन गनय कार्यदलहरू बनाई वडागत 
रूपमा पररिालन गररनछे । 

9) करका स्रोत अनसुारका तथ्र्ाङ्क हरेक वर्षय अद्यावलधक गररनेछ । 

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

11) पूवायधार उपर्ोग दस्तरु, घर बहाल कर, व्र्वसार् कर जस्ता स्रोत पररिालन 
गनय दर लनधायरण गदाय लछमेकी स्थानीर् तहहरू, लनजी क्षेत्र र करदातासँग 
समेत छलफल तथा सहकार्य गररनेछ । 

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

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

2) राजस्व 
प्रर्ासनको 
संस्थागत 
सदुृढीकरण गरी 
व्र्वचस्थत 
बनाउने । 

1) गाउँपाललकाको समग्र राजस्व पररिालन सम्बन्धी नीलतहरूलाई कार्ायन्वर्न 
गनय पाललकामा राजस्व र्ाखा स्थापना, सदुृढीकरण र क्षमता यवकास 
गररनेछ । 

2) गाउँपाललकाको राजस्व र्ाखामा स्वीकृत संगठन संरिना अनसुारको दरबन्दी 
पूलतय गररनेछ । 

3) राजस्व परामर्य सलमलत, राजस्व र्ाखा र वडा कार्ायलर्का कमयिारीहरूको 
क्षमता अलभबयृद्ध गररनेछ । 

4) राजस्व र्ाखाका लालग आवश्र्क उपकरण, सफ्टवेर्र आर्दको प्रबन्ध 
लमलाई क्रमसः वडा कार्ायलर्हरूसँग सूिना संजालमा जोड्दै ललगने छ ।  

5) स्थानीर् करबारे सवयसाधारणलाई जानकारी गराउने करदाता चर्क्षा तथा 
सिेतना कार्यक्रम समदुार्/टोल एवं वडास्तरमा संिालन गररनेछ । 

6) प्रादेचर्क तथा चजल्लाका अन्र् स्थानीर् तहसँग राजस्व पररिालन बारे ज्ञान-
सीप, अनभुव आदान-प्रदान र अन्तरयक्रर्ा गररनेछ । 

7) राजस्व लेखापालनलाई कम्प्रू्टरकृत गररनेछ र यवद्यतुीर् माध्र्मबाट नै 
राजस्वको प्रलतवेदन र फाँटबारी बनाइने छ । 

8) राजस्व सम्वन्धी आन्तररक लनर्न्त्रणको व्र्वस्थाको लालग राजस्व रलसद 
लनर्न्त्रण खाता राचखनछे र प्रत्रे्क वडाबाट मालसक रूपमा स्रोत खलु्नेगरी 
राजस्वको प्रलतवेदन ललने प्रणाली अवलम्बन गररन ेछ । 

3) राजस्व कर 
प्रणालीलाई सरल, 

1) कर संकलनमा र्थासम्भव लनजी के्षत्र, उपभोक्ता सलमलत एवं सहकारी 
संस्थाहरूसगँ सहकार्य गररनछे । 
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सहज करदाता 
मैत्री, पारदर्ी र 
समावेर्ी बनाउन े

2) कर प्रर्ासनलाई पारदर्ी गराउन कर सम्बन्धी सूिनाहरूमा नागररकहरू 
को पहुँि परु् र्ाइनेछ । 

3) कर/राजस्व सूिना सम्बन्धी प्रलतवेदनहरू अधयवायर्षयक एवं वायर्षयक रूपमा 
गाउँपाललकाको वेभसाईटमा राचखने छ । साथै र्स्तो सूिनाहरू गाउँपाललका 
तथा वडा कार्ायलर्को सूिना पाटीमा टाँस गने व्र्वस्था लमलाइने छ । 

4) करदाता चर्क्षा र कर सम्वन्धी जनिेतनामूलक कार्यक्रमहरू संिालन गररन े
छ । 

5) मयहला, अपागंता भएका व्र्चक्त तथा गररब तथा कमजोर आलथयक अवस्थाका 
स्थानीर् व्र्वसार्ी तथा घरमूलीहरूलाई करमा यवर्ेर्ष छुटको व्र्वस्था 
लमलाईन ेछ । 

6) कर संकलन प्रयक्रर्ालाई 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,् यवक्री तथा 
बजार व्र्वस्थाका सम्बन्धमा स्थानीर्बासीहरूसँग समन्वर् तथा सहकार्य 
गररनेछ । 

2) बाचझएका नीलतगत व्र्वस्था संर्ोधनका लालग आवश्र्क समन्वर् गररनेछ  

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

4) राजस्वसंग सम्बचन्धत यवर्षर्मा प्रदेर् सरकार तथा चजल्ला समन्वर् 
सलमलतसँग लनर्लमत अन्तरयक्रर्ा गररनछे । र्सैगरी अन्र् लछमेकी स्थानीर् 
तहहरूसंग समन्वर् वैठक आर्ोजना गरी राजस्व संकलनका सवालहरूबारे 
छलफल तथा समन्वर् गररनछे । 

5) राजस्व प्रर्ासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेर् सरकार तथा चजल्ला समन्वर् 
सलमलतसँगको सहकार्य तथा समन्वर्मा जोड र्दइनेछ । 

 

५.१.२ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
 

क. राजस्व प्रर्ासन सधुार कार्यर्ोजना 
ताललका १४: राजस्व प्रर्ासन सधुार कार्यर्ोजना 
क्र .स.  सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध चजम्मेवारी 
१ कानूनी तथा नीलतगत व्र्वस्था   

१.१ 

राजस्व परामर्य सलमलतको मालसक वैठक बसी प्रगलत 
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 पररिालन नीलत लनमायण गने 

२०७९ पौर्ष 
मसान्त 

 

गाउँसभा 
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क्र .स.  सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध चजम्मेवारी 

१.३ 
सम्पचत्त कर र मालपोत करका दर र दार्राहरूमा 
समर्ानकुुल पररमाजयन गरी प्रभावकारी कार्ायन्वर्न 
गने । 

