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१.१ प&ृ ठभू*म 

नेपाल अ:धरा|यको JवBयमान संवैधाOनक kयव0था अनुसार नेपालको संJवधान २०७२ को भाग ५ रा|यको संरचना 
र रा|यशिtतको बाँडफाँड अQतगIतको धारा ५६ मा kयव0था भएअनुसार सTघ, Kदेश र 0थानीय गर_ तीन तहबाट 
नेपालको मूल रा|य सÉ चालन भइरहेको छ । संवैधाOनक अ:धकार*भn रह_ 0थानीय सरकार सÉ चालन ऐन, २०७४ 
ले 0थानीय सरकारहFलाई कायI िजZमेवार_ तथा mोत पfरचालन गनI सt ने उलेàय अ:धकार vदएको छ । 0थानीय 
सरकारले आ-आäनो `ेnमा पनs सेवा Kवाह तथा Jवकास OनमाIणको `मतालाई वBृ:ध गनIका ला:ग आäनो आय 
पfरचालन `मतालाई वBृ:ध तथा आय पfरचालन `मतामा पOन सुधार गनI आवDयक हुQछ । यसका अOतfरtत 
KाकृOतक तथा अQय मानवीय कारणले अक0मात *सजIना हुने KOतकुल पfरि0थOतलाई सामना गनIसt ने गर_ 
उ<थानशील हुन पOन आय पfरचालन `मता सुãढ हुन जpर_ पदIछ ।  
 

K<येक 0थानीय सरकारलाई नेपालको संJवधानBवारा Kदान गfरएको कायIिजZमेवार_ पुरा गनI आवDयक पनs 
साधनको पfरपूOतIका ला:ग एकल Kयासले 0थानीय तहबाट माn सZभव नहुने भएकोले सTघ तथा Kदेश सरकारबाट 
JवJhय समानीकरण अनुदान, सशतI अनुदान, समपुरक अनुदान र Jवशेष अनुदान vदन सt ने kयव0था गरेको छ 
। सTघ तथा Kदेश सरकारबाट Kदान गfरने य0तो अनुदानले माn 0थानीय तहको खवI आवDयकता पुरा गनI 
सZभव नहुने र रा|य शिtतको बाँडफाँड गदाI रा|यको राज0व अ:धकारको समेत तहगत सरकारबीच शिtतको 
बाँडफाँड गfरने हँुदा सTघीय Jवh kयव0थापनका माQयता अनुसार 0थानीय तहलाई Jव*भQ न कर तथा गैर कर 
लगाउने र उठाउने गर_ राज0व अ:धकार समेत संवैधाOनक Fपमै Kदान गfरएको छ । अनुदान र राज0व अ:धकार 
बाहेक 0थानीय तहले संJवधान र सTघीय कानून बमोिजम राज0व बाँडफाँड बापत Kाe त गनIसt ने र नेपाल 
सरकारको पूवI 0वीकृOतमा ऋण *लन सt ने कानुनी kयव0था समेत गfरएको छ । 
 

,च. नं. 1 : 1व3ीय ह7ता:तरण =>?या 
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0थानीय सरकारलाई Kाe त भएका Jवhीय अ:धकारलाई ऐनको Kावधान अनुसार kयवि0थत तथा Qयायो:चत तfरकाले 
पूणIFपमा पfरचालन गनI थप Kयास गनुIपनs आवDयकता महशुस भएको छ । यसको मुàय कारणहFमा 0थानीय 
सरकारलाई Kाe त कOतपय अ:धकारहF नयाँ भएकोले <यसका ला:ग आवDयक नीOत तथा कायIJव:ध, संगठना<मक 
kयव0था, सूचना तथा त]याTक Kणाल_को 0थापना, आयको सZभावना अWययन, OनयQnण Kणाल_को 0थापना 
आvद kयव0था तथा अéयासको कमी हुनु रहेको छ । 
 
0थानीय तहमा Jवकास OनमाIणका कायIहF गनI तथा 0थानीय सरकारको बèदो खचI धाQ नका ला:ग र उनीहFको 
Jवhीय साम]यI वBृ:ध गनIका ला:ग ती OनकायहFको आQतfरक राज0व पfरचालन `मतामा वBृ:ध गनुIपनs 
आवDयकबQ न पुगेको छ । यसका ला:ग संJवधान तथा एनले Kदान गरेका 0थानीय तहक राज0व अ:धकारका 
सZभावनाहFको खोजी गनs, सZभाkय `ेnको राज0व पfरचालनका ला:ग अवलZबन गनुIपनs नीOतगत, कानूनी र 
kयव0थापकuय सुधारका उपायहF पvहचान गर_ कायाIQवयनमा êयाउने र ती सबै Kयासका आधारमा आगामी 
vदनमा पfरचालन गनI सLकने वा0तJवक आQतfरक आयको K`ेपण गनs कायIका ला:ग राज0व सुधार कायIयोजना 
खाँचो देyखQछ । 
 

0थानीय तहमा राज0व सZबQधी वतIमान ि0थOत अWययन, JवD लेषण गर_ राज0व सुधारका ला:ग गनुIपनs कायIहFको 
पvहचान गनs, समR राज0व Kशासनलाई सुãढ गनs तथा सोका आधारमा आगामी तीन आ:थIक वषIको राज0व 
K`ेपण कायIमा सहजीकरण गनs Kयोजनका ला:ग बागमती Kदेश अQतरगIतका 0थानीय तहहFले राज0व सुधार 
कायIयोजना (Revenue Improvement Action Plan) तयार गर_ 0थानीय तहहFको राज0व सुधार गनIका ला:ग 
अवलZबन गनुIपनs LMयाकलापहFको कायIयोजना आवDयक छ । सो कायIका ला:ग Kदेश तथा 0थानीय शासन 
सहयोग कायIMमले यस Kदेश अQतरगतका Jव*भQ न 0थानीय तहहFको राज0व सुधार कायIयोजना तयार गनIका 
ला:ग आवDयक KाJव:धक सहयोग गर_  रहेको छ । 
 

यस द0ताबेज तजुIमाको Mममा भएका KयासहFमा गाउँपा*लकाका KOतOन:ध, कमIचार_ तथा अQय सरोकारवाला 
प`हFले राज0व पfरचालनको `ेnमा आधारभूत अ*भमुखीकरण, गाउँपा*लकाको आQतfरक आय सुधारका ला:ग 
सहभा:गता<मक Jव:धबाट सम0या तथा अवसरहFको पvहचान गर_ मुàय उपलिwधका Fपमा गाउँपा*लकाको 
कायIयोजना तयार_ र आय सZभाkयताको JवD लेषण गर_ गाउँपा*लकाको आय K`ेपणलाई मागIदशIन ज0ता कायIहF 
रहेका छन ्। 
 

१.२ राज7व सुधार योजनाको औ,चHय 
!

नेपालको संJवधानले सTघीयतामा तहगत सरकारहFलाई नै कायIिजZमेवार_ OनिD चत गरेको छ । ती िजZमेवार_हF 
पुरा गनI आवDयक mोतको kयव0था गदाI अQतरसरकार_ JवJhय ह0ताQतरणको अलावा आäनो कायÌ ेnमा तोLकएका 
mोतबाट संJवधानले Kदान गरेको अ:धकार अनुFप 0थानीय तहले राज0व पfरचालन गर_ साधन mोतको जोहो गनs 
गदIछन ्। जनताको बèदो माग बमोिजमको Jवकास तथा अQय खचI धाQ नका ला:ग आवDयक साम]यI अ*भवBृ:ध 
गनI पOन ती 0थानीय सरकारहFको आQतfरक राज0व पfरचालन `मतामा वBृ:ध हुनु अपfरहायI देyखQछ । यसका 
ला:ग 0थानीय तहको राज0व अ:धकारका सZभावनाहFको खोजी गनI, सZभाkय `ेnको पvहचान तथा राज0व 
पfरचालनका ला:ग अवलZबन गनुIपनs नीOतगत, कानूनी र kयव0थापकuय सुधारका उपायहF पvहचान गर_ Oतनको 
यथो:चत कायाIQवयन गनI र ती सबै Kयासका आधारमा आगामी vदनमा पfरचालन गनI सLकने वा0तJवक आQतfरक 
आयको K`ेपण गनs कायIका ला:ग राज0व सुधार कायIयोजना मह<वपूणI औजार हुने JवD वास गर_ तयार पाfरएको 
छ ।   
 

0थानीय तहलाई कर वा गैर कर वापत रकम Oतनs 0थानीय OनवासीहFले आफुले Oतरेको करको सदपुयोग भए 
नभएको Oनगरानी गनs र यस Jवषयमा Oनय*मत Fपमा आäनो गाउँपा*लकासँग KD न सोW ने हुनाले गाउँपा*लका 
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पOन जनताKOत सोझै उhरदायी हुने वातावरण *सजIना हुQछ । सेवा Kवाहमा पOन सुधार हुQछ र जनताको 
सQतुि& टको माnा पOन बèदै जाQछ । आQतfरक mोतबाट पfरचा*लत राज0व खचI गदाI 0थानीय तहले कुनैपOन 
बाì य शतIहF पालना गनुI नपनs भएकोले यसको माnा जOत बढ_ भयो <यOत बढ_ माnामा 0वायhताको अनुभूOत 
गदIछन ्। यसर_ 0थानीय तहले जOत बढ_ 0वायततापूवIक काम गनI पाउँछन ्<यOत नै सTघीयता सफल र सुãढ 
हँुदै जाQछ । 
 
वैधाOनक Fपमा नै mोत साधनमा:थ उê लेàय अ:धकार Kाe त भएको लामो समयसZम पOन आQतfरक mोत तथा 
राज0व कमजोर रहने र OनरQतर सTघ तथा Kदेशबाट Kाe त हुने अनुदानमा नै भर पनुIपनs अव0था भएमा 0थानीय 
सरकारको 0वायhता तथा द_गोपनमा KD न:चQह लाî ने सZभावना रहQछ । यस पfरपेïयमा 0थानीय सरकारले 
समयमै कानुनले अिàतयार_ vदएका `ेnमा आQतfरक राज0वको सZभावना अWययन गर_ कानुनसZमत Fपमा 
राज0वको `मता Jव0तार गदñ जानु आवDयक हुQछ । यसका ला:ग जन OनवाI:चत पदा:धकार_हF र रा& óसेवक 
कमIचार_हFलाई संJवधानले Kदh गरेका काम कतIkय र अ:धकारहF कुशलता साथ सZपादन गर_ नागfरकहFलाई 
Oछटो छfरतो गुण0तर_य सेवा Kवाह सुOनिD चत गनI सहयोग पुò याउनु पvहलो र मह<वपूणI कायI हो भने भखIरै 
सZपQ न भएका 0थानीय तहको सं0थागत अव0था 0व-मूêयाTकन गर_ सुधारका `ेnहFको पvहचान गर_ तदनुFप 
आवDयकता र मागमा आधाfरत  `मता Jवकासका कायIMमहF सÉ चालन गदñ लैजानु आवDयक छ । यसका साथै 
0थानीय तहलाई संJवधान र ऐनले vदएको अ:धकार Kयोग गर_ Jवhीय Fपमा सवल र स`म बनाउन राज0व 
पfरचालन सZबQधी ôान, *सप र ̀ मता अ*भवBृ:ध गदñ सावIजOनक Jवकास OनमाIण र सेवा Kवाहमा स`म बनाउन 
आवDयक छ । 
 

गाउँपा*लकामा थप आQतfरक राज0व पfरचालन गनI यसको अ:धकार `ेn*भn सबै उपलwध आQतfरक आयका 
mोतहFबाट सZभाkय राज0व पfरचालन गनुI अOनवायI हुQछ । यसमा सुधार êयाउन गाउँपा*लकाको बाì य वातावरण 
तथा राज0व Kशासनको समेत JवD लेषण गनुIपनs हुQछ । यसैले राज0व पfरचालनमा सुधारका कृयाकलापहF 
पvहचान गर_ सोको कायाIQवयनबाट 0थानीय तहको आQतfरक आयमा पनI सt ने भार समेतका आधारमा आगामी 
vदनमा Kाe त हुन सt ने राज0वको K`ेपण गनI 0थानीय सरकार सÉ चालन ऐन २०७४ को Kावधान बमोिजम यो 
राज0व सुधार कायIयोजना तजुIमा गfरएको छ । यस राज0व सुधार कायIयोजनाबाट गाउँपा*लकालाई आäनो 
आQतfरक आय पfरचालन सुधारका साथै राज0व K`ेपणलाई यथाथIपरक, समQयाOयक, सहभा:गतामूलक र 
वैôाOनक बनाई बजेट तजुIमा Kकृयालाई थप kयवि0थत गनI मBदत पुî ने अपे`ा गfरएको छ । यसै सQदभIमा 
मनहर_ गाउँपा*लकाको आQतfरक आय पfरचालनमा सुधार êयाउनको ला:ग राज0व सुधारका कृयाकलापहF पvहचान 
गनI र पvहचान गfरएका कृयाकलापहFको कायाIQवयनबाट 0थानीय तहको आQतfरक आयमा पनI सt ने Kभाव 
समेतका आधारमा आगामी vदनमा Kाe त हुन सt ने राज0वको K`ेपण गनs कायIका ला:ग यो राज0व सुधार 
कायIयोजना OनमाIण गनI ला:गएको छ । राज0व सुधार कायIयोजना तजुIमाको औ:च<यको शांरासलाई OनZ न :चnमा 
K0तुत गfरएको छ । 
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,च. नं. 2 : राज7व सुधार कायIयोजनाको औ,चHय  

 
 

 
 
!

१.३ योजनाले राखेका उOदेQयहR 
!

यस गाउँपा*लकाको आQतfरक आयका सZभावनाहFको पvहचान तथा अ:धकतम पfरचालनका ला:ग देyखएका सम0याहF 
Qयूनीकरण गनI कायIयोजना तयार गर_ सोको आधारमा आगामी ३ वषIको आय K`ेपणमा गाउँपा*लकालाई सहयोग 
पुयाIउनु नै यस योजनाको मूलभूत उBदेDय हो । यस योजनाका खास उBदेDयहF देहाय अनुसार रहेका छन ्: 
§ 0थानीय तहका जनKOतOनधीहF तथा कमIचार_हFलाई राज0व सुधार कायIयोजना सZबQधी अ*भमुखीकरण गनs 

। 
§ शीषIकगत Fपमा सZभाJवत करका आधार तथा Jवगत तीन वषIको आQतfरक आयको अव0थाको JवD लेषण गनs 

। 
§ राज0व वBृ:धको ला:ग आयका Kमुख mोतहFको सZभावना र यथाथI असुल_मा भएको फरकको पvहचान गनs । 
§ 0थानीय तहको राज0व Kशासनको संगठना<मक सTकलन तथा öब*लTग पBधOत र आQतfरक OनयQnण Kणाल_ 

सvहत पा*लकाको राज0व Kशासन तथा यसको कायIकुशलताको JवD लेषण । 

१. 0थानीय तहको राज0वका सZभावना, OतनI सt ने `मता र राज0व Kशासनको 
JवD लेषण गर_ आवDयक सुधारका उपायहF पvहचान गनI ।!

२. 0थानीय तहको आQतfरक आयका आधार, दायरा र दरको सZभाkयता 
JवD लेषण गfर राज0व K`ेपण गनI । 

३. kयवसायमैnी कर Kशासनबाट 0थानीय उBयम, kयवसाय लगायतका आ:थIक 
Jवकास LMयाकलापहFलाई करको आधार अQतगIत समेõ न आवDयक मागIदशIन 
Kदान गनI ।

४. 0थानीय तहले अपनाउनु पनs आय सुधारका कायIयोजना तयार गर_ सो 
राज0व सुधार गनI ।

५. आव:धक योजना अQतगIतका योजनाहFको कायाIQवयन गनIको Oन*मh mोत 
सुOनिD चत गनI । 

६. वाJषIक बजेटलाई बढ_ यथाथIपरक, Kभावकार_ र उBदेDयमूलक बनाउन ।

७. 0थानीय तहको काम कारवाह_लाई अझै पारदशú तथा नागfरक KOत िजZमेवार 
बनाउन ।
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§ 0थानीय तहको आQतfरक आय वBृ:धका सZभावनाहF पvहचान गर_ आय सुधार कायIयोजना र K`ेपण 
सvहतको आQतfरक आय सुãढ_करण कायIयोजना तयार गनs । 

§ नयाँ सZभावनाहFको पvहचान गदñ 0थानीय तहले अपनाउनुपनs सुधार रणनीOत सvहतको राज0व सुधार 
कायIयोजना तयार गनs । 

§ 0थानीय तहको JवBयमान आ:थIक ऐन पुनरावलोकन गर_ आगामी आ:थIक वषIमा सुधारका ला:ग सुझाव 
Kदान गनs । 
!

१.४ योजना तजुIमा 1व,ध र =>?या 
यस गाउँपा*लकाको राज0व सुधार कायIयोजना तजुIमा Jव*भQन Jवधी तथा KLMयाको Kयाग गर_ सZपQन भएको 
:थयो । सो KLMयामा 0थानीय तहका पदा:धकार_, कमIचार_, सZबिQधत स*मOतहF र सरोकारवालाहFको अपन<व 
र `मता अ*भवBृ:ध गनs उBदेDयले सहभा:गतामूलक Jव:ध अवलZबन गfरएको :थयो । यसको मागIदशIकका Fपमा 
सTघीय मा*मला तथा सामाQय Kशासन मQnालयBवारा जार_ गfरएको 0थानीय तहको राज0व सुधार कायIयोजना 
तजुIमा सZबQधी vदîदशIन, २०७६ लाई *लईएको छ । साथै 0थानीय आवDयकता अनुसार सZभाkय 0थानीय 
राज0वका mोतहFलाई समेõने उBदेDयले त]याTक तथा सामाQय Kशासन मQnालयBवारा जार_ Oनदs*शका बमोिजम 
कायIयोजना तजुIमा गfरएको छ । 
 

 

गाउँपा*लकाको राज0व सुधार कायIयोजना तजुIमा गनs कायIMम तय गर_ सो सZबQधमा मनहर_ गाउँपा*लका, 
मकवानपुर, बागमती Kदेश र यस एन ्ùड *स बीच भएको सZझौता पD चात Jव*भQ न समयमा भएका छलफलहFबाट 
गाउँपा*लकाबाट आवDयक सQदभI सामRी सTकलन गfरएको :थयो । राज0व सुधार कायIयोजना तजुIमाका ला:ग 
मुलत: Coaching & Mentoring (0थलगत Fपमा सँगसँगै काम गदñ *सकाउँदै जाने) Jव:धलाई आधार माOनएको  
छ । जसमा अQतगIत भएका कायIहF तल उêलेख गfरएको छ । 
 
§ मनहर_ गाउँपा*लकामा कायI KारZभ गनुIभQदा पvहला परामशIदाताले Kदेश K*श`ण केQ´को सZबिQधत Jवô 

वा तोLकएको कमIचार_हFसँग मनहर_ गाउँपा*लकामा गनुIपनs कायIको योजना बनाई छलफलबाट अिQतम Fप 
vदई अगाडी बढाईएको :थयो । 

§ मनहर_ गाउँपा*लकाबाट राज0व कायIयोजना तजुIमा कायIको गुण0तर सुOनिD चतताका ला:ग अनुगमन र फलोअप 
तथा Kदेश K*श`ण केQ´बाट अनुगमनको काम भएको छ । सो कायIका ला:ग सेवा Kदायक सं0थाले यो कायI 
गनIका ला:ग Jव0ततृ कायIयोजना समेत पेश गरेको :थयो । परामशIदाताले Kदेश सुशासन केQ´को सZबिQधत 
Jवô वा तोLकएको कमाIचार_हFसँग OनरQतर समQवयमा कायI सZपQन भएको :थयो । 

§ राज0व सुधार कायIयोजना OनमाIण Kकृयालाई सहभा:गतामूलक Jव:धबाट सÉ चालन गरेको :थयो । साथै यस 
Jवषयमा मनहर_ गाउँपा*लकाका कमIचार_हFको पOन `मता अ*भवBृ:ध गfरएको :थयो । यस सQदभIमा मनहर_ 
गाउँपा*लकाका अWय`, उपाWय` तथा अQय जनKOतOन:ध, कमाIचार_ एवम ्सरोकारवालाहFको सहभा:गता र 
समूह छलफलबाट राज0व सुधार सZबQधी आवDयकताहF पvहचान गfरएको :थयो । 

§ सTघीय मा*मला तथा सामाQय Kशासन मQnालयले तयार पारेको गाउँपा*लका तथा नगरपा*लकाको राज0व 
सुधार कायIयोजना तजुIमा vदî दशIन, २०७६ मा उêलेyखत सZबिQधत फारामहF Jव:ध तथा KकृयाहF Kयोग 
गर_ (छलफल तथा कायIशाला) माफI त राज0व सुधार कायIयोजना OनमाIण गfरएको छ । 
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§ यस Kकृयाबाट पvहचान गfरएका आवDयकताहFलाई एLककृत गर_ मनहर_ गाउँपा*लकाको ३ वषs राज0व सुधार 
कायIयोजना तयार गfरएको छ र अिQतम द0तावेज तयार गर_ मनहर_ गाउँपा*लकालाई K0तुOतकरण गर_ 
आवDयक सुझावहFलाई सTकलन गर_ द0तावेजलाई अिQतम Fप vदइएको छ । 

§ राज0व सुधार कायIयोजनाको अिQतम द0तावेज (JवBयुOतय तथा भौOतक KOत) मनहर_ गाउँपा*लका र Kदेश 
K*श`ण केQ´, मा बुझाइएको छ । 

§ Kदेश K*श`ण केQ´बाट कायIMमको अिQतम भुtतानी *लनका ला:ग Kदेशमा गठन मूêयाTकन स*मOतको 
अिQतम मूêयाTकन पD चात खचIसँग सZबिQधत आवDयक Jवल, भरपाई सvहत कायIMमको अिQतम KOतवेदन 
बुझाइएको छ । 

!

१.५ कायIयोजना UनमाIणका चरणहR 
!

यस गाँउपा*लकाको राजDव सुधार कायI योजना OनमाIण गदाI परामशIदाताले सहभा:गतामूलक Jव:ध र Kकृया Kयोग 
गर_ राज0व सुधार कायIयोजना तयार गfरएको :थयो । अWययनको सQदभIमा Kाe त जानकर_ र त]याTकहFको 
पfरणा<मक र गुणा<मक JवD लेषण गनI *म:¨त Jव:धहFको Kयोग गरेको :थयो । राज0व सुधार कायIयोजना तयार 
गनs Mममा OनZ न चरणहF अपनाइएको :थयो । 
 

,च. नं.  3 : कायIयोजना तजुIमाका चरणहR  

 
 

1
 

M !राज$व सुधार काय,योजना तजु,मा स1ब3धी 5नण,य र समय सा7रणी 5नधा,रण

N ! योजना तजु,मा काय,दल गठन

O ! योजना तजु,माका ला<ग आव>यक स3दभ, सामा@ीहB सCकलन तथा अFययन

P ! Gारि1भक काय,शालाको आयोजना 

Q ! सूचना तथा तLयाCक सCकलन एवम ्Oव> लेषण

R ! राज$व सुधार काय,योजना तयारR (Gारि1भक)

S ! योजनाको म$यौदा तयारR

T ! राज$व स1भावना Oव> लेषण तथा राज$व GVेपण

U ! म$यौदा G5तवेदन गाउँपाZलकामा G$तु5त र सुझाव सCकलन

MV ! म$यौदा पुनरावलोकन र अि3तम म$यौदा तयारR
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१.५.१ स'दभ* सामा-ी स/कलन तथा अ6ययन1
!

कायI योजना तयार_को Kथम चरणमा Jवô समूहबाट सो को ला:ग आवDयक पनs जानकार_ तथा सूचनाहF Jव*भQ न 
mोतहFबाट सQदभI सामाRीहFको Fपमा सTकलन तथा पुनरावलोकन गfरएको छ । यस Mममा अWययन तथा 
पुनरावलोकन गfरएका मुàय सामाRीहF देहाय अनुसार रहेका छन ्: 

§ गाउँप*लका तथा नगरपा*लकाको राज0व सुधार कायIयोजना तजुIमा सZबQधी vदîदशIन, २०७६ 
§ नेपालको संJवधान, २०७२ 
§ 0थानीय सरकार सÉ चालन ऐन, २०७४ 
§ अQतर सरकार_ Jवh kयव0थापन ऐन, २०७४ 
§ मनहर_ गाउँपा*लकाको पा≠व:चn २०७५ (म0यौदा KOतवेदन)  
§ मनहर_ गाउँपा*लकाको आय/kयय Jववरण (आ.व. २०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 
§ मनहर_ गाउँपा*लकाको गाउँसभाबाट 0वीकृत भएको आ.व. २०७८⁄७९ का ला:ग OनधाIरण गfरएको Jव*भQ न 

करहFको दर रेट (आ:थIक ऐन २०७८) 
§ आQतfरक राज0व kयव0थापनको तेmो सुधार कायIयोजना (२०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 
§ नेपाल सरकारको सTघीय नीOत, ऐन, Oनयमावल_, योजना, आvद 
§ मनहर_ गाउँपा*लका आ:थIक ऐन, २०७६ 
§ एकuकृत आ:थIक सTकेत तथा व:गIकरण र kयाàया, २०७४ 
§ आ:थIक कायIJव:ध तथा Jवhीय उhरदाOय<व सZबQधी ऐन, २०७६ 

!

१.५.२ गाउँपा=लकासँग स>पक* , छलफल र सचूना स/कलन EवGध Iनधा*रण1
!

कायI योजना तयार_को Mममा मनहर_ गाउँपा*लकाका अWय`, Kमुख Kशासकuय अ:धकृत, सूचना KJव:ध अ:धकृत 
तथा आQतfरक लेखा पर_`कसँग लगायतसँग K<य` छलफल गर_ गाउँपा*लकाकले हालसZम पfरचालन गfर 
आएका करका आधारहF, राज0व पfरचालनको अव0था, सुधार गनI सLकने `ेn, राज0व Kशासनको वतIमान 
संरचना, यसमा सुधार गनI सLकने `ेn, पदा:धकार_ तथा कमIचार_को `मता Jवकासका सवालहF र हाल तयार 
गनI लागेको राज0व सुधार कायIयोजना तजुIमा र यसको KLMयाबारे जानकार_ गराई गाउँपा*लकाको भू*मका 
सZबQधमा 0प& ट पाfरएको :थयो ।  
 

सोह_ Mममा राज0व सुधार कायIयोजनाका ला:ग कायIता*लका OनधाIरण तथा कायIिजZमेवार_ बाडफाँड  गर_ आवDयक 
सूचना तथा जानकार_हF सTकलनका ला:ग तयार गfरएको फाराम अनुसार संकलन गfरएको :थयो । संक*लत 
भएका सो सँग सZबिQधत सूचना, सामाRीहF तथा जानकार_हFका  आधारमा मनहर_ गाउँपा*लकाको राज0वको 
अव0था बारे जानकार_ हाँ*सल हुनुका साथै मुàय सवालहF पvहचान गनI मBदत पुगेको हो । आवDयक सQदभI 
सामाRीहFको अWययन तथा JवD लेषण पD चात JवôहFको टोल_बाट त]याTक तथा सूचना सTकलनका ला:ग 
आवDयक फारामहFको Jवकास गfर सो फारामलाई अिQतम Fप vदन यस कायIमा सTलî न JवôहFबीच आवDयक 
छलफल र अQतरLMया समेत गfरएको :थयो । सूचना सTकलनका ला:ग तयार गfरएको  फारमहF OनZ नानुसार 
छन ्। 

§ गाउँपा*लकाको पfरचयको ला:ग आवDयक आधारभूत र सं0थागत सूचना तथा मुàय पदा:धकार_हFसँगको 
परामशIका ला:ग तयार गfरएको सूचना सTकलन चेक*ल& ट अनुसुची १ मा रहेको छ । यस सूचीमा 
मुàयत: गाउँपा*लकको संd`e त पfरचय, गठन, राज0व Kशासनको अव0था र Jवगत तीन आ:थIक वषIको 
राज0व पfरचालनको ि0थOत बारे जानकार_ *लने उBदेDयले यो फारमको Kयोग गfरएको :थयो । 
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§ राज0वका *शषIकगत समूह छलफलका ला:ग आवDयक सूचनासँग सZबिQधत फारम अनुसूची २ मा रहेको 
छ । 0थानीय सरकार सÉ चालन ऐन, २०७४ मा kयव0था भए अनुसार कर र गैरकरहFको शीषIकगत 
Fपमा वतIमान सम0याहF, सZभावना, समाधानका ला:ग गनुIपनs उपायहF र िजZमेवार Oनकायको पvहचान 
र कायाIQवयनको समयावधीका बारेमा समूहगत Fपमा छलफल गनIका ला:ग यो फारम Kयोगमा êयाईएको 
हो ।!!

!

१.५.३ तLया/क ⁄सचूना स/कलन तथा EवMलेषण 1
!

मनहर_ गाउँपा*लकाबाट सTक*लत Jवगतका आय तथा kयय, आ:थIक ऐन तथा JवOनयोजन ऐन, नीOत तथा 
कानूनहF र पूवIOनधाIfरत KD नावल_ तथा ढाँचामा गाउँपा*लका र वडा0तरका Kाथ*मक तथा BJवतीय mोतबाट Kाe त 
त]याTक तथा सूचनाहF JवD लेषण गfरएको छ । जसबाट कायIयोजना तजुIमा सZबQधी अपुग सूचना, अ0प& टता 
र मुàय सवाल सZबQधी जानकार_ Kाeत भयो । यी Jवषयमा थप K& टताका ला:ग गाउँपा*लका अWय`, Kमुख 
Kशासकuय अ:धकृत र लेखा अ:धकृतसँग भएको अQतLMI यामा एक आपसमा K& ट हुनुपनs Jवषय, गाउँपा*लकाले 
भो:गरहेका चुनौतीहF, अपे`ा र आवDयकता बारेमा जानकार_ आदान Kदान भयो । <यसपOछ सबै Kाe त सूचनाहF 
र अQतLMI याबाट Kाe त व0तुि0थत बारेको थप 0प& टता पOछ केह_ अझ 0प& ट हुनुपनs JवषयहF तथा कायI योजना 
तयार_ JवDलेषण तथा लेखनका दौरानमा आएका सवालहFलाई गाउँपा*लकाको Kमुख Kशासकuय अ:धकृत तथा 
लेखा अ:धकृतसँग टे*लफोन छलफल गfर 0प& ट गर_ सोह_ आधारमा राज0व सुधार कायIयोजनाको KOतवेदन तयार 
गfरएको छ ।!!
!!
१.५.४ राजRव सधुार काय*योजना तयारU तथा राजRव VWेपण 1
!

संकलनका समयमा Kाeत भएका सQदभI सामाRी अWययन एवं KारिZभक JवDलेषण, गाउँपा*लकासँग सZपकI , 
छलफल र सूचना सTकलन Jव:ध OनधाIरण र त]याTक⁄सूचना सTकलन लगायतका LMयाकलापहF तथा Kाe त 
सुचनाको JवD लेषणका आधारमा पvहचान भएको वाJषIक कुल सZभाkयता र mोतबाट Kाe त हुन सt ने राज0वलाई 
आगामी तीन आ:थIक  वषIका ला:ग K`ेपण गfरएको छ । साथै मनहर_ गाउँपा*लकामा म0यौदा KOतवेदनको 
K0तुOतकरण गर_ Kाe त सुझावहF सTलî न तथा समावेश गर_ यसलाई अिQतम Fप vदइएको छ । 

!

१.५.५ राजRव सधुार काय*योजनाको काया*'वयन तथा अनशुरण1
!

राज0व सुधार कायIयोजनाको कायाIQवयन तथा अनुशरण गनIका ला:ग सुझावहF समेत समावेश गर_ तयार गfरएको 
राज0व सुधार कायIयोजनालाई गाउँपा*लकाले आवDयक छलफल तथा 0वीकृOत गर_ कायाIQवयन गनs र कायIयोजना 
बमोिजम कायI भए नभएको जानकार_ *लन  समय समयमा स*म`ा र आवDयकता अनुसार सुधारका ला:ग 
छलफल गनI तथा Oनय*मत Fपमा गनs अनुगमन सZबQधी सुझाव समावेश गfरएको छ । राज0व सुधार कायIयोजना 
कायाIQवयन गदाI चाêनुपनs रणनीOत र LMयाकलाप तथा राज0व पfरचालनका सZबQधमा मनहर_ गाउँपा*लकाको 
पदा:धकार_ तथा कमIचार_हFलाई K*श`ण तथा अ*भमुखीकरण गनs कायI सZपQ न गfरएको छ ।   
 
 

 

१.६ योजनाका सीमाहR 
!

