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पररच्छेद एक - पररर्र् 

 

१. पषृ्ठिलूम 

नेपािको संववधान जारी िएसंगै मिुकुमा संघ , प्रदेश र स्थानीर् तह गरर तीन तहका सरकारका शाशन 
प्रणािी कार्यन्र्नमा छन। वविीर् संघीर्तािे तहगत सरकारको आलथयक लनणयर्सँग सरोकार राख्न ेगदयछ 
जसको मूि िक्ष्र् जवहिे पलन आम नागररकको सम्बदृ्धी नै हो । प्रिावकारी ढंगिे शासन सन्र्ािनको 
िालग संववधानमा नै हरेक तहका सरकारका काम , कतयव्र्, अलधकार र शजम्मवेारीहरु वाँडफाँड गररएको 
छ । र्स सन्दियमा संववधनिे नै लबिीर् संघीर्ताको आधारशशिा खडा गरर सबै तहका सरकारको िालग 
एकि र साझा अलधकारका सूर्ी अनसुार राजस्व संकिन र खर्यको शजम्मेवारी समु्पेको छ । र्सरी 
तीनै तहको सरकारसंग काननु बनाउने, बजेट तथा र्ोजना तर्ार गने र आफ्न ैस्रोत पररर्ािन गने 
काननुी अलधकार लनवहत रहेको पाईन्छ ।तसथय सबै स्थानीर् तहहरुिे समान वकलसमिे करको दर तोक्न े
,संस्थागत र मानव क्षमता लनमायण गरर आफ्न ै राजस्व श्रोतहरुको प्रिावकारी पररर्ािन गनय सकेमा 
जनताका र्ाहाना तथा आवश्र्कताहरु पररपूलतय गनय सहज हनुे देशखन्छ । 

 

नेपािको संववधानको अनसूुर्ी ८ स्थानीर् तहको  एकि अलधकारहरुको सूर्ी रहेको छ, जसमा २२ 
वटा अलधकारहरुिाई समावशे गररएको छ।जसको बदुाँ नं ४ मा स्थानीर् कर ( सम्पती कर, घर 
बहाि कर,घर जग्गा रशजस्रेसन शलु्क, सवारी साधन कर),सेवा शलु्क दस्तरु, पर्ायटन शलु्क,लबज्ञापन 
कर,व्र्वसार् कर,िलूम कर, िलूम कर( मािपोत),दण्ड जररवना,मनोरन्जन कर, मािपोत संकिन रहेका 
छन ।उक्त संबैधालनक व्र्वस्था अनरुुप स्थानीर् तहहरुिे मिुत दईु प्रकारका श्रोतहरु कर र गैरकर 
पवहर्ान गरर कर तथा शलु्क लनधायरण तथा संकिन गरर आफ्नो आवश्र्कता अनसुार खर्य, दैनीक 
कार्य सन्र्ािन तथा सेवा प्रवाहा गनय सक्न ेप्रवधान रहेको छ । र्सै गरर संघ , प्रदेश र स्थानीर् 
तहिे राजस्व संकिन गने , राजस्व वाँडफाँड गनय सम्वशन्ध व्र्स्थाको िालग स्थानीर् सरकार सन्र्ािन 
ऐन २०७४ , अन्तरसरकारी वविीर् व्र्वस्थापन ऐन २०७४, राविर् प्राकृतीक श्रोत तथा वविीर् 
आर्ोग ऐन २०७४ िगार्त संघीर् ऐन , प्रदेशशक ऐन र सम्वशन्धत स्थानीर् तहको ऐन लनर्महरुमा 
समेत थप व्र्वस्था िएको देशखन्छ ।  

 

लसलमत साधन र श्रोतहरु मारै िएको हाम्रो मिुकुमा पूजँी लनमायण (capital formation) ठूिो समस्र्ाको 
रुपमा देशखन्छ ।जन आकाँक्षाहरु धरै छन, लसलमत साधन र श्रोतहरुबाट ववकासका हरेक पक्षहरुिाई 
सम्वोधन गनय परेको अवस्था छ ।र्स्तो अवस्थामा स्थानीर् तहिे कर राजस्वको दर लनधायरण, संकिन 
तथा बदृ्धी के कसरी गने िने्न सम्वन्धमा लनशित र्ोजना तजुयमा गरर कार्ायन्वर्न गनय सकेमा श्रोतको 
अिाव बाट ववकास लनमायणमा देखा पने बाधा र  कठीनाईबाट छुटकरा पाउन सक्न ेदेशखन्छ ।र्सका 
िालग स्थानीर् तहको राजस्व सधुार गनुय पने अवस्थािाई ध्र्ानमा राशख संघीर् मालमिा तथा सामान्र् 



प्रशासन मन्रािर्िे स्थानीर् सरकारहरुको राजस्व प्रिावकारी संङ्गकिन, पररर्ािन तथा 
व्र्वस्थापनिाई उच्र् प्राथलमकतामा राख्दै राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाका िालग सहजीकरण गनय 
प्रद्श तथा स्थानीर् शासन सहर्ोग कार्यक्रम माफय त प्रववलधक तथा आलथयक सहार्ता उपल्व्ध गराउदै 
आईरहेको छ ।अतः गण्डकी प्रदेश प्रशशक्षण प्रलतष्ठानको समन्वर् , सहशजकरण र प्रववलधक सहर्ोगमा 
र्स थासाङ गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना लनमायण गनयको िालग परामशय दाताको रुपमा 
हिेसी ररसर्य एण्ड कन्सल्टेन्सी, िलितपरु छनौट िई र्स कार्यको सम्पूणय शजम्मेवारी बहन गरररहेको 
छ । 



 

२. औशर्त्र् 
नेपािको संववधान (िाग १९) िे स्थानीर् आलथयक कार्यप्रणािीको व्र्वस्था गरेर सोही िागको धारा २२८ 
को उपधारा १ मा काननु बमोशजम बहेक स्थानीर् तहमा कुन ैकर िगाउन, उठाउन वा ऋण लिन पाईन े
छैन िलन स्पष्ट पारेको छ िने उपधारा २ मा स्थानीर् तहिे आफ्नो अलधकार के्षर लिरको लबर्र्मा राविर् 
आलथयक नीलत बस्त ुतथा सेवाको ओसार पसार, पूजँी तथा श्रम बजार, लछमकेी प्रदेश वा स्थानीर् तहिाई 
प्रलतकुि नहनुे गरर कानून बनाई कर िगाउन सक्ने व्र्वस्था गरेको छ । स्थानीर् तहहरुिे राजस्व 
अलधकारको प्रर्ोग गरर कर तथा गैरकर िगाउन सक्ने व्र्वस्था अनरुुप राजस्व,कर, शलु्क र दस्तरु िगाउन 
सक्ने छन ।स्थानीर् सरकारिाई वविीर् रुपमा वि बनाउने स्थानीर् सरकारको खर्य व्र्वस्थापन गने 
स्थानीर् तहमा ववकास लनमायण कार्य सन्र्ािन गने तथा स्थानीर् तहमा वविीर् हस्तान्तरणिाई व्र्वशस्थत 
गररनकुो साथै स्थानीर् सरकारिे कर िगाउदा बैज्ञालनक करका आधारितू मान्र्ताहरुका आधारमा कर 
करदातािे लतनयसक्ने क्षमता र कर प्रणािी समानता र न्र्र्मा आधाररत रहने गरर स्थापना गनय सरि , 
पारदशी र लमतव्र्र्ी हनुे गरर कर िगाउन साथै नागररकिाई सवुवधा हनु ेगरर अशिु गनय स्वेशच्छक रुपमा 
कर लतनय प्ररेरत हनुे वतावरण सजृना गनय र कर िगाउँदा  करको आधार, करको दर र लतनय सक्ने अवलध 
लनशित गनय स्थानीर् सरकारको आन्तररक राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको लनमायण अपररहार्य छ ।नेपािको 
संववधानको धारा २२९िे स्थानीर् संशन्र्त कोर्को व्र्वस्था गरेको छ । 

स्थानीर् तह वविीर् रुपमा आत्मलनियर निएसम्म संघीर् प्रणािी बलिर्ो नहनु े फिस्वरुप स्थानीर् तह 
स्वार्िता कमजोर हनु पगु्दछ र संघीर् सरकार मालथ िर पनय पने िएकोिे संघीर् सरकारिाई थप िार 
पदयछ ।स्थानीर् तहमा जनवप्रर् हनु खोज्न ेप्रबिृीिे कर निगाउन ेवा दरमा पलन समसामवर्क प्रर्ाश नगदाय 
र्सिे बहआुर्लमक असर पने हनु्छ ।र्स वकलसमको प्रबिृीिाई लनरुसावहत गदै जान ुआजको आवश्र्कता हो 
। खास गरेर स्थानीर् तहमा करका आधारहरुबारे र्थाथय,प्रर्ाप्त सूर्ना, तथ्थर्ाङ्कहरुको बारेमा पालिकामा कर 
लतने करदाताहरु बीर् पारदशी तररकािे र्ोजना वनाई जवाफदेवहताको समते व्र्वस्था गररन ुपछय । स्थानीर् 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ लिर रहेर बनाइएको र्स राजस्व सधुार कार्यर्ोजनािे र्स पालिकको राजस्व 
क्षमताको  पवहर्ान गनय समते महत्वपूणय िलूमका लनवायह गरेको छ । र्सिे प्रिावकारी ढंगिे राजस्व सङ्किन 
गनय गाउँपालिकािाई थप मद्दत परु् र्ाउँछ िने्न ववश्वास गररएको छ । साथै र्स अध्र्र्नबाट तर्ार गररएको 
राजस्व सधुार कार्यर्ोजना नेपाि सरकार र राविर् प्राकृलतक स्रोत तथा लबिीर् आर्ोगको िालग स्थानीर् 
तहिाई उपिब्ध गराउने समानीकरण अनदुान सम्बन्धी मापदण्ड र सन्दिय समाग्रीको रुपमा समेत उपर्ोगी 
हनुसक्ने अपेक्षा गररएको छ ।  

स्थानीर् तहको राजस्व सम्वशन्ध नीलत तथा काननु तजुयमा, करका दर लनधायरण एबं दार्रा बारे ववश्लरे्ण गरर 
राजस्वको अनमुान गने र राजस्व सधुारको िालग परामशय ददने कार्यिाई मागय दशयन गने काम र्स राजस्व 



सधुार कार्यर्ोजनािे गने गदयछ।स्थानीर् राजस्व अथायत स्थानीर् आन्तररक आर् (Local Own Source 

Revenue) मा स्थानीर् तहिे उठाएको कर र गैरकर राजस्व समावेश हनुे हनुािे राजस्व सधुार कार्यर्ोजना  

( Revenue Improvement Action Plan ) को महत्वपूणय िलूमकािे र्सको औशर्त्र्िाई प्रमाणीत गदयछ । 

३. अध्र्र्नको उद्दशे्र् 
र्स कार्यक्रमको मखु्र् उदे्धश्र् थासाङ गा.पा.को प्रिावकारी राजस्व संकिन तथा पररर्ािनका सझुावहरु 
सवहतको लर-बवर्यर् राजस्व सधुार कार्यर्ोजना/प्रलतवदेन तर्ार गनुय रहेको छ ।र्स उद्दशे्र् प्राप्तीको िालग 
देहार् अनसुारका सहार्क उद्देश्र्हरु लनधायरण गररएका छन । 

• थासाङ पालिकाको आन्तररक आर् तथा राजस्व सम्वन्धी वैधालनक तथा काननुी प्रवाधानहरुको 
समीक्षा गने । 

• थासाङ गाउँपालिकाको आन्तररक आर् तथा राजस्वको वतयमान अवस्था र श्रोतहरुको ववश्लरे्ण तथा 
िेखाजोखा गने र बदृ्धीका सम्िावनाहरु पवहर्ान गने । 

• थासाङ गाउँपालिकाको बैज्ञालनक ढंगिे आगामी ३ बर्यको शशर्यकगत राजस्व अनमुान तथा प्रके्षपण 
गने । 

• थासाङ पालिकाको आन्तररक राजस्व सधुार रणनीलत तथा प्रिावकारी राजस्व प्रशासनका िालग 
कार्यर्ोजना लनमायण गरर कार्ायन्वर्न गने । 

४. र्ोजना तजुयमा ववलध र प्रवक्रर्ा  
र्स राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यका िालग  ववलिन्न सन्दिय समाग्रीहरूको अध्र्र्न, तथ्र्ाङ्क तथा 
सूर्ना सङ्किनको िालग आवस्र्क फारामहरूको ववकास, अलिमूशखकरण कार्यक्रम तथा कार्यशािा गोष्ठी 
िगार्तका समावेशी र सहिालगतामूिक छिफिको सारांशको अध्र्र्न, तथ्र्ाङ्क सङ्किन तथा लबश्लरे्ण जस्ता 
ववलध र प्रवक्रर्ाहरू अविम्बन गररएको लथर्ो । अध्र्र्नको क्रममा अविम्बन गररएका ववलधहरूको संशक्षप्त 
ब्र्ाख्र्ा ति गररएको छ: 

४.१.१ सन्दिय सामग्री सङ्किन तथा अध्र्र्न  
अध्र्र्न कार्यको पवहिो र्रण लबज्ञहरूबाट लबलिन्न स्रोत समग्रीहरूको सङ्किन तथा पनुराविोकन गररएको 
लथर्ो । र्स क्रममा अध्र्र्न तथा पनुराविोकन गररएको मखु्र् समग्री देहार् अनसुार रहेका छन:् 

✓ नेपािको संववधान 

✓ स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

✓ अन्तर सरकारी लबिीर् व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

✓ आलथयक कार्यववलध तथा लबिीर् उिरदार्ीत्व सम्बन्धी  ऐन, २०७६ 

✓ थासाङ गाउँपालिकाको आलथयक ऐन, २०७७/078 



✓ थासाङ गाउँपालिकाको बावर्यक र्ोजना, कार्यक्रम तथा बजेट, २०७८ 

✓ गाउँपालिका तथा नगरपालिकको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बन्धी ददग्दशयन, नेपाि सरकार 
संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्, २०७६ 

✓ Municipal Finance, A hand book for local government, The world Bank. 
 