२०७९ श्रावण  कार्यपाललका र 
गाउँसभा 

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

२०७९ श्रावण  गाउँ कार्यपाललका 

२ संकलन प्रकृर्ामा सधुार   

२.१ 

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

प्रत्रे्क बर्षय लनरन्तर र्ाखा उपर्ाखा, 
राजस्व परामर्य सलमलत  

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

प्रत्रे्क बर्षय  गाउँसभा 

२.३ 
कमयिारी तथा जनप्रलतलनधीहरूलाई ताललम तथा 
क्षमता लबकास कार्यक्रम र करदाताहरूलाई करदाता 
चर्क्षा कार्यक्रम संिालन गने 

 

लनरन्तर 
गाउँकार्यपाललका, प्रमखु 
प्रर्ासकीर् अलधकृत 

२.४ 
कर प्रसार्नको आधलुनक तथा करदातामैत्री 
प्रयवलधको प्रर्ोग गने  

२०७९ पौर्ष 
मसान्त 

गाउँपाललका  

३ संस्थागत व्र्वस्था तथा अन्र्   

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

२०७९ श्रावण  गाउँ कार्यपाललका 

.२३  • गाउँपाललकामा राजस्व र्ाखा तथा वडा 
कार्ायलर्हरूमा संकलन र्लुनटलाई ब्र्वचस्थत गने 

२०७९ श्रावण  गाउँ कार्यपाललका 

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

• गाउँ कार्यपाललका  

३.४ वडा कार्ायलर्हरूमा समेत राजस्व प्रर्ासनका लालग 
कमयिारीहरूलाई चजम्मेवारी 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 असारसम्म गाउँ कार्यपाललका 

 

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

क्र .स.  सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध चजम्मेवारी 
१ सम्पलत कर   

१.१ 
सम्पचत्त करको दर र दार्रालाई फरायकलो 
बनाउन े

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

१.२ सम्पत्ती करको बारेमा जनप्रलतलनलधलाई 
अलभमखुीकरण, कमयिारीलाई क्षमता लबकास र 

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 
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क्र .स.  सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध चजम्मेवारी 
करदातालाई ससुचुित गराउन े देचख लनरन्तर 

१.३ 
बजार के्षत्र र ग्रालमण के्षत्रमा उपलब्ध सयुवधा 
अनसुार भएका घरहरूको फरक मूल्र्ांकन गरी 
कर लनधायरण गने 

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

१.४ 
घर जग्गा नक्सा पास तथा सम्पलत कर 
मूल्र्ांकन गनय सम्पलत कर कार्ययवलध बनाई 
कार्ायन्वर्न गने 

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

२ भलूमकर/ मालपोत   

२.१ 
मालपोत संकलनका लालग जग्गाको 
उपर्ोलगताको अधारमा दर लनधायरण गने 

आर्षाढ २०७९ राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

२.२ जग्गाको प्रकार अनसुारको प्रोफार्ल तर्ार गने २०८०बैर्ाख  राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

२.३ पाललका लभत्र रहेको जोचखम के्षत्रको पयहिान 
गरी सो के्षत्र लाई कर र्नु्र् गने  

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

२.४ 
गाउँपाललकाको स्वालमत्वमा रहेका सावयजलनक 
संस्थान, सरकारी कार्ायलर्बाट कर र्लु्क 
नललन ेवा र्नु्र् कर नीलत बनाउन े

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

२.५ 
स्व घोयर्षत कर प्रणालीको अन्त्र् गरी राजस्व 
परामर्य सलमलत माफय त कर नीलत बनाई 
कार्ायन्वर्न गने 

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

३ घरजग्गा वहाल कर   

३.१ 

व्र्वसार्को आम्दानीको श्रोत हेरी चिचिला 
बजार र अन्र् होटल लज, ताललम सेलमनार 
संिालन गरे वापत हल भाडा, वडा तथा 
पाललका लभत्रका सबैको सूिी पयहिान गरी 
सूिीकृत गराई कर दार्रामा ल्र्ाई करको 
मूल्र् लनधायरण गने 

२०७९ श्रावण राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

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

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

४ व्र्वसार् कर   

४.१ ब्र्वसार्को प्रकृती हेरी प ुजँीगत लगानीका 
आधारमा कर लनधायरण गने 

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 
र प्रप्रअ 

४.२ व्र्वसार् कर सम्बन्धमा आलथयक ऐनमा दण्ड र 
परुस्कारको व्र्वस्था गने । 

२०७९ श्रावण  गाउँसभा 

५ जलडवटुी, कवाडी, जीवजन्त ुकर   
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५.१ 

प्रत्रे्क जलडबटुी चिराइतो, अलैिी, र्ार्ायगमु्बा, 
रूराक्ष, अचम्लसो, अल्लो, अगेली आर्दको 
उत्पादन अनसुारको फरक कर संकलनको 
ब्र्वस्था लमलाउन े

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 

६ यवज्ञापन कर   

६.१ 

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

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 

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

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 

 

ग.  गैर कर राजस्व सधुार कार्यर्ोजना  
 

 ताललका १६: गैर कर राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
क्र .स.  सधुारको लालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध चजम्मेवारी 
१ घर नक्र्ा पास एवं रचजष् टे्रर्न दस्तरु   

१.१ 

घर अलभलेखीकरण तथा नक्सापास प्रयक्रर्ाले 
भवन लनमायण प्रयक्रर्ालाई लनर्मन समेत गने 
भएकोले घरजग्गा नक्सा पास कार्ययवलध बनाई 
कार्ायन्वर्न गने  

२०७९ श्रावण देचख प्रायवलधक र्ाखा, राजस्व 
परामर्य सलमलत र प्रमखु 
प्रर्ासयकर् अलधकृत 