 मनहर_ गाउँपा*लकाको राज0व सुधार कायIयोजना OनZ नानुसारका सीमामा रह_ तयार गfरएको छ । 
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§ योजनामा समेvटएका राज0व सुधारका रकम र कायIयोजनालाई राज0व परामशI स*मOतबाट OनिDचत 
समयसीमामा समी`ा गदñ पfरमाजIन गनुIपनs छ । यसका ला:ग राज0व परामशI स*मOत र सZविQधत 
JवषयJवôको सहयोगबाट पfरमाजIन हुदै कायाIQवय हुन सकेमा यस योजनाको Kभावकाfरता रहनेछ । 

§ अWययन तथा JवD लेषण कायI Kमुख Fपमा कायाIलयको अ*भलेख, द0तावेज, KOतवेदन तथा BJवतीय 
mोतहpबाट Kाe त त]याTक तथा सूचनाहpमा आधाfरत छ ।  

§ गाउँपा*लकाको कायाIलयबाट Kाe त अ*भलेख तथा द0तावेज, अQतरवाताI, गाउँपा*लकाका पदा:धकार_हF 
तथा सZबिQधत कमाIचार_हF र अQय सरोकारवालाहFसँग गfरएको अQतरLMया तथा कायाIशालाबाट Kाe त 
सूचनाको आधारमा तयार गfरएको छ । यसका अलावा Kदेश सुशासन केQ´ तथा पा*लकामा म0यौदा 
KOतवेदन K0तुOतकरण गर_ Kाe त सुझावहF सTलî न गfरएको छ । 

§ गाउँपा*लकाको जनसTàया तथा आ:थIक गOतJव:धमा हुने वBृ:ध, गाउँपा*लकाको सेवामा हुने वBृ:ध र 
नागfरक सQतुि& टमा हुने वBृ:ध, मूêयाTकन दरमा हुने वBृ:ध तथा राज0वका दरको पुनरावलोकन आvद 
कृयाकलापहpले भJवDयको राज0व सTकलनमा असर गनs भएतापOन यी त]याTकहp उपलwध नभएकोल 
ख±डमा आय K`ेपणमा आधार *लन कvठनाई हुन सtछ । 

§ गाउँपा*लकाको अ*भलेख kयवि0थत भइ नसकेको ख±डमा ऐOतहा*सक KवOृत देyखने त]याTकuय 
JवD लेषणका ला:ग आवDयक त]याTक र सूचनाको अभावमा 0टाvटि0टकल टुêसहFको Kयोग गर_ JवD लेषण 
तथा K`ेपण गनI अ*ल असहज हुने देyखQछ ।1

1 1
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२.१ संWXY त पZरचय 

         ,च. नं.  4 : गाउँपा*लकाको न]सा  

मनहर_ गाउँपा*लका नेपालको ३ नं Kदेश अQतगIत 
मकवानपुर िजêलामा पदIछ । १९९.५२ वगI.Lक.मी. 
`ेnफल रहेको यस गाउँपा*लकाको पूवIमा हेटैडा 
उ.म.न.पा. र राtसीराTग गा.पा. पदIछ भने, 
पिDचममा :चतवन राि&óय OनकुQज, उhरमा 
राtसीराTग गाउँपा*लका र दd`णमा पसाI िजêला 
पदIछन ् भने गाउँपा*लका समुिQ´ सतहबाट ३९० 
*मटर देyख ७६० *मटरको उचाईमा रहेको छ । 
मनहर_ गाउँपा*लकालाई *मOत २०७३ फागुन २२ 
गते साJवकका मनहर_ र हाँùडखोला गा.Jव.स. 
समावेश गर_ जZमा ९ वडा कायम गfरएको छ । 
मकवानपुर िजêलामा नयाँ गठन भएका 
गाउँपा*लकाहpमा Jवकासको रा≤ो सZभावना 
बोकेको गाउँपा*लकाको Fपमा मनहर_ गाउँपा*लका 
रहेको छ । यसका अOतर_tत यहाँका सचेत 
राजनैOतक दल र उ<Kेर_त गाउँवासी समेत यो 
गाउँपा*लकाका दfरलो अOन vदगो Jवकासको ̈ ोतका 
Fपमा रहेका छन ्घरधुर_ त]याTक सवs`ण, २०७४ 
अनुसार गाउँपा*लकामा कुल ३०,०९७ जनसंàया 
रहेका छन ् । यस गाउँपा*लकामा Jव*भQन 
जातजाती तथा धमI माQने kयिtतहpको बसोबास 
रहेको छ । जातजाOतका आधारमा जनसंàयाको Jववरणलाई हेदाI सबैभQदा धेरै १८,०४३ अथाIत ४६.१५ KOतशत 
तामाङ, दोmोमा ५,६२४ अथाIत १४.३८ KOतशत मगर, तेmोमा ¥ाìमण ११.२९ KOतशत, चौथो र पाँचौमा Mमश 
चेपाङ÷Kजा ९.४४ KOतशत र कामी ४.५३ KOतशत रहेका छन ्। गाउँपा*लकाको औषत पाfरवाfरक आZदानीमा कृJष 
kयवसायको सबैभQदा ठूलो vह0सा रहेको छ र 0थानीय बा*सQदाको आZदानीको अQय ̈ ोतहpमा kयापार, kयवसाय, 
लघुउBयोग, नोकर_का साथै वैदे*शक रोजगार_ हुन ्। परZपरागत Kणाल_को कृJष kयवसायको Jवकêप खोिजरहेका 
यहाँका बा*सQदा Mमश आधुOनक जीवनशैल_मा रमाउन थालेका छन ्। 0थानीय जनशिtत मजदरु_ तथा अWययनका 
ला:ग Jवदे*शने Mम बvढरहेको छ । अWययनका ला:ग यस गाउँपा*लकाका शैd`क सं0थाहpमा 0थानीय JवBयाथúका 
अलावा अQय Oछमेकu गाउँपा*लका⁄नगरपा*लका तथा िजêलाबाट समेत आउने गरेका छन ् । अ:धकांश घरमा 
JवBयुतीकरण भएको भएतापOन केह_ *समाQतकृत वगIमा रहेका नागfरक भने JवBयुतीय उपभोगको पहँुचमा पुîन 
सLकरहेका छैनन ्। Jवगतमा लामो समयसZम 0थानीय Oनकायमा जनKOतOन:धको अभाब, योजनाबBध Jवकास 
कायIMम कायाIQवयनमा कvठनाई तथा आवDयक आ:थIक kयव0थापनमा कvठनाई हुनुले यस गाउँपा*लका `ेnको 
अपेd`त Jवकास हुन सLकरहेको देyखदैँन । Jव*भQन समुदाय, जातजातीका माOनसको बसोबास रहेको यस `ेnमा 
Jव*भQन चाडपवI मनाउने गfरQछ । दश∂, Oतहार, माOघ, होल_, महा*शवराnी, कृ&णजQमा&टमी, छोनाम (Qवागी), 
बकरइद, रमाजान, छठपवI, होल_, बुBधजयQती, LM&मस आvद यहाँका Kमुख चाडपवIको Fपमा रहेको पाईQछ । 
!
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नामाकरण!
नेपालको संJवधानको धारा २९५ को उपधारा (३) बमोिजम गvठत गाउँपा*लका, गाउँपा*लका तथा Jवशेष, संरd`त 
वा 0वायh `ेnको संàया तथा *समाना OनधाIरण आयोगले *मOत २०७३ पुस २२ मा पेश गरेको KOतवेदन अनुसार 
त<काल_न माननीय संघीय मा*मला तथा 0थानीय Jवकास मQnीको संयोजक<वमा गvठत स*मOतले *मOत 
२०७३।११।२० मा पेश गरेको KOतवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले *मOत २०७३।११।२२ मा साJवकका मनहर_ र 
हाँùडखोला गा.Jव.स.लाई समेटेर मनहर_ गाउँपा*लका घोषणा गfरएको हो । यस गाउँपा*लकामा ९ वडाहp कायम 
गfरएको छ । !
!!
२.१.१ अविRथIत 1
!

मनहर_ गाउँपा*लका भौगो*लक vहसाबले ८४०४२’३५” देyख ८५०५७’३६” पूवú देशाQतर र २७०२३’३४” देyख २७०३६’३७” 
उhर_ अ`ांशमा अवि0थत छ ।  यहाँको जZमा जनसंàया ३०४९५, र केQ´ मनहर_ ७, रजैया रहेको छ । यस 
गाउँपा*लकाको पूवIमा हेटौडा उ.म.न.पा. र राtसीराTग गा.पा. पदIछ भने, पिDचममा :चतवन राि&óय OनकुQज, 
उhरमा राtसीराTग गाउँपा*लका र दd`णमा पसाI िजêला पदIछन ्। यो  गाउँपा*लका समुिQ´ सतहबाट ३९० *मटर 
देyख ७६० *मटरको उचाईमा रहेको छ । KाकृOतक सौQदयIका vहसाबले यस गाउँपा*लकाको सुQदरता लोभलाîदो र 
पयIटकuय सZभावना Kचुर माnामा देyखQछ । 
 

"#$%&#'()*!1+',-#'$,.#/('"0#'.123$%&'4,50#'6789:;'$,,<=!
 

Z.सं.& समावेश गा]वस& @े^फल (वगR aक.;म.)& @े^फल SUतशत जनघनdव 

१& हाँùडखोला १ र २ १७.३४& ८.६९ १९६ 

२& हाँùडखोला ४ १७.३७& ८.७१ १७४ 

३& हाँùडखोला ३, ५ र ६ १७.२६& ८.६५ ३०५ 

४& हाँùडखोला ७ २८.१२& १४.०९ १०३ 

५& हाँùडखोला ८ र ९ २६.१९& १३.१३ १३८ 

६& मनहर_ १, २ र ५& ३८.९५& १९.५२ १८१ 

७ मनहर_&३ र ६& ५.३८& २.७० ११३३ 

८ मनहर_ ४ र ९& ७.८०& ३.९१ ३७७ 

९ मनहर_&७ र ८ ४१.१२ २०.६१ ११८ 

जMमा १९९.५३& १०० १९६&

!ोत:  मनहर* गाउँपा0लका पा3व5च7, २०७५!
!
२.१.२ भ-ूबनोट र VाकृIतक ^ोतह`1
!!
यस गाउँपा*लकामा पहाड, खोच, ब∏सी र तराइIका फाँटहF समेत पदIछन ्। यहाँका खेत बार_मा म*ललो माटो हँुनाले 
Kस0त माnामा धान, मकै, गहँु तोर_ तथा तरकार_ उ<पादन हुQछ । यस `ेnमा धरातल_य 0वFपका vहसावले 
अ:धकांश भू-भाग कृJषयोîय ज*मन, वन `ेn, चरण `ेn, र बुõ यान `ेnले ओगटेको छ भने अQय भू-भाग बगर 
`ेn, खोला नाला, ब0ती `ेn र बाँझो जîगा रहेको छ ।  
मनहर_ गाउँपा*लकाको भू*मलाई भू-बनौट, Kणाल_, तथा भू-0खलन ज0ता KबJृhका आधारमा अWययन गदाI भू*मको 
बगúकरणलाई <यसको उपयोगको सZभाkयता र सघनता घõदै जाने Mममा राyखएको छ ।अक∫ शwदमा, भू-0खलन 
वा भू-`यीकरणको KबJृh भूबनोट अनुसार फरक पदñ जाQछ । <यसै Mमले भू*मको 0थाOय<वलाई मजबुत बनाउने 
उपायको भौOतक ल`णका आधारमा माटोको अव0था र *भरालोपन आँकलन गfरएको छ । मनहर_ गाउँपा*लकाको 
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भू*मलाई भू-बनौट, पाfरि0थOतक Kणाल_, तथा भू-0खलन ज0ता त<वका आधारमा भू*मको वगúकरणलाई हेदाI 
गाउँपा*लकाको ज*मनमा ६.८ ùड:R देyख ३० ùड:R सZमको *भरालोपन देyखQछ । यस गाउँपा*लकाको भू-उपयोगको 
अव0थालाई हेदाI धेरै समथर भू*म रहेको पाइQछ । समथर भू*म भएको कारणले यस गाउँपा*लकाको *भरालोपनामा 
खासै फरक नभएको हो । KाकृOतक mोतका vहसाबले सZपQ न मनहर_ गाउँपा*लका खानेपानी, *सÉ चाई र पयIटनको 
ला:ग समेत Kàयात छ । 
 

यस गाउँपा*लकामा पाइने Kमुख बन0पतीका KजाOतहpमा साल, अ0ना, चाँप, खोटे सêलो, :चलाउने, गो¥े सêलो, 
कटुस, उJhस, *समल आvद पाइQछन ्। यसै गर_ जQतुहpमा :चतुवा, भालु, :चhल, बँदेल, रतुवा लगायत अQय 
LकटपतTग आvद र चराचुFTगीहpमा मयुर, का*लज, ढुकुर, Oतnा, कोइल_ आvद KजाOतका 0थानीय र आKवासी 
चराचुFTगीहp पाइQछन ्।  
 

गाउँपा*लकाको कुल `ेnफलमा २९१५.७५ हे. सामुदाOयक वन, १७९.४१ हे. कबु*लयOत वन,२४.६४ हे. Oनजी वन वन 
रहेको छ । वन `ेn समथल भू–भागदेyख चुरे पहाडसZमको भौगो*लक JवJवधता भएको कारण यहाँ पाइने वनको 
Lक*सम र KजाOतमा पOन JवJवधता पाईQछ । उ&ण र समशीतो&ण Kदेशीय भएको यस गाउँपा*लकाको वन `ेnमा 
थुKै KजाOतका *म:¨त वन पाईQछ । हावापानी, भौगो*लक अवि0थOत तथा KजाOतको आधारमा यस गाउँपा*लकामा 
Jव*भQन Lक*समका वनहp ज0तै सालको वन, खयर, *ससौ अथाIत *म:¨त वन र झाडी बुõयान रहेका छन ्। 
गाउँपा*लकामा २० वटा सामुदाOयक वन `ेn छ जसमा जZमा २९१५.७५ हेtटर वन जTगलले ढाकेको छ । <यसैगर_ 
यहाँ ६९ वटा Oनजी वन `ेn छ जसमा २४.६४ हेtटर र २ वटा कवु*लयती वन जसमा १७९.४१ हेtटर जTगल 
पदIछ । 
 

यस गाउँपा*लकाको Kमुख नद_ मनहर_, रापती, क<ले, लोथर खोला हुन भने अQय सहायक खोला र खहरेहF 
Kस0त रहेका छन ्। 
!

२.१.३ जनस/aया1
!!

मनहर_ गाउँपा*लका पाDव:चn २०७५ अनुसार गाउँपा*लकामा जZमा ८,५२३ घरपfरवारमा कुल ३९,०९७ जनसंàया 
रहेको देyखQछ । यस त]याTकलाई हेदाI लैT:गक अनुपात KOत १०० जना मvहलाहFमा पुFषको जनसंàया भने 
कम अथाIत ९५ जना देyखQछ । अक∫तफI  KOत वगI Lकलो*मटर `ेnफलमा १९६ जनाको दरमा जनघन<व रहेको 
देyखQछ । अथाIत ्गाउँपा*लकाको कूल `ेnफलले कुल जनसंàयालाई भाग गदाI KOत वगI Lकलो*मटर `ेnफलमा 
१९६ जनसंàया पनI आउँछ । ̀ ेnफलको vहसाबले वडा नं. ९ सबैभQदा बढ_ ̀ ेnफल भएको वडा हो भने जनसंàयाको 
vहसाबले वडा नं. ६ सबैभQदा बढ_ जनसंàया भएको वडा हो । यस वडामा घरपfरवार संàया, जनसंàया, जनघन<व 
र `ेnफलका vहसाबले वडा नं. १ सबै भQदा ठुलो वडा हो भने `ेnफलको vहसाबमा सबै भQदा सानो वडाको Fपमा 
वडा नं. ४ भएता पOन जनसंàया र घरपfरवारका vहसाबले वडा नं. ९ मा सबै भQदा कम जनसंàया र घरपfरवार 
देyखQछ । 
 

यस गाउँपा*लकामा Jव*भQन जातजाती तथा धमI माQने kयिtतहpको बसोबास रहेको छ । जातजाOतका आधारमा 
जनसंàयाको Jववरणलाई हेदाI सबैभQदा धेरै ४६.१५ KOतशत तामाङ, दोmोमा १४.३८ KOतशत मगर, तेmोमा ¥ाìमण 
११.२९ KOतशत, चौथो र पाँचौमा Mमश चेपाङ-Kजा ९.४४ KOतशत र कामी ४.५३ KOतशत रहेका छन ्।  
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वडा!नं! घरधरुU! मeहला! पfुष! ज>मा! ल/ैGगक अनपुात! औषत पiरवार!

1 ८१८ १७७१ १६३० ३४०१ ९२ ४.२ 
2 ५९१ १५४१ १४८० ३०२१ ९६ ५.१ 
3 ११२८ २७३९ २५२३ ५२६२ ९२ ४.७ 
4 ६०६ १४८५ १४०७ २८९२ ९५ ४.८ 
5 ७७७ १८९४ १७१६ ३६१० ९१ ४.६ 
6 १४८१ ३५३८ ३४९६ ७०३४ ९९ ४.७ 
7 १४२१ ३०९५ २९९९ ६०९४ ९७ ४.३ 
8 ५६१ १४३४ १५०९ २९४३ १०५ ५.२ 
९ ११४० २५०६ २३३४ ४८४० ९३ ४.२ 

ज^मा' ८५२३ २०००३ १९०९४ ३९०९७ ९५ ४.६ 

fोतः मनहरR गाउँपाZलकाको Gा]फाइल २०७५ 
 

२.१.४ भ-ूउपयोग1
!!

गाउँपा*लकामा अ:धकांश भू–भागबाट बसाइसराइको Mम वBृ:ध भइरहेको र गाउँपा*लकाका अQय ̀ ेnहpमा kयवि0थत 
ब0ती Jवकासको संरचना नदेyखएकोले ती 0थानमा kयवि0थत योजना बनाएर बाटो, खानेपानी, ढल Oनकास 
इ<याद_को समयमै Jवकास गनुIपनs देyखQछ । 
 

भु-उपयोग सँरचनालाई JवDलेषण गनs हो भने यस मनहर_ गापामा भू*मvहन घरधुर_ बढ_ भएकोले 0वाभJवक Fपमा 
अFको जîगा कमाउनेको घरपfरवार बढ_ देyखQछ । गाउँपा*लकामा रहेका कूल ८,५२३ घरपfरवारहp मWये लालपुजाI 
भएको आäनै ज*मनमा घर भएकाहpको संàया ४,३०३ अथाIत ५०.५ KOतशत, लालपुजाI नभएको ज*मनमा घर 
बनाउनेको संàया ४,११७ अथाIत ४८.३ KOतशत र बाँकu थाहा नभएको घरपfरवारहp रहेका छन ्। लालपूजाI नभएको 
ज*मनमा घरहp OनमाणI गनsको संàया मWये धेरै वडा नं. ६ र ७ छन ्। 
 

२.१.५ साँRकृIतक अवRथा1
!!
गाउँपा*लकामा रहेका कुल ३९,०९७ जनसंàया मWये  १९,७५५ अथाIत ५०.५ KOतशत जनसंàयाले vहQद ुधमI माQदछन ्
। दोmोमा बौBध धमI माQनेको संàया १६,१८६ अथाIत ४१.४ KOतशत र तेmोमा LMि0चयन धमI माQनेको संàया 
२,९९९ अथाIत ७.७ KOतशत रहेको छ । यस गाउँपा*लकाका धेरैले vहQद ु र बौBध धमI माQने भएकोले सोह_ 
अनुसारका चाडपवIहF êहोसार, बुBधजयQती, च±डी पुyणIमा, दशै, Oतहार, जनैपूyणIमा, तीज, होल_, LMसमस ड े
ज0ता चाडपवIहF मनाउने गदIछन ्। 
! !
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२.१.६ आGथ*क अवRथा1
!!
यस गाउँपा*लकाले कृ]ष, पयRटन, वन वातावरण र Oयापार : मनहरn समृoJधको मूल आधारको नारा *लइ Jवकासका 
गOतJव:धहpलाई अगाडी बढाइरहेको छ । गाउँपा*लकामा रहेको सLMय जनसंàया मWयको Jव*भQन पेशा अंगाêने 
जनसंàया मWये सबैभQदा घरायसी काममा कृJष `ेnमा |याला मजदरु_ गनsको जनसंàया ९,४३६ जना अथाIत 
२४.८ KOतशत, पेशागत काममा ८,७९९ अथाIत २३.१ KOतशत, kयापार kयवसायमा १,३७३, घरायसी काममा १०७४, 
गैर कृJष `ेnमा |याला मजदरु_ ८७५ र अQय काम गनs जनसंàया १४,४७३ रहेका छन ्। काम नगनs जनसंàया 
पOन ५०७ जना रहेको छ । नोकर_, ठेtका, आäनै खेतीपाती, उBयोगधQदा र 0वरोजगारमा लागेको जनसंàया 
Qयून छ भने उBयोग घQदा संचालन गर_ उ<पादनमूलक काममा लागेको जनसंàया नग±य रहेको छ । यसर_ 
समR त]याTकको Jव&लेषण गदाI 0प&ट नखुलेको घरायसी काममा अ<या:धक, परZपरागत कृJषकमIमा र |याला 
मजदरु_ गनsको संàया उêलेàय रहेकोले । गाउँपा*लकाले सामाQय जीवन0तर Qयून रहेको K0ट हुQछ । अधIद`, 
अद` र बेरोजगारको जनसंàया उºच हँुदा गाउँपा*लकाको Jवकासमा द_घIका*लन नकारा<मक Kभाव पदIछ ।  
गाउँपा*लकामा रहेका कुल ८,५२३ घरपfरवारहp मWये आZदानीको मुàय पेशा कृJष हुने घरपfरवारको संàया ६५११ 
अथाIत ७६.४ KOतशत, दोmोमा kयापार kयवसाय गनsको संàया ९५९ अथाIत ११.३ KOतशत, तेmोमा नोकर_ गनsको 
संàया ५६२ अथाIत ६.६ KOतशत, आQतfरक JवKेषण अथाIत अQय िजêला वा `ेnबाट कमाएर पठाएको रकम हुनेको 
संàया २०३ घरपfरवार अथाIत २.४ KOतशत, सवार_ साधन, मे*सन तथा उपकरणहpको भाडा बाट १०१ अथाIत १.२ 
KOतशत, अQय नखुलेको ५९ अथाIत ०.७ KOतशत र उBयोग, पेQसन, घरभाडा, wयाज, दैOनक |यालादार_ बैदे*शक 
JवKेषण आvदमा नग±य संàयामा पfरवारको आZदानीको मुàय ¨ोत भएको देyखQछ । त]याTकबाट अ<यQत ठूलो 
संàयामा रहेका घरपfरवारहp अथाIत ७६.४ KOतशतको आZदानीको मुàय ¨ोत कृJष पेशा नै देyखQछ । ठूलो 
संàयामा जनसंàया कृJषमा आधाfरत देyखएतापOन आZदानी र उ<पादनका vहसाबले Oनकै अप¥याIeत रहेको छ । 
दोmोमा रहेको kयापार kयवसाय समेत Kभावकार_ देyखदैँन LकनLक Rामीण भेगमा ठूला kयापार_क केQ´हp नहुने, 
उपभोtताको चहलपहल कम हुने हुनाले kयापार Qयून रहQछ । सबैभQदा मह<वपूणI प` भनेको आZदानीको मुàय 
¨ोत परZपरागत कृJष हुनुले ठूलो संàयाको अã&य बेरोजगार_ रहेको र अQय उ<पादनशील `ेnमा माOनसको 
संलîनता नग±य देyखQछ । यस Kकारको आ:थIक गOतJव:धलाई kयापक सुधार गर_ उ<पादन र 0वरोजगारमुखी 
कायIMम सÉचालन गनुIपनs देyखQछ । 
गाउँपा*लकामा आ:थIक कारोवारको ला:ग बΩक रहेको छ । यहाँ जZमा ५० वटा सहकार_ सं0थाहF छन ्। जसमा 
साथै १६ वटा बचत तथा ऋण सहकार_, २३ वटा कृJष सहकार_, ४ वटा बहुउBदेDयीय, ३ वटा दîुध र ३ वटा JवJवध 
सहकार_ सं0थाहF सÉ चालनमा रहेका छन ्जसले गदाI गाँउपा*लकाको वडा र टोलहFसZम JवJhय पहँुच पुगेको छ 
।   
 

गाउँपा*लकामा खेतीपाती गनs र पशुपं`ी पाêने कूल ३९५१ घरपfरवारहpमWये ३,४७५ अथाIत ८८ KOतशत कृषक 
पfरवारको pपमा र ४७६ अथाIत १२ KOतशत गैर–कृषक पfरवारको Fपमा रहेका छन ्। <यसैगर_ गाउँपा*लकाको 
पशुपालनको अव0था हेदाI, Jवशेषगर_ गाई, भ∂सी, बाæा, सँुगुर नै यहाँका मुàय घरपालुवा जनावर देyखQछन ्। 
यसबाट गाउँपा*लकाबासीहpको जीJवकोपाजIनमा उêलेàय सुधार भैरहेको छ । पशुजQय उ<पादनहp ज0तै, दधु, 
दह_, Oघउ तथा मासुका ला:ग कुखुरा, खसी, बोकाहpको öबMuबाट आZदानी बढेको देyखQछ । यहाँ डरे_ उBयोग, 
kयापाfरक फामI, गाइ, भैसी, कुखुरा फामIहp लगायतका कृJषजQय उBयोगहp रहेका छन ्। 
सडक पूवाधाIरका हकमा गाउँपा*लकामा थुKै Rा*मण सडकहF रहेका छन ्र Kायः सबै वडा र ब0तीहFलाई मोटरबाटोले 
छोएको छ । गाउँपा*लकामा रहेका ८,५२३ घरपfरवारहp मWये Rाभेल सडकको पहँुच भएको घरपfरवारहpको संàया 
२,८३३ अथाIत ३३.२ KOतशत, अ0थायी सडकको पहँुच भएको घरपfरवार संàया २,५४१ अथाIत २९.८ KOतशत, गोरेटो 
बाटोको पहँुच भएका घरपfरवारहp १,८२३ अथाIत २१.४ KOतशत, कालो पn ेगरेको सडकसZम पहँुच भएको ९६५ 
अथाIत ११.३ KOतशत र अQय ३६१ अथाIत ४.२ KOतशत रहेका छन ्। त]याTकलाई हेदाI ५५.६ KOतशत घरपfरवारमा 
सहज Kकारको सडक पहँुच छैन अथाIत उनीहp या त अ0थायी KकृOतको सडकमा vहँ¿छन ्वा गोरेटोमा । पुवाIधार 
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Jवकासमा सबैभQदा मह<वपुणI सडकको अव0था नाजुक हँुदा अQय Jवकासले गOत *लन सtदैन तसथI सहज 
आवागमनका ला:ग गाउँपा*लकाले सडक संचालनको Jवकास र 0तरको उQनOतका ला:ग यातायात गुFयोजना 
OनमाIण गर_ लागु गनुIपनs देyखQछ । अ0थायी सडक Kयोग गनुIपनs घरपfरवारहpमWये वडा नं. १ को घरपfरवारहpको 
संàया अ:धक रहेको छ । 
 
!

२.१.७ सामािजक अवRथा!
यस गाउँपा*लकामा आ.व.२०७४⁄७५ सZम सÉचालन भैरहेका Jव*भQन तहका शैd`क सं0थाहpको Jववरण अनुसार 
गाउँपा*लकामा ३६ वटा सामुदाOयक बालJवकास केQ´, ३२ वटा सामुदाOयक र ९ वटा Oनजी र सं0थागत गर_ कुल 
७७ वटा शैd`क सं0थाहp रहेका छन ् ।!
गाउँपा*लकामा ५ वषI वा सो भQदा मा:थको उमेर समूहका कुल ३५,८५७ जनसंàया रहेका छन ् । ५ वषI वा सो 
भQदा मा:थको उमेर समूहका कुल जनसंàया मWये ६९.२ KOतशत सा`र रहेका छन ् । जसमा पèन र ले¡ सtने 
सा`र जनसंàया २४,७९९ छन ् भने पè न माn सtने २५८ जना रहेका छन ् । पèने र ले¡ ेदवैु *सप नभएका 
अथाIत Oनर`र जनसंàया १०,८०० अथाIत ३१.१ KOतशत रहेको छ । वडागत Fपमा तुलना गदाI सबैभQदा बढ_ 
सा`रता KOतशत वडा नं ९ रहेको छ जसको सा`रता ७७ KOतशत रहेको छ भने सबैभQदा Qयून सा`रता वडा नं 
४ जसको सा`रता ५९.४ KOतशत रहेको छ ।   
उêलेyखत आँकडालाई लΩ:गक ãि&टकोणबाट JवDलेषण गदाI यस गाउँपा*लकामा ५ वषI वा सो भQदा मा:थ उमेर 
समूहका कुल ३५,८५७ जनसंàयामा १२,८८५ पुFष र ११,९५४ मvहला पèन र ले¡ सtने अथाIत सा`र रहेका छन ्
। ल∂:गक Fपमा Oनर`रता JवDलेषण गदाI कुल १०,८०० अथाIत ३१.१ Oनर`र रहेकोमा ४,४३७ अथाIत २५.५ KOतशत 
पुFष र ६,३६३ अथाIत ३४.५ KOतशत मvहला पè न र ले¡ नसtने अथाIत ् Oनर`र रहेका छन ्। पुFषको भQदा 
मvहलाको जनसंàया बढ_ भएको यस गाउँपा*लकामा मvहला Oनर`रता पुFषको तुलनामा बढ_ रहेको छ । 
 

गाउँपा*लकामा कुल घरपfरवारहp मWये ४,२४४ अथाIत ४९.८ KOतशतले साधारण चपú, ३,३४९ अथाIत ३९.३ KOतशतले  
सेिeट õयाTक भएको चपú, ४५ अथाIत ०.३ KOतशतले  सामुदाOयक चपú, ८ अथाIत ०.१ KOतशतले सावIजOनक 
ढलयुtत चपú  Kयोग गरेको र १२० अथाIत १०.५ KOतशतले  भने चपúको Kयोग नै नगरेको पाइयो  । 
साधारण चपú Kयोग गनsको संàया कfरब आधा हुनु र १०.५ KOतशत जनसंàयाले चपúको Kयोग नै नगनुIले 
kयिtतगत तथा सामुदाOयक 0वा0]यमा जोyखम बढ_ रहेको देखाउँछ । सानो संàयाले माn खुêला 0थानमा 
vदसाJपसाब गदाI समेत समुदायको ठूलो vह0साको जन0वा0]य Kाणघातक संMामक रोगहpको जोyखममा पनs हँुदा 
चपú Kयोगलाई अOनवायI  गनs र चपúको गुण0तर सुधारमा Wयान vदनु पनs देyखQछ । 
 

२.२ मानव संसाधनको अव7था 
!