४.१.२ तथ्र्ाङ्क एवम ्सूर्ना सङ्किन 
अध्र्र्नको लनशम्त आवस्र्क तथ्र्ाङ्क एवम ् सूर्नाहरू सङ्किनको लनलमि अनसूुर्ी १ मा उल्िेख िए 
बमोशजमका फाराम प्रर्ोग गरी गाउँपालिका पदालधकारीहरू, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, िेखा तथा राजस्वका 
कमयर्ारीहरूसँग छिफि एवम ्अन्तरवक्रर्ा गरेर आवस्र्क तथ्र्ाङ्क एवम ्सूर्नाहरू सङ्किन गररएको लथर्ो। 

 थासाङ गाउँपालिकाको बस्तगुत वववरण, २०७६ 

 वतयमान राजस्व प्रशासनको अवस्था (संगठन संरर्ना, कमयर्ारी, राजस्व असिुी तथा िौलतक सवुवधा 
आदद) 

 राजस्व पररर्ािनको िालग अबिम्वन गररएका नीलतगत व्र्वस्थाहरू 

 आन्तररक आर् सङ्किनको अवस्था, स्रोत, क्षेर, तथा दर सम्बन्धी लबस्ततृ वववरण 

 आन्तररक आर् सङ्किनको सम्िाववत नर्ा ँ क्षेरहरू सम्बन्धी तथ्र्ाङ्क एवम ् सूर्ना सम्बशन्धत 
तथ्र्ाङ्क, सरोकारहरू सँगको छिफि, स्थिगत भ्रमण तथा अविोकन  

 

४.१.३ जनपरामशय एवम ्कार्यशािा आर्ोजना 
राजस्व संिाव्र्ता अध्र्र्न तथा सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यका िालग हिेसी ररसर्य एण्ड कन्ल्टेन्सी प्रा. 
लि.को प्राववलधक टोिी २०७९ बैशाख 9 र १० गते गते थासाङ गाउँपालिकामा उपशस्थत िई 
गाउँपालिकाका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष,  प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत र सम्बशन्धत कमयर्ारी तथा सरोकारवािासँग 
परामशय गररएको लथर्ो । सो परामशयमा स्थानीर् राजस्व संिाव्र्ता अध्र्र्न तथा राजस्व सधुार र्ोजना तजुयमा 
कार्यक्रम संर्ािनको ढाँर्ा, अध्र्र्न तथा र्ोजना तजुयमा ववलध तथा प्रवक्रर्ा, अपेशक्षत उपिशब्ध र सूर्ना 
वववरण आदद बारे छिफि गररएको लथर्ो । पालिकाकोो उपाध्र्क्ष तथा गाउँपालिकाका राजस्व परामशय 
सलमलतका संर्ोजक श्री वािकुमारी शेरर्न अध्र्क्षता गनुय िएको कार्यक्रमको उद्घाघाटन गाउँपालिकाका 
अध्र्क्ष तथा कार्यक्रमका प्रमखु अलतथोी पालिकाका अध्र्क्ष श्री बदु्धी प्रसाद शेरर्निे गनुय िएको लथर्ो। 
कार्यक्रममा थासाङ गाउँपालिकाका प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत श्री नागेन्र सबेुदी पालिकाको आलथयक, 
सामाशजक अवस्थाका बारेमा प्रकाश पनुय िएको लथर्ो िने सहजकताय द्वर् श्री प्रकाशर्न्र पौडेि र परुुर्ोिम 
खलतवडािे राजस्वका ववलिन्न अवर्वहरू तथा कार्यर्ोजना लनमायण एवं कार्ायन्वर्न प्रकृर्ाका बारेमा 
सहजीकरण गनुय िएको लथर्ो । 



सहिागीहरूिाई लबलिन्न समहुहरूमा लबिाजन गरेर समहुगत रुपमा राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा 
तर्ार गनय िगाई पूणयसरमा सोको प्रस्तलुत गररएको लथर्ो । पूणय सरबाट प्राप्त सझुावहरूिाई समेत राजस्व 
सधुार कार्यर्ोजनामा समावशे गररएको लथर्ो । सम्पशि कर व्र्वसार् कर, घर जग्गा बहाि कर, प्राकृलतक 
स्रोत लबक्री तथा लनकासी शलु्क दर लनधायरण, प्रके्षपण र असिुी प्रवक्रर्ा बारेमा सहिागीहरूिाई अभ्र्ास समेत 
गराइएको लथर्ो । समहु छिफिका िलग बनाइएका समहुहरू र्स प्रकार रहेका लथए: 

✓ सम्पशि कर/िलूमकर सम्बन्धमा राजस्वका शीर्यकगत दर, दार्रा र प्रके्षपण सम्बन्धी छिफि  सबै 
सहिागीहरूका बीर् 

✓ समहु १: घरजग्गा बाहाि कर र पूवायधार उपर्ोग शलु्क राजस्वको प्रवक्रर्ा र सधुार कार्यर्ोजना 
✓ समहु २: व्र्वसार्/कर लबर्र्मा राजस्वको प्रके्षपण र सधुार कार्यर्ोजना सम्बन्धी छिफि  
✓ समहु ३: प्राकृलतक स्रोत लबक्री तथा लनकासी शलु्क सम्बन्धी प्रके्षपण र सधुार कार्यर्ोजना सम्बन्धी 

छिफि । 

४.१.४ तथ्र्ाङ्क लबश्लरे्ण तथा प्रलतवेदन तर्ारी 
र्स प्रलतवदेन तर्ारीको लसिलसिामा समूहगत छिफि र लबलिन्न दस्तवजेहरू अध्र्र्नबाट प्राप्त तथ्र्ाङ्क तथा 
सूर्नाहरूिाई लबश्लरे्ण गररएको छ । गाउँपालिकाबाट प्राप्त िएका सझुावहरू तथा सूर्नाहरूिाई व्र्वशस्थत 
गरी लबलिन्न तालिकाहरूमा प्रस्ततु गररएको छ । सम्पशि कर िगार्त अन्र् करहरूको वतयमान अवस्था र 
प्रके्षपण सम्बन्धी लबस्ततृ वववरण उल्िेख गररएको छ । मस्र्ौदा प्रलतवदेनमा गाउँपालिकाका 
अलधकारीहरूसँगको परामशयबाट प्राप्त सझुावहरू समावशे गरी अशन्तम प्रलतवेदन तर्ार गररएको छ ।  

१.५ प्रलतवेदनको ढारँ्ा  
र्स प्रलतवदेनमा आठ वटा पररच्छेदहरू रहेका छन ्।  

➢ पररच्छेद एकमा समग्र अध्र्र्नको पररर्र्, 

➢  पररच्छेद दईुमा गाउँपालिकाको संशक्षप्त पररर्र्, 

➢ पररच्छेद तीनमा स्थानीर् तहको राजस्व अलधकार तथा आर् सम्िाव्र्ता 

➢ पररच्छेद र्ारमा आन्तररक आर् सम्िावना ववश्लरे्ण,  

➢ पररच्छेद पाँर्मा राजस्व सधुार कार्यर्ोजना,  

➢ पररच्छेद छ मा आगामी ३ वर्यको आर् प्रके्षपण  

➢ पररच्छेद सातमा आपेशक्षत नलतजा र  

➢ पररच्छेद आठमा अनगुमन तथा मूल्र्ांकन िाई राशखएको छ। 



१.६ अध्र्र्नका सीमाहरु 
गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना लनम्नअनसुारका सीमामा रहेर तर्ार गररएको छः 

✓ र्स अध्र्र्न लबशेर् गरी गाउँपालिकाको कार्ायिर्बाट प्राप्त दस्तावेजहरू, गाउँपालिकाका 
पदालधकारीहरू तथा सम्बशन्धत कमयर्ारीहरू र अन्र् सरोकारवािाहरूबाट प्राप्त सरु्ना र छिफिका 
आधारमा तर्ार गररएको छ । 

✓ राजस्व प्रके्षपण गाउँपालिकाको वतयमान जनसंख्र्ा, आलथयक गलतववलध, गाउँपालिकािे प्रदान गने सेवा, 
सम्पशिको मूल्र्ाङ्कन दर र राजस्व दरिाई आधार मानेर गररएको छ । 

✓ राजस्व प्रके्षपण गने क्रममा करदाताको संख्र्ा सम्बन्धी आलधकाररक आधार तथ्र्ाङ्क प्राप्त हनु 
नसकेको अवस्थामा सहिागीद्वारा उपिब्ध िएको सूर्नािाई आधार मालनएको छ । 

✓ छिफिबाट प्राप्त सझुाव अनसुार वतयमान करका दरहरू र्थावत राखी सोही बमोशजम आगामी तीन 
आलथयक बर्यको राजस्व प्रके्षपण गररएको छ । 

 



 

पररच्छेद दईु - गाउँपालिकाको संशक्षप्त पररर्र् 

 

२.१  गाउँपालिकाको संशक्षप्त पररर्र् 

२.१.१ िौगोलिक अवशस्थलत 

थासाङ गाउँपालिका मसु्ताङ शजल्िामा अवशस्थत छ । वव.सं २०७३ सािमा सङ्घीर् मालमिा तथा स्थानीर् 
ववकास मन्रािर्िे ७४४ स्थानीर् तह िागू गदाय मसु्ताङ शजल्िामा साववकका टुकुरे्को (१(७)वडाहरू, 

कोवाङ, िेते र कुञ्जो गाउँ ववकास सलमलतहरूिाई समेटेर थासाङ गाउँपालिका घोर्णा गररएको हो । थासाङ 
गाउँपालिकाको के्षरफि २८९ वशग्कय िोलमटर रहेको छ । र्ो गाउँपालिका ५ वडाहरूमा वविाजन गररएको 
छ । र्स गाउँपालिकको कूि जनसंख्र्ा २,९२० रहेको छ । र्स गाउँपालिकाको लसमाना पूवयमा घरपझोङ 
गाउँपालिका र म्र्ाग्दी शजल्िा, पशिममा म्र्ाग्दी शजल्िा, उिरमा  बाह्रगाउँ मशुक्तके्षर र घरपझोङ गाउँपालिका 
र दशक्षणमा म्र्ाग्दी शजल्िासम्म फैलिएको छ ।  

 



जैववक ववववधतािे िररपूणय र्ो गाउँपालिका, समनु्र सतहबाट न्रू्नतम २००० लमटर उर्ाईदेशख ५००० लमटर सम्म फैलिएको छ । िौगोलिक ववववधता िएको 
कारण र्हाँको हावापानी उर्ाई तथा समर् अनरुुप फरक फरक छन ्। गाउँ के्षरकोदशक्षण तल्िो िेगमा समशशतोष्ण र उिरी िेगमा शर्सो िेकािी हावापानी 
पाइन्छन ्। 

तालिका 1 वडागत घरधरुी र जनसंख्र्ा 

 

  वस्तीहरु 

 

घरधरुी 

जनसंख्र्ा 

जम्मा परुुर् मवहिा 

टुकुरे् 119 637 307 330 

कोवाङ 152 616 315 301 

िेते 110 772 413 359 

धाँसा 93 456 243 213 

कुन्जी 120 628 326 302 

जम्मा 594 3109 1604 1505 

श्रोतः गाउँपालिका वस्तगुत वववरण, २०७४ 

२.१.२ आलथयक तथा सामाशजक अवस्था 
र्स र्ािू आलथयक वर्यमा आलथयक ववकास अन्तगयत कृवर्, पर्यटन उद्योग जस्ता के्षरमा छुवटएको रकमहरुको उल्िेखीर् रुपमा राम्रो कामहरु सम्पन्न िएका छन । 
सवै वडाका कृवर्को सम्िावना अध्र्र्न िईसकेको र र्सका आधारमा संघ तथा प्रदेश सरकारिे समेत र्ासोको रुपमा लिएको छ । कृवर् सडकहरुको लनमायण र 
स्तरउन्नती िएका छन ्। कृर्कहरुिाई तरकारी र फिफूिको ववरुवा ववउववजनहरु ववतरण गररएको छ । जनतासंग स्थानीर् सरकार िने्न कार्यक्रम िाग ुिएको 
छ । 
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२.१.३ प्राकृलतक सम्पदा 
थासाङ गाउँपालिका एक वहमािी क्षेरमा अवशस्थत छ । र्हाँ खेतीर्ोग्र् जलमन कमै िए तापलन धेरै जसो क्षेर वनजङ्गििे ओगटेको छ । र्स गाउँपालिकाको 
मखु्र् प्राकृलतक सम्पदाहरूमा वन पैदावार, खोिा नािा रहेका छन ्। र्हाँ ववलिन्न खोिानािा तथा अलत सनु्दर पहाडहरु देख्न पाइन्छन ्। र्स गाउँपालिकाको 
दशक्षणी िागमा बगेको सेती नदीको सौन्दर्य प्राकृलतक सम्पदाको रुपमा र्स पालिकामा रहेको छ । थासाङ गाउँपालिकाको लबलिन्न के्षरमा गएको पवहरोको कारण 
कररव धेरै घरधरुी जोशखममा परेका छन ्। थासाङ गाउँपालिकाको घरधरुी सवेक्षणको क्रममा समदुर्ाका ब्र्शक्तहरु लसतको छिफिबाट र्स गाउँपालिका लिर 
उत्पादन हनुे बस्तहुरु मध्र् ेबनस्पलतमा दािशर्नी, लतमरु, ररठा, लततेपाती, तेजपिा, जामनु, बोझो, आल्िो, ओखर, स्र्ाउ तथा िेउ रहेको छ िने अन्नबािीमा िटमास, 

गहत, मास, सोट्टा, लसमी, टमाटर, अदवुा रहेका छन ्। 

२.१.४ धालमयक, सासँ्कृलतक एवम ्पर्यटकीर् सम्पदा 
नेपािको सांस्कृलतक ववववधतािाई झल्काउने प्रमखु ववर्र् िनेको स्थानीर् र्ाडपवय, िार्ा धमय तथा संस्कृलतहरु हनु ्। थासाङ गाउँपालिका जालतर्, िावर्क, धालमयक 
रुपमा ववववधता बोकेको गाउँपालिका हो । र्सै कारण र्हाँका स्थानीर् र्ाडपवय तथा संस्कृतीहरुमा पलन ववववधता पाइन्छ । र्स के्षरमा बसोवास गने जातजालत 
अनसुार फरक फरक र्ाडपवय तथा जाराहरु र्हाँ मनाइने गदयछन । आम नेपािीको िालग नै साझा र्ाडपवयको रुपमा मनाइने जनैपूशणयमा, फाग ुपूशणयमा, दशैं लतहार 
बाहेकका र्हाँ के्षरी बाह्मणका तथा थकािीिे लतज, गरुुपूशणयमा, रक्षाबन्धन, मगर तथा तामाङको ल्होसार, िगार्तका र्ाडपवयहरु र्स क्षेरमा मनाइने महत्वपूणय 
र्ाडपवय रुपमा रहेका छन ्। 

तालिका 2 पालिकामा मनाईने मखु्र् र्ाडपवयहरु 

क्र.स र्ाड पवयको नाम मवहना/समर् मनाउने जनजातीहरु 

१ तोरन्िा फागनु थकािी 
२ फाग ुपूणीमा फागनु क्षेरी,ब्रह्मण,गरुुङ्ग, मगर, थकािी, 
३ ल्होसार पौर् गरुुङ्ग, मगर, थकािी, 
४ माघे सैक्रान्ती माघ क्षेरी,ब्रह्मण,गरुुङ्ग, मगर, थकािी, कामी,दमाई आदद 