१.२ गाउँपाललका लभत्र भएका पक्की तथा कच्िी 
घरहरूको अलभलेखीकरण गने 

२०७९ श्रावण देचख 
लनरन्तर 

कार्यपाललका र प्रायवलधक 
र्ाखा 

१.३ 
मापदण्ड तथा कार्ययवलधहरू अनसुार नक्सापास 
प्रावधान पूणय रूपमा लाग ुगने । 

२०७९ असार देचख प्रायवलधक र्ाखा र भवन 
तथा नक्र्ापास उपर्ाखा 

१.४ 

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

२०७९ श्रावण देचख 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 देचख भवन तथा नक्र्ा पास 
उपर्ाखा र गाउँ 
कार्ायपललका 

२ वहाल यवटौरी र्लु्क   

२.१ 

गाउँपाललका लभत्र रहेका मेला, पवय हाट 
बजारहरूको सूिी तर्ार गरी त्र्हाँ ब्र्ापार 
गने यवके्रताहरूबाट अलनवार्य तर न्रू्न र्लु्क 
ललने व्र्वस्था गने तथा गाउँपाललकाबाट 

२०७९ पौर्ष राजस्व परामर्य सलमलत 
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लनलमयत गोसखाना, लबयक्र कक्ष आर्दबाट कर 
ललई संरिनाको लनमायण एवम ्व्र्वस्थापन गने 

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

२०७९ श्रावण  प्रायवलधक र्ाखा  ,प्रमखु 
प्रर्ासकीर् अलधकृत 

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

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत र 
गाउँसभा 

३ दताय, नवीकरण तथा अनमुलत दस्तरु   

३.१ 

गाउँपाललकामा रहेका संस्था तथा व्र्वसार्ीको 
पयहिान गरी  दताय तथा नयवकरण दर मा 
समर्ानकुुल पररमाजयन गरी दार्रा बढाउन 
अलनवार्य व्र्वस्था गने 

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 

४ ढंुगा लगटी, बालवुा, दहतर, बहत्तर आर्दको 
लबक्री 

  

४.१ 
ढंुगा, लगटी, बालवुा, आर्द उपलब्ध हनुे स्थान 
पयहिान गरी IEE/EIA गरी सो का आधारमा 
राजस्व बयृद्धका लालग व्र्वस्था गने 

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत, 
गाउँ कार्यपाललका  

४.२ 

स्थानीर् सामदुायर्क उपभोक्ता सलमलतहरूसँग 
समन्वर् गरी काठ, दाउरा, जराजरुी, दहत्तर 
बहत्तर लबक्री, वन पैदावार लबक्री आर्दबाट 
गाउँपाललकामा  राजस्व संकलन हनुे व्र्वस्था 
गने  

२०७९ श्रावण राजस्व परामर्य सलमलत, 
गाउँ कार्यपाललका  

५ सरकारी सम्पचत्तको बहाल र यवक्री   

५.१ 

गाउँपाललकाको स्वालमत्वमा भएका र बहालमा 
लगाउन सयकन े सम्पचत्तहरूको यववरण र्यकन 
गरी सबै सम्पचत्तको बहाल रकमको दर 
आलथयक ऐनमा समावेर् गने  

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 

५.२ 
गाउँपाललकाको सम्पचत्त बहालमा लगाउन े
सम्बन्धमा कार्ययवलध तजुयमा गरी कार्ायन्वर्मा 
ल्र्ाउने  

२०७९ श्रावण  कार्यपाललका, राजस्व 
परामर्य सलमलत 

५.३ कार्ययवलधमा उचल्लचखत र्तयहरू पालाना भए 
नभएको आवलधक रूपमा अनगुमन गने । 

२०७९ श्रावण  कार्यपाललका, राजस्व 
परामर्य सलमलत 

६ स्थानीर् पूवायधार सेवा र्लु्क   

६.१ 

लनमायण तथा सञ्चालन भएका स्थानीर् 
पूवायधारहरूको प्रर्ोग अवस्थालाई हेरी समचुित 
दररेट कार्म गरी सेवाग्राहीहरूबाट कर 
संकलन को व्र्वस्था गने 

२०७९ श्रावण  राजस्व परामर्य सलमलत 
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७ फोहोर मैला व्र्वस्थापन र्लु्क   

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

२०८१ श्रावण गाउँ कार्यपाललका , 
राजस्व परामर्य सलमलत 

८ पायकय ङ्ग र्लु्क   

८.१ 

गाउँपाललका लभत्र रहेका सरकारी कार्ायलर् 
पररसर, सावयजालनक क्षेत्र जस्ता क्षते्रमा 
पायकय ङको व्र्वस्था गरी पायकय ङ र्लु्क ललन े
व्र्वस्था गने 

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 पयहिान गरेर सो 
स्थानमा पगु्नको लालग आवश्र्क पूवायधार 
लनमायण गरी राजस्व संकलनको लालग उत्प्ररेरत 
गराउने  

२०८१ श्रावण राजस्व परामर्य सलमलत 

१० दण्ड जररवाना   

१०.१ 

सामाचजक यहंसा तथा लनर्म यवपररत कार्य गरी 
न्र्ायर्क सलमलतमा उजरु परी र कसरुदारी 
ठहररनेहरूबाट समचुित कर दण्ड जररवाना 
र्लु्क स्वरूप ललने व्र्वस्था गने 

२०७९ श्रावण न्र्ायर्क सलमलत र 
राजस्व परामर्य सलमलत 

११ 
र्दघयकालीन आर् स्रोतको पयहिान तथा 
संभाव्र्ता 

  

११.१ 

गाउँपाललकाको र्दघयकालीन आर् हनुसक् न े
संभाव्र् के्षत्रहरूको पयहिान गने 

▪ सामदुायर्क भवन तथा सभाहल 

▪ हाटबजार पूवायधार 
▪ पर्यटकीर् के्षत्रको पूवायधार 

२०७९ पौर्ष  गाउँ कार्यपाललका, 
गाउँसभा 

११.२ 
पयहिान भएका क्षेत्रहरूको संभाव्र्ता 
अध्र्र्नका लालग रकम यवलनर्ोजन गने । 

२०७९ पौर्ष गाउँ कार्यपाललका 
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पररच्छेद÷छः आर् प्रके्षपण 