मनहर_ गाउँपा*लकाको पvहलो OनवाIचनबाट OनवाI:चत जनKOतOन:धहp माफI त गाउँपा*लकाको कायI सÉ चालन 
भईरहेको छ । यस गाउँपा*लकामा रहेका ९ वटा वडामा OनवाI:चत तथा मनोOनत सद0यहF सvहत जZमा ४७ जना 
गाउँसभा सद0य तथा १६ जना कायIपा*लका सद0य रहेका छन ्।  
 

<यसैगर_ गाउँ कायIपा*लकाको दैOनक कायIसZपादनका ला:ग गाउँपा*लकाले तय गरेको गाउँ सभा, गाउँ कायIपा*लका, 
Jवषयगत स*मOत र शाखा, Kमुख Kशासकuय अ:धकृत, सूचना अ:धकृत, लेखा अ:धकृत, ईिQजOनयर, सब-
ईिQजOनयर, सब ओभर*सयर, कZeयुटर तथा कायाIलय सहयोगी र वडा कायाIलयहFमा वडा स:चव तथा सामािजक 
पfरचालक रहने kयव0था गfरएको देyखQछ । यस गाउँपा*लकामा कायIरत कमIचार_ सZबQधी Jववरण तलको 
ता*लकामा देखाइएको छ ।   
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:;%<;! #-3! =>! ?-@-!
A! मोहनकुमार ¨े&ठ Kमुख Kशासकuय अ:धकृत   
!)! सं:गता अ:धकार_ अ:धकृत0तर सात¬ आ:थIक Kशासन, लेखा तथा राजDव 

शाखा 
B! अ*भषेक पा±ड े इिQजOनयर Kाöब:धक शाखा 
C! डा सरोज खOतवडा पशु Jवकास अ:धकृत पशुपं`ी Jवकास शाखा 
D! शैलेश बाँसकोटा अ:धकृत0तर छैट¬ Kशासन शाखा 
E! राजेQ´ Kसाद चौलागाई अ:धकृत0तर छैट¬ भू*म सZबQधी सम0या समाधान 

शाखा 
F! vटकाराम अ:धकार_ हे. अ. अ:धकृत/ 0वा0]य 

संयोजक 
0वा0]य शाखा 

G! OनमIला kलोन *स अन*म Oनfर`क 0वा0]य शाखा 
H! अQजना सुबेद_ अ:धकृत0तर छैट¬ वडा नं ७, वडा स:चव 
AI! बFण कुमार ठाकुर पशु Jवकास अ:धकृत कृJष तथा पशु शाखा 
AA! हfरचQ´ सापकोटा सूचना अ:धकार_ *श`ा शाखा तथा सूचना अ:धकार_ 
A)! शारदा पोखरेल रोजगार संयोजक KधानमQnी रोजगार कायIMम 
AB! टुकुराज चौधर_ सव इिQजOनयर Kाöब:धक शाखा 
AC!!! सिZबता पोखरेल सव इिQजOनयर Kाöब:धक शाखा 
AD! उhम उKेती सव इिQजOनयर Kाöब:धक शाखा 
AE! Kमोद ढोडार_ अ*मन Kाöब:धक शाखा 
AF! ùडêल_राम रेîमी सहायक0तर पाँचौ आ:थIक Kशासन, लेखा तथा राजDव 

शाखा 
AG! vदपेश कुमार महतो सहायक आ. ले. प. Kशासन शाखा 
AH! *लला देबी मंRाQती सहायक0तर चौथो योजना शाखा 
)I! राजु कुमार ठाकुर बरह_ सव इिQजOनयर KधानमQnी रोजगार कायIMम 
)A! रािजब बहादरु बाOनयाँ कZeयुटर अपरेटर राजDव तथा िजQसी शाखा 
))! सुरेQ´ Kसाद Qयौपाने सहायक0तर पाँचौ १ नं वडा स:चव 
)B! साजन लामा सहायक0तर चौथो २ नं वडा स:चव 
)C! ôानु :थङ सहायक0तर पाँचौ ३ नं वडा स:चव 
)D! öबदरु पाठक वडा स:चव ४ नं वडा स:चव 
)E! शािQतमाया vहमडुङ सहायक0तर पाँचौ ५ नं वडा स:चव 
)F! भरत कुमार भ±डार_ ना.सु ६ नं वडा स:चव 
)G! Dयामहfर दहाल सहायक0तर चौथो ७ नं वडा स:चव 
)H! *शला अ:धकार_ स. म. Jव. Oन. ८ नं वडा स:चव 
BI! ठाकुर कुमार बत√ला लेखापाल ९ नं वडा स:चव 
BA! vदपक अ:धकार_ एम आई एस अपरेटर सामािजक सुर`ा तथा पंिजकरण 

शाखा 
B)! अशोक बत√ला एम आई एस Lफêड सहायक सामािजक सुर`ा तथा पंिजकरण 
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:;%<;! #-3! =>! ?-@-!
BB! सुनकेशर_ :थङ एम आई एस Lफêड सहायक सामािजक सुर`ा तथा पंिजकरण 
BC! अ*मर दहाल सहायक0तर चौथो Kशासन शाखा 
BD! सुजन नेपाल अ*स0टेQट सब-ईिQजOनयर वडा नं ५ र ९ - Kा 

!

२.३ भौUतक स^प13को अव7था 
!

मनहर_ गाउँपा*लकाको कायाIलय हाल वडा नं. ३ मा रहेको छ । मनहर_ गाउँपा*लका कायाIलय भाडाको घरमा रहेको 
छ उtत भवनबाट सेवा vदइरहेको छ । गाउँपा*लकाका ९ वटा वडा मWये केह_ वडा कायाIलयको आäनै भवन रहेको 
छन ्भने केह_ वडा कायाIलयहF भाडामा रहेको देyखQछ । 
 

गाउँपा*लकामा अचल सZपJhका Fपमा भवन, ज*मन, कार, मोटर साईकल, कZeयुटर, फOनIचर, मे*शनहF, आvद 
रहेका छन ्। सूचना KJव:ध तफI  गाउँपा*लका आफैले पूवाIधार OनमाIण गर_ सZपूणI वडा कायाIलय सZम ईQटरनेट 
सेवा Jव0तार गरेको छ । राज0व सTकलनको ला:ग कZeयुटर Jव*लङ शुF गfरएको छ । राज0व पfरचालनका 
ला:ग गfरएको Kभावकार_ KयासहFमा सäटवेयर खर_द गर_ राज0व सZबQधी डाटावेस, राज0व Kशासनमा सäटवेयर 
र <यसको Kयोग गfरएको छ । गाउँपा*लकाले आäनो 0वा*म<वमा तथा हकभोगमा रहेका जîगा तथा भवनहFको 
अ*भलेख Oनय*मत अBयाव:धक गनुIपदIछ । यसर_ गाउँपा*लकाले आäनो 0वा*म<व तथा हकभोगमा रहेका सZपJhको 
उपयोग गर_ Oनय*मत आयआजIन गनIका ला:ग आवDयक लगानी तथा OनणIय गनI सLकQछ ।!
! !
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नेपाल सरकारले तयार गरेको 0थानीय सरकार सÉचालन ऐन २०७४ तथा नेपालको संJवधान २०७२ अनुसार 0थानीय 
तहलाई Kाeत राजDवसZबQधी अ:धकार र सो अ:धकार कायाIQवयनका ला:ग भएका कानूनी kयव0थाको JवDलेषण 
यस पfरºछेदमा गfरएको छ । यस पfरºछेदमा गाउँपा*लकाको आäनो `ेnा:धकार तफI को राजDव संकलनको 
अव0था, सZभावना, सम0या तथा चुनौतीहp शीषIकगतFपमा JवDलेषण गfरएको छ ।  
!

३.१ पा*लकाको राजQव अ,धकार स^ब:धी संवैधाUनक तथा कानूनी hयव7था  

नेपालको संJवधान २०७२ ले पा*लकालगायतका 0थानीय तहलाई OनZनानुसार राजDव अ:धकार Kदान गरेको छ । 
संघीय कानुन (0थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४) अनुसार 0थानीय तहलाई Kाeत राजDव अ:धकारका`ेnहF 
यसKकार छन ्। 
!

"#$%&#'()*!4+'50#(;G'6<&#<'6)H#%('I('JKLM'4(D6#<&3'<#/5,'4$:&#<!
 

-+FG2+!7&;82! ! 2+1Z1&!<+$[+1!
कर! • एLककृत सZपJh कर वा घर जîगा कर  

• भू*म कर (मालपोत), सZपJh कर नलगाएको अव0थामा माn  
• घर जîगा बहाल कर  
• wयवसाय करः पँूजीगत लगानी र आ:थIक कारोबारको आधारमा  
• सवार_ कर (टाँगा, fरtसा, अटोfरtसा, इfरtसा)  
• जùडबुट_, कवाडी र जीवजQतु करः आäनो `ेn*भn ऊन, खोटो, 

जडीबुट_, बनकस (खर), कवाडी माल, जीवजQतुको हाड, सीङ, eवाँख, 
छालाको wयवसाOयक उपयोग गरे बापत  

शुêक • बहाल öबटौर_ शुêकः आफुले OनमाIण, रेखदेख वा सÉचालन गरेको 
हाट, बजार वा पसल वा सरकार_ जîगामा बनेका संरचनाको उपयोग 
बापत  

• पाLकI Tग  शुêकः आäनो `ेn*भn कुनै सवार_लाई पाLकI Tग सेवा 
उपलwध गराए बापत । 

सेवा शुêक • आäनो `ेn*भn सÉचालनमा रहेका केवलकार, óेLकTग, कायLकTग, 
िजपäलायर, बÉजी जZप, eयाराîलाइùडTग आvद मनोरÉजन तथा 
साहसी खेलकुद सZवQधी सेवा वा wयवसायमा  

• आफुले OनमाIण, संचालन वा wयव0थापन गरेका 0थानीय पुवाIधार वा 
उपलwध गराएको देहायको सेवामा सेवामा  

• खानेपानी, öबजुल_, धारा, अOत:थ गहृ, धमIशाला, पु0तकालय, 
सभागहृ, फोहरमैला wयव0थापन, सरसफाई, ढल Oनकास, सडक वJh, 
शौचालय, पाकI , पौडी पोखर_, wयायामशाला, पयIटकuय 0थल, 
हाटवजार, पशु वधशाला, शवदाह गहृ, धोJवघाट, सडक, वसपाकI , पुल 
आvद  

• अचल सZपJh वा अQय कुनै Jवषयको मूêयांकन सेवा शुêक  
• *सफाfरस सZबQधी कुनै सेवा शुêक 
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द0तुर • दताI, अनुमOत, *सफाfरश एवं Kमाyणत तथा नवीकरण द0तुरः  
• एफ.एम रेùडयो संचालन, घ वगIको OनमाIण इजाजत पn, JवBयालय 

0थापना, 0थानीय 0तरका wयापाfरक फमI, सहकार_, KाJव:धक *श`ा 
तथा wयवसाOयक ता*लम, õयुसन, को:चङ, औष:ध पसल, eलvटTग 

• ढुTगा, :गõट_, वालुवा, माटो, खर_ढुTगा, 0लेटज0ता व0तुको सभs`ण, 
उ<खनन र उपयोग  

• नtसा पास द0तुर (नtशा पास नगर_ OनमाIण भएकालाई तेwबर 
द0तुर) 

• पंिजकरण wयव0थापन द0तुर  
• वडा माफI त गfरने *सफाfरश तथा Kमाyणत द0तुर– दफा १२ (२ ङ) 

अनुसारको *सफाfरश तथा Kमाyणत बापत जîगा नाप जाँच तथा 
Lकhा काट द0तुर!!

व0तु तथा सेवा JवMu • ढुTगा, :गõट_, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुर_, 0लेट, खर_ढुTगा 
आvद KाकृOतक एवं खानीजQय व0तुको JवMu तथा Oनकासी शुêक 
द0तुर  

सामुदाOयक वनबाट आय Kाeत गनs 
 

• वन पैदावारको öबMu वापत Kाeत हुने रकमको दश KOतशत रकम 
सZबिQधत गाउँपा*लकाको सिÉचत कोषमा जZमा गनुIपनs (केह_ नेपाल 
ऐनलाई सं◌ंसोधन गनI बनेको ऐन २०७५ वाट संसो:धत यो Kावधानमा 
Kभाव पनs गर_ *मOत २०७६।०६।०७ मा Kमाणीकरण गfरएको वन 
ऐन, २०७६ मा भएको kयव0था अनुसार) 

संघ तथा Kदेश कानुनको आधारमा 
0थाOनय तहमा Kाeत हुने 
!

• KाकृOतक mोत साधन र सेवा शुêक रोयêट_  
• खOनज पदाथIको उ<खनन रोयêट_  
• सामुदाOयक वनको संचालन wयव0थापनबाट Kाeत रोयêट_  
• पानी घõट, कुलो पैनी ज0ता सेवाबाट Kाeत रोयêट_  
• KाकृOतक mोत साधन र सेवा शुêक रोयêट_  
• खOनज पदाथIको उ<खनन रोयêट_  
• सामुदाOयक वनको संचालन wयव0थापनबाट Kाeत रोयêट_  
• पानी घõट, कुलो पैनी ज0ता सेवाबाट रोयêट_  
• खानेपानी महसुल  
• 0थानीय साना सतह तथा भू*मगत *सचंाई सेवा शुêक  
• 0थानीय 0तरमा जùडवुट_ तथा अQय गैरका&ठ वन पैदावार उ<पादन, 

संकलन, Kशोधन र वजार wयव0थापन  
• जनरल अ0पताल, न*सITग होम, Oनदान केQ´ र 0वा0]य सं0थाको 

दताI, संचालन अनुमOत  
• 0थानीय सावIजOनक यातायातको Fट अनुमOत, नवीकरण 
• इQटरनेट सेवा, टेल_सेQटर, केवल, तारJवvहन टे*ल*भजन Kसारण 

अनुमOत, नवीकरण 
• 0थानीय तहका पnपönकाको दताI 
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0थानीय तहमा संकलन भई बाँडफाँड 
हुने 

• öबôापन करः 0थानीय तहले दर OनधाIरण र संकलन गनs  
• मनोरÉजन करः 0थानीय तहले संकलन गनs (दर र संकलन Jव:ध 

Kदेशले OनधाIरण गनs) 
• घर जîगा रिज&óेशन शुêक ◌ः 0थानीय तहले संकलन गनs (दर 

OनधाIरण Kदेशले गनs ) 
• उBयान, पाकI , :चùडयाखाना, ऐOतहा*सक तथा पुराता<वीक सZपदा, 

संRालय सZपदा Kवेश शुêकको दर OनधाIरण र संकलन 0थानीय 
तहले गनs  

• ढुTगा, :गõट_, 0लेट, वालुवा, चुनढुTगा, अ∆ख, दहhर वहhरमा 
KाकृOतक mोतको करको दर र Kकृया Kदेशले OनधाIरण गनs र 0थानीय 
तहले संकलन गनs ।  

Kदेश तहबाट संकलन भई वाँडफाँड 
हुने 

• सवार_ साधन (मा:थ उêलेyखत बोहक) करको दर OनधाIरण तथा 
संकलन Kदेशले गनs र Kदेश 0तर_य कोषमा जZमा गनs  

• पदयाnा तथा पयIटन शुêकको दर OनधाIरण र संकलन Kदेश गनs र 
Kदेश 0तर_य कोषमा जZमा गनs 

• पवताIरोहण, राि&óय OनकुQज, वQयजQतु आरं`ण तथा संर`ण ̀ ेnको 
Kवेश शुêक OनधाIरण र संकलन नेपाल सरकारले गरे बमोिजम हुने!

 

उWलेpखत राजDव बाहेक Dथानीय तहले तलका सु!बधाहr पUन SाAत गदRछन ।  
(क) अनुदान 

-  öबhीय समानीकरण अनुदानः खचIको आव0यकता र राज0वको `मताको आधारमा आयोगको 
*सफाfरसमा सं घ र Kदेशबाट Kाeत  

-  सशतI अनुदानः कुनै योजना कायाIQवयन गनI आयो गले तोकेको आधारमा संघ र Kदेशबाट Kाeत 
हुने  

-  समपूरक अनुदानः पूवाIधार öबकास सZबिQध कुनै योजना कायाIQवयन गनI योजनाको कुल लागतको  
अनुपातका आधारमा संघ र Kदेशबाट Kाeत हुने  

-  öबशेष अनुदानः कुनै खास उदेDय र योजनाको ला:ग संघ र Kदेशबाट  
 
(ख) बैदे;शक सहायता तथा आuत,रक ऋण  

- नेपाल सरकारको पूवI0वीकृOत *लएरमाn बैदे*शक अनुदान वा सहयोग *लन वा बैदे*शक अनुदान वा 
सहयोगमा योजना वा कायIMम कायाIQवयन गनI गराउन सtने   

- नेपाल सरकारको सहमOत *लएरमाn Jवh आयोगले *सफाfरस गरेको *समा *भn आQतfरक ऋण *लन 
सtने   

- नेपाल सरकारसँग मना*सब कायIकाला:ग ऋण *लन सtने 
उपरोtत wयव0थाहpले 0थानीय तहलाई Kाeत हुन सtने आयका mोतहpलाई wयाàया गरेको छ । 0थानीय तहले 
कानून बमोिजम वाहेक आफ् नो अ:धकार `ेnमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण *लन नपाउने wयव0था हुनुका 
साथै OनZन अनुसारका थप wयव0थाहp रहेका छन ् ।  

-  कर लगाउँदा राि&óय आ:थIक नीOत, ब0तु तथा सेवाको ओसार पसार, पँूजी तथा ¨म बजार, Oछमेकu 
Kदेश तथा 0थानीय तहलाई KOतकुल असर नहुने गर_ लगाउनु पनs (संवैधाOनक wयव0था)  
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-  कर नलाîनेः कुटनीOतक Oनयोग, कुटOनOतô, बैदे*शक ऋण वा सहायतावाट संचा*लत पfरयोजनावाट 
हुने पैठार_, सामुvहक वा संयुtत आवासको JवMu नभएको 0टक, सामुvहक आवासको सावIजOनक 
उपयोगको `ेn   

-  सेवा शुêक असुल_ कायI आफै वा wयव0थापन करार वा सावIजOनक Oनजी साझेदार_वाट गनI सtने 
!
राजDव सकलन Jव*भQन शीषIकहFमा Jव*भQन तहबाट संकलन भै रहेको हुQछ । राज0व अ:धकार सZबQधी 
Jव*भQ न तहहFको एकल तथा साझा अ:धकार सZबQधी Jववरण तलको ता*लकामा K0तुत गfरएको छ ।!
!
"#$%&#'()*!5+'"?2"'<#/5,'4$:&#<'!
 

स"घ! $देश! (थानीय! साझा!
§ भQसार!
§ अQत9शुêक!
§ मूêय अ*भवBृ:ध कर!
§ सं0थागत आयकर!
§ kयिtतगत आयकर!
§ पाfर¨*मक कर!
§ राहधानी कर!
§ *भसा शुêक!
§ पयIटन द0तुर!
§ सेवा शुêक द0तुर!
§ द±ड जfरवाना!

§ घरजîगा रिज& óेशन 
शुêक!

§ सवार_ साधन कर!
§ मनोरÉ जन कर!
§ Jवôापन कर!
§ पयIटन शुêक!
§ कृJष आयमा कर!
§ सेवा शुêक द0तुर!
§ द±ड जfरवाना!

§ सZपJh कर!
§ घर बहाल कर!
§ घर जîगा रिज& óेशन 

शुêक!
§ सवार_ साधन कर!
§ सेवा शुêक द0तुर!
§ पयIटन शुêक!
§ Jवôापन कर!
§ kयवसाय कर!
§ भू*मकर 4मालपोतJ!
§ मनोरÉ जन कर!
§ मालपोत सTकलन!
§ द±ड जfरवाना!

§ सेवा शुêक!
§ द0तुर!
§ द±ड जfरवाना!
§ KाकृOतक mोतबाट 

Kाe त रोयêट_!
§ पयIटन शुêक!

!ोत"!नेपालको सं@वधान#!२०७२ 
 

३.२ आय पZरचालनको अव7था 
आय पfरचालनको अव0था थाहा पाउन नेपालको संJवधान २०७२ तथा 0थानीय सरकार सÉचालन ऐन, २०७४ 
अनुसार पा*लकालाई Kाeत राजDव अ:धकारका शीषIकहpको पfरचालन कसर_ भैरहेको छ भQने जाQनु उपयुtत 
हुQछ । उपरोtत राजDव शीषIकहp मWये गाउँपा*लकाले हाल संकलन गfररहेको, संकलनका ला:ग आवDयक नीOतगत 
kयव0था माn गरेको र सZभावना भएका `ेnहFको यथाथI अव0थाको बारेमा सZबिQधत शाखागत छलफलबाट 
Kाeत गाउँपा*लकाको आय पfरचालनको अव0थालाई OनZनानुसार K0तुत गfरएको छ ।  
 
!
!
!
!
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Z.

सं 

आयका Sकार सMभावनाको ]ववरण दर UनधाRरणको 

अवDथा  

संकलन भएको/ 

नभएको 
क. कर राज4व तफ8        

१ सCप@Dमा आधाFरत कर - घर जIगा तथा 
मालपोत वा भू0मकर 

भएको आ5थNक ऐन २०७८ भएको 

२ सCप@Dमा आधार*त कर एQककृत सCप@D कर भएको आ5थNक ऐन २०७८ भएको 
३ सवार* कर (FरUसा, अटोFरUसा, XयाUसी)  भएको भएको भएको 
४ सवार* दताN तथा वा@षNक सवार* कर  भएको नभएको नभएको 
५ घर जIगा बहाल कर  भएको भएको भएको 
६ aयवसाय कर  भएको भएको भएको 
७ @वbापन कर भएको भएको भएको 
८ मनोरcजन कर भएको भएका भएको 
९ घर जIगा रिजfgेशन शुjक भएको भएको भएको 
१० जkडबुट*, कवाडी र िजवजmतु कर भएको नभएको नभएको 
ख. गैर कर राज4व 

 
  भएको 

१ ढुoगा, 5गXट*, वालुवा, माटो, काठ, दाउरा, 
जराजुर*, qलेट, खर*ढुoगा आsद tाकृuतक एवं 
खानीजmय वqतुको @वvw तथा uनकासी शुjक 

भएको  भएको भएको 

२ नUसापास दqतुर भएको भएको भएको 
३ xयिUतगत घटना दताN शुjक भएको  भएको  भएको 
४ वहाल @वटौर* शुjक भएको भएको भएको 

५ पाQकN oग शुjक भएको भएको नभएको 
६ अqपताल संचालन भएको नभएको  नभएको 
७ फोहरमैला xयवqथापन शुjक भएको नभएको नभएको 

८ qथानीय खानेपानी महसुल भएको भएको भएको 
९ qथानीय @व|युत महसुल नभएको नभएको  नभएको 
१० केवलकार, टेQकoग, कायाQकoग, वmजीजCप, 

िजप  }लायर, ~याराIलाईkडoग आsद 
मनोरंजन तथा साहसी खेलकुद सCवmधी सेवा 
तथा xयवसायमा सेवाशुjक 

Äयूटावर संचालन, पाकN  
तथा सoÅालय tवेश 
शुjक, @पकuनक qथल, 
पोखर*, उ|यान शुjक 
(ठेUका) 

भएको नभएको  

११ uनमाNण, संचालन र xयवqथापन गरेका 
qथानीय पुवाNधार तथा सेवामा सेवाशुjक 
(खानेपानी, @वजुल*, धारा, अuत5थ गहृ, 
धमNशाला, पुqतकालय, सभागहृ, ढल uनकास, 
सडक व@D,  शौचालय, पाकN , पौडी पोखर*, 
xययमशाला, पयNटQकय qथल, हाटवजार, पशु 
वधशाला, शवदाह गहृ, घो@वधाट, सडक, 
वसपाकN , पुलआsद 

भएको भएको भएको 

१२ मूjयांकन सेवा शुjक भएको भएको भएको 
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Z.

सं 

आयका Sकार सMभावनाको ]ववरण दर UनधाRरणको 

अवDथा  

संकलन भएको/ 

नभएको 
१३ दताN, अनुमuत तथा नवीकरण दqतुर (एफएम 

रेkडयो संचालन, घ वगNको uनमाNण इजाजतप7, 
@व|यालय qथापना, qथानीय qतरका 
xयापाFरक फमN  

भएको भएको भएको 

१४ ढुoगा, 5गXट*, वालुवा, नुन, माटो, खर*ढुoगा, 
qलेटजqता वqतुको सभÑÖण, उÜखनन तथा 
उपयोग शुjक 

भएको भएको भएको 

१५ वडा माफN त गFरने 0सफाFरश तथा tमाáणत 
दqतुर 

भएको भएको भएको 

१६ दàड जFरवाना भएको भएको भएको 
 
यस गाउँपा*लकामा उêलेyखत करका शीषIकतफI  सZपJhमा आधाfरत (मालपोत र सZपJh) दवैु कर संकलन भएको 
देyखQछ । घरजîगा वहाल करतफI  आ*शकं माnामा असुल_ भएको देyखएको छ । जडीबुट_, कवाडी र जीवजQतु 
कर तथा मनोरÉजन कर सZभावना रहेको छ । सवार_ करको सZभावना भएर दर OनधाIरण गfरएको भएपOन 
संकलन भएको देyखदैँन । wयवसाय कर *लइएको छ तर अझै Kभावकार_ बनाउनु पनs छ । 
<यसैगfर गैरकर तफI  वडाबाट गfरने *सफाfरस द0तुर, नtसापास द0तुर, सZपJh मूêयांकन सेवा शुêक, फोहरमैला 
kयव0थापन शुêक, पाकI  तथा सTRालय Kवेश शुêक, JपकOनक 0थल, पोखर_, उBयान शुêक (ठेtका) शुêक 
लगाउने गfरएको छ । बहाल öबटौर_का माफI तको शुêक पOन २०७६।७७ भQदा २०७७।०७८ मा बढेको देyखQछ ।  
!

गाउँपा*लकामा राज0व संकलन हुने Jव*भQन आय शीषIकहp मWये हाल केह_ शीषIकहFबाट माn संकलन भइरहेको 
छ तथाJप राजDव Kशासन सुधार गर_ अQय शीषIकहpबाट समेत आय संकलन गनs Kस0त सZभावना देyखQछ । 
!

३.३ आ:तZरक jोत तफI का राजQव संकलनको =मुख Xे.हR र स^भावना 1वQलेषण 

यस गाउँपा*लकाले नेपालको Kच*लत कानून बमोिजम आQतfरक mोत तफI  संकलन गनs राजDव मWये यस पा*लकाले 
हाल उठाइरहेका JवBयमान तथा सZभाJवत नयाँ आय `ेnहpको सZभावनाको JवDलेषणा<मक अWययन यस शीषIक 
अQतगIत गfरएको छ । 

३.३.१ कर राज)व!
क. भ=ूम कर (मालपोत)!

हालको अवDथाः गाउँपा*लकाको आ:थIक ऐन, २०७८ ले सZपJh कर लगाउने भनी तोLकएको जîगाबाहेकका अQय 
जîगामा भू*मकर लगाउने kयव0था गरेको छ । जîगाको मूêयांकन गदाI जîगाको `ेnफल, जîगा भौगो*लक 
अवि0थOत, जîगाको उपयोगको अव0था, जîगा रहेको 0थानमा पूवाIधार Jवकासको अव0थालाई आधार माOनने 
kयव0था उtत ऐनले गरेको छ । गाउँपा*लकाले करदाताबाट सZपJh कर र भूमी करको रकम बुyझ*लई करदातालाई 
एकuकृत Fपमा एउटै Jवल-र*सद vदन सtने Kावधान अनुFप हाल उtत करहF एकैपटक एकuकृत Fपमा संकलन 
गfररहेकोले यस बापत संकलनहुने राज0व सZपJh करको मुêयांकन कै आधारमा असुल उपर हुदै आएकाले हाललाई 
छुõटै गणना गfरएको छैन ।  
!

संभाOयताः पा*लका *भn भएको जîगाको 0वा*म<व, उपयो:गता र पहँुचका एव 0थानको आधारमा व:गIकरण तथा 
मूêयांकन गर_ सोह_ बमोिजम दर तोLकएको छ । वडा अनुसार दर रेट फरक फरक रहेको छ । Kाय जसो वडामा 
KOत क«ठा  Qयुनतम F २० र अ:धकतम F ५०० तोLकएको छ । वडा र टोल अनुसार दर फरक फरक छ । 
भौगो*लक अव0था, जîगाको KकृOत, उपभोगको अव0था, सुगमता, बाटो तथा पहँुच ज0ता कुराहFले जîगाको 
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मूêयांकनमा फरक हुने र सोह_ आधारमा दररेट कायम गदाI संकलन गनI सLकने देyखQछ । अ:धकांश जîगाको 
दर हेदाI औसत दर KOतक«ठा F ५० हाराहार_मा छ । गाउँपा*लकाको मूàय आZदानीको mोत मालपोत रहेको छ । 
Jवगतमा एLककृत सZपJh करको Fपमा यसको कायाIQवयन गfरएको र पOछ संघीय कानुन संसोधन भई wयव0था 
फेfरदंा समेत यो Kणाल_ कायमै रहेकाले मालपोत बापतको कर संकलनलाई छõटै गणना गनI सLकने देyखQछ । 
सोह_ अनुसार  आ.व. २०७७/७८ मालपोत करबाट F. ४६ लाख १४ हजार ७६१ आय भएको देyखQछ । आ.व. 
२०७६/७७ मा F.२६ लाख ३७ हजार ९०८ असुल भएको देyखQछ । यसर_ हेदाI मालपोत वापतको रकम बढदै गएको 
देyखQछ । मालपोत तथा सZपJhकर छुõटै लेखाTकन तथा यसलाई सुधार गर_ मालपोत बापतको थप राज0व 
असुल गनI सLकने ब*लयो सभावना रहेको छ । मालपोतको दर वडा र टोल अनुसार फरक र kयवि0थत गfरए 
पOन कायाIQवयन Kभावकार_ Fपमा गनुI पनs देyखQछ । 
 

 
 

ख. स>पEp कर!

हालको अवDथाः गाउँपा*लकाको पाDव:चn Jववरणअनुसार यहाँ कुल ८५२३ भQदा बढ_ घरधुर_ रहेका छन ्। JवBयमान 
कानूनी kयव0थाले गाउँपा*लका `ेn*भn अनुसू:च (१) बमोिजम घर संरचना र सो ले चचsको जîगा (भवनले 
ओगटेको `ेnफल बराबरको जîगा वा पाँच हजार चार सय छयहhर वगILफट। डढे क«ठा) मा सZपOत कर असूल 
उपर गfरनेछ भQने kयव0था गरेको छ ।  
 

गाउँपा*लकाको अक∫ Kमुख mोतको Fपमा सZपJh कर रहेको छ । आ.व. २०७७/७८ सZपJh करबाट F. ७ लाख ३० 
हजार ९३७ आय भएको देyखQछ । आ.व. २०७६/७७ मा F. २ लाख ५२ हजार १३२ असुल भएको देyखQछ । सो 
कर वापतको आय बढदो Mममा रहेको छ । अनुमाOनत करदाताको संàया तथा सZपJhकरको Qयूनतम औसत 
अनुमाOनत दरका आधारमा गणना गदाI पOन मा:थ उिêलखत सZपJh करको रकम अOत Qयुन हुQछ ।  
 

संभाOयताः पा*लकाको पा≠व:चn अनुसार यस गाउँपा*लकामा रहेका घरधुर_ मWय सZपJh करका करदाताको Fपमा 
कfरब ५० KOतशत हाराहार_ वा सो भQदा केह_ बढ_ अनुमाOनत करदाता हुन सtने अनुमान रहेको छ । आäनै 
नाममा लालपूजाI भएका जîगामा घर बनाएका पfरवार हF नै सो बराबर छन ।  अनुमाOनत करदाताको संàया 

!"#$%&$'()*+,''
गाँउपा*लकामा मालपोत मुàय आयको Fपमा रहेको!छ । यसलाई Kभावकार_ Fपमा कायाIQवयनमा êयाउन पा*लकाले 
सुधार गनुIपनs JवषयहF OनZनअनुसार रहेको देyखQछः 

• मालपोतको ला:ग जîगाको Lक*सम अनुसार अ*भलेख राà ने । यसर_ अ*भलेख राàदा ùडिजटल नtसांकन 
गर_ Oनय*मत अBयाव:धक गनs kयव0था गनs तथा यसलाई राज0व संकलन गनs कमIचार_को सहज पहँुचमा 
रा¡ े।!