५ दशै , लतहार असोज/ कािीक क्षेरी,ब्रह्मण,गरुुङ्ग, मगर, कामी,दमाई आदद 
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६ तीज, कृण्ण जन्माष्टमी िार  

७ धान्ने पूणीमा  गरुुङ्ग, मगर, थकािी, कामी,दमाई आदद 

स्रोत: थासाङ गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण २०७४ 

र्स गाउँपालिकामा पर्यटकीर् के्षरको रुपमा सेकोङ पोखरी, ितु्र्छो ताि, वट.वट ताि रहेका छन ् । गाउँपालिका के्षरका बालसन्दािाई खानेपानी आपूलतय गाउँके्षर 
लिरकै श्रोतबाट ल्र्ाइएको छ ।  

२.१.५ िौलतक पूवायधार 

सडक पूवायधार ववकासको मूि आधार हो । सडकको ववकासववना अन्र् ववकासका आधारहरुस्थावपत गनय कदठन तथा खशर्यिो हनु्छ । गाउँको प्रिावकारी 
ववकासका िालग पलन सडक सञ्जाि अन्र्न्त जरुरी हनु्छ । र्स गाउँपालिकामा पलन सडक सञ्जािको ववकासका िालग र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु लनमायण िइरहेका 
छन ् तथा कलतपर् कार्यक्रमहरु संर्ािन िइरहेको अवस्थामा छन ् । थासाङ  गाउँपालिकामा हािसम्म प्रार्ः सबै जसो बाटो कच्र्ी नै रहेको छ । र्स 
गाउँपालिकामा हािसम्म कुनै पलन बाटोहरु कािोपरे िैसकेका छैनन ्। जेहोस नर्ाँ गाउँको रुपमा िखयर मार काम सम्हािेको र्स गाउँमा पवुायधार लनमायणका 
ववववध ववर्र्हरुिे प्रवेश पाउने कार्य जारी रहेको छ । तापनी र्ोजना कार्ायन्वर्को र्रणमा पलन धेरै समर् लिईने गरीन्छ जसिे गदाय र्ोजनामा तोवकएका 
ववर्र्हरुिाई र्ाडै कार्ायन्वर्मा ल्र्ाउनपुने र्नुौती गाउँपालिका समक्ष रहेको छ । 

२.१.६ मखु्र् पेशा सम्बन्धी वववरण 

कृवर् नेपािको पवहर्ान हो । र्हाँका िगिग ७९.११ प्रलतशत जनता कृवर् पेशामा आवद्ध रहेका छन ्। नेपािका धेरैजसो ििुाग कृवर् कार्यमा प्रर्ोग गररएको छ 
। थासाङ  गाउँपालिकामा पलन धेरैजसो जनसंख्र्ा कृवर् पेशामा आवद्ध रहेका छन ्। जसमा खेलतपातीमा संिग्न रहेको जनसंख्र्ा ४९.२७ प्रलतशत रहेको छ, िन े
पशपुािनमा संिग्नता २५.५७ प्रलतशत रहेको छ । र्हाँ कुखरुामा संिग्नता २४.६३ र एकदमै न्र्नुमारामा माछा पािन गनेहरु पलन रहेका छन ्। र्सैगरर र्स 
गाउँपालिकाका २०.८८ प्रलतशत जनसंख्र्ा गैर कृवर् पेशामा आवद्ध रहेका छन ्। र्स्ता गैर कृवर् पेशाअन्र्तगत र्हाँ सवैिन्दा धेरै व्र्शक्तहरु व्र्ापारमा आवद्ध 
रहेका छन ्। र्सबाहेक नोकरी, वैदेशशक रोजगारी, दैलनक ज्र्ािादारी, उद्योग िगार्तका गैर कृवर् पेशा पलन र्हाँका वालसन्दाहरुको जीवन लनवायहको आधार बनेको 
छ । जसिाई तिको तालिकामा देखाईएको छ । 
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तालिका 3 पेशागत वववरण 
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२.२ मानव संसाधनको अवस्था 
तालिकाः संघीर् मालमिा मन्रािर्बाट स्वीकृत दरवन्दीहरुको वववरण 
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तालिका 4 संघीर् मालमिा मन्रािर्बाट स्वीकृत दरवन्दीहरु 

क्र.स
. 

पद तह सेवा समहु उप 
समहु 

स्वीकृत 
दरवन्दी 

अन्र् 
सेवाबाट 
समार्ोजन 

हनुे 
दरवन्दी 

वाँकी 
दरवन्दी 

कैवफर्त 

1 प्रमखु 
प्रशासवकर् 
अलधकृत 

८औ ं प्रशासन सा.प्र.  1    

2 ईन्जलनर्र ७/८ 
औ ं

ईशन्जलनर्
ररङ्ग 

लसलिि  1  1  

3 अलधकृत ७/८ 
औ ं

शशक्षा शश.प्र.  1  1  

4 अलधकृत 7/8 
औ ं

प्रशासन 

 

िेखा  1  1  

5 अलधकृत ६ औ ं प्रशासन सामान्र्  2  2  

6 आ.िे.प. ५ औ ं प्रशासन िेखा  1  1  

7 सहार्क ५ औ ं प्रशासन सामान्र्  4  4  

8 कम्रू्टर 
अपरेटर 

५ औ ं ववववध   1  1  

9 िेखा सहार्क ५ औ ं प्रशासन िेखा  1  1  
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क्र.स
. 

पद तह सेवा समहु उप 
समहु 

स्वीकृत 
दरवन्दी 

अन्र् 
सेवाबाट 
समार्ोजन 

हनुे 
दरवन्दी 

वाँकी 
दरवन्दी 

कैवफर्त 

10 प्रा.स. ५ औ ं शशक्षा शश.प्र  1  1  

11 हे.अ. ५/६ 
औ ं

स्वास्थ्र् हे.ई  1  1  

12 सव ईशन्जलनर्र ५ औ ं ईशन्ज. लसलिि  1  1  

13 अ.सव 
ईशन्जलनर्र 

र्ौथो ईशन्ज. लसलिि  1  1  

14 स.मवहिा 
ववकास 
लनररक्षक 

र्ौथो ववववि   1  1  

15 खा.प.सा.टे र्ौथो ईशन्ज.   1  1  

कार्ायिर् तफय  19 0 18  

वडा तफय  ( ५ वडा) 

1 सहार्क पाँर्ौं प्रशासन सा.प्र.  २  २  

2 सव ईशन्जलनर्र पाँर्ौं ईशन्ज. लसलिि  2  2  
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क्र.स
. 

पद तह सेवा समहु उप 
समहु 

स्वीकृत 
दरवन्दी 

अन्र् 
सेवाबाट 
समार्ोजन 

हनुे 
दरवन्दी 

वाँकी 
दरवन्दी 

कैवफर्त 

3 सहार्क र्ौथो प्रशासन सा.प्र.  3  3  

4 अ.सव 
ईशन्जलनर्र 

र्ौथो ईशन्ज. लसलिि  ३  ३  

संघीर् मालमिा मन्रािर्बाट मालथ उल्िेशखत दरवन्दीहरु थासाङ् गाउँलिकामा उपिव्धता गराएता पलन राजस्व शाखा हेने छुटै्ट एकाई निएको अवस्था छ । 

२.३ िौलतक सम्पशि 

गाउँपालिकाको कार्ायिर्  सामदुार्ीक िवनमा  रहेको छ िने ५ वडाहरुमा ३ वडा कार्ायिर् आफ्नै िवनमा र २ वडा कार्ायिर् िाडामा रहेका छन ्। कार्ायिर् 
िवनमा गाउँपालिकाका सम्पूणय शाखा, उपशाखा तथा इकाइहरूका संर्ािनमा रहेका छन ्। कार्ायिर् तथा सबै वडाहरूमा कम््र्टुर,  वप्रन्टरको सवुवधा रहेको सबै 
वडाहरुमा इन्टरनेटको सवुवधा रहेको छ।र्सको अिवा कृर्ी, पश ुर हिुाक कार्ायिर्का आफ्नै िवनहरु रहेका छन । पालिकाको िेतेमा वस पाकय  रहेको छ । 

तालिका 5  वडा कार्ायिर्हरुको वववरण 

क्र.स. वडा नं िवनको प्रकृती र संख्र्ा कैवफर्त 

गोटा कच्र्ी पक्की 
1 वडा नं १ 1 ✓    

2 वडा नं २ 1  ✓   

3 वडा नं ३   ✓  िाडामा 
4 वडा नं ४ 1  ✓   

5 वडा नं ५ 1   िाडामा 
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स्रोत: थासाङ गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण २०७४ 

अन्र् िौतीक सम्पतीहरुः र्सका अिवा कार्यिर्मा आधलुनक वकलसमका सलुबधाहरु ( इन्टरनेट सेवा ) देशख लिएर कम्र्टुर, मोटर, मोटरसाईकि, िगार्त लबद्यतु 
तथा सोिार सवुवधाहरु रहेका छन। वहमािी के्षर िए पलन पालिकाबाट सदरमकुाम सम्म पगु्ने कािेपरे सडक छ िने बर्ायको समर्मा िने म्र्ाग्दी खण्डमा पने 
कच्र्ी सडकको कारण सडक र्ातार्ातको ठूिो समस्र्ा रहन्छ ।  
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पररच्छेद –तीनः स्थानीर् तहको राजस्व अलधकार तथा आर् सम्िाव्र्ता 
 

कर र र्सको अबधारणा 
नेपािी शव्दकोर् अनसुार राजस्वमा दाशखिा हनुे गरर नागररकिे सरकारी सरोकारवािा कार्ायिर्िाई अलनवार्य दातव्र्को रुपमा ददनपुने लबलिन्न प्रकारका लतरो वा 
रकम आददिाई कर (Tax)  िलनन्छ ।नेपािको  केन्रको हकमा संघीर् संसद, प्रदेशको हकमा प्रदेशशिा बाट र गाँउपालिकमा गाउँसिाबाट आलथयक ऐन बनाएर 
मार कर िगाउन पाउने व्र्वस्था रहेको छ । 

करको दर तथा आधार लनधायरण सम्वशन्ध लसद्धान्त   

कुन शशर्यकमा कर िगाउन ेर कलत कर िगाउने िने्नवारे ववलधन्न अथयशास्त्रीहरुिे लबलिन्न लसद्धान्तहरु प्रलतपादन गरररहेका छन । जस मध्र्े व्र्वहारमा आएका 
मखु्र् दईु लसद्धान्त रहेका छन । ती हनु  

➢ लतनय सक्ने लसद्धान्त  ( Ability to pay ) 

➢ करको फाईदाको लसद्धान्त ( Benefit Principle) 

खास गरेर  करको दर र आधार लनमायण गदाय करदातासंग उक्त कर लतनय सक्ने क्षमता छ वा छैन सो को बवश्लरे्ण गररन ुपछय । कर लतनय सक्नेसंग उटाउन े
श्रोत हो ।करको िार उसको आर् र सम्पतीमा लनियर रहन ुपछय ।जो संग बढी आर् छ उसिे बढी लतनुय पछय ।करको सम्वन्धमा पूवीर् प्रतीन अथयशास्त्री 
र्ाणक्र्िे मौरीिे मह लनकािे झै कर लनधायरण गनुय पछय ।ता वक महरुीिे मह पलन पाउने र फूि पलन फवक्रन गरोस िने्न शशद्धान्त प्रलतपादन गरेका लथए । कर 
िािको लसद्धान्त िनेको सावयजालनक सेवा वा वस्त ुर सेवा बाट िाि पाउनिेे कर कर लतनुय पछय िने्न सद्धान्त हो ।सावयनालनक स्वा वा वस्तबुाट िाि पाउघ उसिे 
कर लतनुय पछय ।करबाट उठेको रकम जनवहतमा खर्य गररन ुपछय िलन र्स लसद्धान्तिे वकाित गदयछ । 

 करको उद्धशे्र्  

करको मखु्र् उदेश्र् िनेको रान्र्को िालग आवश्र्क आर् आजयन  ( Revenue Generation) गनुय हो । करिाई आलथयक स्थावर्त्व वहसि गने औजारको रुपमा पलन 
लिने गररन्छ (Fiscal Instrument for Economic stability )। करको राज्र् सन्र्ािनमा ठूिो िलूमका रहन्छ । खास गरेर र्रुोवपर्न, अमेररकन मिुकुहरुमा राज्र्िे 
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व्र्ाक्तीवाट ठूिो पररमाणमा कर उठाउदछ र नागररकिाई समाशजक सरुक्षा प्रदान गदै आएको पाईन्छ िने नेपािमा राज्र् संन्र्ािनमा नै प्रार् सबै रकम खर्य 
हनु्छ तर केही अंश िन ेसामाशजक सरुक्षामा समेत खर्य हदैु आएको पाईन्छ । 

स्थानीर् तहिाई प्राप्त राजश्व सम्बन्धी अलधकार र सो अलधकार कार्ायन्वर्नका िालग गाउँपालिकाका तफय बाट गररएका कानूनी व्र्वस्था र गाउँपालिकाको राजश्व 
संकिनको अवस्था, सम्िावना, समस्र्ा तथा र्नुौलतहरु शीर्यकगत रुपमा र्स पररच्छेदमा ववश्लरे्ण गररएको छ । 

३.१ स्थानीर् तहको राजश्व अलधकार सम्बन्धी संवैधालनक तथा काननुी व्र्वस्था .  