 

र्स पररच्छेदमा चिचिला गाउँपाललकाको राजस्व अलधकार, हालको आर् संकलन अवस्था तथा राजस्व सधुार 
कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न पश् िात 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 िात आगामी तीन वर्षय (आ.व. २०७९/८० देचख २०८१/८२) 
को लालग आर् प्रक्षेपण गररएको छ । र्ो आर् अनमुान राजस्व सधुार र्ोजनामा प्रस्ताव गररएका 
यक्रर्ाकलापहरूको 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 (रू.मा) 
क्र. 
स. राजस्व र्ीर्षयक 

कुल सम्भाव्र् 
आर् 

प्रक्षपेणको आधार प्रके्षयपत रकम 

क आन्तररक आर् तफय     

१ सम्पलत कर १२४०००० 
कुल संभावनाको ८४% र त्र्सपलछका 
आ.ब.हरूमा ५% बढदै जान े

१०३९५०० 

२ मालपोत भलूम कर २३७०५५ 
कुल संभावनाको ५०% र त्र्सपलछका 
आ.ब.हरूमा १०% बढदै जाने 

११७९५० 

३ वहाल कर ३०२५० 
कुल संभावनाको ८०% र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा १०% ले बढदै जाने 

२५००० 

४ व्र्वसार् कर १०००००० 
कुल संभावनाको ५०% र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा १०% ले बढदै जाने 

  ७०००० 

५ 
व्र्वसार् रचजष् टे्रर्न 
दस्तरु (दताय तथा 
अनमुलत) 

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

१००००० 

६ 
घर नक्र्ा पास 
दस्तरु 

३९०२०० 

कुल संभावना रू. ३९०२०० (परुाना 
घर सूिीकरण) रकम र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा बायर्षयक थप नर्ाँ ३० घर 
नक्र्ापासको रू १०००।का दरले 

३३०२०० 



 

51 

क्र. 
स. राजस्व र्ीर्षयक 

कुल सम्भाव्र् 
आर् 

प्रक्षपेणको आधार प्रके्षयपत रकम 

बढदै जान े

७ वहाल यवटौरी र्लु्क  ५००००। 
कुल संभावनाको ५०% र त्र्सपलछका 
आ.ब.हरूमा १५% बढदै जाने 

२५००० 

८ 
लसफाररस तथा 
प्रमाचणत दस्तरु 
(सम्पूणय) 

५५१२५० 
कुल संभावनाको ९०% र त्र्सपलछका 
आ.ब.हरूमा ५% बढदै जान े

५००००० 

९ 

सरकारी सम्पलतको 
वहालबाट र 
यवक्रीबाट (राजपत्र, 
पसु्तक, नक्र्ा र 
बोलपत्र यवक्री समेत) 

२०००० 
कुल संभावनाको ८०% र त्र्सपलछका 
आ.ब.हरूमा ५% बढदै जान े

१६००० 

१० पर्यटन र्लु्क २००००० 
कुल संभावनाको ६०% र त्र्सपलछका 
आव बर्षयहरूमा १०% ले बढदै जान े

१२०००० 

११ जग्गा रेखाङ्कन दस्तरु १००००० 
कुल संभावनाको ७०% र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा १५% ले बढदै जाने 

७०००० 

१२ 
स्लेट, ढंुगा लगट्टी 
वालवुा दहत्तर बहत्तर 
र्लु्क 

२०००००  
कुल संभावनाको ७०% र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा १०% ले बढदै जाने 

१४००००० 

१३ न्र्ायर्क, दण्ड 
जररवाना र जफत 

१०००० प्रत्रे्क बर्षय रू. १००००।  १०००० 

१४ व्र्चक्तगत घटना दताय 
यवलम्व दस्तरु 

१०००००  प्रत्रे्क बर्षय रू. १०००००।  १००००० 

१५ 
जलडबटुी, कवाडी र 
जीवजन्त ुकर ५००००० 

कूल संभावनाको ६०% र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा १०% ले बढदै जाने 

३००००० 

१६ 
सामदुायर्क वनबाट 
आर् प्राप्त गने १५०००० 

कूल संभावनाको ७०% र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा १०% ले बढदै जाने 

१०५००० 

१७ 
अन्र् कर 

५००००० 
कुल संभावनाको ७५% र त्र्सपलछका 
बर्षयहरूमा १०% ले बढदै जाने 

३५०००० 

ख राजस्व तथा रोर्ल्टी 
बाडँफाटँ 

      

ख. १ संघीर् सरकार       
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क्र. 
स. राजस्व र्ीर्षयक 

कुल सम्भाव्र् 
आर् 

प्रक्षपेणको आधार प्रके्षयपत रकम 

१.१ बाँडफाँट भई प्राप् त 
हनुे म.ुअ.कर 

७४९०७२३५ 
आलथयक बर्षय २०७८/७९ मा प्राप् त 
रकम र त्र्सपलछ बायर्षयक १०% को 
दरले बयृद्ध हुँदै जाने अनमुान 

८२३९७९५८ 

१.२ बाँडफाँट भई प्राप्त 
हनुे अन्त र्लु्क 

७७६४७४६२ 

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

८५४१२२०८ 

१.३ बाँडफाँटबाट प्राप् त 
हनुे रोर्ल्टी 

४५३६७०१ 

आलथयक बर्षय २०७७/७८ मा प्राप् त 
रकम र त्र्सपलछ क्रमर् १०% का 
दरले बयृद्ध हदैु जाने अनमुान 

४९९०३७२ 

ख. २ प्रदेर् सरकार       

२.१ घरजग्गा रचजष् टे्रर्न 
दस्तरु 

 

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

 

२.२ 
बाँडफाँटबाट प्राप् त 
हनुे सवारी साधन 
कर 

 

आलथयक बर्षय २०७८/७९ मा प्राप् त 
रकम र त्र्सपलछ क्रमर् ५% का दरले 

बयृद्ध हदैु जान ेअनमुान 

 