• करको दरलाई अQय पा*लकाहFले लागु गरेको दरको अWययन गर_ यथाथIपरक बनाउने ।!
• करको दायरामा नआएकालाई सूचनामूलकK!जनचेतनामूलक तथा अQय कायIMमहF माफI त करको दायरामा 

êयाउने ।!
• बाJषIक Fपमा समय मै मालपोत Oतनs करदाताहFलाई केह_ रकम छुट vदएर पOन कर सकलन लाई Kभावकार_ 

बनाउदै लैजाने । !
• आäनो मालपोत बापतको रकम सूचना KJव:धको माWयमBवारा करदाताले चाहेको समयमा जानकार_ पाउने 

पBधOत सुF गनs ।!
• मालपोत वापतको रकम सोझै बैक खातामा जZमा गनI सLकने गर_ कायाIQवयन गनs ।!
• मालपोत संकलन सबै वडाबाट गनI सLकने गर_ कायI गनs र सो को Jववरण सोह_ vदन पा*लकामा जाने 

पBधOतको Jवकास गनs ।!
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तथा सZपJhकरको Qयूनतम औसत अनुमाOनत दरका आधारमा गणना गदाI सZपJh करको रकम सहजै बBृöब हुने 
देyखQछ । पा*लकाको मुàय आयमा रहेको सZपhी करको दायरामा कम आएको हँुदा <यसलाई वBृधी गनI सtने 
Kस0त सZभावना रहेको छ । अनुमाOनत करदाता मWये पOन पvहलो वषI ५० KOतशत करदाता माn करको दायरामा 
आउने अनुमान गfरएको छ । <यसै गर_ दोmो वषI ६५ KOतशत माn दायराम आउने अनुमान गfरएको छ ।  
 

"#$%&#'()*!7+'B#$%&#&3'67B$"'&<&3'67.#,(#&3'4,50#!
 

qm=;+=  ;DklQsf] cf};t d"Nof+sg 
cg'dflgt s/bftf 

;+Vof 
cf};t s/sf] 

b/ 
;DefJo cfDbfgL 

1 % nfv ?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   125 35               4,375  

2 % nfv ! b]lv !) nfv ?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   147 75              11,025  

3 !) nfv ! b]lv !% nfv ?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   212 130              27,560  

4 !% nfv ! b]lv @) nfv ?k}ofF;Ddsf] d"Nof+sgdf   422 200             84,400  

5 @) nfv ! b]lv %) nfv;Ddsf] d'Nof+sgdf 1250 500            625,000  
6 %) Nffv ! b]lv ! s/f]8 ;Ddsf] d'Nof+sgdf  1325 1300          1,722,500  
7 ! s/f]8 ! b]lv @ s/f]8 ;Ddsf] d'Nof+sgdf  797 3400         2,709,800  
8  @ s/f]8 ! b]lv # s/f]8 ;Ddsf] d'Nof+sgdf  217 6600          1,432,200  
9  # s/f]8 ! b]lv % s/f]8 ;Ddsf] d'Nof+sgdf  91 14000         1,274,000  
10  % s/f]8 ! b]lv !) s/f]8 ;Ddsf] d'Nof+sgdf  45 35000          1,575,000  

11  !) s/f]8 ! b]lv !% s/f]8 ;Ddsf] d'Nof+sgdf  35 67500          2,362,500  
hDdf 4666 	      11,828,360  

klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt %)         5,914,180  
bf]>f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt ^%         7,688,434  
t];|f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt *%        10,054,106  

 

 

 

!
!
 
 
 
 
 
 
 

!"#$%&$'()*+,''
यस गाँउपा*लकामा सZपJh कर कायाIQवयनमा आइसकेको भए पOन Kयाeत भएको देyखदैन । जसको कारण 
सZभाJवत सबै करदाता करको दायरा भQदा बाvहर छन । सZपJh करका सZबQधमा पा*लकाले सुधार गनुIपनs 
JवषयहF OनZनअनुसार रहेको देyखQछः 

• पा*लकाको आ:थIक ऐनमा सZपJh कर सZबQधी Kावधान भएकोले पा*लकाको आ:थIक ऐनलाई Kभावकार_ 
कायाIQवयन गनुI पनs ।!

• पा*लकाका सबै सZभाJवत करदाताको लगत संकलन गर_ घर दताI सZपQन गनs ।!
• सZपJh मूêयांकन दर र सZपJh करको दरलाई अQय पा*लकाहFले लागु गरेको दरको अWययन गर_ 

यथाथIपरक बनाउने ।!
• करको दायरामा नआएकालाई सूचनामूलकK!जनचेतनामूलक तथा अQय कायIMमहF माफI त करको दायरामा 

êयाउने ।!
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• बाJषIक Fपमा समय मै कर Oतनs करदाताहFलाई केह_ रकम छुट vदएर पOन कर सकलन लाई Kभावकार_ 
बनाउदै लैजाने । !

• सZबिQधत करदाताको सZपOत मुêयांकन यथाथIपरक बनाउन घर र बाटोको ùडिजटल नtसांकन गर_ 
Oनय*मत अBयाव:धक गनs kयव0था गनs तथा यसलाई राज0व संकलन गनs कमIचार_को सहज पहँुचमा 
रा¡ े।!

• सZपJh करको Jवजकलाई सूचना KJव:धको माWयमBवारा करदातालाई अ:Rम Fपमा जानकार_ गराउने 
पBधOत सुF गनs ।!

!

ग. घरजqगा बहाल कर!

!हालको अवDथाः गाँउ पा*लकाले हाल केह_ माnामा बहाल कर संकलन गर_ रहेको छ । गाउँपा*लकाको आ:थIक 
ऐनको अनुसूची ३ मा गाउँपा*लका `ेn*भn कुनै kयिtत वा सं0थाले भवनK!घरK!पसलK!सेडK îयारेजK!गोदामK!टहराK!
छeपरK!जîगा वा पोखर_ पूरै आं*शक तवरले वहालमा vदएकोमा घर जîगा वहाल कर लगाईने र असूल गfरने 
उêलेख गरेको छ । यसर_ वहालमा vदएकोमा सZबिQधत धनीबाट बहाल कर १० KOतशत *लने kयव0था गरेको छ 
। तर हालसZम सं0थागत Fपमा बहालमा vदइएका घरहFबाट माn यो कर संकलन गfरएको भQने जानकार_ Kाeत 
भएको हो । यसबाट आ.व. २०७८L७९ को चैn मसाQतसZममा F. ८४ हजार ९६ असुल भएको देyखQछ । <यसैगर_ 
आ.व. २०७७L७८ मा F १२ लाख २२ हजार ९२१ असुल भएको :थयो भने आ.व. २०७६L७७ मा यो रकम F ६ लाख 
९४ हजार ६२५ रहेको :थयो ।!

सMभाyयताः घरजîगा बहाल करलाई भाडाको दरको आधारमा सं0थागतK!kयवसाOयक र आव*सय गर_ तीन भागमा 
वगúकरण गरेर हेनI सLकQछ । जुनसुकै Kकार भए पOन सबैलाई १० KOतशत दर कायम गfर गरेको अव0था छ । 
यसै गर_ गाउँपा*लका *भn कुनै kयिtतले वा स0थाले जîगा वा पोखर_ भाडमा vदए पOन <यसमा पOन १० 
KOतशतका दरले बहाल कर लगाउने उêलेख छ । गाउँपा*लकाको घरधुर_ मWये केह_ घर धनीहFले आफना घर 
बहालमा लगाउने गरेको देyखQछ । बहालमा vदने अ:धकाश घर धनीहF करको दायरामा आएका हुदैनन । सं0थागत 
हकमा भने लेखा पर_`ण गराउनु पनs हुदा बहाल बापतको करको सहजFपमा गणना हुQछ तर आवा*सय हकमा 
भने गणना  भएको हुदैन र करको दायरामा पOन आएका हुदैनन ्। करको दायरा भQदा बाvहर भएकालाई दायरामा 
êयाउन Lक त पुरानो रकम *मनाह वा छुट vदन सLकQछ । <यसै गर_ बहालकर बापत रकम भुtतानी गनI 
आउनेलाई öबशेष छुट vदएर कर संकलन र दायरामा êयाउन सLकQछ । पा*लका *भn बहालमा vदने घरहF र 
बहालमा ब0नेहFका लगत तयार गर_ सो कायाIQवयन गनI सLकQछ । पा*लका *भn रहेका घरहFवाट घरबहाल 
0वFप आय गनI सLकने सZभावना रहेकोमा पvहलो वषI ५० KOतशत घरहFवाट माn बहाल कर संकलन हुने र 
Mमस दो¨ो र ते¨ो वषIहFमा ६५ र ८५ KOतशत बहाल कर संकलन हुने Kषेपण गfरएको Jववरण ता*लकामा K0तुत 
गfरएको छ ।!
!

"#$%&#'()*'8+'B#$%&#>#'C<,?#%'&<&3'67.#,(#&3'2=(#'!
 

qm=;+= k|of]hgsf cfwf/df 
axfndf a:g] 

axfndf j:g]] 
;+Vof 

dfl;s ef8f 
/sd 

jflif{s ef8f 
/sd 

hDdf ef8f c;'nL 3/ axfn s/ 

-v_ -u_ -3_   

-s_ cg'dflgt v X !@ s X u 3 sf] !) k|ltzt 

1 ;+:yfut 100 12000       
144,000  

         
14,400,000  

      1,440,000  

2 Joj;flos २५० 15000       
180,000  

         
45,000,000  

      4,500,000  
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qm=;+= k|of]hgsf cfwf/df 
axfndf a:g] 

axfndf j:g]] 
;+Vof 

dfl;s ef8f 
/sd 

jflif{s ef8f 
/sd 

hDdf ef8f c;'nL 3/ axfn s/ 

-v_ -u_ -3_   

-s_ cg'dflgt v X !@ s X u 3 sf] !) k|ltzt 

3 cfjfl;o ६५० २५००         
30,000  

          
19,500,000  

       
1,950,000  

hDdf 1000 	 	       
59,400,000  

    7,890,000  

klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt %)        
3,945,000  

bf]>f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt ^%        
5,128,500  

t];|f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt *%         
6,706,500  

 

घ. 1व13य र पँूिजगत कारोबारमा लाoने कर (hयवसाय कर ) 
 

हालको अवDथाः पा*लकाले आ:थIक ऐन माफI त ्कारोवारको KकृOत, kयापार, kयवसाय र सेवामा पँूजीगत लगानी र 
आ:थIक कारोबारका आधारमा kयवसाय दताI तथा कर लगाउने kयव0था गरेको छ । आ:थIक ऐनमा kयवसायको  
KकृOत र अ:धकृत पँुजीका आधारमा वगúकरण गfरएको छ । सोह_ आधारमा kयवसायको दताI शुêक तोLकएको छ 
भने Jव*भQन बगIका OनमाIण kयवसायी, पा*लका *भnका Mसर उBयोग, बालुवा उBयोग र अQय उBयोगको करको 
दर तोJपएको छ । अगाùड दताI भै काम गर_रहेका वा दताI माn भएकालाई समेत नJवबरण शुêक सोह_ आधारमा 
OनधाIरण गरेको छ । गाउँपा*लकाले kयवसाय कर बापत आ.व. २०७६÷७७ मा F ५ लाख ५ हजार १०८ असुल 
भएको :थयो । <यसैगर_, आ.व. २०७७÷७८ मा रकम असुल भएको देyखQछ ।  
 

संभावनाः गाउँपा*लकाको हालसZमको त]यांक अनुसार सबै वडाहFमा Jव*भQन Kकारका साना ठुला kयावसायहF 
संचालन भएका छन ्। सबै kयवसाय पा*लकामा दताI भई करको दायरमा आएका छैनन ्। ती kयवसायहFलाई 
करको दायरामा समावेस गनI सके आगामी आ.व.करको दायरामा आउने साना ठुला kयावसायवाट कfरब F. २४ 
लाख ८० हजार kयवसाय कर संकलन हुन सtने सZभावना देyखएको छ । तर आगामी आ.व.मा नै सबै kयवसायलाई 
करको दायरमा êयाउन नसLकने कुरा लाई मWयनजर गदñ ६५ KOतशत kयवसायबाट कfरब F. ५ लाख ३६ हजार 
सZम kयावसाय कर Kाeत हुने अनुमान गfरएको छ भने <यस पOछका वषIहFमा Mमशः १० KOतशतका दरले वBृ:ध 
हँुदै जानेछ । यस पा*लकामा दताI भएका Jव*भQन kयवसायहFले K<येक वषI kयवसाय नJवकरण गनुI पनs हुQछ । 
<यसर_ नJवकरण गदाI kयवसाय कर Oतरेर आएमा Oनशुêक Fपमा नJवकरण हुने kयव0था लागु गर_ राजDव 
संकलन गनI सLकQछ । यसर_ नJवकरण वा kयसाय कर OनधाIरण गदाI बाJषIक लेखा पर_`ण KOतवेदनको आधारमा 
वा कारोबारको रकम र kयवसायको KकृOतको आधारमा करको दर तय गनI सLकQछ । OनधाIfरत समयमा ज0तै 
असोज मसाQत सZम नJवकरण वा kयवसाय कर Oतरेमा केह_ KOतशत छुट गनs, असोज मसाQत सZम पOन 
भुtतानी नगरेमा जfरवाना बापत रकम थप गर_ असुल गनI सLकने हुQछ । 
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s|=;+= Jofkf/ Joj;fosf] ljj/0f ;+Vof 
cf};t s/sf] 

b/ 
;+efljt cfo 

! ljleGg Joj;fo -km/s km/s nufgL k"FhL ePsf] Joj;fo_ 1240 2000   
2,480,000  

    	 	 	 
hDdf 

1240 	 
  

2,480,000  
klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt ^%    1,612,000  
bf]>f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt ^%   1,860,000  
t];|f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt *%   2,108,000  

 

<यसै गर_ kयवसाय दताI तथा नJवकरण बापत पOन आय गनI सLकने सZभावना रहेको छ । kयवसायहFलाई 
करको दरमा êयाउने र पुराना kयवसायलाई नJवकरण गदाI तोLकएको दर अनुसार पOन रा≤ो रकम पा*लकामा 
Kाeत हुने देyखQछ । यस पा*लकामा बालुवा तथा :गõट_ लगाएतका kयवसाय बाट पOन रा≤ो आय आउन सtदछ 
। <यसलाई पOन kयवि0थत Fपमा पfरचालन गनुI पनs देyखQछ ।  

ङ. 1वsापन कर 

हालको अवDथाः JवBयमान कानूनी kयव0था अनुसार गाउँपा*लकाले आäनो `ेnका सडक, चोक, सावIजOनक 0थलमा 
Jवôापन, Kचार—Kसार आvदका ला:ग रा¡ vदने साइन बोडI, îलो बोडI 0टल आvदमा Jवôापन कर लगाउन सtनेछ 
। संघीय कानुन अनुसार यो Kदेश सरकारसंग बाँडफाँड हुने कर हो । यस गाउँपा*लका `ेn*भn हुने Jवôापनमा 
गाउँपा*लकाको आ:थIक ऐन अनुसू:च (५) बमोिजम KOत वगI Lफटका आधारमा Jवôापन कर लगाई असूल उपर 
गfरने र यसर_ कर संकलन गदाI अQतर सरकार_ Jवh ऐन, २०७४ बमोिजम 0थानीय तहको Jवभा|य कोष माफI त 
गाउँपा*लका सं:चत कोषमा राजDव बाडँफाड गनुIपनs उêलेख गfरएको छ । गाउँपा*लकाले Jवôापन शीषIकबाट 
JवôापनदाताहFसँग सZझौता गर_ हालसZम आZदानी गरेको देyखदैन ।  

सMभावनाः यस गाउँपा*लका अQतगIत बजार `ेn, वसपाकI  `ेn, महेQ´ राजमागI तथा अQय सडक र पयIटकuय `ेn 
आसपास साना ठूला होùड Iङ बोडIहF राखे बापत बाJषIक कfरब ४० लाखको हाराहार_मा राज0व असुल_ हुने देyखQछ 
। यस गाउँ पा*लका भएर महेQ´ राजमागI जाने र लोथर तथा मनहर_ बजार `ेn पा*लकामा भएको एवं सोह_ 
बजार भएर Rामीण `ेnको कारोबार हुने हँुदा Jवôापन कर वापत आZदानी गनI सtने सZभावना देyखQछ । बजार 
`ेnमा kयापfरक सामRीको Jवôापन गfरररेका हुQछन । घरका *भhाहF तथा पखाIलहF एवं kयवसाOयक बोडIहF र 
äलेtस हFबाट पOन कर उठाउन सLकने हुQछ । 

!व#ापन बापतको स-भा!वत आ-दानी  

qm=
;+= 

 ljj/0f :yfg ;+Vof*au{lkm6 k|:tfljt s/sf] 
b/ -?=_ 

 ;+efljt c;'nL  

1 kयापाfरक होùड Iङ वोडI KOत वगI फुट सावIजOनक 9000 70         
630,000  
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2 
kयापाfरक होùड Iङ वोडI  äलेtस KOत वगI 
फुट 

Oनजी 21600 50      
1,080,000  

3 
kयापाfरक तथा kयवासाOयक Kयोजनका 
लागी घर तथा पखाIलमा लेyखएको 
Kचार Kसारको KOत वगI फुट वाJषIक 

  27000 25         
675,000  

4 
JवBयुत सोलार वा टे*लफोन पोलमा 
KOत वगI फुट 

  10800 75         
810,000  

6 
कपडा तुल तथा …ेम नगfरएको äलेtस 
KOत थान KOत हeता 

  4725 150         
708,750  

	     	 	               -    

hDdf       
      

3,903,750  
 

सुधारका प@हYः  

§ पा*लका `ेnमा रहेका JवBयमान Jवôापन सामRीसZबQधी लगत संकलन गनs । 
§ Jवôापन कर kयब0थापन कायIJव:ध तजुIमा गर_ कायाIQवयनमा êयाउने । 
§ कायIJव:ध तजुIमा गदाI Jवôापन सामRीको आकारका अOतfरtत Jवôापनका Jवषयव0तुलाई पOन वगúकृत 

गनs । 
§ Jवôापन करको अनुगमनलाई Kभावकार_ बनाई सबै Jवôापन करको दायरामा आउने Jवषय सुOनिDचत 

गनs । 
§ सावIजOनक जîगा बाहेक Oनजी घर र जîगामा राyखएका Jवôापन सामRीमा समेत कर लगाउने गर_ 

बनेको कानूनी kयब0था लाई कायाIQवयन गनs । 

 

च. जrडबटुU, कवाडी, जीवज'त ुकर 

 

हालको अवDथाः यस शीषIकमा गाउँपा*लकाले हालसZम कुनै कर संकलन गरेको छैन । गाउँपा*लकाको आ:थIक 
ऐनको अनुसूची ११ मा काठ दाउरा जùडबुट_ वातावरण तथा बन पैदावार शुêक लगाइने उêलेख छ । <यसै गर_ 
सोह_ ऐनको अनसू:च १४ मा कवाडी शुêकको kयव0था भए पOन पा*लका `ेnमा कुनै kयिtत वा सं0थाले ऊन, 

खोटो, जडीबुट_, बनकस, मरेका जQतुको हाड, *सङ, eवाँख, छालाज0ता व0तुको kयवसाOयक कारोबार गरेबापत कर 
लगाइने र असुलउपर गfरने समेत उêलेख गरेको छैन । <यसैगर_ जीवजQतु कर (Kच*लत कानुन बमोिजम Oनषे:धत 
जीवजQतु बाहेकका अQय मतृ वा माfरएको जीवजQतुको हाड, सीङ, eवाँख, छाला, वा य0तै KकृOतको व0तुको 
kयवसाOयक उपयोग कर) समेतको kयव0था गfरएको छ साथै कवाडी मालको कारोबारमा पOन दररेट OनधाIरण 
गfरएको भए पOन सो बाट रकम Kाeत भएको उêलेख छैन । 
 

सMभावनाः यस पा*लकाका महेQ´ राजमागI, लोक मागI तथा सहायक राजमागIको बजार तथा अQय बजार Jव0तारै 
फै*लएको हुनाले कवाडी मालव0तुको संकलन र OनयाIत हुने सtने देyखQछ । <यसैगर_ जùडबुट_ तथा वन पैदावारको 
संकलन तथा öबMuसZबQधमा कुनै त]यांक नभए पOन आसपासको Rामीण `ेnमा यसको उ<पादन र JवMuको 
सZभाwयता देyखQछ । <यसैगर_ जीवजQतुको हाड, छाला, eवाख आvदको अ*भलेख Jवना कारोबार भइरहेको सुOनQछ 
तर <यसको खोजJवन गfरएको छैन । खोजJवन गर_ <य0तो कारोवारलाई बैधाOनक बनाइ कर आZदानी बढाउन 
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सLकQछ । । यस गाउँपा*लकामा उêलेyखत शीषIक अQतगIत कवाडी तफI  १० लाख भQदा मा:थ र जùडबुट_ र 
िजवजQतु तफI  ३ लाख गर_ कfरब १३ लाख हाराहार_मा आZदानी हुनसtने अनुमान गfरएको छ । <यसै गर_ बाँस 
तथा अQय वन पैदावारबाट पOन ७ लाख भQदा बढ_ आZदानी हुन सtने अनुमान गनI सLकQछ । 
 

सुधारका प@हYः 

§ यससँग सZविQधत kयवसायीहFको दताI र अ*भलेखीकरण गनs . 
§ कवाडी व0तुको kयवसाOयक कारोवारलाई इजाजत Kदान गर_ वाJषIक ठेtका माफI त कर संकलन गनs 

§ जडीबुट_को र िजवजQतुको उपलwधता पhा लगाउने . 
§ सZबिQधत Jवषयमा सरोकारवालाहFसँग छलफल गर_ Oछमेकu पा*लकाहFको दरसँग *मêदोजुêदो हुने 

गर_ करको दर OनधाIरण गनs . 
§ कर संकलन शुFवात गनs ।  

छ. सवारU साधन कर 

हालको कानूनी kयव0था अनुसार गाउँपा*लकाले *स*मत सवार_ साधन (ईfरtसा, ठेला गाडा, टाँगा र fरtसा) हpको 
माn दताI, नवीकरण तथा वाJषIक वाJषIक सवार_ कर संकलन गनI सtने अ:धकार भएकाले सो को माn सZभावनाको 
अWययन गfरएको छ । गाउँपा*लका `ेnमा राज0व संकलन गनI सLकने <यस Lक*समका सवार_ साधनहp Qयून 
संàयामा रहेको र यसको लगत तथा Oनयमन नभएकाले राजDव संकलन भई रहेको देyखदैन । गाउँपा*लकाको 
आ:थIक ऐनको अनुसूची ५ मा सवार_ कर Kदेश कानुनले तोके अनुसारको दररेट OनधाIरण गfरए पOन यस शीषIकमा 
हालसZम खासै आZदानी गरेको देyखदैन । आगामी आ.व.बाट पा*लका `ेn *भn संचलन हुने अटो fरtसा, ईfरtसा 
ठेला तथा घुZती पसलहFलाई करको दायरामा êयाई कर राजDव  संकलन गनI सLकQछ । <यसै गर_ पाLकI ङ 
शुêकलाई आयमा राyखएता पOन <यस वापत कुनै रकम Kाeत भएको छैन । पा*लकाले बाJषIक सवार_ कर तथा 
पूवाIधार सेवा शुêक तोके पOन कायाIQवयन भएको पाइदैन तसथI <यसलाई कायाIQवयन गरेमा <यस Lक*समका 
सवार_ साधनबाट आZदानीको सZभाkयता आँकलन गनI  सLकQछ । 
 

सुधारका प@हYः  

गाउँपा*लकाले साना सवार_ कर संकलनमा सुधार êयाउनका ला:ग OनZन कायIहp गनI आवDयक देyखQछ ।  

§ fरtसा, JवBयुतीय fरtसा सZबQधी त]यांक संकलन गर_ पा*लकामा दताI गराउने । 
§ सवार_ साधनको दताI, नवीकरण, खारेजी, Fट पर*मट लगायतका कायIका ला:ग आवDयक कायIJव:ध 

कानुन OनमाIण, जनशिtत kयब0थापन र अQय सZबBध OनकायहFसँग समQवयको kयब0था *मलाउने 
। 

§ करको दर र सZबिQधत Jवषयमा सरोकारवालाहFसँग छलफल गर_ Oछमेकu पा*लकाहFको दरसँग 
*मêदोजुêदो हुने गर_ करको दर OनधाIरण गनs ।  

§ इिÉजनको `मता, OनमाIण वषI आvदको आधारमा मापद±ड तयार गर_ सोको आधारमा करको दर 
OनधाIरण गनs । 

§ ठाउँ ठाउँमा पाLकI ङ 0थल OनमाIण गर_ सो बापतको शुêक कायाIQवयन गनs । 
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ज. VाकृIतक ^ोत तथा Iनकासी कर 

हालको अवDथाः यस शीषIकमा गाउँपा*लकाले हालसZम उêलेàय Fपमा कर संकलन गरेको छैन । गाउँपा*लकाको 
`ेn *भnका लोथर मनहर_ तथा अQय नद_ खोलाहFले पहाडी भेगबाट Kश0त Fपमा :गट_ बालुवा बगाएर êयाएका 
छन । जसको कारण तêलो तहका ज*मन पुfरदै गएको छ । लोथर तथा मनहर_ पुलको सतह सZम नै बालुवा 
तथा :गट_ आएको छ । <यसै गर_ पहाडी भागमा Kश0त ढुगा उ<खनन गनI सLकने छ । पहाडी `ेnमा बाटो खQने 
Mममा Oनि0कएको ढंुगा हF <यसै फाêने गfरएको छ ।  
सMभावनाः यस पा*लकाका महेQ´ राजमागI, लोक मागI तथा सहायक राजमागIको भएका कारणले KाकृOतक तथा 
नद_ जQय पदाथIहF सहज Fपमा Oनकासी गनI सLकने सZभावना छ । :चतवन तथा तराइका अQय भागमा बजार 
तथा व0ती Jवकासको Mम Oत¥ भएको कारणले OनमाIण सामRीको ठूलो माग छ । <य0तै <यहाको बालुवा उºच 
गुण0तरको माOनQछ र सिजलै öबMu हुQछ । यसर_ हेदाI :गट_ बालुवाको mोत Kस0त हुनु तथा बजारमा माग पOन 
Kश0त हुनाले :गट_ बालुवा öबMuबाट रा≤ो आZदानी हुने देyखQछ । <य0तै ढंुगाको पOन OनमाIण कायIको ला:ग 
ठूलो माग छ । बालुवा :गट_ ढंुगा ज0ता पदाथIहF आäनो पा*लका सँगै अF पा*लकामा OनयाIत गर_ आZदानी 
बढाउन सLकने छ । 
 
  
सुधारका प@हYः 

§ यससँग सZविQधत kयवसायीहFको दताI र अ*भलेखीकरण गनs . 

§ व0तुको kयवसाOयक कारोवारलाई इजाजत Kदान गर_ वाJषIक ठेtका माफI त कर संकलन गनs 
§ पदाथIको उपलwधता पhा लगाउने . 

§ सZबिQधत Jवषयमा सरोकारवालाहFसँग छलफल गर_ Oछमेकu पा*लकाहFको दरसँग *मêदोजुêदो हुने 
गर_ करको दर OनधाIरण गनs . 

§ कर संकलन शुFवात गनs ।  

 

3.3.1 गैs कर राजRव 

गाउँपा*लकाले पा*लकावासी तथा सेवाRाह_हpलाई Jव*भQन सेवा Kदान गरेबापत तोLकएको दरमा सेवा शुêक संकलन 
गनs सtने Kावधान अनुFप गाउँसभाले Jव*भQन सेवाहpको शुêकको दर OनधाIरण गर_ सेवा शुêकहp संकलन 
गfररहेको छ । यसै सQदभIमा अगामी आ.व.हFमा गाउँपा*लकालाई Kाeत हुने राज0व अनुमान गfरएको छ । 
 

क. tयवसाय रिजuvेशन दRतरु 

हालको अवDथाः हालको कानूनी kयव0था अनुसार गाउँपा*लकाले एफएम रेùडयो संचालन, घ वगIको OनमाIण इजाजत 
पn, JवBयालय 0थापना, 0थानीय 0तरका wयापाfरक फमI, सहकार_, KाJव:धक *श`ा तथा wयवसाOयक ता*लम, õयुसन, 

को:चङ, औष:ध पसल, eलvटTग ज0ता kयवसाOयक संघ सं0थाहpको दताI, नवीकरण गfर सो को द0तुर संकलन 
गनIसtने छ । 0थानीय तहहpको गठन संगै गाउँपा*लकालाई यो अ:धकार Kाeत भएको हो । उêलेyखत संघसं0थाहp 
एकपटक गाउँपा*लकामा दताI भईसकेपOछ अQयn पुनः दताI हुनु पदñन । kयवसाय तथा संघसं0थाहp दताI भई 
सकेपOछ वाJषIक Fपमा नवीकरण गनुIका साथै वाJषIक कर पOन OतनुIपनs हुQछ । गाउँपा*लकाले आ:थIक ऐन अनुसूची 
४ मा kयवसायको KकृOत एवं पँूजीको आधारमा दताI तथा नJवकरणको दर OनधाIरण गरेको छ <यसै गर_ घ वगIको 
OनमाIण kयवसायी दताI तथा नवीकरण र अQयnबाट <यहाँ आइ काम गरेका OनमाIण kयवसायीलाई समेत शुêक 



 
 

32 
 

तोकेको छ यvद समयमा नJवकरण नगरेमा JवलZब शुêक समेत OनधाIरण गfरएको छ । <यसै गर_ :गõट_, बालुवा 
लगायतका Mसर उBयोगहF दताI शुêक F ३ लाख तथा नJवकरण बापत F २ लाख तेLकएको छ । बालुवा eलाQट 
दताI वापत F १ लाख ५० हजार र नJवकरण बापत F १ लाख तोLकएको छ ।  

सMभावनाः आउने आ.व.मा कfरब ७२५ वटा kयवसायहp दताI हुने र सो बापत गाउँपा*लकालाई कfरब २२ लाख ८ 
हजारको हाराहार_मा राज0व Kाeत हुने अनुमान गfरएको छ भने <यसपOछका आ.व.हpमा सोह_ संàयामा  दताI 
हुदै जाने तथा अOघêला आ.व.हpमा दताI भएकाहp नवीकरण हुदै जानेछन ्। उêलेyखत सZभाJवत रिज&óेशन 

द0तुर बापतको आय सZबिQधत kयवसाOयक संघ सं0था दताI गदाIको आ:थIक वषIमा दताI द0तुर रकम माn संकलन 
हुने र <यसपOछका आ.व.मा नवीकरण गदाI नवीकरण द0तुर Kाeत हुने गदIछ । 

!
"#$%&#'()*'10+'P,6#G'<$/QRS('T5"D<&3'67.#,(#&3'2=(#'!
 

s|=;+= Jofkf/ Joj;fosf] ljj/0f ;+Vof  cf};t s/sf] b/     ;+efljt cfo  

1 vfB ls/fgf 90       1,000  

  

          90,000  
2 df;' laqm]tf 27         700            18,900  
3 ;'grf+bL tyf u/uxgf 20       1,000            20,000  

4 
>[uf/sf, v]nf}gf tyf pkxf/ -lukm\6_ 
;fdfgx? 18         500             9,000  

5 
lgdf{0f ;fdu|L ,xf8{j]o/ -:oflg6/L, l;;f, 
KnfO{, u|Ln, uL6L, 9'+uf,afn'jf, O{6f O{TofbL_ 18       1,000            18,000  

6 
d]lzg/L tyf ;jf/L ;fwg / ;f] ;DalGw 
kf6{; 18         800            14,400  

7 kf7\ok':ts tyf :6]zg/L tyf v]ns'b ;fdfu|L 27         500            13,500  

8 kmfd]{;L, cf}ifwL, tyf cfo'a]{lbs k;n 18         500               9,000  

9 
s[ifL tyf e]6]g/L cf}iflw ;lxt dnvfb / 
lap lahg ;d]t laqm]tfsf] 18         500               9,000  

10 sk8f tyf k]mG;L ;DalGw 27         800              21,600  

11 h'Qf tyf rKkn ;DalGw 27       1,000              27,000  

12 ef+8f k;nx? 27         750              20,250  

13 
O{n]S6\||\Ls P08 O{n]S6|\f]lgS; ;fdfg laqm]tfsf] 
nflu 27         700              18,900  

14 kmlg{r/ ;DalGwt 9       1,000               9,000  

15 dlb/f tyf ;'lt{hGo ;dfg laqm]tfsf] nflu 27       1,000              27,000  

16 t/sf/L tyf kmnk'mn 36         500              18,000  

17 x:tsnfsf ;fdfgx? laqmL ug]{ 36         500              18,000  

18 k]6\|f]lno kbfy{ tyf Uof+; laqm]tf 45       1,000             45,000  

19 lrlsT;s 1       1,000                1,000  

20 OlGhlgo/ 2       1,500                3,000  
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s|=;+= Jofkf/ Joj;fosf] ljj/0f ;+Vof  cf};t s/sf] b/     ;+efljt cfo  

21 sfg'g Aoa;foL 2         750                1,500  

22 n]vf kl/Ifs 5         500                2,500  

23 cg';Gwfg stf{ tyf k/fdz{bftf 3       1,500               4,500  

24 sDKo'6/ Pgflni6 tyf k|]ufd/ 3       1,500               4,500  

25 kz' lrlsT;s 9       1,500              13,500  

26 
lgdf{0f Aoa;foL  -cGoq af6 lgdf{0fsf] nfuL 
uf+p kflnsfdf cfPsf] s, v, u, au{sf_ 5       2,500              12,500  