३.१.१ संवैधालनक ब्र्वस्था  

नेपािको संववधानको अनसूुर्ी ८ अनसुार स्थानीर् तहको वविीर् अलधकार अन्तरगत स्थानीर् तहहरुिे सम्पशि कर (घरजग्गा कर), घरवहाि कर, घरजग्गा 
रशजिेशन शलु्क, सवारी साधन कर, िलूमकर (मािपोत), मनोरञ्जन कर, ववज्ञापन कर र व्र्वसार् कर िगाउन सक्नेछन र गैरकर अन्तरगत सेवा शलु्क, दस्तरु, पर्यटन 
शलु्क र दण्ड जररवाना संकिन गनय सक्नेछन ्। राजश्व अलधकार सम्बन्धी  

ववलिन्न तहहरुको एकि तथा साझा अलधकार सम्बन्धी वववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

तालिका 6 तहगत राजस्व अलधकारको वाँडफाँड 

 स्थानीर् प्रदेश संघ प्रदेश तथा स्थानीर् 

तह दवैुको अलधकारमा 
रहेको राजस्वको श्रोत 

कर • सम्पशि कर 

• घर वहाि कर 

• घर जग्गा रशजिेशन शलु्क 

• सवारी साधन कर 

• िलूमकर ( मािपोत) 

• मनोरन्जन कर 

• घरजग्गा रशजस्रेशन शलु्क 

• सवारी साधन कर 

• मनोरन्जन कर 

• ववज्ञापन 

• कृर्ी आर्मा कर 

• िन्सार 

• अन्तःशलु्क 

• मूल्र् अलधबदृ्धी कर 

• संस्थागत आर्कर 

• व्र्ाशक्तगत आर्कर 

• पाररश्रलमक कर 

• सवारी साधन कर 

• घर जग्गा रशजिेशन शलु्क 

• मनोरन्जन कर 

• ववज्ञापन कर 

• नददजन्र् तथा अन्र् 

खानीजन्र् लनमायण 
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 स्थानीर् प्रदेश संघ प्रदेश तथा स्थानीर् 

तह दवैुको अलधकारमा 
रहेको राजस्वको श्रोत 

• ववज्ञापन कर 

• व्र्वसार् कर 
 पदाथय 

 
गैरकर • सेवा शलु्क दस्तरु 

• पर्यटन शलु्क 

• मािपोत संकिन 

दण्ड जररवना 

• सेवा शलु्क दस्तरु 

• पर्यटन शलु्क 

• मािपोत संकिन 

• दण्ड जररवना 

• राहदानी कर 

• लिसा शलु्क 

• पर्यटन दस्तरु 

• सेवाशलु्क दस्तरु 

• दण्ड जररवना 

•  

अन्र् स्थानीर् अलधकार क्षेर लिरको ववर्र्मा 
स्थानीर् काननु र अन ् प्रर्लित काननु 
हनसुार िगाइने कर तथा गैरकर 

• प्रदेश अलधकार क्षेर लिरको 
ववर्र्मा प्रदेश काननु र अन ्
प्रर्लित काननु हनसुार िगाइन े
कर तथा गैरकर 

• संघीर् काननु र अन ् प्रर्लित 
काननु हनसुार िगाइने कर 
तथा गैरकर 

•  

श्रोतः अन्तर सरकारी ववि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

3.१.२ काननुी अवस्था  

क. स्थानीर् सरकार सन्र्ािन ऐन २०७४ 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ५४ देशख दफा ६३ सम्म स्थानीर् तहको वविीर् अलधकारका सम्बन्धी ब्र्वस्था 
रहेको छ । र्समा कर अन्तगयत प्रत्र्क्ष करहरु जस्तै सम्पशि कर, िलूमकर (मािपोत), घरजग्गा बहाि कर, बहाि लबटौरी शलु्क, पावकय ङशलु्क, जडीबटुी, कबाडी र 
जीवजन्त ुकर आदद छन ्िने अप्रत्र्क्ष कर जस्तै व्र्वसार् कर जस्ता करहरु रहेका छन ्। र्सैगरी गैरकर अन्तगयत गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट ववलिन्न 
सेवाहरु उपर्ोग गरे वापतको सेवाशलु्क जस्तै ववलिन्न पर्यटन व्र्वसार्मा शलु्क, स्थानीर् तहिे लनमायण, सञ्चािन वा व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवायधार उपर्ोग 
शलु्क, स्थानीर् तहिे उपिब्ध गराएको कुनै सेवा उपर्ोग गरे वापत सेवा उपर्ोगकतायहरुबाट असूि गररने सेवा व्र्वस्थापन शलु्क, ववलिन्न लनर्मन सेवा तथा 
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लसफाररस वापत प्राप्त िएको दस्तरु वापतको रकम, नक्सापास दस्तरु र गाउँपालिका वा नगरपालिकािे आफ्नो के्षरलिर वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ांकन तथा प्रारशम्िक 
वातावरणीर् परीक्षण  बाट तोवकएको पररमाणमा स्िेट, ढंुगा, लगट्टी, बािवुा एवं माटोजन्र् वस्त ुववक्री र अन्र् सम्पशि ववक्री, सामदुावर्क वनको आर् र जनसहिालगता 
वापतको रकम आदद रहेका छन ्.  

र्सैगरी प्रदेश र स्थानीर् तह दबैुिे साझेदारीमा संकिन गने घरजग्गा रशजिेशन दस्तरु रहेको छ । जसको दर प्रदेशिे तोक्ने र संकिन स्थानीर् तहिे गने 
प्रावधान रहेको छ । हािसम्म संघीर् तहबाट स्थानीर् तहमा घरजग्गाको िगत स्थानान्तरण िइ नसकेको र संघीर् सरकार मातहतको शजल्िाशस्थत मािपोत 
कार्ायिर्िे न ैघरजग्गा कर प्रदेश कानून बमोशजम असूि उपर गरी त्र्सको ६० प्रलतशत सम्वशन्धत स्थानीर् गाउँपालिका र ४० प्रलतशत सम्वशन्धत प्रदेशमा 
पठाउने गरेको छ । र्सरी स्थानीर् गाउँपालिकामा देहार्को शर्रमा देखाए बमोशजमका स्रोतबाट रकम प्राप्त हनु ेगदयछ । 

अन्तर सरकारी ववि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् तहको वविीर् अलधकारिाई थप स्पष्ट पानय संघीर्, प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहिे पररर्ािन गने कर र 
गैर करका शीर्यकहरु लनधायरण गनुयको अिावा संववधानका अनसूुर्ीमा एकि अलधकारमा दोहोरो अलधकारके्षरमा परेका र संर्कु्त अलधकार के्षरका राजस्वका 
शीर्यकहरुको सन्दियमा प्रदेश र स्थानीर् तह बीर् एकि कर प्रशासन सम्वन्धमा लनम्नानसुारको थप व्र्वस्था समेत गरेको छ । शरुुमा राशखएको व्र्वस्थामा 
२०७५ सािको आलथयक ऐनिे थप पररमाजयन समेत गरेको छ । पररमाशजयत व्र्वस्था देहार् बमोशजम रहेको छ । 

नेपािमा वविीर् हस्तान्तरणः 

अन्तर सरकारी वविीर् हस्तान्तरणको केन्रबाट तल्िा तहका सरकारिाई उपिव्ध गराउने अनदुान बारे नेपािको संववधानिको धारा ६० िे प्रदेश र स्थानीर् 
तहिाई अनदुान र राजस्व वाँडफाँडको  माध्र्मद्धरा 
लसफाररस गने अलधकार राविर् प्राकृतीक श्रोत तथा वविीर् 
आर्ोगिाई प्रदान गरेको छ । नेपाि सरकारिे प्रदेश 
तथा स्थानीर् तहिाई र प्रदेशिे आफ्ना प्रदेशमा रहेका 
स्थानीर् तहिाई लनम्न र्ार वकलसमका अनदुान ददन े
व्र्वस्था छ ।र्सको कूि  पररमाण िने नेपाि सरकारको 



 

थासाङ् गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
28 

बावर्यक बजेट तथा कार्यक्रमबाट र प्रदेश सरकारको पलन प्रदेश काननु बमोशजम हनुे गदयछ । 

क. वविीर् समानीकरण अनदुान 

ख. शशतय अनदुान 

ग. लबशेर् अनदुान र 

घ. समपरुक अनदुान  

ख. एकि कर सम्वशन्ध व्र्वस्था 

तालिका 7  एकि कर प्रशासन अन्तगयत उठेको राजस्व स्थानीर् तह र प्रदेश तहबीर्को वाडफाँड 

करका क्षेरहरु कर लनधायरण गने संकिन गने तह राजस्व वाँडफाँड प्रलतसत 

प्रदेश स्थानीर् तह 

सवारी साधन कर प्रदेश प्रदेश 60 40 

रशजस्रेसन शलु्क प्रदेश प्रदेश 40 60 

मनोरन्जन कर प्रदेश प्रदेश 40 60 

ववज्ञापन कर स्थानीर् तह स्थानीर् तह 40 60 

अन्र् सवारर कर   

( टाँगा,ररक्सा,अटवररक्सा र ववद्यतुीर् ररक्सा) 

स्थानीर् तह स्थानीर् तह  100 

श्रोतः अन्तर सरकारी ववि व्र्वस्थापन ऐन २०७४( आलथयक ऐन २०७५ द्धरा संशोलधत) दफा ५ र ६ 

एकि कोर्को व्र्वस्थापनः एकि कोर्को व्र्वस्थापन देहार् बमोशजम हनुेछ । 
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❖ र्स्तो एकि कर वाडँफाडँप्रर्ोजनका िालग संकिन गने तहिे (प्रदेश र स्थानीर् तह) संकलित रकम वविाज्र् कोर्मा जम्मा गनुय गनुय पनेछ । 

❖ प्रदेशिे सवारी साधनबाट उठेको रकम प्राकृलतक श्रोत तथा ववि आर्ोगिे लनधायरण गरेको आधार र ढाँर्ा बमोशजम प्रदेश सरकारिे स्थानीर् तहिाई 
वाँडफाँड गने र मालसक रुपमा सम्वशन्धत स्थानीर् संन्र्ीत कोर्मा जम्मा गनुयपने । 

❖ स्थालनर् तहिे वविाज्र् कोर्मा रहेको रकमको ४० प्रलतशत आवलधक रुपमा प्रदेशको सशन्र्त कोर्मा जम्मा गनुयपने । 

३.२ आन्तररक आर् पररर्ािनको वतयमान अवस्था 
गाउँपालिकािाई प्राप्त काननुी अलधकारको आधारमा सम्िाब्र् आर् शीर्यकहरूको पररर्ािन अवस्थाको ववश्लरे्ण गररएको छ । र्सिे गाउँपालिकामा सम्िावना 
िएका आर् शीर्यकहरूको संिाव्र्ता, सङ्किनको अवस्था तथा दरको लनधायरणको अवस्थािाई देखाउछ । 
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तालिका 8 कर सम्िावना र दर लनधायरण वववरण 

क्र.सं. आर्का प्रकार सम्िावनाको 
वववरण 

सङ्किन 
िएको /निएको 

दर 
लनधायरणको 
अवस्था 

क. कर तफय     

1 िलूम कर (मािपोत) छ िएको िएको 
2 सम्पीि कर छ निएको िएको 
3 सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, इररक्सा) छैन निएको निएको 
4 घर जग्गा बहाि कर छ िएको िएको 
5 व्र्वसार् कर छ िएको िएको 
6 जलडबटुी, कवाडी र शजवजन्त ुकर छ िएको िएको 
ख. अन्र् राजस्व    

1 ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा, माटो, काठ, दाउरा, जराजरुी, 
स्िेट, खरीढुङ्गा आदद प्राकृलतक एवं खानीजन्र् 
वस्तकुो ववक्री तथा लनकासी शलु्क 

छ निएको िएको 

2 नक्सापास दस्तरु छ निएको िएको 
3 व्र्शक्तगत घटना दताय शलु्क छ िएको िएको 
4 वहाि ववटौरी शलु्क छ िएको िएको 
5 पावकय ङ्ग शलु्क छैन निएको निएको 
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क्र.सं. आर्का प्रकार सम्िावनाको 
वववरण 

सङ्किन 
िएको /निएको 

दर 
लनधायरणको 
अवस्था 

6 अस्पताि संर्ािन छैन निएको निएको 
7 फोहरमैिा व्र्वस्थापन शलु्क छ िएको िएको 
8 स्थानीर् खानेपानी महसिु छ निएको निएको 
9 स्थानीर् ववद्यतु महसिु छैन निएको निएको 
10 केविकार, टेवकङ्ग, कार्ावकङ्ग, वन्जीजम्प, 

शजपफ्रिार्र, ्र्ाराग्िाईलडङ्ग आदद मनोरंजन तथा 
साहसी खेिकुद सम्वन्धी सेवा तथा व्र्वसार्मा 
सेवाशलु्क 

छ िएको िएको 

11 लनमायण, संर्ािन र व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् 
पवुायधार तथा सेवामा सेवाशलु्क (खानेपानी, 
ववजिुी, धारा, अलतलथ गहृ, धमयशािा, पसु्तकािर्, 

सिागहृ, ढि लनकास, सडक वशि,  शौर्ािर्, पाकय , 
पौडी पोखरी, ब्र्ार्ामशािा, पर्यटवकर् स्थि, 

हाटवजार, पश ु वधशािा, शवदाह गहृ, घोववधाट, 

सडक, वसपाकय , पिुआदद 

छ निएको िएको 

12 मूल्र्ाङ्कन सेवाशलु्क छ निएको निएको 
13 दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरु (एफएम 

रेलडर्ो संर्ािन, घ वगयको लनमायण इजाजतपर, 

ववद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका ब्र्ापाररक 

छ िएको िएको 
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क्र.सं. आर्का प्रकार सम्िावनाको 
वववरण 

सङ्किन 
िएको /निएको 

दर 
लनधायरणको 
अवस्था 

फमय 
14 ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा, ननु, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेटजस्ता 

वस्तकुो सिेक्षण, उत्खनन तथा उपर्ोग शलु्क 
छ निएको िएको 

15 वडा माफय त गररने लसफाररश तथा प्रमाशणत दस्तरु छ िएको िएको 
16 दण्ड जररवाना छ िएको िएको 
 

उशल्िशखत तालिकाका आधारमा ववश्लरे्ण गदाय गाउँपालिकािे करतफय  ६ वटा मध्र्े ५ वटा शीर्यकहरूमा आर् सङ्किन गने सम्िावना देशखन्छ, जसमध्र् े
गाउँपालिकािे हािसम्म ५ वटै शीर्यकहरूको करका दरहरू लनधायरण गररएकोमा ४ वटा शीर्यकहरूबाट कर सङ्किन गरररहेको छ । तर सवारी कर )टाँगा , ररक्सा, 
अटोररक्सा, इररक्सा ( करको हकमा िने करको दर लनधायरण निएको र कर उसिु उपर हनुे सम्िावना पलन रहेको छैन । 

त्र्सैगरी गैरकरतफय  समग्रमा जम्मा १६ वटा शीर्यकहरू मध्र्े १३ वटा शीर्यकहरूबाट आर् सङ्किन गने सम्िावना रहेको देशखन्छ िने ३ वटा शीर्यकहरूबाट आर् 
सङ्किन गने सम्िावना रहेको देशखदैन । हािसम्म गाउँपालिकािे जम्मा ११ वटा शीर्यकहरूमा दर लनधायरण गरेको िए तापलन ७ वटा शीर्यकहरूमा मार आर् 
सङ्किन गरररहेको छ ।गाउँपालिकािाई प्राकृलतक तथा खानीजन्र् वस्तकुो ववक्री गने अलधकार प्राप्त िएतापलन र्सको हाि सम्म दर लनधायरण तथा संकिन िएको 
देशखदैन ।गाउँिालिकािे प्रदेश सरकारिे दर लनधायरण गरी दहिर वहिर शलु्क अन्तगयत खालननन्र् वस्तकुो शलु्क संकिन गरर प्रदेशसंग राजस्व वाँडफाँड गरर 
आएको छ। गैह कर अन्तरगत दताय, अनमुलत र नववकरण दस्तरुबाट दर लनधायरण गरेर सो बाट आर् संकिन िएको देशखदैन । 