२.३ बाँडफाँटबाट प्राप् त 
हनुे मनोरन्जन कर 

०    ० 

२.४ बाँडफाँटबाट प्राप् त 
हनुे यवज्ञापन कर 

०   ०  

ग अनदुान तथा यवत्तीर् 
हस्तान्तरण 

      

ग. १ संघीर् सरकार       

१.१ समानीकरण अनदुान १०९५६०००० 

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

१२०५१६००० 

१.२ र्सतय अनदुान िाल ु १७४१९९३०० 
आलथयक बर्षय २०७८/७९ को र्थाथय 
रकम र त्र्सपलछ क्रमर् १०% का 
दरले बयृद्ध हदैु जाने अनमुान 

१९१६१९२३० 

१.३ र्सतय अनदुान 
पूजँीगत २६१००००० २८७१०००० 

१.४ लबर्षेर् अनदुान  ११७५५३९२ ८८३२००० 
१.५ समपूरक अनदुान   
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क्र. 
स. राजस्व र्ीर्षयक 

कुल सम्भाव्र् 
आर् 

प्रक्षपेणको आधार प्रके्षयपत रकम 

१.६ 
अन्र् अनदुान 
(लनवायिन क्षेत्र 
यवकास र अन्र्) 

  

िाल ुआलथयक बर्षयको यवलनर्ोजन र्थावत 
रयह बायर्षयक १०% का दरले थयपदै जान े
अनमुान 

  

ग. २ प्रदेर् सरकार       

२.१ समालनकरण अनदुान ७७४२९०० 

आलथयक बर्षय २०७८/७९ को र्थाथय 
रकम र त्र्सपलछ क्रमर् ५% का दरले 

बयृद्ध हदैु जान ेअनमुान 

८५१७१९० 

२.२ र्सतय अनदुान िाल ु २१६४८००  Æ २३८१२८० 
२.३ लबर्षेर् अनदुान   

 Æ 
० 

२.४ समपरुक अनदुान 
िाल ु ११०००००० १२१००००० 

ग. ३ अन्र् आन्तररक 
अनदुान 

     

३.१ अन्र् संस्थागत 
आन्तररक अनदुान 

 

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

 

३.२ अन्र् व्र्चक्तगत 
आन्तररक अनदुान 

  

जनताको लागत सहभालगताबाट आलथयक 
बर्षय २०७८/७९ मा रू १० लाख प्राप् त 
हनुे र त्र्सपलछ क्रमर् बायर्षयक १०% 
का दरले बयृद्ध हदैु जान े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 लसफाररर् गररएको लेखा कोडको आधारमा गररएको छ । मालथका अध्र्ार्हरूमा प्रस्ताव 
गररएअनसुार ऐनले र्दए बमोचजम करका दार्रा यवस्तार गनय सकेको खण्डमा लनम् न ताललकामा र्दए अनसुार गाउँपाललकाको आर् वृयद्ध हनुे देचखन्छ । 

 

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

िाजस्ि 

संकेत 
िाजस्ि शीषयक 

आ.ब. 
७६/७७ को  
यथाथय 

आ.ब. 
२०७७/७८ 
को  यथाथय 

औषत / 
अनुमाननत 
बदृ्धि 

प्रनतशत 

आन्तरिक आयको 
कूल सम्भाब्य ि 
बाह्य आयको 
अनुमाननत आय     

प्रक्षेपण  

७९/८० ८०/८१ ८१/८२ 

१०००० िाजस्ि तथा अनुर्दान ३६७६७२४१५ ४४३७४३४९७   ४९३६५८१५३ ५४१०२२८८८ ५९४७०८९३२ ६५४०९०६२४ 

क आन्तरिक आय १९२३०८७ ४९४३१२०   ५७९९७५५ ४३७८६५० ४४००२७० ४७५१०९६ 

११३१३ सम्पवि कर   ० ८४, ५, ५ १२४०००० १०३९५०० १०९१४७५ ११४६०४९ 

११३१४ भलूम कर/मालपोत     ५०, १०, १० २३७०५५ ११७९५० १२९७४५ १४२७२० 

११३२१ घरबहाल कर   ० ८०, १०, १० ३०२५० २५००० २७५०० ३०२५० 

१४१५१ 
सरकारी सम्पिीको बहाल र ववक्रक्रबाट प्राप्त आय 
(राजपत्र, पुस्तक, नक्िा, बोलपत्र ववक्री समेत) 

  ० ८०,  ५,  ५ २०००० १६००० १६८०० १७६४० 

१४३११ न्यानयक दण्ड, जररवाना र जफत   ० १०००० १०००० १०००० ११००० १२१०० 

१४२४२ घर नक्िापास दस्तुर   ० ८०, ३०, ३० ३९०२०० ३३०२०० ३०००० ३०००० 

११३२२ वहाल ववटौरी     ५0, १५,१५ ५०००० २५००० २८७५० ३३०६३ 

१४२४३ लसफाररस तथा प्रमाणणत दस्तुर   ० ९०, ५, ५ ५५१२५० ५००००० ५२५००० ५५१२५० 

१४२५३ व्यवसाय रजजष्रेिन दस्तुर     ८०, १०, १० १२१००० १००००० ११०००० १२१००० 

१४५२९ सामुदानयक वनबाट आय प्राप्त गने अन्य राजस्व     ७५, १०, १० १५०००० १०५००० ११५५०० १२७०५० 

१४६११ व्यवसाय कर   ० ५०, १०, १० १००००० ७०००० ८०५०० ९२५७५ 

११६९१ अन्य कर १९२३०८७ ४९४३१२० ७५, १०, १० ५००००० ३५०००० ३८५००० ४२३५०० 
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१४२४४ व्यजक्तगत घटना दताष दस्तुर       १००००० १००००० १००००० १००००० 
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पररच्छेद-सातः अपेचक्षत नलतजा 
 