27 æ3Æ au{sf lgdf{0f Joj;foL 5     15,000              75,000  

28 vfB tyf k]o ;DalGw pBf]u 9         750                6,750  

29 ;fgf tyf 3/]n' pBf]ux? 18         500               9,000  

30 lgdf{0f ;fdfu|L pBf]ux? 9       1,500              13,500  

31 Aoa;foLs s[ifL kmd{x? 9       1,000               9,000  

32 Aoj;foLs g;{/L 9         500               4,500  

33 ko{6g pBf]u,  xf]6n 45       1,500              67,500  

34 lghL ;+rf/ ;]jf k|bfos ;+:yfx? 1       1,000                1,000  

35 lalQo ;]jf 2      5,000              10,000  

36 :jf:Yy ;]jfM 2       1,500                3,000  

37 sDkgL tyf u'7L If]qsf lzIffnox? 1      2,000               2,000  

38 Ao'6L kfn{/ tyf xhfd ;]jf 18         750              13,500  

39 kmf]6f] :6'l8of] 1         500                  500  

40 l;nfO a'gfO tyf cGo  9         500               4,500  

41 ;– ldn ;d]t kmlg{r/ pBf]u 9       2,500              22,500  

42 lr/fgL dfq sf]  ; ldn 9       1,000               9,000  

43 6]G6  9         500               4,500  

44 s]a'n g]6jsP  9         500               4,500  

45 lu6\6L, afn'jf nufotsf qm;/ pBf]ux? btf{ 3   300,000           900,000  

46 afn"jf KnfG6 btf{ 4   150,000           600,000  

	   	 	                   -    

hDdf 726 	      2,209,800  
klxnf] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt !))       2,209,800  
bf]>f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt !))       2,209,800  
t];|f] jif{ s/sf] bfo/fdf cfpg ;Sg] k|ltzt *%        1,878,330  
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ख. बहाल EवटौरU शxुक 

हालको अवDथाः गाउँपा*लका आफुले OनमाIण, रेखदेख वा सÉचालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकार_ जîगामा 
बनेका संरचनाको उपयोग बापत बहाल Jवटौर_ शुêक संकलन गनI सtने कानूनी Kावधान रहेको छ । सावIजOनक 
जîगा, बाटोको छेउछाउका सावIजOनक 0थलमा रहेका टहरा, पसलहF बाट Kभावकार_ Fपमा öबटौर_ कर संकलन 
गनI सकेको ख±डमा राज0व असुल_को संभावना देyखQछ । गाउँपा*लकाले बहाल öबटौर_ बापत कुनै पOन रकम 
संकलन गरेको छैन । सो सZबQधमा पा*लकाको आ:थIक Jवधयेकको अनुसू:च ८ बमोिजम बहाल Jवटौर_ शुêकको 
OनधाIरण गरेको छ । तर सोको कायाIQवयन नहुदा उठन पनs रकम नउठेको देyखQछ ।  

संभावनाः बहाल öबटौर_ शुêकका ला:ग यस गाउँपा*लकाको राजमागI लोकमागI तथा सहायक राजमागI आसपास 
रहेका सडक अ:धकार `ेnमा OनमाIण गfरएका होटेल, रे&टुरेQटहFसँग वहाल Jवटौर_ असुल गनI सLकQछ । यसKकार 
सडक `ेnमा OनमाIण भएका टहरा, पसलहF एवं हाटबजारमा रहेका पसलहF तथा बोका खसी तथा गाइ भैसी बापत 
पा*लकाले OनधाIरण गरेको शुêक उठाउदा पOन उêलेàय आय Kाeत हुने देyखQछ । गाउँपा*लकाको मातहतमा रहेका 
भवन तथा जîगाको पOन उ:चत Fपमा भाडा असुल हुन नसकेको देyखQछ । 

Kभावकार_ Fपमा नीOतगत kयव0थाका साथ यो कर लागु गनI सकेमा गाउँपा*लकाललाई <यस Lक*समका जîगा, 
संरचनाबाट कfरब २० लाखभQदा बढ_ वाJषIक आZदानी हुन सtने अनुमान गfरएको छ । 

सुधारका प@हYः  

§ सावIजOनक, पतú र ऐलानी जîगा तथा <य0ता जîगामा बनेका घर, टहरा तथा अQय संरचनासZबQधी 
Jव0ततृ त]यांक संकलनलाई अिQतम Fप vदई बहाल Jवटौर_ शुêकको दायरामा êयाउने । 

§ ज*मनको उपयोग अनुसार शुêकको दर OनधाIरण गनs । 
§ हाट बजारमा हुने पसल तथा kयापारसZबQधी आवDयक त]यांक तथा Jववरण संकलन गनs ।  
§ संक*लत Jववरणका आधारमा पसलहpको वगúकरण गर_ हाट बजार Jवटौर_ शुêकको दर OनधाIरण गनs 

र सोह_ आधारमा ठेtका अंक कायम गनs ।  
§ गाउँपा*लकाले हाल उठाइ आएको अkयबि0थत बसोबास kयब0थापन शुêक आ:थIक ऐनमा पfरमाजIन 

गर_ बहाल Jवटौर_ शुêकको दायरामा êयाउने । 
 

सुधारका प@हYः  

§ kयवसायको KकृOत अनुसार शुêकको दर OनधाIरण गनs । 
§ OनमाIण kयवसायी लगाएतका पा*लका `ेn *भnका kयवसायीहFलाई kयवसाय रिज&टेसन गनI उ<Kेfरत 

हुने कायI सÉचालन गनs ।  
§ दताI भएका kयवसायहFको सुर`ाको K<याभूOत गनs । 
§ बालुवा तथा Mसर ज0ता उBयोगहFको `मता तय गर_ करको दर OनधाIरण गनs तथा दताI KLMयामा 

êयाउने ।   
§ सÉचालन भएका तर दताI नभएका kयवसायीहpलाई दताI Kकृयामा êयाउने । 
§ दताI भएर पOन नJवकरण नगर_ सÉचानन भएकालाई नJवकरण गनI कडाइ गनs । 
§ कायाIQवयनमा अRसरता बढाउन आवDयक पहल गनs । 
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ग. =सफाiरस तथा Vमाyणत दRतरु 

हालको अवDथाः गाउँपा*लकाले Jव*भQन Lक*समका *सफाfरश तथा Kमाyणत द0तुरको दर आ:थIक ऐन माफI त 
OनधाIरण गर_ कायIपा*लकाको कायाIलय तथा वडा कायाIलयबाट संकलन गदñआएको छ । आ:थIक ऐनको अनुसूची 
१० मा Jव*भQन Lक*समका *सफाfरस तथा Kमाyणत द0तुरको दर OनधाIरण गरेको छ । *सफाfरश तथा Kमाyणत 
द0तुर वापत आ.व. ०७६।७७ मा २२ लाख ८ हजार ३६५ Fपैया संकलन भएको छ । आ.व. ०७७।७८ मा १७ लाख 
२१ हजार ८८८ Fपैया संकलन भएको छ ।  

सMभावनाः यस अQतगIत गाउपा*लकाले Kदान गनs संघसं0था *सफाfरस, इजाजत *सफाfरस, नाता Kमाyणत, ठेगाना 
Kमाyणत, घरजîगा नामसार_, घरजîगाको चारLकêला *सफाfरस, वैदे*शक कामकाजको ला:ग *सफाfरस लगायतका 
Jव*भQन *सफाfरसहp गरेवापत *लईने द0तुर पदIछ, जुन गाउँपा*लकाको Kमुख आQतfरक आय मWयेको एक हो । 
गाउँपा*लकाले आ:थIक Jवधेयकको अनुसू:च १० बमोिजमको *सफाfरश द0तुरको दररेट OनधाIरण गनुIका साथै Jव*भQन 
थप शीषIकहpमा रकम समेत संकलन गनI सLकQछ । जस बापत गाउपा*लकालाई कfरब ३६ लाखको हाराहार_मा 
राज0व संकलन हुने अनुमान गfरएको छ । 

"#$%&#'()*'11+'$6U#O<S!T5"D<&3'$,,<=!
 

b:t'/ cf};t b}lgs 
cf};t aflif{s lgj]bg 
-aflif{s @$) lbg_ 

cf};t 
b/ 

;DefJo /fh:j  

laleGg l;kmfl/; b:t'/ ३० 7200 500       3,600,000  
hDdf 30 	 	     3,600,000  

 

सुधारका प@हYः  

§ *सफाfरश वा Kमाyणत गनुIपूवI द0तुर Oतरे नOतरेको एकuन गनs । 
§ द0तुर नबुझाएसZम सZविQधत अ:धकार_ले *सफाfरश वा Kमाyणत नगनs । 
§ वडावाट संक*लत द0तुरहp शीषIक सvहतको Jववरण तयार गनs । 
§ सबै वडा कायाIलयहFमा कZeयुटर सäटवेयरमा आधाfरत öब*लङ Kणाल_लाई अOनवायI बनाउने । 

 

घ. नzशा पास दRतरु  

हालको अवDथाः गाउँपा*लकाको आ:थIक ऐनमा नtसापास द0तुरको दर तोLकएको छ तर नtसापासको Kचलन 
kयापक Fपले अOघ वढेको देyखदैंन । छलफलको Mममा नtसापास KLMया शुF गfरएको र OनमाIण भइसकेका 
घरहFको समेत Oनयमन गनs तयार_ भएको उêलेख गfरएको छ । आ:थIक ऐनको अनुसूची १० मा घर नtसा पास 
द0तुर कºची घर र पtकu घर गर_ वगúकरण गfरएको छ । जसअनुसार कºची घरका ला:ग नtसापास द0तुर 
KOत वगI Lफट F. ५ देyख र पtकu घरका ला:ग KOत वगI Lफट F.७ तोLकएको छ । यस शीषIकबाट आ ब  
२०७६।७७ देyख आ.व. ०७८।७९ सZममा कुनै पOन Fपैया संकलन भएको देyखदैन।् पा*लका `ेnमा नtसापास 
अनुमOत न*लइकन बनेका घरहFको संàया उêलेàय रहेका तर कडाइका साथ अ*भलेखीकरण द0तुर संकलन हुन 
नसकेको देyखQछ । 

सMभावनाः नtसापास गाउँपा*लकाको Oनय*मत र एक उêलेàय आZदानीको mोत हो । आगामी आ.व.मा हुन सtने 
नयाँ घरहpको नtसा पास र पुराना घरहpको दताI (अ*भलेyखकरण) को अनुमाOनत संàया र Kाeत त]यांक तथा 
Jवगतको आय KवJृhका आधारमा नtसापास तथा पुरानो घर अ*भलेखीकरण द0तुर बापत Kाeत हुने आय 
OनZनअनुसार कुल F. १ करोड २० लाख ४८ हजार आँकलन गfरएको छ । 

"#$%&#'()*'12+'(V6#'B#6'T5"D<&3'67.#,(#&3'2=(#!
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qm=;+= ljj/0f ;+Vof 
cf};t b/ -k|lt gS;f 

k|lt ju{ lkm6_ 
k|lt 3/ If]qkmn 
-k|lt ju{ lkm6 

;DefJo cfo -?=_ 

! 
3/ gS;f kf; -cf};t !@)) ju{ 
lkm6_ ७२० 7 1200 6,048,000 

@ 
k'/fgf] 3/ clen]lvs/0f k|df0f kq -
Psd'i6_ २००० ५ ६०० 6,000,000 

#   	 	 	 0 
hDdf 2720 	 	 12,048,000 

 

सुधारका प@हrः  

§ सचेतनामूलक तथा Kचारा<मक अ*भयानहF सÉचालन गर_ नtसापास हुन बाँकu सबै घरलाई नtसापासको 
दायरामा êयाउने । 

§ आवासीय, kयवसाOयक तथा औBयो:गक Kयोजनका घरहFलाई नtसापास द0तुरको दरमा JवJवधता कायम 
गर_ सकेसZम सानो संरचना OनमाIण गनs *समाQत करदातालाई सहु*लयत Kदान गनs । 

§ नtसा पास र घर बहाल कर तथा kयवसाय करलाई सूचना KJव:धको उपयोग गर_ एक आपसमा आवBध 
गनs तथा कर Kशासन र नtसापास KLMयालाई सरल_करण गनs । 

§ पुराना घरलाई अ*भलेखीकरण गनI उ<Kेfरत गनs । 

§ जîगा ज*मनको kयवसाय गनs Kयोजनका ला:ग हुने जîगाको नtसापासका ला:ग दरको OनधाIरण गनs र 
Jवना 0वीकृती काम गनI बQदेज गनs । 

 

ङ. सरकारU स>पEpको बहालबाट Vा|त आय   

हालको अवDथाः सरकार_ सZपJhको बहालबाट Kाeत आय अQतगIत गाउँपा*लकाले आäनो 0वा*म<वमा रहेका 
भौOतक सZपJhहF सभा हल, Jव*भQन वडामा सावIजOनक जîगामा रहेका घर तथा संरचाना तथा पोखर_हF (जे*सवी 
तथा kयाकहो लोडर भाडा समेत आvद बहालमा vदएर गाउँपा*लकाले आय Kाeत गfररहेको अव0था छ ।  

सMभावनाः गाउँपा*लकाको 0वा*म<वमा भएका सZपJhहpका बहाल पfरचालन सZबQधमा Kाeत त]यांकहp अनुसार 
आगामी आ.व.मा देहाय अनुसार आय Kाeत हुने अनुमान गfरएको छ ।  

"#$%&#'()*'13+'6<&#<;'67B$"&3'8?#%8#W'NG  
 

qm=;+= axfnsf If]q PsfO ;DefJo jflif{s c;'nL  

1 
Joj;flos ;6/ tyf ;+/rgf ef8f, ljleGg j8fdf ;fj{hlgs 
hUufdf /x]sf 3/ tyf ;+/rgf tyf kf]v/Lx?, xf6 ahf/sf k;n, 
h]l;jL tyf u|]9/ ef8f ;d]t 

Psd'i7 2,000,000 

hDdf   2,000,000 
 

सुधारका प@हYः  

§ गाउँपा*लकाको 0वा*म<वमा भएका र बहालमा लगाउन सLकने सZपJhहpको Jववरण एकuन गर_ सबै 
सZपJhको बहाल रकमको दर आ:थIक ऐनमा समावेश गनs । 

§ गाउँपा*लकाको सZपJh बहालमा लगाउने सZबQधमा कायIJव:ध तजुIमा गर_ कायाIQवयमा êयाउने । 



 
 

37 
 

§ कायIJव:धमा उिêलyखत शतIहp पालाना भए नभएको आव:धक Fपमा अनुगमन गनs । 
§ बहाल बापत Kाeत रकमको केह_ भाग सो को 0तरोQनती मा लगाउने । जसको कारण करको दरमा 

वBृधी गर_ राजDव आय बढाउन सLकQछ ।  

§ बहाल रकम *सधै बैकमा जZमा गनs Kणाल_को Jवकास गनs ।  
§ सZभाkय 0थानको पvहचान गर_ आवDयक OनमाIण कायI गनs ।   

 

च. मनोर}जन कर 
गाउँपा*लकाले आäनो `ेn *भn पाकI , éयूटावर, संRहालय, वाल उBयान, झरना तथा अQय मनोरंजन 0थलहFका 
लगत तयार गर_ आवDयक नीOतगत OनणIय गर_ आय आजIन गनI सtने सZभावना रहेको छ । यस Lक*समको 
करको सZभाkयता हाललाई गणना गfरएको छैन । पा*लकाले आäनो आ:थIक Jवधेयकमा अनुसू:च ७ मा मनोरÉजन 
सZबQधी करको दर OनधाIरण गरेको छ जसमा केवल नेटवकI /सेट अप बtस माn उêलेख गरेको छ । माथी 
उêलेyखत शीषIकहF अनुसार करको दर तय गर_ कायाIQयन गनs तफI  लाîनुपनs हुQछ । जसबाट पा*लकामा 
पयIटकको संàया बढाइ आZदानी बढाउन सtने संभावना देyखQछ ।  
 

छ. अ'य EवEवध आय 

गाउँपा*लकाले Jव*भQन Lक*समका फारमहp öबMuबाट Kाeत आयलाई öबMu अQतगIत राखेको छ भने अQय JवJवध 
आयमा द±ड जfरवाना, पेDकu LफताI, तथा अQय JवJवध आयहp रहेका छन ्। यस शीषIक अQतगIत गाउँपा*लकाले 
कfरब २० लाखमा:थ संकलन गनs सtने अनुमान गfरएको छ । 
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यस पfरºछेद अQतगIत मनहर_ गाउँपा*लकाको समR राज0व Kशासनसंग सZबिQधत आय संकलनको वतIमान 
सं0थागत `मता र संकलनको अव0थाका बारेमा JवDलेषण गfरएको छ । 

4.1 राजQव पZरचालन नीUतहt 

यस गाउँपा*लकाले राजDव पfरचालन तथा wयव0थापनका ला:ग छुõटै नीOत तथा कायIMम तयार गरेको छ । 
राजDव पfरचालनका ला:ग यस पा*लकाले OनZन बमोिजमका कायIहp अगाùड बढाएको देyखQछ । 

1. गाउँपा*लकाको लेखा Kणाल_लाई चु0त, दFु0त, *मतkययी तथा पारदशú बनाउनका ला:ग एकuकृत 
सäटवेयरबाट लेखा Kणाल_ सÉचालन गfरनेछ ।  

2. तोLकए बमोिजमको कर Oनय*मत र सहज एवं Kभावकार_ Fपमा बुझाउने करदातालाई Kो<साहन गनs 
kयव0था *मलाईने छ ।  

3. आäनो `ेn *भn रहेका सावIजाOनक जîगाको एLकन लागत तयार गनs कायI अगाùड बढाइनेछ ।  
4. गाउँपा*लकाको आ:थIक ̀ मता बढाउनका ला:ग आäनो ̀ ेnमा लागु गनI सLकने खालका करका दायराहpको 

पvहचान गर_ करका दर भQदा दायरा बढाउने नीOत अवलZबन गfरनेछ । 
5. नेपालको संJवधान र 0थानीय तह सरकार सÉचालन ऐन, २०७४ बमोिजम गाउँपा*लकामा दताI हुने भनी 

तोLकएका उBयोग kयवसायलाई गाउँपा*लकामा दताI गनs kयव0था *मलाई <यसको अ*भलेखीकरण गनs 
कायIलाई Kभावकार_ Fपमा अगाùड बढाइनेछ । 

6. आQतfरक आयमा बढोhर_ गनI कर संकलन टोल_ गठन गfर LMया*शल गराईनेछ । गाँउपा*लकाको राज0व 
वBृ:धका ला:ग उBयोग, कलकारखाना खोêन सहजीकरण गनs, Kो<साहन गनs kयव0था *मलाईने छ ।  

7. गाँउपा*लकामा 0थाJपत बΩक शाखा माफI त आ:थIक कारोबारलाई Kभावकार_ एवं पारदशú बनाईनेछ । 
8. गाउँपा*लकाको आQतfरक आय अ*भबBृ:ध गनI करको दायरालाई बढाउँदै सहभा:गतामूलक कर नीOत 

अवलZबन गfरने छ  । 
9. कर राजDव वापत सकलन भएको रकमको पारद*शIता कायम गनs OनOत अवलZबन गfरने छ ।  

 

4.2 आय संकलनको सं7थागत Xमता (राजQव शाखा तथा राजQव =शासन) 

0थानीय तहको Jवकास गनI र 0थानीय तहको सरकार दfरलो बनाउनका ला:ग राजDब संकलन कायI Kभावकार_ 
Fपमा गनI जFर_ हुQछ । सो कायIको ला:ग राजDव Kशासन K&ट र दfरलो हुन आवDयक हुQछ । मनहर_ 
गाउँपा*लकाको संगठन 0वFप हेदाI राज0व असुल_का ला:ग राज0व उपशाखा 0थापना गर_ पा*लकाले आäना दैOनक 
KशासOनक कामहF अOघ बढाई रहेको देyखQछ । अQय शाखाहFमा ज0तै राज0व शाखाको कायI संचालनका Oन*मh 
छुõटै KयाIeत 0थानको अभाव रहेको देyखQछ । गाउँपा*लकाले राजDव असुल_ कायIमा कZeयुटर_कृत Kणाल_ 
(कZeयुटर, JKQटर, Jव*लङ सäटवेयर सvहतका) Kयोगले सेवामा सहजता Kदान गदIछ । Oनवेदन द0तुर, *सफाfरस, 

पÉजीकरण द0तुर, मालपोत भू*मकर लगायतका शीषIकमा असुल हुने राजDव वडा कायाIलयबाटै संकलन गनs 
wयव0था रहेको छ । दताI अनुमOत नवीकरण द0तुर, नtसापास लगायतका सेवा भने गाउँ कायIपा*लका कायाIलयबाटै 
हुने गरेको छ ।  

4.2.1 राजQव शाखामा कायIरत कमIचारvहtको 1ववरण 

अF पा*लकाहFमा ज0तै यस गाउँपा*लकाको पOन धेरैजसो आZदानीका शीषIकहFमा वडा कायाIलयहpबाट राज0व 
संकलन गनs गfरएकोले सZबिQधत वडा स:चवहpबाट 0थानीय राज0व संकलन कायI हँुदै आएको छ । राज0व 
शाखाको कामकाज सहिजकरण र सेवा Kवाहका ला:ग दईु जना कमIचार_हF कायIरत रहेका छन ्। राज0व शाखामा 
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अ:धकृत 0तर साँत¬ तहका ¨ी संगीता अ:धकार_ र सहायक 0तर पाँचौ तहका ¨ी vदêल_राम रेîमी कायIरत रहनु 
भएको छ । राज0व असुल_का ला:ग Kयाeत माnामा भौOतक संरचना, एकuकृत कZeयूटर Kणाल_ र Kयाeत 
कमIचार_हF उपलwध हुन नसकेको देyखQछ ।  

4.2.2 राजQव परामशI स*मUत 

यस गाउँकायIपा*लकामा पOन गाउँपा*लका उपाWय`को संयोजक<वमा राजDव परामशI स*मत गठन गfरएको छ । 
स*मOतका सद0यहFमा कायIपा*लका सद0य, Kमुख Kशासकuय अ:धकृत, राज0व शाखाको Kमुख, 0थानीय उBयोग 
वाyण|य संघ, घरेलु महासंघका KOतOन:धहF समाबेश गfरएको छ र आवDयकता अनुसार बैठकहF बसी OनणIय गनs 
गfरएको छ ।   
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१ ¨ी *सता पुलामी मगर  संयोजक गाउँपा*लका उपाWय`  
२ ¨ी मा]हन कुमार ¨े0ठ  पदेन सद0य Kमुख Kशासकuय अ:धकृत 
३ ¨ी सेतीमाया तामाङ सद0य कायIपा*लका सद0य 
४ ¨ी ठाकुर राम Oततुङ  सद0य कायIपा*लका सद0य 
५ ¨ी नारायण सुवेद_  सद0य KOतOन:ध उBयोग वाyण|य संघ 

६ 
¨ी संगीता अ:धकार_  

सद0य स:चव 
आ:थIक Kशासन, लेखा तथा राज0व 
शाखा, अ:धकृत 

 

4.2.3 राज7व =शासनमा सुधार गनुIपनw पXहR 

गाउँपा*लकाले राजDव Kशासनसंग सZबिQधत देहाय बमोिजमको सवालहFमा Kयाeत सुधार गनुIपनs देyखQछ ।  

1. पा*लकाको संगठन संरचना अनुसार राजDव शाखा गठन भइसकेको छ । अनलाईन माफI त राजDव संकलन 
र अ*भलेख रा¡ ेकायI भई रहेको छ । KयाIeत 0थान सvहतको कोठाको kयव0थापन गर_ आवDयक द` 
कमIचार_ र भौOतक सुJवधा सvहत कायIक`को kयव0था गर_ सुãढ गनुIपनs देyखQछ । 

2. करको सZभावना भएका शीषIकमा करको दर OनधाIरण नभएको र भJव&यमा असुल हुन सtने `ेnमा दर 
OनधाIरण भएको देyखएकोले करको दायरा तथा दरमा समय सापे` हेरफेर गनुIपनs देyखQछ ।  

3. बजार kयवसायीहpसंग सहकायI गर_ kयवसाय दताI गनs Kकृया थालनी गनs र अQय सरोकारवालसंग 
छलफल एवं सहकायI गर_ kयवसाय करसZबQधी आवDयक कायIJव:ध OनमाIण गर_ लागु गनुIपनs देyखQछ 
। 

4. राजDव शाखाको KशासOनक `मता वBृ:ध गfर Kभावकार_ ढंगले LMया*शल गराउन ¨ोत अनुमान स*मOत 
र राजDव परामशI स*मतीको भु*मका अझ बढ_ र Kभावकार_ बनाउन आवDयक देyखQछ ।  

5. कर Kशासन करदातामैnी भए नभएको अWययन गर_ रहने र सो सZबQधमा आएका गुनासाहFको तुFQतै 
समाधान गनs खालको संयQn वा संरचना तयार गनs ।  
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6. गाउँपा*लका `ेn*भn रहेका धा*मIक तथा ऐOतहा*सक पूवाIधारहFको अ*भलेखांकन, संर`ण, KवIदन र Jवकास 
गर_ पयIटकuय गQतwयको Fपमा Jवक*सत गदñ कर एवम ्राजDवको ¨ोतमा FपाQतरण गराउन आवDयक 
रहेको देyखQछ । गाउँपा*लका अQतगIतका ऐलानी पतú जîगाहpको पvहचान गर_ गाउँपा*लकाको अ:धनमा 
रहने KवQध *मलाई ती जîगाहpलाई Jव*भQन ढTगले उपयोग गर_ आयआजIन गनs kयव0था *मलाउनु 
पनs । 

7. गाउँपा*लकाको `ेn *भn रहेका धामúक तथा ऐOतहा*सक 0थल, पाकI  तथा JपकOनक 0थलहFलाई पयIटकuय 
गQतkयको Fपमा Jवकास गनIका ला:ग पयIटन बोडIसंग समQवय गर_ पयIटकuय गुFयोजना तयार पानs र 
यस कायIलाई करको दायरामा êयाउने । 

8. सबै वडाहpमा करदाता *श`ा कायIMम Kभावकार_ ढंगले संचालन गर_ कर चुहावटलाई Qयूनीकरण गनुIपनs 
देyखQछ । सो को ला:ग रकम सोझै बैक खातामा जZमा गनI सLकने Kणाल_को Jवकास गनI जFर_ 
देyखQछ ।  

9. राजDव तथा कर द0तुर असुल गनIका ला:ग वडाहpमा घुZती सेवा चौमा*सक÷वाJषIक Fपमा संचालन 
गनुIपनs । 

10. करदातालाई सZमान तथा कर OतनI सहज हुने Lक*समको वातावरण OनमाIण गनुI पनs ।  
 

4.3  राजQव =शासन तथा नीUतस^ब:धी सवालहt 

उपरोtत wयव0थालाई मWयनजर गदाI गाउँपा*लकाको हालको राजDव पfरचालनका सZबQधमा OनZन सवालहp 
JवBयमान रहेको देyखQछ । 

1. राजDव KशासनसZबQधी सबै आवDयक ऐन, Oनयम तथा कायIJव:धहp तयार र भएका पOन K&ट नहुनु । 
2. राजDव Kशासनका ला:ग *सप एवं `मताले Kयुtत कमIचार_ कमी हुनु । 

3. राज0व Kशासन सूचना KJव:धमा आधाfरत बनाई सुãvढकरण न:गरनु । 
4. कमIचार_ तथा जनKOतOन:धहFको ̀ मता Jवकासका ला:ग आवDयक ता*लम तथा जनकार_ तथा Jवôसँगको 

परामशIमा कमी हुनु । 

5. जनता वा करदाताहFलाई सो सZबQधी जनचेतना तथा जानकार_ Kदान गनs खालका कायIMम एवं अ*भयान 
सÉचालन नगfरनु ।  

6. राजDवसZबQधी अ*भलेख समेvटएको व0तुगत Jववरण नहुनु । 
7. नयाँ mोतहpको पvहचान र JवBयमान mोतहpको दायरा Jव0तारमा Jवशेष पहल नगनुI । 
8. राज0व असुल_मा राजनैOतक KOतवBधता नदेyखनु । 

9. अनुगमन तथा मुêयाTकन समयावBध तथा वैôाOनक नहुनु ।!
 

4.4 =भावकारv राजQव पZरचालनका =मुख पXहt      

0थानीय सरकार सÉचालन ऐन २०७४ ले पा*लकालाई उपलwध गराएको Jवhीय अ:धकार अनुकुल राजDव 
पfरचालनमा सुधार êयाउनको ला:ग करको दरमा हेरफेर गर_ त<काल थप तथा योजनाबBध Kयास थाêनु◌ुपनs 
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देyखQछ । गाउँपा*लकाले राजDव पfरचालनका ला:ग त<काल सZबोधन गनुIपनs सं0थागत सवालहp देहाय बमोिजम 
रहेका छन ्। 

4.4.1 कानूनी तथा नीUतगत hयव7था 

नेपालको संJवधान तथा संघीय कानुनले Kदान गरेका राजDव अ:धकारसZबQधी Kावधानहpको kयवि0थत 
कायाIQवयन र राजDव पfरचालनका ला:ग करको दायरा तथा दरमा पfरमाजIन गर_ JवOनयोजन ऐन, आ:थIक ऐन, 

Oनयमावल_ तथा Jव*भQन कायIJव:धहp समयमै अBयाव:धक गर_ गाउँसभाबाट पाfरत गर_ कायाIQवयन गनुIपनs 
देyखQछ । 

4.4.2 उपयु]त संगठन UनमाIण 

उपयूtत मानव mोतको kयव0था, `मता Jवकास ता*लम, कZeयुटर_कृत राजDव अ*भलेख तथा सूचना Kणाल_ सvहत 
राजDव पfरचालनका ला:ग सुãढ तथा छुõटै राजDव शाखाको kयव0था गनुI पनs देyखQछ । साथै वडा कायाIलयलाई 
केह_ शीषIकहpमा राजDव असुल_को िजZमेवार_ vदइएकोले वडाका कमIचार_हpलाई आवDयक ता*लम vदई द` 
बनाउनु पनs देyखQछ । 

4.4.3 तxयाyकमा आधाZरत अ*भलेख तथा jोतहtको =ाथ*मकzकरण 

गाउँपा*लकाले तयार पारेको करको दायरा र दर रेटले सबै `ेnलाई समेõन नसकेकोले गाउँपा*लकाले संकलन गनI 
सtने Jव*भQन कर तथा गैo करका दायरा तथा दरहpको Jववरण अBयाव:धक गनुIपनs देyखQछ । आगामी 
vदनहpमा नयाँ mोतहpको पvहचान तथा JवBयमान mोतहpको दायरा Jव0तार गदñ राजDव पfरचालन चु0त दFु0त 
पानुI पदIछ । <यसै गर_ कर सँग सZबिQधत सूचना तथा जानकार_ तथा अQय अ*भलेखहF कZeयुटराइ|ड र KJव:ध 
मैnी बनाउनु पनs देyखQछ । <य0ता अ*भलेखहF सेवा Rाह_ले हेनI चाहेमा हेनI सtने गर_ Jवकास गनुI पनs देyखQछ 
। 

4.4.4 1व*भ:न आयमूलक कायI?म 

गाउँपा*लकाले आäनो आQतfरक आय वBृ:धका ला:ग Jव*भQन संघ सं0थाहpसंग समQवय गर_ Jव*भQन Lक*समका 
युवा अ*भमुखीकरण, सीपमुलक तथा आयमुलक कायIMमहp संचालन गर_ पा*लकामा ठुलो संàयामा रहेका मvहला 
तथा युवा जनसंàयालाई उBयमी वा अQतर उBयमीको Fपमा FपाQतरण गर_ पा*लकावासीहFको कर OतनI सtने 
`मता अ*भवBृ:ध गनुIपनs हुQछ । यसकाला:ग JवBयमान सZपJhको पfरचालन गर_ kयवसायीक सेवामुलक तथा 
आयमूलक कायIMमहp पOन सÉचालन गनI नीिज `ेnसंग समQवय गनI आवDयक देyखQछ । घरेलु तथा साना 
उBयोग Jवकास स*मOतसंग समQवय गर_ लघु साना एवम मझौला उBयमीहpको सजृना गनुIपनs देyखQछ । पा*लका 
`ेnमा संचा*लत kयापार, पयIटन, कृJष र kयवावसाय लगायतका थप आयमुलक कायIMमहF संचालन गनुIपनs 
देyखQछ ।  

4.4.5 पारद*शIता र जवाफदे{हता 

पा*लकाहFले Kभावकार_ राजDव Kशासनका ला:ग गाउँपा*लकाले Kदान गनs व0तु तथा सेवा गुण0तर_य, पारदशú र 
नागfरक KOत जवाफदेह_ हुन आवDयक छ । जुन शीषIकबाट आय आजIन भएको हो सोह_ शीषIकमा नै बढ_ खचI 
गदाI पा*लकावासीहpमा रा≤ो सQदेश जान सtदछ । सकं*लत राजDव तथा खचIको सावIजOनक गनुI पारद*शIता 
अ*भवBृ:धका ला:ग रा≤ो Kयास हुन सtदछ । बैक माफI त राजDव संकलन गनs पर_पाट_ बसालेमा थप पारद*शIता 
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हुने हुQछ । <यसै गर_ OनिDचत अबधी तोकेर सावIजOनक सुनुवाइ ज0ता कायIMमहF सÉचालन गरेका पOन 
करदातालाई JवDव0त पानI सLकने हुQछ ।   

4.4.6 पZरवUतIत |यव7था अनुसार राजQव संकलन 

पfरवOतIत wयव0था अनुसार राजDव संकलनको ला:ग कानूनी wयव0था गनुI, <यस बमोिजमको दररेट OनधाIरण गनुI, 
संकलनको ला:ग सं0थागत संयQnको 0थापना गनुI, बाँडफाँड हुने राजDव शीषIकहpमा समQवया<मक तfरकाले 
राजDव संकलन गनुI, त<काल गनुIपनs मह<वपूणI कायIको Fपमा रहेको छ । पFरवuतNत अवqथामा कसर* काम गनÑ हो 

सो सCबmधी uनदÑ0शका तयार* अवqथामा भएमा सहज कायाNmवयन गनN सQकmछ । 

 

 

 



!
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!"#$%&'(!)*+ ,(#)-.(/01)#(2)3435-6)( 
यस प%र'छेदमा सूचना 0व2लेषण तथा सहभा:गतामूलक छलफलबाट तयार पा%रएको मनहरB गाउँपाEलकाको राजGव सुधार कायJयोजना KGतुत ग%रएको छ । गाउँपाEलकाको 

राज2वसMबNधी अ:धकार, करको दायरा, दररेट संMबNधी सरोकारवालाहRसंगको छलफलमा राज2व सुधारका SेTहRको पUहचान गरB Vनि2चत समयाव:धमा ग%रने िजMमेवारB 

सUहतको सुधारका XYयाकलापहR देहाय बमोिजम रहेको छ ।  

!"#$%"&'()&15*&+",-.&/01"+&%"2324,'"&!
 