३.३ आन्तररक श्रोत तफय का राजस्व संकिनको प्रमखु के्षर र सम्िावनाको ववश्लरे्ण 

३.३.१  कर राजस्व 

गाउँपालिकाको राजश्वका स्रोतहरु मध्र्े कर राजश्व अन्तगयत हाि पररर्ािन िइरहेको, सम्िाव्र् स्रोत र सोको पररर्ािनका िालग गनुयपने सधुारहरु र्सप्रकार रहेका 
छनः् 
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क. सम्पलत कर  

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ५५ मा सम्पशि कर सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । उक्तदफा अनसुार गाउँपालिकािे आफ्नो के्षरलिरको घर र सो घरिे 
र्रे्को के्षरफि बराबरसम्मको जग्गामा सम्पशि कर िगाउन सक्न ेव्र्वस्था रहेको छ ।र्स गाउँपालिकामा राविर् जन गणना २०७८ को प्रारशम्िक नतीजा 
अनसुार जम्मा 698 घरधूरी रहेको देशखन्छ । ववद्यमान काननुी व्र्वस्थािे घर र घरिे र्रे्को जग्गा र अलधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मार सम्पशि 
कर िाग्ने हुँदा उल्िेशखत घरधूरी संख्र्ा 698 िाई नै र्स अध्र्र्नको प्रर्ोजनका िालग कूि सम्पशि करदाता संख्र्ा कार्म गररएको छ ।  पालिकाको आलथयक 
ऐन २०७८, मा घर करको व्र्वस्था गररएको िएता पलन लबगतका आलथयक बर्यहरुमा र्स शशर्यकमा कुन ैरकम उठाउको देशखदैन । र्स लबर्र्मा कार्यशािा 
गोष्ठीमा समेत छिफि िएको छ । 

संिाव्र्ताः 

सम्पशि कर घरजग्गामा िाग्ने र गाउँपालिकामा िएका सबै घरको वास्ताववक मूल्र्ांकन गनय सवकएमा र्ो गाउँपालिकाको सबिन्दा िरपदो आम्दानीको स्रोत हो । 
र्सको िालग गाउँपालिकािे नीलतगत र प्रशासलनक व्र्वस्थापनमा जोड ददई कार्ायन्वर्न गनुयपछय । नीलतगत सधुार अन्तगयत सबै घरधरुीिाई अलनवार्य रुपमा कर 
िगाउन घरजग्गाको मूल्र्ांकनको आधार र तौरतररकाको स्पष्ट मागयदशयन गने, बावर्यक आलथयक ऐनमा जनताको करलतने क्षमता अनसुारको दर लनधायरण गने तथा 
शरुुवातमा के कस्ता छुट ददन सवकन्छ िने्न लबर्र् समते स्पष्ट गने तथा समर्मा कर नलतने करदातािाई दण्ड जररवानाको व्र्वस्था समते गने लबर्र्हरु समावशे 
गनुयपने हनु्छ । र्सैगरी प्रशासलनक सधुार अन्तगयत सक्षम कमयर्ारी सवहतको कर शाखाको स्थापना, सफ्टवरे्र सवहतको कम्पटुराईज ववलिङ पद्धलत, कर संकिनको 
तौर तररका र वडा तहबाट अनगुमन गने पद्धलत ववकास गनुय अलनवार्य हनु्छ । र्समा गाउँपालिकािे हरेक घरधरुीको तथ्र्ांक, घरजग्गाको वास्तववक मूल्र्ांकन 
अनसुारको तथ्र्ांकमाआधाररत करदाताको िगत तर्ार गने तथा र्सिाई आगामी आलथयक ववदे्यर्कमा छुटै्ट शीर्यक अन्तगयत नक्सा लनर्लमत र नर्ाँ नक्सा पास 
गराउने कुरा समावेश गरी गाउँसिाबाट स्वीकृत गराउने र र्सिाई गाउँपालिका तथा वडास्तरबाट कार्ायन्वर्न, अनगुमन र मूल्र्ांकन गनय उपर्कु्त देशखन्छ 
।सम्पशि करको प्रर्ोजनको िालग सम्पशिको मूल्र्ांकन गदाय र्िनर्ल्तीको मूल्र् र घरजग्गा रशजिेशन प्रर्ोजनकोिालग लनधायरण गररएको न्रू्नतम मूल्र्ांकनको 
औसतिाई आधार मानी सम्पशिको स्वामीिे स्वघोर्णा गने र वडािे प्रमाशणत गने पररपाटी अपनाउन ुउपर्कु्त हनु्छ । र्स्तो मूल्र्ांकन गदाय मन्रािर्िे २०७४ 
सािमा जारी गरेको नमूना ऐन र २०७५ सािको संशोधन पलछ जारी लनदेशन अनसुार एक सलमलत गठन गरी सम्पशि कर िाग्ने सम्पशिको िगत तर्ार गने, मूल्र् 
कार्म गदाय स्वघोर्णा ववलध अपनाउने र एक पटक गरेको मूल्र्ांकन ३ बर्यसम्म पररवतयन नहनुे गनुयपछय । तर र्सरी कार्म गररएको सम्पशिको मूल्र्ांकन 
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रकमिाई जनुसकैु प्रर्ोजनको िालग पलन गाउँपालिकािे लसफाररस गदाय पररवतयन गनय हुँदैन । ववलिन्न स्थानीर् तहमा सम्पशि कर प्रर्ोजनको िालग मूल्र्ांकन गदाय 
कम मूल्र् घोर्णा गने तर सोही सम्पशि ऋण लिन लसफाररस गदाय वा ववदेश जान सम्पशि प्रमाशणत गदाय बढी मूल्र्मा लसफाररस माग गने पररपाटी रहेको देशखनछ् 
। 

ववद्यमान काननुी व्र्वस्थािे घर र घरिे र्रे्को जग्गा र अलधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मार सम्पशि कर िाग्ने हुँदा उशल्िशखत घरधूरी संख्र्ािाई 
नै र्स अध्र्र्नको प्रर्ोजनका िालग कूि सम्पशि करदाता संख्र्ा कार्म गररएको छ । गाउँपालिकाको आलथयक ऐन २०७८ िे घरहरुिाई लनम्न वकलसमिे 
वलगयकरण गरेको छ । 

तालिका 9 पालिकाको आलथयक ऐनिे तोकेको घरको कर 

घरको वकलसम रकम (रु) कैवफर्त 

सामान्र् खािको आवशशर् घर 100 सामान्र् पररवारको २-५ कोठा िएको 
मध्र्म खािको आवशशर् घर 250 ५ िन्दा बढी कोठा िएको 
पक्की घर 500 पक्की खािको ढिान िएको 
श्रोतः गाउँपालिकाको आलथयक ऐन, 2078 

हाि नर्ाँ शरुुवात िएकोिे सम्पती कर जस अन्तरगत घर र घरिे र्रे्को जलमनको समेत गरेर सम्पती कर वापत लनम्न करिाई प्रस्ततु गररएको छ । 

तालिका 10 प्रस्ताववत सम्पती कर वववरण 

 

कर र्ोग्र् सम्पलतको मूल्र् 
र्थाथय करको दर 

 (प्रलत िाख रू) 

करदाता 
संख्र्ा 

प्रलत करदाता 
औसत कर रू . 

सम्िाव्र् सङ्किन 
(रु) 

पाँर् िाख रुपैर्ाँ सम्म  ३० 260 ९० २३४०० 
पाँर् िाख एक रुपैर्ाँ देशख दश िाख 
रुपैर्ाँ सम्म  

३५ १५० २८० ४२००० 

दश िाख एक रुपैर्ाँ देशख वीस िाख ४० १३० 620 ८०६०० 
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कर र्ोग्र् सम्पलतको मूल्र् 
र्थाथय करको दर 

 (प्रलत िाख रू) 

करदाता 
संख्र्ा 

प्रलत करदाता 
औसत कर रू . 

सम्िाव्र् सङ्किन 
(रु) 

रुपैर्ाँ सम्म  

वीस िाख एक रुपैर्ाँ देशख तीस िाख 
रुपैर्ा सम्म  

४५ ८० 1147 ९१७६० 

तीस िाख एक रुपैर्ाँ देशख पर्ास िाख 
रुपैर्ाँ सम्म  

५० ४० 2025 ८१००० 

पर्ास िाख एक रुपैर्ाँ देशख एक 
करोड रुपैर्ाँ सम्म  

५५ ३३ 4052 १३३७१६ 

एक करोड एक रुपैर्ाँ देशख मालथ  ६५ ५ 19532 ९७६६० 
  ६९८  ५५०१३६ 
 

ख. िलूमकर (मािपोत)  

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ५६ अनसुार गाउँपालिकािे आफ्नो के्षरलिरको खेलतर्ोग्र् जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका आधारमा िलूमकर (मािपोत) 
िगाउन सक्न ेव्र्वस्था रहेको छ। तर सम्पशि कर िगाएको जग्गामा िलूमकर (मािपोत) निगाइने उल्िेख गरेको छ ।मािपोत गाउँपालिकाको परम्परादेशख 
र्ल्दै आएको र ददगो राजश्वको स्रोत हो । गाउँपालिकािे आ.व.२०७6/७7 मा रु.6 िाख 51 हजार आठसर् लरहिर प्राप्त गरेको छ । आ.व. 
२०७7/७8मा र्स शीर्यकमा सूरबाट लिइएको प्रलतवदेन अनसुार रु.२ िाख ५० हजार अनमुान िएकोमा साढे तीन गणुािे बवृद्ध िई रु. ७ िाख 2४ हजार दईु 
सर् बाईस प्राप्त िएको देशखन्छ आ.व.२०७8/७9 का िालग रु. 5 िाख अनमुान गररएको पाइन्छ जसमा रै्र मसान्त सम्म ३ िाख ६० हजार जम्मा िै 
सकेको अवस्था छ । थासाङ गाउँपालिकाको कुि के्षरफि १९८.०५ वगय वकलम रहेको अथायत 318 हेक्टर जलमनमा लसंर्ाईको व्र्वस्था छ िने ३९३ हेक्टर 
पाखो बारी रहेको छ । तथ्र्ांक र्वकन गरी र्समध्र् ेघरघडेरीिाई सम्पशि करको स्रोतका रुपमा लिएपलछ बाँकी रहने जलमनमा िलूमकर (मािपोत) िगाउन ुपदयछ 
। र्हाँ िलूमकर÷मािपोत प्रर्ोजनका िालग कोबाङ बजार र िेते बजार के्षरका मूिसडकसँग जोलडएका र सोवाहेकका जग्गाका आधारमा दर लनधायरण गररएको 
देशखदैन । एक रुपिे न्रू्नतम रु ५० र थप प्रलत रोपनी रु ५० का दरिे रकम उठाउको आलथयक लनर्माविीिे देखाउदछ । 



 

थासाङ् गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
36 

करको सम्िावनाः र्स गाउँपालिकाको सम्पशि कर िगाएको वाहेकको जलमनिाई उपर्ोगका आधारमा मूल्र्ांकन गरी िलूमकर तथा मािपोत िगाउन सवकन्छ । 
गत आलथयक बर्यमा जारी िएको ि ूउपर्ोग ऐनको प्रावधान अनसुार गाउँपालिकाको नेततृ्वमा उपिब्ध जमीनिाई कृवर्के्षर, आवासीर् क्षेर, व्र्वसावर्क क्षेर र 
औद्योलगक िगार्त अन्र् तोवकएका के्षर छुट्याई गरी जग्गाको वगीकरण तथा िसू्वालमत्व अनसुार न ैकर प्रत्र्ारोपण गने नीलत लिइएमा जमीनको उपर्ोलगता 
अनसुार ववलिन्न दरमा कर प्रत्र्ारोपण गनय सवकने िएकोिे हािको िन्दा लनकै बढी कर असूि हनुसक्न ेसम्िावना देशखन्छ। आगामी बर्यका िालग देहार् वमोशजम 
रू. ८००,०००( रु आठिाख ) वावर्यक रुपमा िलूम कर माफय त आर् सङ्किन गनय सवकने प्रस्ताव गररएको छ । 

 

सधुार गनुयपने पक्षहरुः गाउँपालिकािे हरेक वडामा रहेको जलमनिाई नर्ाँ िमूीसम्बन्धी ऐनकोप्रावधानबमोशजम वलगयकरण गरी िमूीको प्रर्ोजन अनसुार सम्पशि कर 
िगाए बाहेकको जलमनिाई खेती प्रर्ोजनमा प्रर्ोग िएकोर सडक र्ातार्ातिे नछोएकोमा मािपोत मार र खेती प्रर्ोजनमा प्रर्ोग िएको तथा अन्र् प्रर्ोजनमा 
प्रर्ोग िएको र सडक र्ातार्ातको सवुवधा िएको जलमनमा मािपोत र थप िलूमकर िगाउने गरी वगीकरण अनसुारको िगत तर्ार गनुय पने देशखन्छ ।  

जलमनको वगीकरण अनसुार र पररमाणिाई ववश्लरे्ण गरी प्रगलतशीि वकलसमको दर लनधायरण तथा गाउँसिाबाट स्वीकृत गरी सोही नीलत अनसुार गाउँपालिका तथा 
वडास्तरबाट कार्ायन्वर्न, अनगुमन र मूल्र्ांकन गनुयपने देशखन्छ । साथै बक्र्ौताको वववरण तर्ार गरी सो उठाउन पलन पहि गनुयपने देशखन्छ ।र्सरी मािपोत 
िगाउँदा प्रगलतशीि र व्र्वहाररक मािपोतको दर लनधायरण र असूिी गनय देहार् बमोशजम गदाय उपर्कु्त हनुे देशखन्छ ।  

➢ मािपोत तथा िलूमकरको दर लनधायरण गदाय जग्गाको उत्पादकत्व, उपिब्ध लसंर्ाई सवुवधा र उक्त जग्गाबाट हनु ेबावर्यक उत्पादनिाई ववश्लरे्ण गरी लनधायरण 
गनुय उपर्कु्त हनुे । 

➢  सवारी साधन र्ल्ने बाटोको छेउमा परेका ्िटहरूको व्र्वसावर्क महत्व हनुे हुँदा त्र्स्ता ्िटहरूमा िलूमकर थप िगाउन ुउपर्कु्त हनुे देशखन्छ । तर 
त्र्स्ता ्िटहरुमा कुन ैसंरर्ना बनेमा सम्पशि करको दार्रामा आउन ेहनुािे कृवर् कार्यमा प्रर्ोग हनु्जिे र्ातार्ातको सवुवधाको वहसाबिे मार थप िलूमकर 
िगाउन ुउपर्कु्त हनु्छ, अथायत थप िलूमकरको दर सामान्र् हनु ुपछय । 