र्स गाउँपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाका क्रममा यवलभन् न स्रोतहरूबाट तथ्र्ांङ्क तथा सूिनाहरू 
संकलन गररएकोछ। यवलभन् न फारमहरूको प्रर्ोग गरी गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् तथा सम्वचन्धत 
अलधकारीहरूबाट समेत सूिना संकलन गररएको लथर्ो । हालको राजस्व संकलन तथा प्रर्ासनको अवस्थालाई 
सधुार गनयका लालग सहभालगतामूलक पद्धलत माफय त ् राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएको छ । संकललत 
तथ्र्ाङ्क, यवद्यमान प्रवृचत्त, उपलब्ध सूिनाको यवश् लेर्षण तथा राजस्व सधुार कार्यर्ोजनामा लनर्दयष् ट गररएका 
यक्रर्ाकलापहरूको कार्ायन्वर्न हनुे मान्र्ता र त्र्सको नलतजा समेतलाई मध्र्नजर गरी आगामी तीन आलथयक 
वर्षयका लालग राजस्व प्रके्षपण गररएको छ । 

 

७.१ अपेचक्षत नलतजा 
 
र्स चिचिला गाउँपाललकाको आन्तररक आर्तफय  िाल ुआ.ब. २०७८।०७९ को तलुनामा र्ोजना अवधीमा 
पयहलो बर्षय २१ प्रलतर्त, दोस्रो बर्षयमा ९.९२ प्रलतर्त र तेस्रो बर्षयमा ९.९८ प्रलतर्तले बयृद्ध हनुे गरी प्रके्षपण 
गररएको छ । कार्यर्ोजना को अचन्तम बर्षयमा पाललकाको आन्तररक आर् ४७५१०९६ रूपैर्ाँ हनु ेर संघ तथा 
प्रदेर्बाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हनुे रकम कररव २१ करोड हनुेगरी अनमुान गररएको छ। प्रदेर् तथा 
संघबाट हनु े यवत्तीर् हस्तान्तरण तथा अनदुानको रकम बढोत्तरी भइ रू. ४४०२५०८७७। हनुेगरी प्रके्षपण 
गररएको छ । गाउँपाललकाको आन्तररक आर् र बाह्य आर्लाई तलुना गरी हेदाय जम्मा प्रके्षयपत आर्को कररव 
१ प्रलतर्त मात्र आन्तररक आर्को यहस्सा रहेको देचखन्छ । र्सरी हेदाय गाउँपाललका आलथयक रूपले सक्षम हनु 
अझ धेरै प्रर्ास र समर् आवश्र्क पने देचखन्छ । कुल प्रके्षयपत आर्लाई यवश्लरे्षण गदाय पयहलो बर्षयमा कुल आर् 
कररब २१% ले बयृद्ध हनुे र बाँकी २ बर्षयमा कररव १०, १० प्रलतर्तले बयृद्ध हनु े देचखन्छ । पयहलो बर्षयमा 
कलतपर् कर तथा र्लु्कहरू नर्ाँ र्रुूवात गने प्रस्ताव गररएकाले र बक्र्ौताहरू उठ्ने हनुाले तलुनात्मक रूपमा 
बढी प्रलतर्त बयृद्ध देचखएको छ ।  
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सारांर्मा राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न पश्चात ्आगामी तीन आलथयक वर्षयहरूमा हनु ेआर् संरिना 
देहार् अनसुार हनुे प्रके्षपण गररएको छः  

 

ताललका १९: अपेचक्षत आर् (रू. मा) 

क्र.स. िाजस्ि शशषयक 

आ.ब. 
२०७६/७७ 
(यथाथय) 

आ.ब.२०७७/७८ 
(यथाथय) 

३ बषयको 
बायवषयक 
आषत 

बदृ्दर्दर्दि 

प्रक्षेपण 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 
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२ िाजशि बााँडफााँट ७०५८८६०२ ७२२२१७६० १०.० १७२८००५३८ १९००८०५९२ २०९०८८६५१ 

३ 

अनुर्दान तथा 
विवत्तय 
हस्तान्तिण 

२६१६३२४६१ ३६६५७८६१७ १०.० ३६३८४३७०० ४००२२८०७० ४४०२५०८७७ 
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  प्रदेि सरकार ३८४७९५३१ १९००७००० १०.० २२९९८४७० २५२९८३१७ २७८२८१४९ 

  जम्मा ३३४१४४१५० ४४३७४३४९७   ५४१०२२८८८ ५९४७०८९३२ ६५४०९०६२४ 

कुल आयमा आन्तरिक 

आयको योगर्दान (%) 
०.५८ १.१   ०.८१ ०.७४ ०.७३ 

 

ताललकामा उल्लेख गररए अनसुार प्रके्षयपत आर् हालसल गनयका लालग गाउँपाललकाले वतयमान संरिना तथा 
व्र्वस्थापन प्रणालीमा पररवतयन गनय आवश्र्क देचखन्छ । र्स सन्दभयमा सधुारका लालग सझुाइएका कदमहरू 
लनम् नानसुार छनः 
 

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

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

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

▪ सम्पचत्त कर र मालपोत वा भलूमकर असलुी व्र्वस्था छुट्ठाछुटै्ठ ब्र्वचस्थत गरी कम्प्रू्टरीकृत अलभलेख 
तर्ार गने । 

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

▪ आन्तररक आर्का र्ीर्षयकहरू अनसुार छुट्टाछुटै्ट रूपमा आम्दानी को अलभलेख ब्र्वस्थापन गने 
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पररच्छेद-आठः अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

 

कुनैपलन कार्यलाई प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गरी सकारात्मक नलतजा प्राप्त गनयको लालग अनगुमन मूल्र्ांकनको 
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 
सलुनचश् ितताका लालग पलन र्सको लनर्लमत र भरपदो अनगुमनको व्र्बस्था गररन ुजरूरी हनु्छ । राजस्व सधुार 
कार्यर्ोजनाको अनगुमनमा मखु्र् रूपमा वडा कार्ायलर्, राजस्व र्ाखा, प्रमखु प्रर्ासकीर् अलधकृत, राजस्व 
परामर्य सलमलत तथा कार्यपाललकाको भलूमका महत्वपूणय  हनु्छ । 