सुधारका 

(े*ह, 
सुधारका -.याकलापह, समयाव4ध 

िज7वेवार8 

क. कर तथा गै> कर राज?व 

 
 
 
 
 

स7प@A कर 

§ सMप0Z कर र यसको कायाJNवयवन सMबिNध अEभमुखीकरण कायJYम गन\ ।  

§ सMप0Z कर कायाJNवयनका ला:ग कायJ 0व:ध तयार ग%र गाउँ सभा वा 

कायJपाEलकाबाट पा%रत गन\ । 

 

२०७९ असार मसाNत 

सMम 

Kमुख Kशासकbय अ:धकृत  

राजGव  परामशJ सEमVत 

गाउँ सभा, वडा कायाJलय 

§ राजGव शाखा अNतगJत रहने ग%र सMप0Z कर इकाईको Gथापना तथा भौVतक 

सु0वधा को hयवGथा गन\ । 
 

२०७९ साउनको पUहलो 

हiतासMम 

Kमुख Kशासकbय  

अ:धकृत  

राजGव  शाखा, वडा कायाJलय 

§ असुल उपर गनJको ला:ग  सjटवेयर र 0वEलगं KणालB शुk गन\  

राजGव  शाखा, वडा कायाJलय § मालपोत (बmयौता समेत) असुल गन\ । २०७९ oावण १ देqख 

VनरNतर 

§ गाउँपाEलका  EभT रहेका वडाहRमा माइXकङ, सभा, गोsठuहR संचालन ग%र 

जनचेतना जगाउने । 
२०७९ असार मसाNत 

सMम 
Kमुख Kशासकbय  

अ:धकृत, वडा कायाJलय 

§ सMप0Z कर लागु भएपVछ सो कर Kाiत भए नभएको सMबNधमा अ:धकार 

Kाiत अ:धकारB तथा अनुगमन टोलB बनाई वडा वडामा अनुगमन गन\ । 
VनरNतर 

गाउँकायJपाEलका, राजGव  परामशJ 

सEमVत 

§ सMप0Z कर लागू भएका नपा, गापाहRको अवलोकन vमण गन\ । २०७९ फाwगुण मसाNत 

सMम 
गाउँकायJपाEलका, Kमुख Kशासकbय 

अ:धकृत, राजGव शाखा 
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Bयवसाय कर 

§ गाउँपाEलका EभT रहेका xयवसायीहRको तyयांक अzयाव:धक गन\ । २०७९ असार मसाNत 

सMम 
राजGव  शाखा 

वडा कायाJलयहR 

§ xयवसायीहRलाई करसMवNधी सवै वडाहkमा १ Uदने सचेतना अEभमुखीकरण 

आयोजना गन\ । २०७९ असार मसाNत 

सMम 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत, राज2व 

शाखा, राजGव परामशJ सEमVत, वडा 

कायाJलय 
§ दताJ नभएका xयवसायीलाई गाउँपाEलकामा दताJको ला:ग सावJजVनक स}चार 

माzयम तथा सूचनाका अNय माzयम माफJ त सूचना जारB गन\ । 

§ VनधाJ%रत समय भNदा Uढलो कर Vतन\लाई ज%रवाना तथा Vछटो Vतन\लाई 

Kो�साहनको hयवGथा गन\ । 
VनरNतर, 

गाउँसभा, Kमुख Kशासकbय अ:धकृत 

सवार8 कर § गाउँपाEलका SेTमा रहेका साना सवारB (ठेला लगायत) को लगत संकलन गन\ 

। 

§ दताJ नवीकरणको Kकृया अगाÄड बढाई कर संकलन गन\ । 

§ अNय सवारB करको 0वषयमा Kदेश कानुन र Kदेश सरकारसँग समNवय 

अनुसार गन\ । 

२०७९ oावण १ देqख 

Kशासन शाखा, वडा कायाJलय 

घर वहाल कर 

§ गाउँपाEलका  EभT रहेका वहालमा Uदने घरधनीहRको 0ववरण वडा कायाJलय 

माफJ त अzयाव:धक गन\ । 

§ घर वहालकर VतनJका ला:ग घरधनीलाई Kो�साUहत  गन\ । 

आ.व.०७८÷७९  EभT 

VनरNतर 
Kशासन शाखा, वडा कायाJलय 

जडीबुट8, 

कवाडी, 

िजवजHतु कर 

§ जडीबुटB Vनकासी वा पैठारB गन\, कवाडी कारोवार गन\, िजवजNतु Vनकासी वा 

पैठारB गन\हR संग राजGव परामशJ सEमVतमा छलफल ग%र उ:चत दर 

VनधाJरण ग%र कर संकलन गन\ । 

२०७९ असार मसाNत 

देqख VनरNतर 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत, राज2व 

शाखा, राजGव परामशJ सEमVत, वडा 

कायाJलय 
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वहाल @वटौर8 

शुKक 

§ वहाल 0वटौरB लगाउन सXकने SेTहRको VनधाJरण गन\  

§ सावJजVनक जÑगा, ऐलानी जÑगामा रहेका घरहRकोसMबNधमा घरवालाहR संग 

छलफल गरB करको शुwक तोmने । 

§ सावJजVनक जÑगाहR वा0षJक ठेmका लगाई शुwक असुलB गन\ । 

२०७९ असार मसाNत 

सMम 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत, राज2व 

शाखा, राजGव परामशJ सEमVत, वडा 

कायाJलय 

 

Lयवसाय 

रिजMNेसन 

द?तुर 

§ रिजsÜेसन गनुJपन\ संघसंGथाहRको 0ववरण संकलन तथा अzयाव:धक गन\ ।  

§ वडाGतरBय कर Eश0वरहR संचालन गन\ । 
२०७९ असार मसाNत 

सMम 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत, राज2व 

शाखा, राजGव परामशJ सEमVत, वडा 

कायाJलय 

 
अचल स7प@A 

मूKयांकन 

शुKक 

§ सMप0Z कर र अचल सMप0Z मूwयांकन अEभलेखलाई एकáTत गन\ । 

§ मूwयांकन शुwक दर आव2यक माTामा पुनरावलोकन गन\ । 

§ वैदेEशक र वàXकंङ Kयोजनको kपमा व:गJकरण गन\ । 

२०७९ असार मसाNत 

सMम 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत, गाउँ 

कायJपाEलका, राज2व शाखा, राजGव 

परामशJ सEमVत, वडा कायाJलय 

पयUटन सेवा 

शुKक 

§ ऐVतहाEसक, पयJटXकय तथा अNय धाEमJक GथलहR र Vत SेTहRको Kचार 

Kसार, 0वकास तथा सेवाहRको hयवGथापन गरB पयJटन शुwक लगाउने । VनरNतर 
राजGव  शाखा  

Kशासन शाखा 

गाउँकायJपाEलका 

पुवाUधार 

उपयोग शुKक 

§ गाउँपाEलकाले VनमाJण गरेका संरचना वा हGताNतरण भई आएको बाटो, 

धमJशाला, सभागहृहR लगायतमा शुw्क VनधाJरण ग%र उपयोग शुwक लगाउने 

। 

२०७९ असार मसाNत 

सMम 
गाउँकायJपाEलका, राजGव  परामशJ 

सEमVत, राज2व शाखा 

नXसा पास 

द?तुर 

§ घर, टहरा ,कMपाउäड नmसापास दGतुर कडाईका साथ अVनवायJ गनुJपन\ । VनरNतर 
वडा कायाJलय, नmसापास शाखा, 

गाउँकायJपाEलका 

§ VनयEमत अनुगमन र दäड ज%रवाना लगाउने । 
हरेक तीन÷तीन 

मUहनामा 
नmसापास शाखा, राजGव  शाखा 
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§ अEभलेqखकरण Kकृयालाई आगामी आ.व.सMम कायम राã े। २०७९÷०८० सMम नmसा शाखा 

अHय § 0वEभNन सेवा शुwकहRका दर VनधाJरण, प%रमाजJन ग%र सेवा शुwक Eलने । 
२०७९ असार देqख 

VनरNतर 
गाउँसभा, राजGव  परामशJ सEमVत, 

राज2व शाखा, वडा कायाJलयहk 

ख. नयाँ (े* प[हचान तथा प\रचालन 

सावUज]नक 

स7प@Aको 

अ^भले`खकरण 

तथा प\रचालन 

§ गाउँपाEलका SेT EभTका सावJजVनक जÑगाहR, सावJजVनक GथलहR, kखáबkवा 

पाटB पौवा तथा अNय सMपZीहkको अEभलेqखकरण गन\, संरSण तथा 

सMबधJन गन\, सोको प%रचालन संभाhयता अzययन गन\ । 

२०७९ असोज 

मसाNतसMम 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत 

गाउँकायJपाEलका, गाउँ सभा 

सMबिNधत वडा कायाJलयहR 

स7भाLय 

सु@वधाको 

]नमाUण, 

संचालन तथा 

Lयव?थापन 

§ गाउँपाEलकाको दBघJकाEलन आय åोत हुने गरB सMभाhयता अzययन गन\ । 

§ कृषी तथा तरकारB बजार केNç (हाट बजार) hयविGथत गन\ 

§ सावJजVनक शौचालय VनमाJण तथा xयविGथत गन\ । 

§ संघसंGथा तथा Vनिज SेTका GकुलहR आUदसंग छलफल गरB VतVनहRलााई 

करको दायरामा wयाउनé । 

§ मेलापवJहRमा मनोर}जन गराउने xयवसायीहRलाई करको दायरामा wयाउने । 

§ धमJशाला, सभाहल VनमाJण ग%र आय आजJन गन\ । 

§ गाउँपाEलकाको मुèय बजार SेTमा वाइफाइ जोनको 0वकास ग%र आय आजJन 

वêृ:ध गन\ । 

§ पाXकJ ëग Gथलहkको VनमाJण तथा hयवGथापन गन\ । 

§ लोथर तथा मनहरB खोलाको बालुवा उ�खनन तथा 0वYb सMबNधी आव2यक 

VनणJय गन\ । 

आ.व. ०७९÷०८० देqख 

०८१÷०८२ मसाNतसMम 

गाउँकायJपाEलका, 

सMबिNधत वडाकायाJलय 

Vनजी SेT 
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सुधारका 

(े*ह, 
सुधारका -.याकलापह, समयाव4ध 

िज7वेवार8 

महbवपुणU 

धा^मUक तथा 

पयUट-कय 

?थलहको 

@वकास, संर(ण 

तथा cवdधधUन 

§ गाउँपाEलका  EभT रहेका धाEमJक तथा पयJटXकय GथलहRको 0वकास, संरSण 

तथा KवêधधJनका ला:ग गुkयोजना बनाउने अzययन गन\ । 

२०७९ चै* 

मसाHतस7म 

गाउँपाEलका  कायJपाEलका, 

सMबिNधत वडाकायाJलय 

Vनजी SेT 

ग. राज?व  cशासन 

नी]तगत 

Lयव?था 

§ राजGव  सुधार कायJयोजना लगायत राजGव  ऐन तथा अNय आव2यक 

कायJ0व:ध तयार ग%र गाउँसभाबाट पास गन\ । 

§ राजGव परामशJ सEमVतले पा%रत गरेका कर नीVत लागु गन\ । 

§ कर Kशासनलाई चुGत तथा KभावकारB बनाउन आव2यक VनVतगत VनणJयहk 

गन\ ।  

२०७९ आषाढ मसाNत 

EभT 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत 

गाउँसभा 

सांगाठ]नक 

Lयव?था 

§ गाउँपाEलकाको संगठना�मक xयवGथा अíतगत राजGव  शाखामा आव2यक 

कमJचारBहR hयवGथा गन\ । 

§ राजGव  Kशाासनका ला:ग आव2यक भौVतक सु0वधाहR (कायJ Gथल, फVनJचर, 

wयापटप, 0KNटर, कMiयुटर सiफìवेयर आUद) । 

२०७९ आषाढ मसाNत 

EभT 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत, राज2व 

शाखा, राजGव परामशJ सEमVत, वडा 

कायाJलय 

राज?व  

संकलन तथा 

अ^भलेख 

§ राजGव अEभलेख सMवNधी  सjटवेयर अzयाव:धक गन\, करदाताको 0ववरण 

सोहB सjटवेयरमा इNÜB गन\ । 

§ राजGव  Kशासनमा सjटवेयर तथा कMiयुटरकृत KणालBमाफJ त सेवा Uदने 

hयवGथा Eमलाउने । 

२०७९ असोज १५ EभT 
Kमुख KशासXकय अ:धकृत, गाउँ 

कायJपाEलक, राज2व शाखा, राजGव 

परामशJ सEमVत, वडा कायाJलय 

सूचना तथा 

पारद^शUता 

§ स}चार माzयमहR (GथाVनय एफ एम रेÄडयो, टेEलEभजन) बाट कर Vतन\ 

Kो�साUहत गन\ सMवNधी सूचना सMKेषण गन\ । 

§ गाउँपाEलका र वडामा करको दररेट सUहत नाग%रक बडापT राã े। 

२०७९ आषाढ देqख 

VनरNतर 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत, 

वडा स:चवहR 
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सुधारका 

(े*ह, 
सुधारका -.याकलापह, समयाव4ध 

िज7वेवार8 

अनुगमन § अनुगमन ग%र छुटेका करदातालाई करको दायरामा wयाउने । K�येक तीन मUहनामा गाउँ कायJपाEलका 

पारद^शUता 
§ माEसक kपमा आय xयायको सावJजVनककरण गन\ । 

§ करदाताहR सिMमEलत सावJजVनक अNतरXYया कायJYम आयोजना गन\ । 
VनयEमत 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत 

करदाता तथा 

कमUचार8 

cोbसहान 

कायU.म 

§ करदातालाई सMमान (बUढ कर Vतन\ र VनयEमत Vतन\लाई) । 

§ कमJचारBलाई राजGव  असुलBको आधारमा कायJसMपादन मूwयाëगन गरB 

Kो�साहन गन\ । 

वा0षJक kपमा (गाउँ 

सभा गन\ Uदनमा) 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत 

गाउँ कायJपाEलका 

 

स^म(ा र 

मूKयांकन 
§ वा0षJक kपमा सEमSा तथा पुनरावलोकन गन\ । 

चौमाEसक kपमा 

(आ:थJक वषJ समाiत 

भएको पUहलो 

चौमाEसक) 

Kमुख KशासXकय अ:धकृत 

गाउँ कायJपाEलका 
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!"#$%&'(% )(*+,-.(/.0(12345(*6(78&!9 
काय$ योजनाको यस प+र-छेदमा आगामी तीन आ6थ$क वष$ह;का ला6ग मनहर= गाउँपा@लकाको राजAव BCेपण 

ग+रएको छ । महालेखा पर=Cकले Aवीकृत गरेको एकIकृत आ6थ$क संकेत तथा वगKकरण र LयाMया, २०७४ को 

आधारमा आय BCेपण ग+रएको छ । गाउँपा@लकाको राजAव अ6धकार, हालको आय सTकलन अवAथा तथा राजAव 

सुधार काय$योजना काया$Vवयन पWचात आय सTकलनमा पानY Bभाव समेतलाई म\यनजर गद] आगामी तीन वष$को 

आय BCेपण ग+रएको छ । यस BCेपणले मनहर= गाउँपा@लकाको आय वजेट तजु$मा गन$ सहयोग पु_ने छ । 

पा@लकाको बजेट BCेपण गदा$ aवगत तीन वष$मा Bाbत बजेटलाई आधार माcनएको छ जसलाई तलको ता@लकामा 

देखाइएको छ ।   
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!"#$%"&'()&16!&!*'&+,-%.&/'01"'&2&3"4!#3%&#3325&!
 

/fhZj 
;+s]t 

/fhZj zLif{s 

076/77 077/78 078/79 - (207812-30) 

jf:tljs jf:tljs cg'dfg 
jf:tljs @)&* 
-)&*.!@.#) 
;Ddsf]_ 

10000 /fhZj tyf cg'bfg  
710,352,218 890,605,631 982,982,143 435,966,061 

11000 s/ 93,694,132 102,981,105 100,202,000 55,894,324 

11300 ;DkQL s/ 13,260,777 15,912,304 3,000,000 837,378 

11310 
crn ;DkQLdf nfUg] 

s/ 
12,565,931 14,541,619 2,200,000 753,282 

11131 
;DklQdf axfn tyf 
k6\\6f afktsf] cfodf 

nfUg] s/ 
- -   

11312 
JolQmut ;DklQdf 
nfUg] jflif{s s/ 

    

11312 
;+:yfut ;DklQdf 
nfUg] jflif{s s/ 

    

11313 ;DklQ s/  
252,132 730,937 400,000 107,069 

11314 e"dL s/ -dfnkf]t_  
2,637,908 4,614,761 1,800,000 646,213 

11315 
3/ hUuf /lh:6];g 

b:t'/ 
 

9,675,891 9,195,921   

11320 
v'b ;DklQdf nfUg] 

rfn' s/ 
 

694,846 1,370,685 800,000 84,096 

11321 3/ axfn s/ 694,635 1,222,921 600,000 84,096 

11322 axfn lj6f}/L z'Ns 211 147,764 200,000  

11350 
ljQLo / kF"hLut 

sf/f]af/df nfUg] s/ - - - - 

11351 
ljQLo / kF"hLut 

sf/f]af/df nfUg] s/ 
 -  - 

11400 
j:t' tyf ;]jfdf 

cfwfl/t s/ 
 

70,153,015 82,225,359 97,202,000 55,056,946 

11410 d'No clej[l4 s/ 55,052,847 82,186,860 48,551,000 42,473,257 

14411 
afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] 

d'=c=s/ 55,052,847 82,186,860 48,551,000 42,473,257 

11420 cGtMz'Ns 15,100,167 - 48,551,000 12,583,689 

11421 
afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] 

cGtMz'Ns 15,100,167  48,551,000 12,583,689 

11440 
ljz]if ;]jfdf nfUg] 

s/ 
- - - - 

11442 :jf:Yo ;]jf s/  -  - 
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11443 
lzIff ;]jf z'Ns M 

z}lIfs ;+:yf 
 -  - 

11444 
lzIff ;]jf z'Ns M 
j}b]lzs cWoog 

 -  - 

11450 
k'jf{wf/ ;]jfsf] 

pkof]u tyf ;jf/L 
;fwgdf nfUg] s/ 

- - 100,000 - 

11451 

;jf/L ;fwgdf s/ -
;jf/L btf{, jflif{s 

;jf/L s/ tyf k6s] 
;jf/L s/_ 

   - 

11452 
k'jf{wf/ ;]jfsf] 

pkof]udf nfUg] s/ - - 100,000 - 

11456 ;jf/L ;fwg s/     

11470 dgf]/+hg s/  38,499 - - 

11471 l;g]df 8s'd]G6«L     

11472 lj1fkg s/ - 38,499   

11473 cGo dgf]/+hg s/     

11600 cGo s/ 10,280,340 4,843,442 - - 

11610 Joj;fon] e'QmfgL ug]{ 505,108 - - - 

11611 Joj;fo s/ 505,108 -   

11614 
/]l8of], Pkm=Pd= 
;+rfng b:t'/ 

    

11620 
Joj;fo afx]s cGon] 

e'QmfgL ug]{ 
- - - - 

11621 
rfns cg'dtL kq, 
;jf/L btf{ lstfa 
;DaGwL b:t'/ 

 -  - 

11630 
s[lif tyf kz'hGo 

sf/f]jf/df nfUg] s/ - - - - 

11631 
s[lif tyf kz'hGo 
j:t'sf] Aoj;flos 
sf/f]jf/df nfUg] s/ 

   - 

11632 
cf]v]6f]kxf/df nfUg] 

s/ 
    

11690 cGo s/ 9,775,232 4,843,442 - - 

11691 cGo s/ 9,775,232 4,843,442   

13000 cg'bfg 295,919,896 419,480,270 432,221,000 309,916,250 

13100 
låkIfLo j}b]lzs 

cg'bfg 
- - - - 

13110 
låkIfLo j}b]lzs rfn" 

cg'bfg - - - - 

13111 
låkIfLo j}b]lzs rfn" 

cg'bfg 
   - 
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13120 
låkIfLo j}b]lzs 
k'FhLut cg'bfg - - - - 

13121 
låkIfLo j}b]lzs 
k'FhLut cg'bfg 

    

13200 
ax'kIfLo j}b]lzs 

cg'bfg - - - - 

13210 
ax'kIfLo j}b]lzs rfn' 

cg'bfg - - - - 

13211 
cGt/;/sf/L 

cGt/fli6«o ;+:yfaf6 
k|fKt rfn' cg'bfg 

    

13212 
u}x| ;/sf/L 

cGt/fli6«o ;+:yfaf6 
k|fKt rfn' cg'bfg 

    

13220 
ax'kIfLo j}b]lzs 
k"FhLut cg'bfg - - - - 

13221 
cGt/;/sf/L 

cGt/fli6«o ;+:yfaf6 
k|fKt k"FhLut cg'bfg 

    

13222 
u}x| ;/sf/L 

cGt/fli6«o ;+:yfaf6 
k|fKt k"FhLut cg'bfg 

    

13300 
cGt/;/sf/L ljQLo 

x:tfGt/0f 
295,919,896 419,480,270 432,221,000 309,916,250 

13310 cGt/;/sf/L cg'bfg 295,919,896 419,480,270 432,221,000 309,916,250 
 ;+l3o ;/sf/ 271,725,921 339,531,270 364,167,000 261,746,000 

13311 ;dfgLs/0f cg'bfg 125,300,000 125,500,000 131,100,000 105,600,000 

13312 z;t{ cg'bfg rfn' 142,582,121 214,031,270 213,667,000 150,746,000 

13313 ljif]z cg'bfg rfn' 3,843,800  12,500,000 400,000 

13314 ;dk'/s cg'bfg rfn' -    

13315 cGo cg'bfg rfn' -    

13313 z;t{ cg'bfg k'FhLut   6,900,000 5,000,000 
 k|b]z ;/sf/ 24,193,975 79,949,000 68,054,000 48,170,250 
 ;dfgLs/0f cg'bfg 10,340,000 10,384,000 11,105,000 8,328,750 
 z;t{ cg'bfg rfn' 8,403,960 25,455,000 5,443,000 9,728,750 
 ljif]z cg'bfg  3,750,000 6,000,000 4,500,000 
 ;dk'/s cg'bfg  29,860,000 29,806,000 22,354,500 

13313 z;t{ cg'bfg k'FhLut   11,700,000 3,128,500 

 
cGo cg'bfg -cGo 
;+:yfut cfGtl/s 
cg'bfg !#$!!_ 

5,450,015 10,500,000 4,000,000 129,750 

13320 
cGt/;/sf/L k"FhLut 

cg'bfg 
-  - - 

13321 z;t{ k"FhLut cg'bfg     
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13322 ljz]if k"FhLut cg'bfg     

14000 cGo /fhZj  
124,869,390 158,813,282 202,404,000 70,155,488 

14100 ;DklQaf6 k|fKt cfo  
117,986,300 129,699,417 192,686,000 63,888,817 

14110 Jofh - - - - 

14111 
ljQLo lgsfoaf6 

k|fKt Jofh 
    

14112 
Jofkfl/s lgsfoaf6 

k||fKt Jofh 
    

14113 
cf}Bf]lus lgsfoaf6 

k||fKt Jofh 
    

14114 
;]jfd'ns lgsfoaf6 

k||fKt Jofh 
    

14119 
cGo lgsfoaf6 k||fKt 

Jofh 
    

14120 nfef+z - - - - 

14121 
ljQLo lgsfoaf6 

k|fKt nfef+z 
    

14122 
Jofkfl/s lgsfoaf6 

k||fKt nfef+z 
    

14123 
cf}Bf]lus lgsfoaf6 

k||fKt nfef+z 
    

14124 
;]jfd'ns lgsfoaf6 

k||fKt nfef+z 
    

14129 
cGo lgsfoaf6 k||fKt 

nfef+z 
    

14150 ef8f tyf /f]oN6L  
103,112,825 109,915,079 169,072,000 47,575,028 

14151 
;/sf/L ;DkQLsf] 
axfnaf6 k|fKt cfo 

   - 

14152 
Sofl;gf]af6 k|fKt 

/f]oN6L 
    

14153 jg /f]oN6L 7,360,114 4,174,125 9,072,000 828,068 

14154 vfgL /f]oN6L     

14157 bx/xQ/s 95,752,711 105,740,954 160,000,000 46,746,960 

14159 
cGo ;|f]taf6 k|fKt 

afF8kmfF8 gx'g] /f]oN6L 
    

14170 
/fhZj afF8kmfF8af6 

k|fKt cfo 14,873,476 19,784,339 23,614,000 16,313,789 

14171 jg /f]oN6L     

14172 vfgL /f]oN6L     

14173 hn;|f]t /f]oN6L     

14174 kj{tf/f]x0f /f]oN6L     

14175 kbofqf /f]oN6L     
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14176 
ko{6g ;]jf z'Ns 

/f]oN6L 
    

14177 
3/hUuf /lhi6«]zg 

/f]oN6L 
    

14178 ;jf/L ;fwg s/ 14,873,476 19,784,339 23,614,000 16,313,789 

14179 
cGo afF8kmfF8 x'g] 

/fhZj 
    

14200 
a:t' tyf ;]jf 

lalqmaf6 k|fKt /sd 2,256,265 2,460,723 3,218,000 2,499,281 

14210 
a:t' tyf ;]jf 

lalqmaf6 k|fKt /sd 
- - - - 

14211 
s[lif pTkfbgsf] 

lalqmaf6 k|fKt /sd 
  -  

14212 
;/sf/L ;DkQL 

lalqmaf6 k|fKt /sd 
  -  

14213 
cGo lalqmaf6 k|fKt 
/sd-9'Ëf, lu§L, 

jfn'jf_ 

    

14216 
lghL wf/f afktsf]] 

z'Ns 
    

14217 
vfg]kfgL, gx/ tyf 
s'nf] pkof]u afktsf] 

z'Ns 

    

14218 ljB'Q ;]jf z'Ns     

14219 cGo ;]jf z'Ns     

14220 k|zf;lgs ;]jf z'Ns - - - - 

14221 Goflos b:t'/     

14223 lzIff If]qsf] cfDbfgL     

14224 k/LIff z'Ns     

14225 
oftfoft If]qsf] 

cfDbfgL 
    

14229 
cGo k|zf;lgs ;]jf 

z'Ns 
    

14240 b:t'/ 2,256,265 2,460,723 3,218,000 2,499,281 

14241 cfGtl/s >f]t     

14242 kfls{Ë z'Ns     

14242 gS;fkf; b:t'/   100,000 - 

14243 l;kmfl/z b:t'/ 2,208,365 1,721,888 3,000,000 2,469,981 

14244 
AolQmut 36gf btf{ 

b:t'/ 47,900 191,235   

14245 gftf k|dfl0ft b:t'/     

14246 d'Nof+sg b:t'/     

14249 cGo b:t'/     
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14253 
Joa;fo /lhi6]«;g 

b:t'/ 
 547,600 118,000 29,300 

14254 
/]l8of], Pkm=Pd= 
;+rfng b:t'/ 

    

14300 
b08, hl/jfgf / 

hkmt 
458,700 21,534,906 1,100,000 3,767,390 

14310 
b08, hl/jfgf / 

hkmt 458,700 21,534,906 1,100,000 3,767,390 

14311 
Goflos b08, hl/jfgf 

/ hkmt 
  1,000,000 - 

14312 
k|zf;lgs b08, 
hl/jfgf / hkmt 458,700 21,534,906 100,000 3,767,390 

14400 
cg'bfg afx]ssf] 

x:tfGt/0f - - - - 

14410 rfn' x:tfGt/0f - - - - 

14411 rfn' x:tfGt/0f     

14420 k"FhLut x:tfGt/0f - - - - 

14421 k"FhLut x:tfGt/0f    - 

14471 
af8kmf+6 jfkt k|fKt 

x'g] dgf]/+hgs/ 
    

14500 ljljw /fhZj - - - - 

14510 
rfn' bfjL tyf cGo 

z'Nsx? 
 -  - 

14511 aLdf bfjL k|fKtL  -  - 

14520 cGo /fhZj  
4,168,125 5,118,236 5,400,000 - 

14521 k|b'if0f lgoGq0f z'Ns 4,168,125 5,118,236 5,400,000 - 

14522 ;fgf ;jf/L s/     

14523 nfut ;xeflutf     

14529 
cGo /fhZj -ljljw 

cfo_ 
    

14530 k"FhLut /fhZj - - - - 

14530 
;/sf/L 3/, hUuf, 

u'8ljn las|Laf6 k|fKt 
cfo 

 -  - 

15000 a]?h' - - - - 

15100 a]?h' - - - - 

15110 a]?h'     

15111 a]?h'     

33000 bfloTj - - - - 

33100 cfGtl/s bfloTj - - - - 

33190 v'b cfGtl/s C0f - - - - 

33191 
C0fkq dfkm{t\ k|fKt 

C0f 
 -  - 
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33192 
cGo cfGtl/s 

;/sf/af6 k|fKt C0f 
 -  - 

33193 
cGo ;+3 ;+:yfaf6 

k|fKt C0f 
 -  - 

33200 jfx\o ljlQo bfloTj - - - - 

33240 v'b j}}b]lzs C0f - - - - 

33241 j}]b]lzs C0fsf] k|flKt     

 hg;xeflutf  6,698,193   

32121 
ut jif{sf] gub 

df}Hbft 
 - 248,155,143 - 

 a}s df}Hbft 195,868,800 202,632,781   

 hDdf /fhZj, cg'bfg 
tyf bfloTj 710,352,218 890,605,631 982,982,143 435,966,061 
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राज$व सुधार काय,योजनाका आधारमा राज$व 12ेपण 

मनहर= गाउँपा@लकाको मा6थ उeलेfखत राजWव सुधार काय$योजनाको Bभावकार= काया$Vवयन भई गाउँपा@लकाले 

संकलन गनY राजWवको आगामी तीन आ6थ$क वष$ह; (आ.व. २०७९।०८० देfख २०८१।०८२सlम) को आयको 

सlभाLयता लाई BCेपण ग+रएको छ । यो आय BCेपण गदा$ राजWव सुधार काय$योजनामा योजना ग+रएका 

कृयाकलापह;को आधारमा अनुमान गर= तयार ग+रएको हो । BCेपणका ला6ग aवगत आ6थ$क वष$को आयको Bबaृn, 

राजAव बoृ6ध दर र राजAव सुधार काय$ योजनाको काया$Vवयले दायरा बpन गई सो बाट हुने योगदानको 

अनुमानलाई आधार @लईएको छ । यसर= अनुमान गदा$ करको दायरामा आउन सqने म\ये पcन कcतपय करका 

दरमा पrहलो वष$ क+रब ५० Bcतशत दोuो वष$ ६५ Bcतशत गर= अनुमान ग+रएको छ । गाउँपा@लकाले यस 

BCेपणलाई भaवwयमा वाaष$क बजेट अनुमानको ला6ग माग$ दश$नको ;पमा @लई आVत+रक आय बoृ6ध गन$मा 

सहयोग गद$छ भVने अनुमान ग+रएको छ । राजAव सुधार काय$ योजनाको आधारमा रहेर ग+रएको आVत+रक 

आयको BCेपणका मुलभूत माVयताह; यस Bकार रहेका छन । 

सामा$य मा$यताह)ः 

§ गाउँपा@लकालाई नै केह= करका दर तोकI लागु गनY अ6धकार Bाbत भएको । 

§ गाउँपा@लकामा नयाँ Cेz गा@भएसंगै आय संकलनको आधार (करको दायरा) Aवतः aवAतार भएको । 

§ राजWव सुधार काय$योजना काया$Vवयन भए पWचाn गाउँपा@लकाको राजWव Bशासनमा सुधार आउने । 

§ राजWव Bशासनमा सुधार आउनुले राजWव संकलन Bभावकार= हुने । 

उeलेfखत BCेपणका आधारमा रह= आगामी तीन आ6थ$क वष$ह;का ला6ग BCेaपत आय cनlनानुसार BAतुत 

ग+रएको छ ।  

!"#$%"&'()&17!&!*'&678-%&+,-%.&$"#9&6:&;<=>5&!
 