➢  मािपोत रकममा मोटरेवि वपर् सडकिे छोएको ्िटिाई ३० प्रलतशत, ग्रािेि गररएको सडकिे छोएको जग्गामा २० प्रलतशत र कच्र्ी मोटरेवि 
सडकिे छोएको जग्गामा १० प्रलतशत िलूमकर रकम थप गरी असिुउपर गनुय उपर्कु्त हनुे देशखन्छ । 

➢ जग्गा मार िएका करदाताहरुको  छुटै्ट वववरण वनाईन ुपने । 
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ग. घरजग्गा  बहाि कर  

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ५७ मा गाउँपालिका के्षरलिर कुनै व्र्शक्त वा संस्थािे िवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छ्पर, कारखाना, जग्गा वा 
पोखरी पूरै वा आंशशक तवरिे बहािमा ददएकोमा गाउँपालिकािे त्र्स्तो बहाि रकममा बहाि कर िगाउने व्र्वस्था रहेको छ । 

ववद्यमान अवस्थाः घर जग्गा वहाि कर गाउँपालिकाको ददगो तथा बवृद्ध हदैुजाने राजश्वको स्रोत हो । र्स गाउँपालिकामा बहािमा िगाएको शलु्कको वावर्यक 
१०% घर र जग्गा वहाि कर िगाईने उल्िेख छ । गाउँपालिकािे आ.व.२०७6/७7 मा र्स शीर्यकमा रु. 2 िाख 92 हजार सातसर् तीस असिु िएकोर 
आ.व.२०७६/७७ मा र्स शीर्यकमा रु. ३ िाख 66 हजार 995 असिु िएको छ िने आ.व.२०७8/७9 का िालग रु. 1 िाख  ५० हजार अनमुान गररएको 
पाइन्छ ।  

करको सम्िावनाः  र्स गाउँपालिकामा व्र्ापाररक के्षर िएकोिे र्स वकलसमको कर को दार्रा बढदै जान े देशखन्छ ।सङ्कलित तथ्र्ाङ्क अनसुार गाउँपालिका 
गाउँपालिकािे घरजग्गा वहाि करिाई प्रगलतशशि बनाई बहाि कर बहाि रकमको १० प्रलतशतका दरिे लनधायरण गदाय देहार् बमोशजम सङ्किन सम्िावना देशखन्छ 
। र्स शीर्यक अन्तरगत रु २८२,००० (रु. दईुिाख बर्ासी हजार) 

 

 

 

 

तालिका 11 प्रर्ोजनका आधारमा बहाि लिने करदाता सम्बन्धी वववरण 

क्र.सं. प्रर्ोजनको अfधारमा बहािमा बस्न े

बहािमा 
मालसक िाडा रकम 

बावर्{क िाडा 
रकम 

जम्मा िाडा असिुी 
  

बस्ने संख्र्ा   
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  घर बहाि घर 

  ख ग घ   

क अनमुालनत ख x१२  कxग (घ) को ५ प्रलतसत 

१ बैक तथा लबिीर् संस्था ५ १०००० १२०००० ६००००० ३०००० 

२ अन्र् संघ संस्थाहरु ५० ५००० ६०००० ३०००००० १५०००० 

३ ठूिा व्र्वसार्हरु ५ १०००० १२०००० ६००००० ३०००० 

४ अन्र् व्र्वसार्हरु ४० २५०० ३०००० १२००००० ६०००० 

५ घरर्ासी प्रर्ोजनाम वस्नेहरु २० १००० १२००० २४०००० १२००० 

  जम्मा         २८२,००० 
 

 

सधुार गनुयपने पक्षहरुः  

➢ व्र्वसावर्क तथा आवासीर् प्रर्ोजनका िालग बहािमा प्रर्ोग िएका घर तथा जग्गाको पररमाण बैज्ञालनक ढंगिे राशखन ुपने देशखन्छ । 

➢ हािको दर अनसुारको िगत तर्ारी, वहाि करको स्वीकृत दर वमोशजम प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गनय गाउँपालिकािे ववशेर् पहि गनुयपने देशखन्छ ।  
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➢ र्सको िालग िगत तर्ार गने कार्य वडास्तरिाई शजम्मा ददने र कर प्रर्ोजनको िालग राजस्व शाखािे िगत राख्न ेगनुयपने देशखन्छ । 

➢ वहाि कर दरको पनुराविोकन गने । 

 

 

व्र्वसार् कर र कृर्ीतथा पशजुन्र् कारोवार समेत 

हािको अवस्थाः 

गाउँपालिकािे आलथयक ऐनमा व्र्वसार्हरूिाई व्र्वसार्को वकलसमको आधारमा वविाजन गरी वावर्यक करको दर लनधायरण गरेको छ । र्स गाउँपालिकाको स्थानीर् 
तहको आलथयक ऐन २०७८ अनसुार लनधायरण गररएका व्र्वसार् करहरु लनधायरण गरेकोछ । आ.व. २०७6/७७ मा र्स शीर्यकवाट  रु २ िाख १५ हजार 
६सर् कर सङ्किन िर्ो । िने आ.ब. 077/078 मा २ िाख ६१ हजार संकिन िएको छ । आ.ब. 078/079 को िालग रु ८० हजार प्रस्ताव 
गररएकोमा रै्र सम्म ३१ हजार १२५ दाशखिा िै सकेको छ । 

संिाव्र्ताः 

र्स गाउँपालिकामा  धेरै व्र्वसार्हरू रहेका छन ्। कार्यशािा तथा छिफिका दौरान प्राप्त नलतजाका आधारमा हेदाय जम्मा व्र्वसार्ीिाई ठूिा, मध्र्म र साना 
करदाता गरी तीन तहमा वगीकरण गरी देहार्अनसुार सम्िाव्र्ता र्वकन गररएको छः 

तालिका 12 व्र्वसार् करको सम्िाव्र्ता वववरण 

क्र .सं.  करदाता संख्र्ा औसत करको 
दर 

संिाववत आर् 

1 ठुिा व्र्वसार्    

रु १००००- रु२०००० कर लतने करदाता 
4 20000 80000 
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2 मध्र्म व्र्वसार्  

2००० - रु ५,००० सम्म कर लतने करदाताहरु 
५० २५०० 125000 

3 साना व्र्वसार्ीहरू 

२,००० र सो िन्दा कम कर लतने करदाताहरु 
100 १००० 100000 

4 उत्पादनमूिक व्र्वसार् /उद्योग कर  कुटानी, वपसानी 10 ५०० 5000 
5 पश ुतथा कृवर् व्र्वसार् कर    
 क.िेडा/च्र्ाङ्ग्ग्र 500 20 10000 
 ख.र्ाक/र्ौरी 50 100 5000 
 ग.ओखर 

50 
500 प्रलत 

रोपनी 
25000 

 घ.स्र्ाउ 
100 

500 प्रलत 
रोपनी 

5000० 

 जम्मा   ३१०000 

सधुारका पक्षहरूः 

गाउँपालिकाको व्र्वसार् कर सङ्किनमा सधुार ल्र्ाउनका िालग लनम्न कार्यहरू गनय आवश्र्क देशखन्छः 

• व्र्वसार्को करको िगत सङ्किन गरी व्र्वसार् करको अलििेखिाई सम्पशि करको अलििेखसँग आवद्ध गने । 

• एकै प्रकारको व्र्वसार्िाई व्र्वसार्मा िएको िगानी तथा कारोवारको आधारमा ठूिा, मझौिा र साना वलगयकरण गने । 

• गाउँपालिका के्षरमा व्र्वसार् गनयको िालग गाउँ कार्यपालिकावाट व्र्वसार् संर्ािन इजाजत लिनपुने व्र्वस्था अलनवार्य गने । 

• व्र्वसार् कर सङ्किन टोिी गठन गरी वर्यमा १ पटक व्र्वसार् कर सङ्किन अलिर्ान संर्ािन गने । 

• व्र्वसार् दताय प्रवक्रर्ासंगै बन्द िएका व्र्वसार्हरू नामसारी तथा खारेजी गने कामिाई पलन तीब्रता ददन े। 

ङ. जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्तकुो व्र्वसावर्क उपर्ोग कर  
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स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ६१ मा गाउँपालिका के्षरलिर कुनै व्र्शक्त वा संस्थािे ऊन, खोटो, जलडवटुी, प्रर्लित कानून वमोशजम लनर्ेलधत जीवजन्त ु
वाहेकका अन्र् मतृ वा माररएको जीवजन्तकुो हाड, सीङ, ्वाखँ, छािा वा र्स्तै प्रकृलतको वस्तकुो व्र्वसावर्क उपर्ोग गरेवापत गाउँपालिकािे जलडवटुी, कवाडी तथा 
जीवजन्तकुर िगाउने व्र्वस्था रहेको छ । 

ववद्यमान अवस्थाः र्स गाउँपालिकामा हािसम्म जलडवटुी, कवाडी तथा जीवजन्त ुकर शीर्यक अन्तगयत राजश्व प्राप्त गरेको अवस्था छ । आ.व. 076/077 का 
साथै आ.व. 077/078 मा समेत र्सो व्र्वस्था गररएको छ । गाउँपालिकामा र्ासायगमु्वाको प्रलत के.शज. रु १५ हजार र र्ासायगमु्वा बाहेक अन्र्को प्रर्लित 
वजार मूल्र्को ५ प्रलतसत करको रुपमा राशखएको छ ।काननुिे लनर्ेध गरेका बस्तहुरुमा काननु बमोशजम दण्डलनर् हनुे छ । 

करको सम्िावनाः र्स गाउँपालिकाको मालथल्िो इिाकामा पाँर्औिे, जटामसी, शर्राइतो, िौठसल्िा, सतवुा, कुट्की, मसुिी, काउिो, वनिसनु, पार्ाणिेद, सगुन्धवाि, 

शजवन्ती, शशिाशजत, सनुगािा, र्रुो, वनकरेिा, नागविेी, तेजपात, पद्यमर्ाि, मशजठो, झ्र्ाउ, गामाडोि, बेिाडोना, सगुन्धकोवकिा, सोमिता आदद जातका महत्वपूणय 
प्रजालतका जलडबटुीहरू पाइन्छ । र्सैिे र्हाँ व्र्वसावर्क रुपमा जलडवटुी संकिन तथा ववक्री ववतरण गने पेशा व्र्वसार्ीहरु समते रहेका छन ्। र्सैगरी र्हाँको 
बजार के्षरमा ववलिन्न वकलसमका कवाडी वस्त ुउत्पादन तथा ववक्री हनुे गरेको तर र्सका व्र्वसार्ीहरु करको दार्रामा आई नसकेकािे खासै राजस्व अशूि हनु े
गरेको छैन । र्सैिे र्हाँ उत्पादन तथा ववक्री हनुे जलडबटुी, कबालड, र शजउँदा पशपुक्षीहरु र मरेका वा माररएका पशपंुक्षीहरुको हाड, लसंग, ्वाख र छािा आदद 
संकिन गरी व्र्वसावर्क कारोबार कर लिने गनुय उपर्कु्त हनुे र पशपुन्छीको व्र्वसावर्क कारोवार सम्िावना देशखन्छ । साथै र्हाँको वन के्षरमा जडीवटुी खेती 
प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण र जीवजन्तकुो व्र्वसावर्क कारोवार हनुे हाटबजारको व्र्वस्थापन गरेर राजश्व बवृद्ध हनुसक्ने सम्िावना छ । 

जलडबटुी र कवाडी सम्बन्धमा कुनै तथ्र्ाङ्क निएकािे आगामी आ.व.मा जम्मा रू. ४ िाख ५० हजार सङ्किन हनु सक्ने अनमुान गररएको छ । 

सधुारका पक्षहरुः  

➢ जलडबटुी र कवाडी तथा जीवजन्त ुकारोवार इजाजत दस्तरु र करको दर लनधायरण गने । 

➢ जलडबटुी र कवाडी तथा जीवजन्तकुो व्र्वसार्ीक रुपमा कारोवार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी करोवारको आधारमा कर संकिन गने । 

र्. साना सवारी कर  
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गण्डकी प्रदेशको आलथयक ऐन, २०७७ को दफा ३ (२) अनसुार गाउँपालिकािे टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र इ–ररक्साको सवारी कर िगाई असिु गनय सक्न े
व्र्वस्था रहेको छ । आ.व.२०७७/०७८ का िालग अनमुान गररएको छैन । 

ववद्यमान अवस्थाः  र्स गाउँपालिकामा हािसम्म राजश्व अनमुान तथा कुनै रकम प्राप्त गरेको देशखदैन।  

करको सम्िावनाः हाि गाउँपालिकाको केही िागमा कािोपरे सडक िै सकेको र जोमसोम तथा मकु्तीनाथसम्मको सडकमा  साना सवारी करको शरु गनय सवकन े
अवस्था छ । सडक कािोपरे िइसकेको तथा क्रमशः कािोपरे हनु ेक्रममा रहेको हनुािे मखु्र् बजार केन्रका छोटो दरुीहरुमा साना सवारी अटो ररक्सा र इ–
ररक्सा सञ्चािन हनु सक्ने सम्िावना िएकािे र्स्ता इशन्जन रवहत तथा ववद्यतुीर् माध्र्मबाट सञ्चािन हनु ेसाना सवारीको दताय, नवीकरण र बावर्यक करको रुपमा 
केही साधन पररर्ािन हनुे सम्िावना रहेको देशखन्छ । 

छ. लबज्ञापन  कर  

हािको अवस्थाः 

गाउँपालिकािे आफ्नो के्षरका सडक, र्ोक, सावयजलनक स्थिमा ववज्ञापन, प्रर्ार-प्रसार आददका िालग राख्न ददन ेसाइन बोडय, ग्िो बोडय स्टि आददमा ववज्ञापन कर 
िगाउन सक्नेछ । संघीर् कानून अनसुार र्ो प्रदेश सरकारसँग बाँडफाँड हनुे कर हो । ववज्ञापन करको दर लनधायरण तथा सङ्किन गाउँपालिकािे गरी सङ्कलित 
रकममध्र्े ४० प्रलतशत प्रदेश सरकारिाई ददन ुपदयछ । 

ववज्ञापन करका सन्दियमा गाउँपालिकािे ववलिन्न ववज्ञापनका सामग्री अनसुार करको दरहरू लनधायरण गरेको छ। गाउँपालिकािे स्थानीर् तहको आलथयक ऐन २०७६ 
मा ववज्ञापन कर तपशशि बमोशजम लनधायरण गरेको छ ।  

lj1fkg s/ -xf]l8ª af]8{ ;]jf z'Ns_ M  

क) होलडयङ बोडय व्र्वसार्ीक  ( वगय वफटको रू  ३० ) 