अनगुमनबाट गाउँपाललकाको राजस्व सम्बन्धी नीलत र र्ोजनाको उचित रूपमा कार्ायन्वर्न भए नभएको, राजस्व 
असलुीको प्रवृचत्त लक्ष्र् अनरुूप भए नभएको, राजस्व प्रर्ासनमा कुनै समस्र्ा भए नभएको, सधुारका लालग 
गररएका लनणयर् कार्ायन्वर्न भए नभएको, अलभलेख दरुूस्त राखे नराखेको, लनधायररत अवलधमा राजस्व कोर्षमा 
दाचखला गरे नगरेको आर्द कुराहरू लनर्लमत रूपमा अनगुमन गरी अद्यावलधक सूिना 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 वमोचजम संकललत 
राजस्वको अनगुमन तथा मूल्र्ांकनका लालग र्स अध्र्र्नले लनम् न वमोचजम अनगुमन तथा मूल्र्ांकन ढाँिा 
प्रस्ततु गरेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धचत्र न.ं २: अनगुमन मलू्याङ्कन ढााँचा 
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ताललका २०: प्रस्तायवत अनगुमन ताललका 

अनगुमन गने अनगुमनको चजम्मेवारी अनगुमन गने समर् अनगुमन गने यवलध 

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

▪ स्थलगत अनगुमन गने 

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

राजस्व प्रर्ासन प्रमखु प्रर्ासकीर् 
अलधकृत 

मालसक, िौमालसक 
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, िौमालसक 
र बायर्षयक 

▪ स्थलगत अनगुमन गने 

▪ कार्य र्ोजना अनसुार कार्य भए 
नभएको अनगुमन गने 

सलमक्षा उपाध्र्क्ष िौमालसक र बायर्षयक ▪ लक्ष्र् र उपलचब्ध सयहत लसकाईको 
प्रस्तलुत र सधुारको पषृ् ठपोर्षण प्राप् त 
गरी आगामी मागयचित्र तर्ार गने 

 

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

 

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

 

(ख) राजस्व परामर्य सलमलतवाट अनगुमन तथा मूल्र्ाकंनः राजस्व परामर्य सलमलतले िौमालसक रूपमा राजस्व 
सधुार र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था, आर् संकलनको अवस्थाको लनर्लमत अनगुमन गरी कार्यपाललकालाई 
आवश्र्क परामर्य प्रदान गने कार्य र्स अन्तगयत पदयछ । त्र्सैगरी आगामी आलथयक बर्षयको लालग आर्को 
अनमुान गनुय भन्दा पयहले हाल भएका कार्यको मूल्र्ांकन गरी स्रोत, दर तथा दार्रामा सधुारको लालग कृर्ाकलाप 
लसफाररस गने र त्र्सको आधारमा आर्को अनमुान गनुय पदयछ । र्सका अलतररक्त आलथयक बर्षयको समाचप् त 
पश् िात 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 क्रममा 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 सहजीकरण गनय संघीर् मामला 
तथा सामान्र् प्रर्ासन मन्त्रालर्, रायिर् प्राकृलतक स्रोत तथा यवत्त 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 हनुेछ । राजस्व प्रर्ासनसँग सम्वचन्धत तथ्र्ाङ्क वाहेक र्ोजना 
कार्ायन्वर्न प्रकृर्ाको अनगुमन तथा करदाताहरूको अनभुलूत संकलन पलन अनगुमनको यवलध हनु सक् नछे । 
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२. गाउँपाललका तथा नगरपाललकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा र्दग्दर्यन २०७६ 
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अनसूुिी 
 

अनसूुिी १- तथ्र्ाङ्क संकलनको िेक ललष् ट 

 

गाउँपाललकाको संचक्षप् त पररिर् तथा हालको अवस्था 
 

1) संचक्षप् त पररिर् 

2) मखु्र् पूवायधारको अवस्था 
3) आलथयक अवस्था 
4) सामाचजक, सांस्कृलतक तथा पर्यटयकर् अवस्था 

 

गाउँपाललकाको संगठन तथा राजस्व प्रर्ासन 

 

1) संगठन संरिना तथा कमयिारीको यववरण 

2) भौलतक सयुवधाहरू 

3) राजस्व र्ाखा तथा राजस्व प्रर्ासन 

4) राजस्व र्ाखामा कार्यरत कमयिारीहरूको यववरण 

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

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

8) कप्रू्टर यवललङ्ग 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) िाल ुआलथयक वर्षयको (२०७८/७९) को अनमुानीत बजेट यववरण  

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

 

अन्र् दस्तावेज तथा सूिनाहरू 
 

1) लनवायचित पदालधकारीहरूको यववरण 

2) गाउँ सभाले पाररत गरेको आलथयक ऐन 

3) राजस्वसंग सम्बचन्धत अन्र् नीलत तथा कार्यक्रमहरू 

4) गाउँपाललकाको बस्तचुस्थलत यववरण (पाश् वयचित्र) 
5) राजस्व पररिालनका लालग भएका प्रभावकारी प्रर्ासहरू 

6) राजस्व परामर्य सलमलतको यववरण 
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अनसूुिी २÷तथ्र्ाङ्क संकलन फाराम 

 

प्रदेर् प्रचर्क्षण केन्र 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा 
सूिना संकलन फाराम 

 

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

▪ जम्मा करदाता संख्र्ाः  

▪ गत आलथयक बर्षयमा उठेको जम्मा रकम रुः  

▪ िाल ुआलथयक बर्षयको वायर्षयक लक्ष्र् रुः  

▪ िाल ुआलथयक बर्षयको फाल्गणु मयहनासम्म उठेको रकम रुः  

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

▪ गत आलथयक बर्षयसम्मको बक्र्ौता रकम रुः  

 