/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 

10000 /fhZj tyf cg'bfg 
    

822,889,314      908,537,771    1,001,284,230  
11000 s/      113,511,203      128,899,980      144,292,976  

11300 ;DkQL s/ 
      

17,607,930       21,340,559        26,136,594  

11310 crn ;DkQLdf nfUg] s/ 
      

17,607,930       21,340,559        26,136,594  
11311 JolQmut ;DkQLdf nfUg] jflif{s s/ 	 	 	 
11312 ;+:yfut ;DkQLdf nfUg] jflif{s s/   	 	 

11313 ;DklQ s/ 
          

5,914,180  
          

7,688,434  
         

10,054,106  

11314 e"dL s/ -dfnkf]t_ 
          

5,748,750  
           

6,323,625  
           

6,955,988  
11320 v'b ;DklQdf nfUg] rfn' s/ 	 	 	 

11321 3/ axfn s/ 
          

3,945,000  
          

5,128,500  
           

6,706,500  

11322 axfn lj6f}/L z'Ns 
         

2,000,000  
          

2,200,000  
          

2,420,000  
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/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 
11350 ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df nfUg] s/ 	 	 	 
11351 ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df nfUg] s/ 	 	 	 

11400 j:t' tyf ;]jfdf cfwfl/t s/ 
      

86,077,723       94,685,496     104,154,045  
11410 d'No clej[l4 s/ 	 	 	 

14411 afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] d'=c=s/ 
         

67,957,212  
         

74,752,933  
         

82,228,226  
11420 cGtMz'Ns 	 	 	 

14421 afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] cGtMz'Ns 
         

18,120,511  
          

19,932,563  
          

21,925,819  
11440 ljz]if ;]jfdf nfUg] s/ 	 	 	 
11442 :jf:Yo ;]jf s/ 	 	 	 
11443 lzIff ;]jf z'Ns M z}lIfs ;+:yf 	 	 	 
11444 lzIff ;]jf z'Ns M j}b]lzs cWoog 	 	 	 

11450 
k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L ;fwgdf 
nfUg] s/                 -                    -                    -    

11451 
;jf/L ;fwgdf s/ -;jf/L btf{, jflif{s 
;jf/L s/ tyf k6s] ;jf/L s/_ 	 	 	 

11452 k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udf nfUg] s/ 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
11470 dgf]/+hg s/       4,003,750        4,404,125        4,844,538  
11471 l;g]df 8s'd]G6«L 	 	 	 

11472 lj1fkg s/ 
           

3,903,750  
          

4,294,125  
           

4,723,538  

11473 cGo dgf]/+hg s/ 
            

100,000  
            

110,000  
             

121,000  

11600 cGo s/ 
       

5,821,800        8,469,800         9,157,800  

11610 Joj;fon] e'QmfgL ug]{  
           

1,612,000  
          

1,860,000  
          

2,108,000  

11613 Joj;fo /lhi6«]zg b:t'/ 
          

2,209,800  
          

2,209,800  
          

2,209,800  
11614 /]l8of], Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/ 	 	 	 
11620 Joj;fo afx]s cGon] e'QmfgL ug]{ 	 	 	 

11621 
rfns cg'dtL kq, ;jf/L btf{ lstfa 
;DaGwL b:t'/ 	 	 	 

11630 s[lif tyf kz'hGo sf/f]jf/df nfUg] s/ 	 	 	 

11631 
s[lif tyf kz'hGo j:t'sf] Aoj;flos 
sf/f]jf/df nfUg] s/ 	 	 	 

11632 cf]v]6f]kxf/df nfUg] s/ 	 	 	 
11690 cGo s/       2,000,000        2,200,000        2,420,000  

11691 cGo s/ -sjf8L s/_ 
         

2,000,000  
          

2,200,000  
          

2,420,000  

13000 cg'bfg 
   

480,443,100     528,487,410       581,336,151  
13100 l4kIfLo j}b]lzs cg'bfg 	 	 	 
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/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 
13110 l4kIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg 	 	 	 
13111 l4kIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg 	 	 	 
13120 l4kIfLo j}b]lzs k'FhLut cg'bfg 	 	 	 
13121 l4kIfLo j}b]lzs k'FhLut cg'bfg 	 	 	 
13200 ax'kIfLo j}b]lzs cg'bfg 	 	 	 
13210 ax'kIfLo j}b]lzs rfn' cg'bfg 	 	 	 

13211 
cGt/;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt 
rfn' cg'bfg 	 	 	 

13212 
u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt 
rfn' cg'bfg 	 	 	 

13220 ax'kIfLo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg 	 	 	 

13221 
cGt/;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt 
k"FhLut cg'bfg 	 	 	 

13222 
u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6 k|fKt 
k"FhLut cg'bfg 	 	 	 

13300 cGt/;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f 
   

480,443,100     528,487,410       581,336,151  

13310 cGt/;/sf/L cg'bfg 
    

462,573,100     508,830,410       559,713,451  

13311 ;dflgs/0f cg'bfg 
       

156,425,500  
       

172,068,050  
       

189,274,855  

13312 z;t{ cg'bfg 
       

241,021,000  
        

265,123,100  
        

291,635,410  

13313 ljif]z cg'bfg 
        

20,350,000  
        

22,385,000  
         

24,623,500  

13314 ;dk'/s cg'bfg 
         

32,786,600  
         

36,065,260  
          

39,671,786  

13315 cGo cg'bfg 
         

11,990,000  
         

13,189,000  
         

14,507,900  

13320 cGt/;/sf/L k"FhLut cg'bfg 
     

17,870,000       19,657,000        21,622,700  

13321 z;t{ k"FhLut cg'bfg 
        

12,870,000  
        

14,157,000  
         

15,572,700  

13322 ljz]if k"FhLut cg'bfg 
         

5,000,000  
          

5,500,000  
          

6,050,000  
14000 cGo /fhZj     228,935,011      251,150,382       275,655,103  
14100 ;DklQaf6 k|fKt cfo 	 	 	 
14110 Jofh 	 	 	 
14111 ljQLo lgsfoaf6 k|fKt Jofh 	 	 	 
14112 Jofkfl/s lgsfoaf6 k||fKt Jofh 	 	 	 
14113 cf}Bf]lus lgsfoaf6 k||fKt Jofh 	 	 	 
14114 ;]jfd'ns lgsfoaf6 k||fKt Jofh 	 	 	 
14119 cGo lgsfoaf6 k||fKt Jofh 	 	 	 
14120 nfef+z 	 	 	 
14121 ljQLo lgsfoaf6 k|fKt nfef+z 	 	 	 
14122 Jofkfl/s lgsfoaf6 k||fKt nfef+z 	 	 	 
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/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 

14123 cf}Bf]lus lgsfoaf6 k||fKt nfef+z 	 	 	 
14124 ;]jfd'ns lgsfoaf6 k||fKt nfef+z 	 	 	 
14129 cGo lgsfoaf6 k||fKt nfef+z 	 	 	 

14150 ef8f tyf /f]oN6L 
   

178,000,000     195,800,000      215,380,000  

14151 ;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6 k|fKt cfo 
         

2,000,000  
          

2,200,000  
          

2,420,000  

14152 Sofl;gf]af6 k|fKt /f]oN6L 	 
                    

-    
                    

-    

14159 cGo ;|f]taf6 k|fKt afF8kmfF8 gx'g] /f]oN6L 
       

176,000,000  
       

193,600,000  
       

212,960,000  

14170 /fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt cfo 
     

25,975,400       28,572,940        31,430,234  

14171 jg /f]oN6L 
                    

-    
                    

-    
                    

-    

14172 vfgL /f]oN6L 
                    

-    
                    

-    
                    

-    

14173 hn;|f]t /f]oN6L 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
14174 kj{tf/f]x0f /f]oN6L 	 	 	 
14175 kbofqf /f]oN6L 	 	 	 
14176 ko{6g ;]jf z'Ns /f]oN6L 	 	 	 

14177 3/hUuf /lhi6«]zg /f]oN6L 	 
                    

-    
                    

-    

14178 ;jf/L ;fwg s/ -kfls{ª z'Ns_ 
        

25,975,400  
        

28,572,940  
         

31,430,234  

14179 cGo afF8kmfF8 x'g] /fhZj 	 
                    

-    
                    

-    
14200 a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd       2,500,000        2,750,000         3,025,000  
14210 a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd       2,500,000        2,750,000         3,025,000  
14211 s[ifL pTkfbgsf] lalqmaf6 k|fKt /sd 	 	 	 
14212 ;/sf/L ;DkQL lalqmaf6 k|fKt /sd 	 	 	 

14213 cGo lalqmaf6 k|fKt /sd 
          

2,500,000  
          

2,750,000  
          

3,025,000  
14216 lghL wf/f afktsf]] z'Ns 	 	 	 

14217 
vfg]kfgL, gx/ tyf s'nf] pkof]u afktsf] 
z'Ns 	 	 	 

14218 ljB'Q ;]jf z'Ns 	 	 	 

14219 cGo ;]jf z'Ns 
                    

-    
                    

-    
                    

-    

14220 k|zf;lgs ;]jf z'Ns          175,000           192,500            211,750  

14221 Goflos b:t'/ 
            

150,000  
             

165,000  
             

181,500  

14223 lzIff If]qsf] cfDbfgL 	 	 
                    

-    
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/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 

14224 k/LIff z'Ns 
              

25,000  
              

27,500  
               

30,250  
14225 oftfoft If]qsf] cfDbfgL 	 	 	 

14229 cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns 	 
                    

-    
                    

-    
14240 b:t'/      17,056,460        18,762,106        20,638,317  

14241 kfls{ª z'Ns  
            

100,000  
            

110,000  
             

121,000  

14242 gS;fkf; b:t'/ 
        

12,048,000  
         

13,252,800  
        

14,578,080  

14243 l;kmfl/z b:t'/ 
          

3,960,000  
          

4,356,000  
           

4,791,600  

14244 AolQmut 36gf btf{ b:t'/ 
            

356,400  
            

392,040  
            

431,244  

14245 gftf k|dfl0ft b:t'/ 
              

92,060  
             

101,266  
              

111,393  

14246 d'Nof+sg b:t'/ 
            

500,000  
            

550,000  
             

605,000  

14249 cGo b:t'/ 
                    

-    
                    

-    
                    

-    
14300 b08, hl/jfgf / hkmt        3,540,651          3,216,586         2,927,927  
14310 b08, hl/jfgf / hkmt        3,540,651          3,216,586         2,927,927  

14311 Goflos b08, hl/jfgf / hkmt 
            

150,000  
             

165,000  
             

181,500  

14312 k|zf;lgs b08, hl/jfgf / hkmt 
           

3,390,651  
      

3,051,585.90  
          

2,746,427  
14400 cg'bfg afx]ssf] x:tfGt/0f 	 	 	 
14410 rfn' x:tfGt/0f 	 	 	 

14411 rfn' x:tfGt/0f 	 
                    

-    
                    

-    
14420 k"FhLut x:tfGt/0f 	 	 	 
14421 k"FhLut x:tfGt/0f 	 	 	 
14500 ljljw /fhZj 	 	 	 
14510 rfn' bfjL tyf cGo z'Nsx? 	 	 	 
14511 aLdf bfjL k|fKtL 	 	 	 

14520 cGo /fhZj 
       

1,687,500         1,856,250         2,041,875  

14521 k|b'if0f lgoGq0f z'Ns 
                    

-    
                    

-    
                    

-    

14522 ;fgf ;jf/L s/ 
            

187,500  
             

206,250  
             

226,875  

14523 nfut ;xeflutf 	 
                    

-    
                    

-    

14529 cGo /fhZj -ljljw cfo_ 
          

1,500,000  
          

1,650,000  
           

1,815,000  
14530 k"+hLut /fhZj 	 	 	 
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/fhZj ;+s]t /fhZj lzif{s 
k|If]lkt cfo -cf=j=_ 

079/80 080/81 081/82 

14531 
;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljn las|Laf6 k|fKt 
cfo 	 	 	 

15000 a]?h' 	 	 	 
15100 a]?h' 	 	 	 

15110 a]?h'                 -    
                    

-    
                    

-    
15111 a]?h' 	 	 	 
33000 bfloTj 	 	 	 
33100 cfGtl/s bfloTj 	 	 	 
33190 v'b cfGtl/s q[m0f 	 	 	 
33191 qm[0f kq dfkm{t\ k|fKt qm[0f 	 	 	 
33192 cGo cfGtl/s ;/sf/af6 k|fKt qm[0f 	 	 	 
33193 cGo ;+3 ;+:yfaf6 k|fKt qm[0f 	 	 	 
33200 jfx\o ljlQo bfloTj 	 	 	 
33240 v'b j}}b]lzs qm[0f 	 	 	 
33241 j}]b]lzs qm[0fsf] k|flKt 	 	 	 

hDdf /fhZj, cg'bfg tyf bfloTj 
    

822,889,314      908,537,771    1,001,284,230  

 

6.2 आगामी तीन आ9थ,क वष,को आय 12ेपण 

गाउँपा@लकाह|ले Aथानीय सरकारको |पमा रा}य पुन$संरचना गठन भएसगै अ6धकार Bाbत गरेको छ । यस 

अ\ययन Bcतवेदनमा बद@लदंो प+रवेश अनुसार राजWव प+रचालनका Cेzमा गनु$पनY कृयाकलापह;को पrहचान र 

योजनाका साथमा अगामी आ6थ$क तीन वष$ह;मा संकलन हुन सqने राजWवको BCेपण ग+रएको छ । सारांशमा 

राजWव सुधार काय$योजनाको काया$Vवयन पWचात गाउँपा@लकाको आय संरचनालाई तलको ता@लकामा rदईएको छ 

। राजWव बाँडफांडको BCेपण गदा$ हाल वाँडफाँड भई आएका uोतह;को माz BCेपण ग+रएकाले भaवwयमा 

गाउँपा@लकाले राजWव आयमा उeलेख ग+रएभVदा बढ= आय Bाbत हुने अवAथा रहेको छ । गाउँपा@लका @भz पcन 

नयाँ Lयवसाय थप हुन गै रोजगार=का अवसर @सज$ना हुदा गाउँपा@लकाको आVत+रक आयमा पcन वoृ6ध हुVछ । 

!"#$%"&'()&18?&>"#$%"%.&6:!@(2A'"&!
 

s|=;+= lzif{s 
cf=j= 

  079/80    080/81  081/82 

1 cfGtl/s cfo 52,393 60,992 68,984 
2 /fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt cfo 290,053 319,058 350,964 
3 cg'bfg 480,443 528,487 581,336 

	         

hDdf 822,889 908,538 1,001,284 
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राजAव सुधार काय$योजनाले औeयाएका करका Cेzह|मा आवWयक सुधार तथा काया$Vवयन गन$ सÉकए 

गाउँपा@लकालाई आगामी ३ वष$मा Bाbत हुने आVत+रक आय वापतको रकम तलको Öाफ6चzमा BCेपण ग+रएको 

छ । 

 
9च= नं. 5 : पाAलकाको आगामी तीन वष,को आCतDरक आय 12ेपण 
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BÜयेक गाउँपा@लकालाई राजWव संकलनको अ6धकार उeलेMय |पमा Bदान ग+रएता पcन गाउँपा@लकाले काया$Vवयन 

गरेको करको दायरा अ6धक देfखदैन । गाउँपा@लकाले आáनो अ6धकार Cेzका सlभाLय सबै कर, शुeक तथा दAतुर 

संकलन गनY Bयास गरेको हुनुपछ$ । @स@मत साधन र àोतका कारण राजWव Bशासन Bभावकार= हुन नसqने 

भएकोले तÜकाल राजWव बoृ6धमा योगदान पु¥याउन मoदत गनY केrह महÜवपुण$ र Bभावकार= àोतह;को संकलन 

तफ$  \यान rदनु उपयुqत देfखVछ । साथै राजWव सुधार काय$ योजनामा उeलेख भएका Éâयाकलापह;लाई पcन 

Bाथ@मकIकरण गर= काया$Vवयन गनु$ उ6चत हुVछ । यस गाउँपा@लकाले राजWवको Bभावकार= संकलनका ला6ग 

Bाथ@मकताका आधारमा तÜकाल जोड rदनुपनY राजWवका शीष$कह; cनlनानुसार छन । 

§ सlपan कर मालपोत कर 

§ Lयवसाय कर 

§ बहाल कर 

§ नqसापास दAतुर 

§ aवäापन कर 

§ नद=जVय तथा Bाकृcतक uोतको उपयोग 

उपरोqत करको Bभावकार= संकलनकाला6ग Bाथ@मकताका आधारमा गनु$ पनY Éâयाकलापह; cनlनानुसार छनः् 

§ कर काया$Vवयन Bणाल= BAट र पारदशK हुनु पनY । 

§ आवWयक जनशिqत तथा छुçटै भौcतक सुaवधा सrहतको राजWव शाखा Aथापना गनY । 

§ सlपanकर वैäाcनक ढTगले लागु गनY । 

§ तèयाTक संकलन र अoयाव6धक गनY । 

Üयसैगर=, मनहर= गाउँपा@लकाले राजAव बoृ6ध एवं करको Bभावकार= संकलनका ला6ग Bाथ@मकताका आधारमा 

cनlनानुसारका Éâयाकलापह; गन$ @सफा+रस ग+रVछ । 

§ करसचेतनासlवVधी काय$âमह| तय गर= काया$Vवयन गनY । 

§ Bाकृcतक तथा नद=जVय àोतको उपयोगलाई करको Cेz@भz eयाउने ।!
§ आव6धक |पमा उoयोगी तथा Lयवसायीह|सँग कर राजAवसlबVधी aवषयमा छलफल तथा अVतरÉâया 

गनY । 

§ पूवा$धार aवकासका Cेzमा लगानीलाई Bवध$न र BोÜसाहन गन$ साव$जcनक नीिज साँझेदार= नीcत तजु$मा 

गर= काया$Vवयनमा जोड rदने । 

§ आवWयक जनशिqत तथा भौcतक सुaवधा सrहतको राजAव शाखा गठन गनY । 

§ राजWव आlदानीका सlभावना रहेका àोतह|को खोिज गनY, तèयांक संकलन र अoयाव6धक गनY  

§ बहाल aवटौर= करका Cेzह|को पrहचान र ठेqका cनधा$रण गनY । 

§ कर चुqता aवना सेवा सुaवधा नगराउने ëयवAथाको Bभावकार= तवरले काया$Vवयन गनY । 

§ करदाताह;लाई cनय@मत |पमा पz, एसएमएस वा aवoयुcतय सूचना पठाउने । 

§ आVत+रक राजWव काया$लयसंगको समVवयमा Lयवसाय कर असुल=लाई Bभावकार= बनाउने । 

§ नqसापास Bकृयालाई अcनवाय$ तथा सर@लकृत गद] यसबाट आय uोत वoृ6धमा \यान rदनु पनY र 

भौगो@लक सूचना Bणाल= र राजWव शाखा बीच cनकटतमसlवVध Aथापना गनY । साथै नqसा पास 

aववरण, बहालकर र ëयवसाय करलाई समेत कlbयुराइ}ड गनY । 

§ लेखा Bणाल=लाई LयविAथत गर= पेWकI cनयVzण, Bोदभावी लेखा Bणाल= काया$Vवयन तथा ëयवAथापन 

र Aथीर सlपanह;को संरCण र प+रचालन  गनY । 

§ करलाई @सधै बैक दाfखला गनY सqने गर= LयवAथा गनY । 

§ अनुगमन तथा मुeयाTकन समय सापेC तथा वैäाcनक बनाउने । 
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§ राजAव Bशासन सूचना Baव6धमा आधा+रत बनाई सुírढकरण गनY ।!

§ राजAव सlबVधी सlपूण$ कुराह| पारदशK बनाउने ।  

§ cछमेकI पा@लकाह|को करको दरह|का बारेमा अ\ययन गनY ।  

§ करका दरलाई समय सापेC बनाउदै लैजाने ।  

§ उठाएको राजWव सोह= Cेzमा खच$ गनY गर= LयवAथापन गनY र करदाताह|लाई आWवAत हुने गर= सìचार 

गनY ।  

§ कर Bशासन करदातामैzी भए नभएको अ\ययन गर= रहने र सो सlबVधमा आएका गुनासाह|को तु|Vतै 

समाधान गनY खालको संयVz वा संरचना तयार गनु$पनY देfखVछ ।  

§ समयमा नै कर भुqतानी गने करदातालाई कर रकममा cनिWचत Bcतशत छुटको LयवAथा गनY । 

§ कर सbताह जAता काय$âम BÜयेक वष$ आयोजना गर= बष$ भर=मा सबैभVदा बढ= कर रकम दाfखला गनY 

करदाता Lयिqतगत तफ$  १ जना र संAथागत तफ$  १ जना लाई पुरAकृत गने । 

§ अनलाईन माफ$ त राजWवसlबVधी जानकार=ह| संकलन तथा करदाताले सहजै हेन$ सÉकने गर= अ@भलेख 

राî ेकाय$ गनु$ पनY ।  
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नेपाल सरकारले लागू गरेको Aथानीय सरकार संचालन ऐनको ëयवAथा अनुसार राजAव परामश$ स@मcतलाई 

राजAवका uोत, दायरा तथा दरको aवWलेषण गर= आय अनुमान गनY र uोत अनुमान तथा वजेट सीमा cनधा$रण 

स@मcतलाई आगामी ३ आ6थ$क बष$को आय अनुमान गनY काय$मा यो राजAव सुधार काय$योजनाले सहयोग गद$छ 

। यसै सVदभ$मा BAतुत काय$योजना हरेक आ6थ$क बष$को फाeगुण मrहनासlममा राजAव सुधार काय$योजना तयार 

गर= सlबिVधत स@मcतलाई उपलëध गराएमा स@मcतबाट ग+रने cनण$यह;का ला6ग आवWयक आधार हुनेछ । 

राजAव सुधारका नीcत, Éâयाकलापह; तथा वजेट अनुमान पWचात ् राजAव सुधार काय$योजना अनुसारका 

Éâयाकलापह; संचालन भए नभएको तथा अनुमान अनुसार आय असुल= भएको नभएको सlवVधमा cनय@मत 

|पमा अनुगमन गनY, आगामी आ6थ$क बष$को आय BCेपणको ला6ग Üयस अव6धसlमको Éâयाकलाप तथा आय 

असुल= अवAथाको मूeयाTकन गनY तथा आ6थ$क बष$ सlपVन भएपcछ सो आ6थ$क बष$को ला6ग तय ग+रएको 

Éâयाकलापह; तथा आय असुल= अवAथाको मूeयाTकन गन$ आवWयक हुVछ ।  

यस राजAव सुधार काय$ योजनाको अनुगमन तथा मूeयाTकनको ला6ग cनlन चार तहको अनुगमन तथा 

मूeयाTकनको ëयवAथा @सफा+रश ग+रएको छ ।    

(क) काया,लय Fतरको अनुगमन 

यो Aतरको अनुगमन तथा मूeयाTकनको ला6ग Bमुख BशासकIय अ6धकृत, राजAव शाखा तथा अVय सlविVधत 

शाखाका Bcतcन6धह;लाई िजlमेवार वनाउनु पद$छ । Aथानीय सरकारले किlतमा मrहनामा एक पटक बैठक वसी 

योजनाको काया$Vवयनको अवAथा तथा असुल= अवAथाको अनुगमन गर= लC हा@सल गनYतफ$  आवWयक काय$गत 

cनण$यह; गर= काया$Vवयनमा eयाउनु पद$छ । 

(ख) राजFव परामश, सAमJतवाट अनुगमन तथा मूMयाNकन  

राजAव परामश$ स@मcतले चौमा@सक |पमा राजAव सुधार योजनाको काया$Vवयनको अवAथा, आय सTकलनको 

अवAथाको cनय@मcत अनुगमन गर= काय$पा@लकालाई आवWयक परामश$ Bदान गनY काय$ यस अVतग$त पद$छ । 

Üयसैगर= आगामी आ6थ$क बष$को ला6ग आयको अनुमान गनY काय$, पूव$ भएका काय$को मूeयाTकन गर= uोत, दर 

तथा दायरामा सुधारको ला6ग Éâयाकलाप @सफा+रश गनY र Üयसको आधारमा आयको अनुमान गनु$ पद$छ । यसका 

अcत+रqत आ6थ$क बष$को समाbती पWचात ्राजAव सुधार योजनाको स@मCा ग+रVछ । 

(ग) काय,पाAलकावाट अनुगमन तथा मूMयाNकन 

काय$पा@लकाको बैठकले राजAव परामश$ स@मcतवाट BAतुत गरेका सुझावह;लाई छलफलमा eयाई आवWयक cनण$य 

गनY काय$ यस अVतग$त पद$छ । छलफलको âममा राजAव सुधार योजना तथा आय असुल= अवAथाको स@मCा 

गर= आवWयक नीcतगत तथा काय$गत cनण$य गनु$ आवWयक भएमा cनण$य ग+रVछ । 

(घ) वाPय अनुगमन तथा मूMयाNकन  

राजAव सुधार काय$योजना काया$Vवयनमा सहिजकरण गन$ चाहने संघीय मा@मला तथा सामाVय Bशासन मVzालय, 

रािwóय Bाकृcतक uोत तथा aवn आयोग, Bदेश मVzालय, दात ृcनकायह; आrदले अनुगमनको ला6ग सहयोग Bदान 

गन$ सqनेछन ्। यAतो अनुगमन Bणाल=को Aथापनाले Aथानीय सरकारको अनुगमन तथा Bcतवेदन गनY Cमतामा 
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aवकास हुनेछ । राजAव Bशासनसँग सlविVधत तèयांक वाहेक योजना काया$Vवयन BÉâयाको अनुगमन तथा 

करदाताह;को अनुभुcत सTकलन पcन अनुगमनको मूMय aव6ध हुन सqनेछ । वाòय पCबाट हुने अनुगमनबाट 

Bाbत सुझावले गाउँपा@लकाको आVत+रक uोत वoृ6धमा सहयोग पुगी गाउँपा@लकालाई aवnीय सCमता बनाउन 

सहयोग पु_नेछ । 

(ङ) काय,योजना पDरमाज,न गनु,पनS 

राजWव सुधार काय$योजना काया$Vवयन गरेको aवगतको अनुभव, àोत LयवAथापन तथा प+रचालन गदा$ आएका 

समAयाह|लाई राजAव सुधार स@मcतले aवAततृ |पमा cनय@मत छलफल गनु$ पद$छ । छलफल गदा$ भावी rदनको 

ला6ग समय सापेC बाaष$क |पमा काय$योजना प+रमाज$ गद] ल_नु पद$छ । 
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१. गाउँपा(लकाको सं/01 त प3रचय तथा हालको अव;था"
!

सं/01 त प3रचय"
!

# नामाकरण"

# घरधरु* तथा जनस01या"

# 3े5फल तथा वडा :वभाजन"

# <=स>ध ?थलहA"

म>ुय पवूा@धारको अव;था"
 

# सडक, बाटो, पलु"

# Gबजलु*$"

# खानेपानी तथा =सचंाई"

# सावMजNनक भवन तथा पवूाMधारहA"

# फोहरमलैा Qयव?थापन (फोहरको पSरमाण र Qयव?थापनको अव?था)"
 

आCथ@क अव;था"
 

# उ>योग, Qयवसाय तथा कलकारखाना"

# म1ुय QयापाSरक केXYहA"

# <ाकृNतक तथा पयMटक[य स\पदा"

२. गाउँपा(लकाको संगठन तथा राज;व Hशासन"
 

हालको संगठन संरचना"
 

# कमMचार*हAको :ववरण"

J.सं.! पद! ;वीकृत दरबOदP! पदपQुत @!
;थायी! करार!

१! ! ! ! !

२! ! ! ! !
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३! ! ! ! !

४! ! ! ! !

५! ! ! ! !

६! ! ! ! !

७! ! ! ! !

८! ! ! ! !
!

भौQतक सTुवधाहU"
 

# कायाMलयका भवनहA"

# सवार* साधन"

# फNनMचर, क\fयटुर, :<Xटर"

राज;व शाखा तथा राज;व Hशासन"
 

# राज?व शाखामा कायMरत कमMचार*हAको :ववरण"

J.सं." नाम" पद" िजXमेवारP"

१" !ी सं&गता अ&धकार.! आ&थ1क 2शासन"! लेखा तथा 
राज9व शाखा!

!

२" !ी ;द=ल.राम रे?मी! आ&थ1क 2शासन"! लेखा तथा 
राज9व शाखा!

!

३" ! ! !

!

# कायMक3 तथा कायM ?थलको पयाMf तता"

# फNनMचर, क\fयटुर, :<Xटर तथा अXय भौNतक स:ुवधाहA"

# राज?व स\बXधी डाटा बेस, राज?व <शासनमा सiटवेयर र jयसको <योग"

# क\fयटूर :व=ल0ग <णाल*को <योग"

३. गाउँपा(लकाको आय (आOत3रक तथा वा\ य) सXबOधी Tववरण"
 

# :वगत तीन आlथMक वषMहA (२०७५⁄७६, २०७६⁄७७ र २०७७⁄७८) को यथाथM आय :ववरण"

# चाल ु आlथMक वषMको (२०७८⁄७९) को अनमुाNनत⁄बजेट :ववरण र गत मpहनाको 

मसाXतस\मको यथाथM :ववरण"

# चाल ुआlथMक वषMका लाlग गाउसभाले पाSरत गरेको कर, शqुक तथा द?तरुका दरहA"
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अOय द;तावेज तथा सचूनाहU"

# NनवाMlचत पदाlधकार*हAको :ववरण"

# गाउँ सभाले पाSरत गरेको आlथMक ऐन"

# राज?वसँग स\बिXधत अXय नीNत तथा कायMuमहA"

# गाउँपा=लकाको ब?तिु?थNत :ववरण (Profile)"

# राज?व पSरचालनका लाlग भएका <भावकार* <यासहA"
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"

"#$%&'(!) :!*+,-./!%./0#!1-2-3! 4२) 
!

१. गाउँपा(लकाका आय _ोतहU तथा हालको अव;था"

J. 