आ .व. ०७७/०७८ मा र्स शशर्यकमा अलथयक ऐनमा  समावहत गरेको छ । जस अनससुार लबज्ञापनमा प्रलत बगय वफटको रु ३० का दरिे रकम राशखएको छ । 

संिाव्र्ताः 
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गाउँपालिका के्षरमा हनुे ववज्ञापन सामग्री सम्बन्धी आवश्र्क तथ्र्ाङ्क निएको िएतापलन आगामी बर्य िालग जम्मा रू .२०००० (रु बीस हजार)  सङ्किन हनु े
सम्िावना देशखन्छ । 

सधुारका पक्षहरूः 

√ ववज्ञापनका सामग्री तथा प्रर्ोग िएका स्थानका सन्दियमा र्थाथय तथ्र्ाङ्क सङ्किन गने । 

√ सङ्कलित वववरण अनसुार ववज्ञापन करको दर लनधायरण गने । 

√ न्रू्नतम सङ्किन हनु सक्ने रकम र्वकन गरी ठेक्का अंक लनधायरण गने । 

अन्र् करहरुः मालथका शीर्यकमा नपरेका अन्र्करहरु र्समा राशखएको छ, जसवाट बावर्यक रु २७००००( रु  दईुिाख सिरी हजार) उठने प्रके्षपण गररएको छ 
। 

३.२.२ गैर कर राजस्व 

क.लबक्रीबाट प्राप्त रकम (ढंुगा, लगट्टी, बािवुा तथा माटोजन्र् वस्त ुलबक्री) 

हािको अवस्थाः 

केही नेपाि ऐन संशोधन गने ऐन, २०७५ िे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७५ को दफा ६२ क थप गरी गाउँपालिका तथा गाउँपालिकािे आफ्नो के्षरलिर 
वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारशम्िक वातावरणीर् पररक्षणबाट तोवकएको पररमाणमा स्िेट, ढंुगा, लगट्टी, बािवुा एवम ्माटोजन्र् वस्त ुलबक्री गनय सक्ने प्रावधान 
राखेको छ । स्थानीर् सरकार संर्ािन ऐन, २०७४ मा िएको र्स संशोधनसँगै संघीर् कानूनमा स्रोत बाँडफाँडको अको स्पष्ट काननुी व्र्वस्था निएसम्म र्स 
शीर्यकको राजस्व गाउँपालिकाको एकि अलधकार के्षरलिर पने देशखन्छ । साववकमा प्रारशम्िक वातावरणीर् पररक्षणको मार व्र्वस्था िएकोमा र्स संशोधनसँगै 
वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कनको समेत व्र्वस्था िएको छ र आवश्र्कता अनसुार र्ी दईु अध्र्र्नको लसफाररशका आधारमा स्थानीर् सरकारिे ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, 
माटो वा स्िेट लबक्री गनय सक्ने काननुी व्र्वस्था रहेको छ । संघीर् कानूनको रुपमा रहेको स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ६२ क मा खानीजन्र् तथा 
प्राकृलतक वस्तकुो लबक्री गाउँपालिकािे गनय सक्ने व्र्वस्था रहेको छ । र्समा गाउँपालिकािे आफ्नो के्षरलिर वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारशम्िक 
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वातावरणीर् परीक्षणबाट तोवकएको पररमाणमा स्िेट, ढंुगा, लगट्टी, वािवुा, माटोजन्र् वस्त ु र सावयजलनक तथा ऐिानी जग्गामा रहेका काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर 
बहिर आददको ववक्री गनय सक्ने र त्र्सरी ववक्री गररएको रकम गाउँपालिकाको संशर्त कोर्मा दाशखिा गने व्र्वस्था गररएको छ । वन ऐन, २०७६ िे वन 
पैदावारको पररिार्ा गदै वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्र्ाइएका काष्ठ पैदावार, गैरकाष्ठ वन पैदावार वा र्ट्टान, माटो, नददजन्र् र खलनज पदाथयिाई सम्झन ु
पछय िनी व्र्वस्था गरेकोिे र नेपाि सरकारिे गत श्रावणमा जारी गरेको ढंुगा, लगट्टी, बािवुा उत्खनन,् व्र्वस्थापन तथा ववक्री सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ िे 
सावयजलनक खोिा, नािाको आफ्नै लनणयर्िे, खानी के्षरको सम्वशन्धत लनकार्बाट अनमुलत प्राप्त गरेपलछ आफ्न ैलनणयर्िे र वन तथा र्रेु क्षेरको ढंुगा, लगट्टी, बािवुा 
उत्खनन, सङ्किन र ववक्री गदाय सम्वशन्धत लनकार्को सहमलतमा वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवेदनमा उशल्िशखत ववलध अनसुार गनुय पने उल्िेख गररएको छ । र्सरी 
उत्खनन र ववक्री ववतरणबाट प्राप्त आर्को ४० प्रलतशत सम्वशन्धत प्रदेश सशञ्चत कोर्मा दाशखिा गनुयपने प्रावधान रहेको छ । 

र्सैगरी गत २०७७ असार १ नेपाि र प्रकाशशत वातावरण संरक्षण लनर्माविी, २०७७ अनसुार खानीको हकमा दैलनक ५०० घन मीटरसम्म र खोिाको हकमा 
जलतसकैु िए पलन ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, माटो आदद उत्खनन गनय प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण मार गनुय पने र र्स सम्वन्धी अध्र्र्न तथा स्वीकृलत कार्यको टंुगो 
स्थानीर् तहिे नै िगाउन सक्ने गरी व्र्वस्था गररएकोिे संघीर् मालमिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्रािर्िे स्वीकृलत गदाय केके लबर्र्िाई प्राथलमकता ददइ ववश्लरे्ण 
गने िनी अलिमखुीकरण पलन गरेको छ । 

आलथयक ऐन २०७८, अनसुार  प्राकृतीक साधन उपर्ोग शलु्किाइ लनम्न अनसुार गरीएको छ । 

वववरण शलु्क (रु) कैवफर्त 

ढुङ्ग प्रलत घन लमटर 250  

विवुा प्रलत घन लमटर 250  

लगट्टी प्रलत घन लमटर 250  

माटो प्रलत घन लमटर 100  
 

वतयमान अवस्थामा अन्नपूणय संरशक्षत के्षर िएको र प्रारशम्िक वतावरणीर् अध्र्र्न पिार्त मार नदद जन्र् पदाथयहरुको ठेक्का िगाउन ु पने िएकोिे हाि प्रववलधक 
कारणिे सम्पन्न निएको अवस्था छ । 
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संिाव्र्ताः 

उशल्िशखत हािको अवस्थाका आधारमा ववश्लरे्ण गदाय र्स गाउँपालिका िएर बग्ने मखु्र् नदद कािीगण्डकी नदी हो । र्स पालिकाको बीर् िएर बग्ने र्स नदीिे 
प्रसस्त मारामा नददजन्र् पदाथयहरु बरे्नी थपुाने र बगाउने गरररहेको छ । र्ी नदीजन्र् पदाथयहरु सडक तथा संरर्ना लनमायणमा उपर्ोगी हनुे र गाउँपालिकाको 
समेत आन्तररक आर्को मखु्र् श्रोत बने्न कुरामा कुन ैशंका छैन ।तर गाउँपालिकािे प्राववलधक कारणिे उक्त कार्य गनय सकेको छैन ।जसको मिु कारण िनेको 
सो के्षर अन्नपूणय संरशक्षत के्षर िएकोिे उक्त कार्यको िालग प्रारशम्िक वातावरणीर् अध्र्र्न ( Initial Incremental Examination – IEE) गरेर मार सो को स्वीकृत 
पिार्त पालिकािे ठेक्का िगाउन पाउन ेकाननुी अवस्था िएकोिे गाँउिालिकािे सो कार्यको िालग अन्नपूणय संरके्षण के्षरसंग समन्वर् गरररहेको अवस्था छ । 

र्ो गाउँपालिकामा वािवुा उत्खनन तथा सङ्किनका िालग केवह सम्िावना िएका के्षर रहेका कारण र्स सम्बन्धी आवस्र्क वातावरणीर् अध्र्र्न गरी आगामी बर्य 
ठेक्का िगाई पालिकाको आर्स्रोत बढाउन सवकनेछ र हाि बढ्दै गएको अवैध र्ोरी लनकासी पलन लनर्न्रण हनुेछ । ।हाि नददजन्र् पदाथयहरुबाट हनुे आम्दानीको 
अनमुान बावर्यक रु १००००० (रु दश िाख) िन्दा बढी देशखन्छ । जनु आशन्तरक आर्को ठूिो वहस्सा हो । सम्वशन्धत पक्षसंग समन्वर् गरेर कार्यन्वर्मा 
ल्र्ाउन ुपने देशखन्छ ।  

सधुारका पक्षहरूः 

✓ ढुङ्गा, लगट्टी तथा बािवुा ठेक्का प्रवक्रर्ा अगालड बढाउन ुपूवय गाउँसिाबाट लबक्रीको दर लनधायरण गरी आलथयक ऐनमा व्र्वस्था गनुयपने ।  

✓ वातावरणीर् अध्र्र्न प्रलतवदेनिे लसफाररश गरेका मापदण्डलिर रहेर उत्खनन गने कार्य गराउन आवश्र्क कार्यववलध तजुयमा गने । 

✓ सङ्किन कार्यको लनर्लमत रुपमा अनगुमन गरी अध्र्र्न प्रलतवदेनिे लसफाररश गरेको मापदण्डलिर मार रहेर उत्खनन हनु ेकार्य सलुनशित गने । 

✓ ठेक्का निागेको अवस्था गाउँपालिका स्वरं्िे अमानतबाट सङ्किन गनय सक्ने व्र्वस्थाका बारेमा आवश्र्क प्रावधान सवहत लनणयर् गने । 

गाउँपालिकािे आलथयक ऐनमा लनर्म ववपररत गने ठेकदारिाई कारबाही गने र ठुिो पररमाणमा दण्ड जररवाना गनय सवकने प्रावधान समावशे गने । 

ख.बहाि लबटौरी शलु्क 
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हािको अवस्थाः 

गाउँपालिकािे आफूिे रेखदेख वा सञ्चािन गरेको हाटवजार र सरकारी जग्गामा वनेका संरर्नाको उपर्ोग गरेवापत वहाि ववटौरी शलु्क िगाउन पाउने काननुी 
व्र्वस्था छ । गाउँपालिकािे हाटबजार ववटौरी शलु्क आलथयक ऐनमा उल्िेख त गरेको छ तर हाटबजारको राम्रो प्रबन्ध रहेको छैन । गाउँपालिकाको 
के्षरालधकारलिर रहेका ऐिानी तथा पलतय जग्गाहरूमा केही घर तथा पसिहरू रहेका हनुािे लतनिाई पलन शलु्कको दार्रामा ल्र्ाउन पहि गनुयपने देशखन्छ । 
आ.व. २०७७/०७८ मा र्स शीर्यकवाट केकलत कर सङ्किन िर्ो वास्तववक आकँडा उपिब्ध हनु सकेन िने र्ाि ुआ  .व.को िालग  कलत सङ्किन गने िने्न कुन ै
अनमुान रहेको छैन । थासाङ गाउँपालिकामा ववववध कारणिे िािपजुाय प्राप्त निएका सडकका के्षरहरुमा िवनहरु समेत पलन लनमायण िए पलन बहाि ववटौरी 
शलु्क संकिन िने हनु सकेको छैन । 

 

 

संिाव्र्ताः  

बहाि ववटौरी शलु्क सङ्किन सम्बन्धी हािको अवस्था र शलु्क सङ्किनमा गाउँपालिकाको प्रर्ास हेदाय आगामी ददनमा र्ो शीर्यक बापत आर् सङ्किन हनुे सम्िावना 
देशखन्छ । हाट बजारमा हनुे पसि तथा व्र्ापार सम्बन्धी आवश्र्क तथ्र्ाङ्क सङ्किन गरी ववटौरी शलु्क लनधायरण गनुय पने देशखन्छ । आगामी आ.व.मा जम्मा रू. 
३०००० (रु तीस हजार )सङ्किन हनु सक्ने अनमुान गररएको छ । 

सधुारका पक्षहरूः 

गाउँपालिकाको वहाि ववटौरी शलु्कमा सधुार ल्र्ाउनको िालग : 

✓ वहाि ववटौरी शलु्कको दार्रालिर हाटवजार, सावयजलनक जग्गाको उपर्ोग र सरकारी जग्गामा बनेका संरर्नाको उपर्ोग बापतिाग्न ेशलु्किाई समावशे 
गने । 

✓ ऐिानी वा पलतय जग्गामा वनकेा संरर्नाहरूको अलििेख राखी वहाि ववटौरी शलु्कको अलििेख राख्न े। 
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✓ हाट बजारमा हनुे पसि तथा व्र्ापार सम्बन्धी आवश्र्क तथ्र्ाङ्क तथा वववरण सङ्किन गने । 

✓ सङ्कलित वववरणका आधारमा पसिहरूको वगीकरण गरी हाट बजार ववटौरी शलु्कको दर लनधायरण गने र सोही आधारमा ठेक्का अंक कार्म गने । 

ग.नक्सा पास दस्तरु 

हािको अवस्था 

गाउँपालिकािे नक्सा पास र अलििेखीकरण दस्तरुको दर आलथयक ऐनमा लनधायरण गरेको छ । िवनको वकलसम र िवन रहेको स्थानका आधारमा उक्त दस्तरुहरू 
फरक फरक रहने गरी लनधायरण िएको देशखन्छ ।  िववष्र्मा आन्तररक आर् सङ्किनको प्रमखु शीर्यकको रुपमा रहन सक्ने देशखन्छः 

संिाव्र्ता 

र्स गाउँपालिका के्षरमा आगामी ददनमा केही िवन लनमायणमा तीव्रता हनु ेअनमुान छ ।  

तालिका 13 घर नक्सा पास दस्तरु 

वववरण प्रलत स्क्वर्र वफट शलु्क (रु ) अनमुालनत प्रलत घर 
औसत वगय वफट 

अनमुालनत लनमायण 
हनुे बावर्यक घर 

सङ्ग्ख्र्ा 

अनमुालनत जम्मा 
कर 

घर नक्सा पास दस्तरु  आवासीर् 5 ४३२ १० २१६०० 
घर नक्सा पास दस्तरु व्र्ावसावर्क 10 ८६४ ५ ४३२०० 
घर नक्सा अलििेशखकरण  2 ४३२ ३ २५९२ 
 जम्मा    ६७३९२ 
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हाि र्स क्षरेमा प्रसस्त नर्ाँ घरहरू लनमायण िइरहेका छन ् । आगामी आ.व.मा र्स गाउँपालिकामा नर्ाँ घर /परुाना १८ वटा नक्सा पासको दार्रामा 
(अलििेखीकरण सवहत) आउन सक्ने अनमुान गनय सवकन्छ ।  र्सबाट जम्मा रू. ६७३९२ आम्दानी हनुे सम्िावना देशखन्छ ।  