२) भलूम कर (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 
▪ िाल ुआ.ब.को वायर्षयक लक्ष्र् रुः 
▪ िाल ुआ.ब. को फाल्गणु मयहनासम्म उठेको रकम रुः 
▪ अलधकतम र न्रू्नतम कर लतने व्र्चक्तले 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 रूपमा (बैंक, सरकारी, नीचज 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 
▪ िाल ुआ.ब.को वायर्षयक लक्ष्र् रुः 
▪ िाल ु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  िाल ुआ.ब.को लक्ष्र्ः 
 

ख) गैर कर राजस्व तफय  
 

१) लसफाररर्/प्रमाचणत दस्तरु (वडा र पाललकाबाट गररन ेसबै यकलसमका) 
 

▪ गत आ.ब. मा सबै गररएको लसफाररर् प्रमाचणतको संख्र्ाः 
▪ लसफाररर्/प्रमाचणत दस्तरुको न्रू्नतम दरः  लसफाररस/प्रमाचणत दस्तरुको अलधकतम दरः 
▪ गत आ.ब. मा प्राप् त र्थाथय आर् रुः 
▪ िाल ुआ.ब.को वायर्षयक लक्ष्र् रुः 
▪ िाल ुआ.ब. को फाल्गणु मयहनासम्म उठेको रकम रुः 
▪ वायर्षयक रूपमा दताय र नयवकरण सम्बन्धी सेवाको यवबरणः 

 

क्र.स. सेवाको यकलसम संख्र्ा दस्तरुको 
दर 

संकलन हनुसक् न े
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 रूपमा 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 
▪ िाल ुआ.ब.को वायर्षयक लक्ष्र् रुः 
▪ िाल ुआ.ब. को फाल्गणु मयहनासम्म उठेको रकम रुः 

 

३) सेवा र्लु्क 

क्र.स. सेवाको यकलसम दर सेवाग्राहीको 
संख्र्ा 

संकलन हनुसक् न े
कुल राजस्व 

गत आ.ब मा 
प्राप् त  रकम 

१ हाटबजार     

२ पायकय ङ     

३ बहाल लबरौटी र्लु्क     

४ फोहोरमैला व्र्वस्थापन (सरसफाई)     

५ सडक बचत्त     

६ र्ौिालर्     

७ पाकय      

८ पर्यटयकर् स्थल     

९ सडक, बसपाकय      

१० अिल सम्पलत मूल्र्ाङ्कन     

 जम्मा     

 

४) लबक्री 

क्र.स. सम्पलतको यकलसम 

EIA/IEE 

प्रलतवेदन 
अनसुारको 
पररणाम 

दर 
संकलन 
हनुसक् ने कुल 
राजस्व 

गत आ.व. 
मा प्राप् त  
रकम 

िाल ु 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 सम्पलत      

 जम्मा      

 

५) सम्पलत भाडा 

क्र.स. सम्पलतको यकलसम पररणाम दर 
संकलन 
हनुसक् ने कुल 
राजस्व 

गत आ.व. 
मा प्राप् त  
रकम 

िाल ु आ.व. 
को अनमुान 

१ मेलसन औजार      

२ घर वा जग्गा वा पोखरी      

३ अन्र् सम्पलत      

 जम्मा      

 

६) दण्ड जररवाना 

क्र.स. दण्ड जररवानाको यकलसम पररणाम दर 
संकलन 
हनुसक् ने कुल 
राजस्व 

गत आ.व. 
मा प्राप् त  
रकम 

िाल ु आ.व. 
को अनमुान 

१ नक्र्ा पास      

२ छाडा गाईवस्त/पर् ु      

३ सडक वा सडक पेटी      

४ फोहोरमैला      

 अन्र्      

 

७) सवारी साधन कर (टेम्पो, चजप, ट्रक, यटपर, भ्र्ान, माईक्रोबस, लमलनबस/बस) 

क्र.स. सवारी साधनको यकलसम संख्र्ा दर 
संकलन 
हनुसक् ने कुल 
राजस्व 

गत आ.व. 
मा प्राप् त  
रकम 

िाल ु आ.व. 
को अनमुान 

१ टेम्पो      

२ चजप      

३ लमलनट्रक      

४ ट्रक      

५ यटपर      

६ भ्र्ान      

७ माईक्रोबस      

८ लमलनबस      

९ बस      
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 अन्र्      

 

८) प्रदेर्संग बाडँफाटँ हनु ेराजस्व 

क्र.स. राजस्वको यकलसम पररणाम दर 
संकलन 
हनुसक् ने कुल 
राजस्व 

गत आ.व. 
मा प्राप् त  
रकम 

िाल ु आ.व. 
को अनमुान 

१ सवारी साधन कर      

२ घरजग्गा रचजष् टे्रर्न र्लु्क      

३ मनोरंजन कर (करदाता)      

४ यवज्ञापन कर (करदाता)      

 अन्र्      

 

९) गाउँ/गाउँपाललकाको स्वालमत्तमा 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 पर्यटयकर् र धालमयक स्थलहरू सम्बन्धी यववरणः 
 

 

 

१२) आन्तररक आर्का अन्र् कुनै थप संभाव्र् स्रोत भएमा सोको यववरणः  
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अनसूुिी ३÷ राजस्व सधुार र्ोजना तजुयमा सम्बन्धी झलक 

 

क. अशभमखुीकिण गोष्ठी 

   

   

 

ख. तथयांक सकंलन तथा स्थलगत अिलोकन 
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ग. ड्राफ्ट प्रनतिेर्दन प्रस्तनुतकिण 
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अनसूुिी ४÷अलभमखुीकरण कार्यर्ाला र मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्ततुीकरणको उपचस्थलत र लनणयर्  

क. अलभमखुीकरण कार्यर्ाला गोयष्ठको उपचस्थलत 
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ख. मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तलुतकरण गोयष्ठको उपचस्थलत 
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अनसूुिी÷५: अचन्तम प्रलतवेदन उपर प्रदेर् प्रचर्क्षण केन्रबाट प्राप्त पषृ्ठपोर्षण 

 