सं. 

आयका Hकार" सXभावनाको 

Tववरण"
स`कलन भएको⁄ 

नभएको"
दर 

Qनधा@रणको 

अव;था"

क" कर तफ@ " ! ! !

१" भ=ूम कर (मालपोत)" ! ! !

२" स\प:w कर" ! ! !

३" सवार* कर (टाँगा, Sरxसा, अटोSरxसा, 

ईSरxसा)"

! ! !

४" घर जyगा बहाल कर" ! ! !

५" Qयवसाय कर" ! ! !

६" जडीवटु*, कवाडी र जीवजXत ुकर" ! ! !

७ :वzापन कर 
! ! !

८ मनोर{ जन कर 
! ! !

ख" अOय राज;व" ! ! !

१" ?लेट, ढु0गा, lग}ट*, वालवुा एवम ्

माटोजXय व?तकुो :वu[ "

! ! !

२" काठ, दाउरा, जराजरु*, दहwर, बहwर :वu[" ! ! !

३" वन पदैावर (सामदुाNयक वनको) :वu[बाट 

<ाf त आय 

! ! !

४ नxसापास द?तरु 
! ! !

५ Qयिxतगत घटना दताM :वल\ब शqुक" ! ! !

६ वहाल :वटौर* शqुक" ! ! !

७ पाÄकM 0ग शqुक" ! ! !

८ अ?पताल स{ चालन शqुक" ! ! !

९ फोहरमलैा Qयव?थपन शqुक" ! ! !

१० ?थानीय खानेपानी शqुक" ! ! !

११ ?थानीय :व>यतु महशलु 
! ! !

१२ केवलकार, ÅेÄकंग, कायाÄक0ग, बXजीज\प, 

जीपiलायर, पाराyलाईÇड0ग, आpद 

! ! !
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मनोर{ जन तथा साहसी खेलकुद स\बXधी 

सेवा तथा Qयवसायमा सेवाशqुक 

१३ NनमाMण, स{ चालन र Qयव?थापन गरेका 

?थानीय पवूाMधार तथा सेवामा सेवाशqुक 

(खानेपानी, :वजलु*, धारा, अNतlथ गहृ, 

धमMशाला, प?ुतकालय, सभागहृ, ढल 

Nनकास, सडक ब:w, शौचालय, पाकM , पौडी 

पोखर*, Qयायामशाला, पयMटÄकय ?थल, 

हाटबजार, पश ु वधशाला, शवदाह गहृ, 

धो:वघाट, सडक, बसपाकM , पलु, आpद) 

! ! !

१४ मqूया0कन सेवा शqुक 
! ! !

१५ दताM, अनमुNत तथा नवीकरण द?तरु 

(एफ.एम. रेÇडयो स{ चालन, ‘घ’ वगMको 

NनमाMण इजाजतप5, :व>यालय ?थापना, 

?थानीय ?तरका QयापाSरक फमM, आpद) 

! ! !

१६ ढु0गा, lग}ट*, वालवुा, ननु, माटो, 

खर*ढु0गा, ?लेट ज?ता व?तकुो सवá3ण, 

उjखनन तथा उपयोग शqुक 

! ! !

१७ वडा कायाMलय माफM त गSरने =सफाSरस तथा 

<माàणत द?तरु 

! ! !

१८ दâड जSरवाना 
! ! !

!

!
!

२. गाउँपा(लकाको ;वा(मcव वा भोगचलनमा रहेका जdगा र भवन"

J.सं." जdगा रहेको ;थान" eक.नं." 0ेfफल" हालको उपयोग" भाडा वा बहाल 

रकम (यhद 

भएमा)"

क" ;वा(मcव रहेको जdगा"

१" ! ! ! ! !

२" ! ! ! ! !

३" ! ! ! ! !

ख" भोगचलनमा रहेको जdगा"

१" ! ! ! ! !
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२" ! ! ! ! !

३" ! ! ! ! !

!

३. गाउँपा(लकाको ;वा(मcवमा रहेका भवन तथा औजारहU"

J.सं." भवन रहेको ;थान" भवनको Tववरण" हालको उपयोग" भाडा वा बहाल 

रकम (यhद 

भएमा)"

१" भवन" ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

२" मे(सन औजार" ! ! !

! ! ! ! !

 ! ! ! !

!

४. करमा आधा3रत सचूनाहU(

क) सXपTk कर सXबOधी Tववरण(

गाउँपा=लकामा दताM भएका ज\मा करदाता स01या(

गत आ.व.मा कर Nतनá करदाता स01या(

स0क=लत रकम(

ख) भवन सXबOधी Tववरण(

J.सं." घरको वगmकरण" अनमुाQनत 

स`>या"
बहालमा 

भएको 

स`>या"

औषत 

बहाल दर"

१" QयापSरक <योजनका लाlग Nन=मMत 

भवन⁄घरहA (नोट: QयापाSरक क\fलेxस, पाटã 

fयालेस, अ?पताल, कोqड ?टोर, नीिज 

:व>यालय तथा xया\पस, आpद)"

! ! !

२" औ>योlगक <योजनका भवन⁄घरहA" ! ! !

३" आवा=सय भवन⁄घरहA" ! ! !

३.१" कç ची घरहA (कç ची जोडाई तथा छाना)" ! ! !

३.२" अधM कç ची घरहA (माटोको जोडाई र कंÄuट 

वा ि?टलको छाना भएको)"

! ! !
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३.३" :पलर =स?टम नभएको पx क[ घर (Without 
RCC Frame Structure)"

! ! !

३.४" :पलर =स?टम भएको पx क[ घर (With RCC 
Frame Structure)"

! ! !

जXमा" ! ! !

!

ग) मालपोत (भमूी कर) सXबOधी Tववरण (

गाउँपा=लकामा दताM भएका ज\मा करदाता स01या(

गत आ.व.मा कर Nतनá करदाता स01या(

स0क=लत रकम(
जdगा सXबOधी Tववरण"

J.सं." जdगाको eक(सम" अनमुाQनत 

0ेfफल"
औषत मoुया`कन दर 

(मालपोत काया@लयको 

आधारमा)"

कैeफयत"

१" शहर* 3े5" ! ! !

२" आवासीय 3े5" ! ! !

३" कृ:ष 3े5" ! ! !

४" वन तथा अXय 

3े5"

! ! !

जXमा ! ! !

घ) मालपोत (भमूी कर) सXबOधी Tववरण (

गाउँपा=लकामा दताM भएका ज\मा करदाता स01या(

गत आ.व.मा कर Nतनá करदाता स01या(

स0क=लत रकम(

J.सं.( सवारP साधन( अनमुाQनत स`>या( कैeफयत(

१( अटो Sरxसा, ईSरxसा( ! !

२( ठेलागाडा, टाँगा, Sरxसा( ! !

जXमा( ! !

ङ) rयापार rयवसाय सXबOधी Tववरण(

गाउँपा=लकामा दताM भएका ज\मा करदाता स01या(

गत आ.व.मा कर Nतनá करदाता स01या(
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स0क=लत रकम (

J.सं." rयापार rयवसायको Tववरण" साना लगानी" मझौला 

लगानी"
ठूला लगानी" कैeफयत"

१" उ>योग" ! ! ! !

२" :वwीय सं?था (बèक, :वकास 

बèक, सहकार* :वमा, आpद)"

! ! ! !

३" QयापाSरक भवन, मल, Nनजी 

अ?पताल, सं?थागत कलेज 

:व>यालय "

! ! ! !

४" Çडलर तथा थोक :वuेता" ! ! ! !

५" अXय Qयवसाय" ! ! ! !

!

च) HाकृQतक _ोतजOय ब;त ुTवJt(

J.स."
उcपादन/उcखनन 

;थल सXपQतको eक(सम"
कुल उcखनन 

योdय"प3रमाण"
TवJt मoूय"

सXभाrय 

Qनकासी 

प3रमाण"

१"

 
ढु0गा"
lग}ट*"
?लेट"
वालवुा"
दहwर बहwर"
अXय"

! ! !

२"

 
ढु0गा"
lग}ट*"
?लेट"
वालवुा"
दहwर बहwर"
अXय 

! ! !

 जXमा ! ! !

!

छ) जwडबटुP, कवाडी र जीवजOत ुकर(

J.सं." व;तहुU" ईकाई" कुल स`कलन 

प3रणाम"

अनमुाQनत 

मoुय"

क" जwडवटुP जOय व;तहुU" ! ! !
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! ! ! ! !

! ! ! ! !

ख" कवाडी जOय व;तहुU" ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

ग" जीवजOतकुो हाड, (सङं, खरु, 

1वाँख"

! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

ज) बहाल TवटौरP सXबOधी Tववरण(

J.सं." सXपTkहU" ईकाई" प3रमाण" दर"

क" भवन तथा कोठाहA" ! ! !

! ! ! ! !

ख" मे=सनहA" ! ! !

! ! ! ! !

ग" सावMजNनक स\प:w" ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !
!

!

!

झ) गाउँपा(लकाले Qनमा@ण, स{ चालन तथा rयव;थापन गरेका सेवा"
!

J.सं." सेवाहU" उपल|ध 

गराईएको ;थान 

वा 0ेf"

ईकाई र 

प3रमाण"
सेवा शoुकको 

सXभावना के 

छ ?"

हालको 

अव;था 

(आय)"

१" फोहरमलैा Qयव?थापन" ! ! ! !

२" ?थानीय खानेपानी" ! ! ! !

३" :वजलु*" ! ! ! !

४" धारा" ! ! ! !

५" अNतlथ गहृ" ! ! ! !

६" धमMशाला" ! ! ! !

७ प?ुतकालय" ! ! ! !

८ सभागहृ" ! ! ! !

९ ढल Nनकास" ! ! ! !

१० सडक व:w" ! ! ! !

११ सावMजNनक शौचालय" ! ! ! !
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१२ पाकM " ! ! ! !

१३ पौडी पोखर* ! ! ! !

१४ Qयायमशाला ! ! ! !

१५ पयMटक[य ?थल ! ! ! !

१६ हाट बजार ! ! ! !

१७ पश ुबधशाला ! ! ! !

१८ शवदाह गहृ ! ! ! !

१९ बसपाकM  ! ! ! !

२० अXय पाÄकM 0ग 3े5 ! ! ! !

२१ =सफाSरश तथा 

<माàणत 

! ! ! !

२२ दताM, अनमुNत, 

न:वकरण द?तरु 

! ! ! !

२३ मqूया0कन सेवा शqुक ! ! ! !

२४ नxसापास ! ! ! !

जXमा ! ! ! !

(
"
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Tवषयगत Tव~ लेषणको नमनूा फाराम(
!

१. राज;व प3रचालन सं;थागत तथा नीQत Tव~ लेषण(

नीJत Jनधा,रणका 2े=हU! हालको अवFथा! नीJतगत सुधारको 

ला9ग सुझावहU!
क)  संगठनाXमक YयवFथा!  !
राज%व शाखाको +यव%था संगठन संरचना छ छैन?! ! !
राज%व शाखामा कुन तहका क;त दरब>द? छन ्? र 
हालको पदपू;तDको अव%था क%तो छ ?!

! !

राज%व शाखाले गनG कामका लाHग कायDIववरण छ Kक 
छैन ?!

! !

कमDचार?हLलाई उनीहLको िजQमेवार? %पR ट र TलUखत 
Lपमा Vदईएको छ छैन?!

! !

कमDचार?हLलाई आवYयक पनG %थान, फ;नDचर, 
यातायात साधन, कQ]युटर, मसल>द आVदको 
+यव%था क%तो छ?!

! !

सूचना ^IवHधको ^योगको अव%था क%तो छ? 
(स`टवेयर, एस.एम.एस., ईमेल, टेTलफोन, आVद) 

! !

कमDचार?को राज%व पcरचालन सQब>धी dमता 
Iवकासको लाHग के गcरएको छ ? 

! !

राज%व पcरचालनका लाHग वडालाई Vदईएको 
िजQमेवार? के छ ? 

! !

ख) राजFव 1शासन सZ चालनको अवFथा ! !
करदाताहLको नाम तथा कर लाf ने आधारको अTभलेख 
+यव%था क%तो छ? कर अTभलेख आवYयक पनG 
hोतहL - सQपIj, +यवसाय, सवार? साधन, Iवkापन, 
बहाल, आVद 

! !

गाउँपाTलकाको %वाTमmवमा रहेका %थायी 
सQपIjहLको Iववरण तथा सो को पcरचालन क%तो 
छ? 

! !
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कर ;नधाDरणको लाHग सQपIj वा आय वा खचD वा 
कारोवारको मूnयाoकन क;तको सVह Lपमा भएको छ 
? मूnयाoकन अनुसार कर ;नधाDरण भएको छ छैन? 

! !

चुहावट हुन सp ने सQभावनाहL के के छन ्र ;तनको 
;नय>qणको लाHग क%तो नी;त Tलईएको छ? 

! !

+यव%थाको वUखDलाप गरेमा दrडको +यव%था क%तो 
छ? 

! !

समयमा ;तनGलाई छुट र Vढलो बुझाएमा जcरवाना 
लाf ने +यव%था सबै आय hोतहLमा कसcर लागु 
गcरएको छ? 

! !

करदाताहLलाई उनीहLले ;तनुDपनG कर रकम बारे 
अHuम जानकार? गराउने +यव%था के छ र क;तको 
^भावकार? छ? 

! !

गाउँपाTलकाले ;नधाDरण गरेको कर तथा शुnकमा Hचj 
नबुझेमा गुनासो वा उजुर? गनDसp ने +यव%था के क%तो 
छ ? 

! !

राज%व शाखाको कायD ^कृया, चुहावत ;नय>qणको 
^यास, लwय तथा असुल? अव%थाको अनुगमनको 
+यव%था के छ? 

! !

सावDज;नक ;नजी साझेदार? अवधारणाको 
कायाD>वयनको अव%था क%तो छ? 

! !

ग) सूचना तथा समCवयको अवFथा ! !
करदाताहLलाई कर तथा शुnक सQब>धी जानकार? 
Vदन के क%तो कायD गcरएको छ?!
(Tशdामूलक कायDxम, ^चार ^सार, होyड Dङ वोडD, वेभ 
साईट, आVद) 

! !

करको दर ;नधाDरण तथा सTमdामा सरोकार पdहLको 
सहभाHगता क%तो छ? 

! !

राज%व परामशD सTम;त तथा अ>य सTम;तहLको 
^भावकाcरता क%तो छ ? (बैठक सo{या, ;नणDयहL 
आVद) 

! !
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राज%व असुल?मा सरोकार पdहLको सकाराmमक 
सहभाHगताको अव%था क%तो छ? 

! !

राज%व शाखालाई अ>य शाखा तथा ;नकायबाट ^ा] त 
सहयोग क%तो छ? 

! !

आयका hोतहLको अTभलेख +यव%था क%तो छ? ! !
गाउँपाTलकाको आयको आय Iववरण सावDज;नक हुने 
गरेको छ छैन? 

! !

आयको आलेप तथा मलेप हुने गरेको छ छैन? छ 
भने आएका बेLजुहL कसर? सQबोधन भएका छन?् 

! !

 
;नYकषD: गाउँपाTलकाको राज%व पcरचालनको अव%थामा सुधार nयाउनको लाHग Tलन सp ने नी;तगत 
+यव%था!

क.!

ख.!

ग.!
!
!

!

२. ;थानीय तहलाई Hा1 त आOत3रक राज;व अCधकार र प3रचालनको अव;था(

J. 

सं. 

आयका Hकार" सXभावनाको 

Tववरण"
स`कलन भएको⁄ 

नभएको"
दर 

Qनधा@रणको 

अव;था"

क" कर तफ@ " ! ! !

१" भ=ूम कर (मालपोत)" ! ! !

२" स\प:w कर" ! ! !

३" सवार* कर (टाँगा, Sरxसा, अटोSरxसा, 

ईSरxसा)"

! ! !

४" घर जyगा बहाल कर" ! ! !

५" Qयवसाय कर" ! ! !

६" जडीवटु*, कवाडी र जीवजXत ुकर" ! ! !

७ :वzापन कर 
! ! !

८ मनोर{ जन कर 
! ! !

ख" अOय राज;व" ! ! !
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१" ?लेट, ढु0गा, lग}ट*, वालवुा एवम ्

माटोजXय व?तकुो :वu[ "

! ! !

२" काठ, दाउरा, जराजरु*, दहwर, बहwर :वu[" ! ! !

३" वन पदैावर (सामदुाNयक वनको) :वu[बाट 

<ाf त आय 

! ! !

४ नxसापास द?तरु 
! ! !

५ Qयिxतगत घटना दताM :वल\ब शqुक" ! ! !

६ वहाल :वटौर* शqुक" ! ! !

७ पाÄकM 0ग शqुक" ! ! !

८ अ?पताल स{ चालन शqुक" ! ! !

९ फोहरमलैा Qयव?थपन शqुक" ! ! !

१० ?थानीय खानेपानी शqुक" ! ! !

११ ?थानीय :व>यतु महशलु 
! ! !

१२ केवलकार, ÅेÄकंग, कायाÄक0ग, बXजीज\प, 

जीपiलायर, पाराyलाईÇड0ग, आpद 

मनोर{ जन तथा साहसी खेलकुद स\बXधी 

सेवा तथा Qयवसायमा सेवाशqुक 

! ! !

१३ NनमाMण, स{ चालन र Qयव?थापन गरेका 

?थानीय पवूाMधार तथा सेवामा सेवाशqुक 

(खानेपानी, :वजलु*, धारा, अNतlथ गहृ, 

धमMशाला, प?ुतकालय, सभागहृ, ढल 

Nनकास, सडक ब:w, शौचालय, पाकM , पौडी 

पोखर*, Qयायामशाला, पयMटÄकय ?थल, 

हाटबजार, पश ु वधशाला, शवदाह गहृ, 

धो:वघाट, सडक, बसपाकM , पलु, आpद) 

! ! !

१४ मqूया0कन सेवा शqुक 
! ! !

१५ दताM, अनमुNत तथा नवीकरण द?तरु 

(एफएम रेÇडयो स{ चालन, घ वगMको NनमाMण 

इजाजतप5, :व>यालय ?थापना, ?थानीय 

?तरका QयापाSरक फमM, आpद) 

! ! !

१६ ढु0गा, lग}ट*, वालवुा, ननु, माटो, 

खर*ढु0गा, ?लेट ज?ता व?तकुो सवá3ण, 

उjखनन तथा उपयोग शqुक 

! ! !
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१७ वडा कायाMलय माफM त गSरने =सफाSरस तथा 

<माàणत द?तरु 

! ! !

१८ दâड जSरवाना 
! ! !

 
मा9थ उMले\खत बाहेक कुनै थप आCतDरक राजFव उठाएको भएमा सो को aववरण:!

क.!

ख.!

ग.!
!

आCतDरक आय उठाउन सb ने तर हालसcम नउठाएका आय Aशष,कहU तथा सो को पDरचालन गनS 

उपाय:!

सcभाYय भए पJन हालसcम 

नउठाएका आय Aशष,कहU!
लागु नहुनुको कारण! पDरचालन गनS उपाय!

& & &

& & &

& & &

& & &
!

कर तथा शुMकको दरमा दे\खएका कमी कमजोरe तथा सुधारको उपाय!

दर रेट Jनधा,रणमा कमी 

कमजोरe दे\खएका आय 

Aशष,कहU!

कारण! सुधार गनS उपाय!

& & &

& & &

& & &

& & &

!
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व;तगुत Tव~ लेषणको नमनूा फाराम(
 
आय"शीष,कहU आव$यक सूचना" सूचनाको सcभाYय fोतहU"

भूTम कर (मालपोत)" जfगाको dेqफल तथा उपयोग" मालपोत कायाDलय"
सQपIj कर" सQपIj धनी तथा ;नजको नाममा रहेका 

जfगा तथा संरचना"
%थानीय तह, मालपोत कायाDलय, 
सभGdणहL"

+यवसाय कर" उ~योग +यवसायका सo{या ^कृ;त 
सVहत"

%थानीय तह, घरेलु तथा साना 
उ~योग कायाDलय, +यवसा;यक 
सoघ संगठनहL"

सवार? कर" गाउँ dेqमा रहेका सवार? साधनहL" यातायात +यव%था कायाDलय"
बहाल Iवटौर? शुnक" भाडामा Vदएको जfगाको dेqफल र भाडा 

दर"
%थानीय तह"

घर जfगा बहाल कर" भाडामा Vदईएका घरहL तथा ^चTलत 
दर"

कर कायाDलय, जनगणना तथा 
सवGdणहL"

Iवkापन कर" गाउँ dेqमा रहेका Iवkापन पाट?हL" %थानीय तह"
मनोरÅ जन कर" गाउँ dेqमा रहेका Tसनेमा हलहL" %थानीय तह"
सवार? पाKकD ङ शुnक" पाKकD ङ dेqको dेqफल तथा सवार? ̂ वेश 

सo{या"
%थानीय तह तथा %थलगत 
सवGdण"

खानेपानी महशुल" धारा सo{या तथा पानीको उपयोग" Iवतरण पcरमाण, Tमटर cरyडङ"
Iव~युत महशुल" Tमटर सo{या तथा Iवजुल?को उपभोग" Iवतरण पcरमाण, Tमटर cरyडङ"
फोहरमैला +यव%थापन 
शुnक"

सेवा Tलनेको सo{या" गाउँपाTलका, सेवा ^दायक"

ढल ;नकास सेवा 
शुnक"

सेवा Tलनेको सo{या" गाउँपाTलका, सेवा ^दायक"

हाटबजार सेवा शुnक हाटबजार dेqको dेqफल %थलगत सभGdण"
पशु वधशाला सेवा 
शुnक 

औषत पशु वध सo{या %थलगत सभGdण"

सावDज;नक संरचना 
ममDत सQभार शुnक 

^mयd सेवा Tलनेको सo{या %थानीय तह"

भाडा तथा बहाल भाडा बहालमा Vदएको पसल, घर तथा 
^चTलत भाडा 

%थानीय तह"
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मेTसन तथा औजार 
भाडा 

भाडामा Vदएको मेTसन तथा औजार र 
^चTलत भाडा 

%थानीय तह"

ताल, पोखर? तथा 
जfगा भाडा 

ताल, पोखर? तथा जfगाहLको सo{या 
तथा dेqफल तथा ^चTलत भाडा 

%थानीय तह 

^ाकृ;तक hोत ;न%काशन पcरणाम EIA ^;तवेदन, %थलगत सभGdण 
 

कुल आय सcभाYयता पgहचान (Aशष,कगत Uपमा aव$ लेषण गनS)!

aववरण! सNhया! औषत कर वा शुMकको 

दर!
सcभाYय रकम!

ठूला! ! ! !

मझौला! ! ! !

साना! ! ! !

कुल आय सQभा+यता! ! ! !

!

खुद आय सcभाYयता पgहचान !

aववरण! रकम!
कुल आय सQभा+यता! &

खुद आय सQभा+यता: करको दायरामा nयाउन सKकने (कुल सQभा+यताको 
... ^;तशतले हुने रकम)!

&

 
खुद आय सcभाYयता पgहचान (आय ठेb का)!

aववरण! रकम!
कुल आय सQभा+यता! &

करको दायरामा nयाउन सKकने (कुल सQभा+यताको ... ̂ ;तशतले हुने रकम)! &
घटाउने, ठेकेदारको ओभरहेड खचD (आयको १५ ^;तशतले हुने रकम) &

घटाउने, ठेकेदारको नाफा (आयको १० ^;तशत) &

खुद आय सcभाYयता (1ारिcभक ठेb का अNक) &
 
Jन$कष,:!

सcभाYयता पgहचान पJछ आय 

सNकलनमा ठूलो खाडल (GAP) 

दे\खएका आय Aशष,कहU!

खाडल ठूलो हुनुको कारण! समाधानका उपायहU!
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& & &

& & &

& & &

& & &
 
& &
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/fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf th'{df d:of}bf k|:t'tLs/0f tyf k|df0fLs/0f sfo{zfnfsf emnsx? 
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/fhZj ;'wf/ sfo{of]hgf th'{df d:of}bf k|:t'tLs/0f tyf k|df0fLs/0f sfo{zfnfsf dfOGo"6 
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;0?:AD.(Q:(!RS!529(:TUVW-, 
 
 

J.सं. प�ृठपोषण +यास  

१ सlपan करको दर कसर= cनधा$रण गनY ग+रएको 

छ र दर cनधा$रण गनY उपयुqत आधार के हुन 

सqछ भVने aवWलेषण गरेको पाइएन। भौगो@लक 

rहसाबले aवकट गाउँपा@लकाले सlपan करको 

सु|वात गदा$ के कAता आधारमा सlपan 

मूeयाTकन गनY भVने aवषय सुधार योजनामा 

समेrटनु आवWयक छ। राजAव cतन$ सqने Cमताका 

आधारमा करको दर तोqनुपनY aवषयसमेत सुधार 

योजनामा समेrटनु @लनुपद$छ। उदाहरणको ला6ग 

दगु$म पा@लकाह|मा सlपnी कर लगाउँदा करदाताले 

cतन$ सqने वा नसqने भVने aवषय aवWलेषण हुनु 

पद$छ।  

गा पा को आ6थ$क ऐनलाई आधार मानेर तयार 

ग+रएको हो । सो ऐनमा BÜयेक वडामा BÜयेक टोलको 

@भVदा @भVदै मूeयांकन कायम गरेको छ । सुaवधा 

सlपVन टोलको मूeयांकन बढ= र दगु$म तथा कम 

सुôबधा भएको टोलको कम दर cनधा$रण गरेको छ । 

यसर= cनधा$रण गदा$ आवा@सय, कृaष, बगर अनुसार 

मूeयांकन फरक फरक गरेको छ । सोह= ऐनको 

दरलाई औसत कायम गर= तयार ग+रएको छ । 

 

२ घर बहाल कर र Lयवसाय कर कcत पा@लकामा खासै 
सlभावना नभएकाले सुझाव ग+रएका सबै Éâयाकलाप 
काया$Vवयन हुन सqने देfखदैँन।  

यस गा पा नगर उVमुख गा पा भएको र लोथर र 

मनहर= लगायतका बजार Cेz भएको कारणले 

सlभावना देfखVछ । तथापी आवा@सय तथा अVय 

बहालकरमा संसोधन ग+र अिVतम |प rदइएको छ । 

३ Aथानीय तहले आफूले Bदान गनY सेवालाई छ+रतो 

ढTगबाट aवoयुतीय मा\यम Bयोग गर= Bदान गनY 

र सो सेवासँग आबoध गर= सेवा दAतुर संकलन गन$ 

सqने सlभावनालाई उजागर गदा$ सुधार योजना बढ= 

काया$Vवयन हुने देfखVछ।  

सुधारका पCह| @शष$कमा सो बारेमा उeलेख गर= 

लागु गन$ सुझाव rदइएको । जAतैः कlbयुटर 

सáटवेयरमा आधा+रत aव@लTग Bणाल=लाई अcनवाय$ 

गनY, सुचना Baव6धको Bयोग गर= कर Bशासन र 

अVय aवच आपसमा आवoध गराइ सरल=कृत गनY, 

कर रकम @सधै बैक खातामा जlमा हुने Bणाल=को 

aवकास गनY आrद । 

४ Aथानीयतहमा पूवा$धार उपयोग शुeक प+रचालन गनY 

सlभावना अrहले नै Lयवहा+रक छैन। राजAव सुधार 

योजना बनाउँदा कर प+रचालन गन$ सÉकने 

सlभावनाको aवWलेषण कम भएको देfखयो। 

कानुनबमोिजम करारोपण गन$ सÉकने भए पcन 

Lयवहारतः लागू गन$ नसÉकने aवषयलाई 

काय$योजनामा राîु आवWयक देfखदैँन।  

काय$ योजनामा समाबेश ग+रएको छैन । 

सो बापत कुनै रकम आlदानीमा उeलेख ग+रएको 

छैन । 

५ Lयवसाय कर र Lयवसाय रिजwóेसन दAतुर का 

नाममा öोकर वा शुeक लगाउने गर= सुधार योजना 

बनाउनु हँुदैन। Lयवसाय दता$ र नवीकरण बापत ्

माz Lयवसाय दता$ करवा शुeक लगाउने aवषयमा 

यी Aपwट हुनुपनY देfखVछ। 

Lयवसाय कर र रिजwóेसन कर दोहोरो |पमा BAताव 

ग+रएको छैन । पुराना Lयवसायीलाई Lयवसाय कर 

र नयाँ तथा दता$ नभएका Lयवसायलाइ रिजwóेसन 

गन$को ला6ग शुeक BAताव ग+रएको छ । सवै 

BAतावमा पrहलो वष$ BAताव गरेको ६५ Bcतशत माz 

दायरामा आउने अनुमानका आधारमा योजना 

बनाइएको छ । 



95 
 

६ कुनै पा@लकाह;को Aथाcनय सlभावनाका आधारमा 

राजAव सुधार योजना बVनु पनYमा एउटै ढाँचा र 

Éâयाकलापमा सुधार योजना बनाएको देfखयो। 

उदाहरणकोला6ग कcतपय गाउँपा@लकामा ढंुगा 6गट= 

र बालुवा जAता नद=जVय पदाथ$ बाट ठुलो राजAवको 

सlभावना छ भने ठूला शहर= Cेzमा aवäापन 

करबापत उeलेखनीय राजAव Bाbत गन$ सÉकVछ। 

यसर= पा@लकाको सlभावनालाई उजागर गनY गर= 

सुधार योजना बVनु पनY देfखVछ। 

पा@लका अनुसारको सlभावनालाई थप BAट पा+रएको 

छ । 

७  घर बहाल कर र सlपan करमा Aवयं घोषणा गनY 

aव6धका aवषयमा अ\ययन भएको पाइएन। घरबहाल 

करको दर Lयवसाcयक र संAथागत को हकमा बढ= 

दर र आवा@सयको हकमा कम गनु$ उपयुqत हुदैन। 

यो घरबहाल  rदने ëयिqतको आएमा ला_ने भएकाले 

अलग अलग गनु$ zrुटपूण$ हुVछ। कcतपय पा@लकामा 

अलग अलग गनY गर= सुधार योजनाले rदएको 

सुझाव Lयqत छैन। 

बहाल करको दर समान १० Bcतशत कायम ग+रएको 

छ । करको Aवयं घोषणा र समयमै भुqतानी 

सlबVधी थप ग+रएको छ । 

८ करका दर र आधार तोqदा cछमेकI Aथानीय तहसंग 

समVवय गनY aवषयलाई समेत सबै Aथानीय तहको 

राजAव सुधार योजनामा समावेश गनु$पद$छ।  

सुधारका पCह|मा सो कुरा समेrटएको छ । 

तुलनाÜमक |पमा हेदा$ करका दरमा धेरै अVतर 

भएको पाइदैन । 

९ सुधार योजनामा समावेश भएका Éâयाकलापह| 

Lयबहा+रक भVदा बढ= सैoधािVतक भएकाले Aथानीय 

तहबाट काया$Vवयन हुने ôबषयमा आशंका छ।  

Éâयाकलापह| Lयवहा+रक बनाइएको छ । कर 

काया$Vवयनमा सÉâयता हुनु पनY नै हुVछ । सहज 

|पमा कर cतन$ आउने वातावरण cनमा$ण गन$ ज|र= 

छ । सोको ला6ग केह= सुझावह| समेrटएको छ । 

उठेको रकमको पारद@श$ता र Üयसको Bयोजन कहाँ 

भयो भVने BAट जानकार= Bदान गनY हो भने 

काया$Vवयनमा कrठनाइ आउदैन । जानकार= तथा 

जनचेताना rदने खालका काय$âमह|÷@शaवरह| 
सìचालन गनु$ आवWयक छ । जुन Bयोजनबाट कर 

उठाइएको हो सोह= Bयोजन अनुसारको Cेzको 

AतरोVनती गन$मा अ6धकांश रकम खच$ ग+रनु पद$छ 

। Üयसो भएमा आगामी rदनमा कर स$कलन काय$ 

सहज हने हुVछ । अLयवहा+रक लागेमा सुधार गद$ 

जानु उ6चत हुVछ । 

१०  Bदेश सरकार र  संघीय सरकारले दर तोqने र 

संकलन गनY तर Aथानीय तहलाई समेत बाँडफाँड 

हुने करह|मा Aथानीय तहले गनु$पनY भू@मकामा 

राजAव सुधार योजना मौन  छ।  

Aथानीय तहको भू@मकालाइ समेrटएको छ । 
 
  

 
 

 