सधुारका पक्षहरू 

✓ गाउँपालिकाको आलथयक ऐनमा नक्सा पास सम्बन्धी प्रगलतशीि दस्तरुको दर लनधायरण गने 

✓ नक्सा पास प्रवक्रर्ािे आर्आजयन मार निई िवन लनमायण प्रवक्रर्ािाई लनर्मन समेत गने िएकोिे र्सिाई प्रिावकारी वनाउने तफय  पहि गनय जरुरी 
देशखन्छ । 

✓ नक्सा पासको िालग मापदण्ड तथा कार्यववलधहरू अनसुार िवन लनमायण िए निएको लनरन्तर अनगुमन गने । 

✓ घरको तल्िा, बनोट तथा वकलसमका आधारमा दस्तरुको दर लनधायरण गरी समर्ानकूुि पररमाजयन गदै जाने । 

घ.व्र्वसार् रशजिेशन दस्तरु (दताय तथा अनमुलत दस्तरु) 

हािको अवस्था 

स्थानीर् सरकारिे एफ् .एम.् रेलडर्ो संर्ािन, घ वगयको लनमायण इजाजत पर, ववद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका ब्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्राववलधक शशक्षा तथा 
ब्र्ावसावर्क तालिम, ट्युसन, कोशर्ङ, और्धी पसि, ्िवटङ्ग, ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा, ननु, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेटजस्ता वस्तकुो सवेक्षण, उत्खनन तथा उपर्ोग आदद कार्य 
गनयको िालग अनमुलत ददन र सोबापत दस्तरु सङ्किन गनय सक्छन ्। गाउँपालिकािे “घ ” वगयका लनमायण व्र्वसार्ी इजाजत पर सम्बन्धी कार्यववलध तर्ार गरी सोही 
अनरुुप इजाजत पर ददने र सोबापत दस्तरु सङ्किन गरररहेको िए तापलन सोको तथ्र्ाङ्क अद्यावलधक गरेको छैन ।  

संिाव्र्ता 
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गाउँपालिका के्षरमा संर्ािनमा रहेका स्थानीर् स्तरका ब्र्ापाररक फमय, घ वगयको लनमायण इजाजत पर, सहकारी, ववद्यािर् आदद अनमुलत प्रमाणपर ददई लनर्लमत 
गनुयपने तथा नर्ाँ संर्ािनमा आउन र्ाहनिेाई इजाजत ददन सवकन्छ । हाि कररव १२० जलत ब्र्ापाररक फमय तथा २ वटा उद्योग सञ्चािनमा रहेका छन ्। 
त्र्स्ता संस्थाहरूिाई दताय, अनमुलत र नवीकरण गदाय औसत प्रलत वर्य रू. ४0०००० ( रु र्ारिाख) आर् हनु ेसम्िावना देशखन्छ । 

सधुारका पक्षहरू 

✓ दताय तथा अनमुलतका िालग छुटै्ट कार्यववलध तजुयमा गने । 

✓ नर्ाँ व्र्वसार् वा कारोवार संर्ािन गनुयपूवय दताय तथा अनमुलत प्रमाणपर अलनवार्य गने । 

✓ अनमुलत नलिई संर्ािनमा रहेका व्र्वसार्िाई लनर्मन गनय दण्ड जररवानाको व्र्वस्था गने । 

ङ .लसफाररश तथा प्रमाशणत दस्तरु-  

हािको अवस्था 

गाउँपालिकािे ववलिन्न वकलसमका लसफाररश तथा प्रमाशणत दस्तरुको दर आलथयक ऐन माफय त लनधायरण गरी कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा वडावाट सङ्किन गरी 
आएको छ । आलथयक ऐन २०७८ मा ववलधन्न ५३ शशर्यकमा लसफाररस तथा तथा प्रमाणीत दस्तरु राखेको छ ।आलथयक ऐनिे लसफाररश तथा प्रमाशणतको दर 
न्रू्नतम रू. ५ देशख १०००० सम्म लनधायरण गरेको छ र गाउँपालिकािे गाउँ कार्यपालिका तथा वडा कार्ायिर्हरूवाट र्स्तो दस्तरु सङ्किन गररआएको छ । 
वडावाट सङ्कलितफाररश तथा प्रमाशणत दस्तरुवाट सङ्कलित रकम वडा सशर्वहरूिे गाउँपालिकाको राजस्व शाखामा हरेक हप्तार /मालसक दाशखिा गने गरेका छन ्। 
आलथयक वर्य २०७७/०७८मा रु ५ िाख ३५ हजार ५४७ उठेको र आ.ब. २०७८/०७९ को रै्र मशान्त सम्ममा रु २ िाख ९४ हजार ९२० उठी सकेको 
छ । र्ो श्रोत पालिकाको आन्तररक आर्िाई राम्रोसंग व्र्वशस्थत िै रहेको छ। 

संिाव्र्ता 

गाउँपालिकाको कार्ायिर् तथा वडा कार्ायिर्हरूबाट तथा गाउँपालिका कार्ायिर्बाट एकमषु्ट रुपमा मालसक सङ्किन हनुे लसफाररश दस्तरु शीर्यकमा रु ५००००० 
(रु पारँ् िाख मार) सङ्किन हनु सक्ने अनमुान गररएको छ । 
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सधुारका पक्षहरू 

✓ ववलिन्न वकलसमका लसफाररश तथा दस्तरुहरूको वगीकरण गरी दस्तरुका दर स्पष्ट गने । 

✓ लसफाररश वा प्रमाशणत गनुय पूवय दस्तरु लतरे नलतरेको एकीन गने । 

✓ दस्तरु नबझुाएसम्म सम्वशन्धत अलधकारीिे लसफाररश वा प्रमाशणत नगने । 

✓ वडावाट सङ्कलित दस्तरुहरू शीर्यक सवहतको वववरण तर्ार गने । 

✓ सबै शलु्क सङ्किनकािालग कम्र्टुरमा इन्री गने तथा कम्र्टुरबाट वप्रन्टेट लबिको व्र्वस्था गने। 

व्र्ाक्तीगत घटना दताय/नाता प्रमाणीत दस्तरुः 

गाउँपालिकािे ववलिन्न वकलसमका लसफाररश तथा प्रमाशणत दस्तरुको दर आलथयक ऐन माफय त लनधायरण गरी कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा वडावाट सङ्किन गरी 
आएको छ। जसवापत शलु्कहरु उठाउदै आईरहेको अवस्था छ । 

संिाव्र्ता 

गाउँपालिकाको कार्ायिर् तथा वडा कार्ायिर्हरूबाट तथा गाउँपालिका कार्ायिर्बाट एकमषु्ट रुपमा मालसक सङ्किन हनुे लसफाररश दस्तरु शीर्यमा रु ५००००० (रु 
पारँ् िाख मार) सङ्किन हनु सक्न ेअनमुान गररएको छ ।  

मनरोन्जन तथा हाटबजार कर 

हािको अवस्था 

नेपाि पर्यटनको िालग ववश्वमै र्शर्यत रहेको छ । नेपािका सनु्दर वहमाि, पहाड, खोिा नदी, ताि, ववर्म िगूोि िगार्तका प्राकृलतक सम्पदाहरु पर्यटनका वहस्सा 
हनु ्। नेपािमा र्स्ता प्राकृलतक सम्पदाहरु असंख्र् रहेका छन ्। थासाङ  गाउँपालिकामा पलन प्राकृलतक सम्पदाहरुको िररपूणयता रहेको छ । र्हाँका सनु्दर 
वहमािहरुको मनोरम दृश्र् तथा ताितिैर्ा र पोखरीहरु र्स के्षरका आकय र्णका केन्रहरु हनु ्। र्स्ता प्राकृलतक सम्पदामध्र्केा र्स के्षरमा रहेका ताि तथा 
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पोखरीहरुको वववरण सेकोङ् ताि, ितुछो पोखरी,कववकहरा ताि,वट.वट. ताि रहेका छन । र्स गाउँपालिकामा धेरैजसो बौद्धहरुको बसोबास रहेको देशखन्छ । 
त्र्सैिे र्हाँका प्रत्र्ेक ऐलतहालसक तथा धालमयक स्थिहरुमा बौद्धहरुकै गमु्बाहरु मार िेवटएको छ । र्हाँका ऐलतहालसक स्थिहरुमा ऐलतहालसक शर्नारी िएको 
क्रू्पर गमु्बा , र्मु्बा नवुायो ेगमु्बा, नसायङ गमु्बा तथा अरु परुाना गमु्बाहरु र वहमािहरुको मनोरम दृश्र् आदी देख्न पाइन्छन।्अत्र्न्तै रमणीर् स्थानहरु िएकोिे 
हाि र्िशर्र लनमायण र अन्र् डकुम्न्रीहरु समते र्ी स्थानहरुमा लनमायण हनुे गरेका छन ।आलथयक लनर्मािवी २०७८ िे मनोरन्जन तथा हाट बजार करको 
व्र्वस्था गरेको पाइन्नछ । 

संिाव्र्ता 

र्हाँ पर्यटन शलु्क सङ्किनको प्रसस्त संिावना रहेको छ, र्हँका पर्यटवकर् स्थानमा भ्रमण गनय वरे्नी हजारौं आन्तररक तथा बाह्य पर्यटक आउने गछयन ्। 
पर्यटकीर् पूवायधारको ववकासिाई प्राथलमकताका साथ अगाडी बढाइएको खण्डमा आगामी बर्यहरूमा प्रसस्त पर्यटन शलु्क सङ्किन हनु सक्ने देशखन्छ । कोरोनाको 
महामारीको व्र्वस्थापन सँगसँगै र्ो गाउँपालिका बाह्य पर्यटकसँगै आन्तररक पर्यटकहरुको उल्िेखलनर् बदृ्धी हनु ेदेशखन्छ । 

तालिका 14 मनोरन्जन कर 

क्र.स. वववरण रकम शलु्क 
(रु ) 

अनमुालनत 
बावर्यक करदाता 

सङ्ग्ख्र्ा 

कूि रकम रू. कैवफर्त 

१ छार्ाङ्कन डकुमेन्री, 
म्रू्शजक लिलडर्ो 

5000 १० ५०००० स्वदेशी 

२ र्िशर्र  15000 २ ३०००० स्वदेशी 
३ छार्ाङ्कन डकुमेन्री, 

म्रू्शजक लिलडर्ो 
15000 १ १५००० ववदेशी 

४ र्िशर्र  25000 १ २५००० ववदेशी 
५ हाट बजार 1000 ५ ५००० प्रलत स्टि 

६ पर्यटकीर् शेवा शलु्क 
तथा शहासी खेि 

1000 २ २००० प्रलत कार्यक्रम 
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 जम्मा   १२७०००  
 

  सधुारका पक्षहरू 

पर्यटन शलु्क सङ्किन प्रिावकारी बनाउन देहार् अनसुार कार्यहरू गनुय पने देशखन्छः 

✓ आलथयक ऐनमा पर्यटन शलु्कको सङ्किन सम्बन्धी व्र्वस्था गदै शलु्कको दरिाई र्थाथयपरक बनाउने । 

✓ पर्यटकीर् सम्िावना िएका प्रमखु पर्यटकीर् स्थिहरूको संिाव्र्ता हेरी पूवायधारको ववकास गने। 

✓ रमणीर् पर्यटकीर् तथा धालमयक स्थिबारे प्रर्ार प्रसार गरी प्रवधयन गने । 

✓ सावयजलनक नीशज साझेदारी अवधारणा अनसुार पर्यटन शलु्क सङ्किनको व्र्वस्था गने । 

न्र्ावर्क दण्ड, जररवाना, जफत  

संववधान तथा प्रर्लित कानूनको कार्ायन्वर्न, लनर्मन, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको पररच्छेद ८ वमोशजमको न्र्ावर्क कार्यसम्बन्धी व्र्वस्था कार्ायन्वर्न, खररद 
कार्य आदद क्रममा गाउँपालिकािे दण्ड, जररवाना र जफत गनुयपने हनुसक्छ । 

ववद्यमान अवस्थाः र्स गाउँपालिकामा दण्ड, जररवाना, जफत शीर्यक अन्तगयत आ.व. २०७6/७ मा रु १० हजार र आ.ब. ०७७/७८ मा रु १० हजार अनमुान 
गररएकोमा कुनै रकम नउठेको र र्ाि ुआ.ब. ०७८/७९ मा समेत रु ५० हजार अनमुान गरेकोमा रै्र मशान्त सम्म कुनै रकमप्राप्त िएको छैन ।  

आर्को सम्िावनाः दण्ड, जररवाना, जफत शीर्यक वापत प्राप्त हनुे आर्मा न्रू्नीकरण गने र्ाहना गाउँपालिकािे सदैव राख्न ेगदयछ र र्स शीर्यकमा प्राप्त हनु सक्न े
आर्को प्रके्षपण गनय पलन कदठन हनु्छ । तर पलन दण्ड, जररवाना शीर्यकमा प्रार्ः वर्यहरुमा आर् प्राप्त हनुे गदयछ िने कलतपर् दण्ड जररवानाहरु सम्बशन्धत शीर्यक 
मै हनुे गदयछ । त्र्सैिे पलन र्स शीर्यकमा आर्को प्रके्षपण नगरी र्दद प्राप्त िएमा अन्र् शीर्यकबाट आम्दानी गने गरेको हनुसक्छ । आगामी आ.व.मा जम्मा 
रू.३०००० (रु लतस हजार मार) सङ्किन हनु सक्ने अनमुान गररएको छ । 

सधुार गनुयपने पक्षहरुः  
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• नेपाि सरकारबाट स्वीकृत आम्दानीका शीर्यक अन्तगयत दण्ड, जररवाना, जफत शीर्यक रहेको हनुािे गाउँपालिकािे ववगत वर्यहरुको आधारमा अनमुान 
गनुयका साथै दण्ड जररवानाका दरहरु पलन लनधायरण गरी राख्दा  

• जनतािाई कानून पािनामा सजगता पलन बवृद्ध गराउदै जाने। 

सामदुावर्क वनबाट प्राप्त रकम  

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ६२(ख) मा सामदुावर्क वन उपिोक्ता सलमलतिे वन पैदावार ववक्री तथा उपर्ोग सम्बन्धी आफ्नो वावर्यक कार्यर्ोजना 
गाउँपालिकाबाट स्वीकृत गनुयपने र त्र्सबाट िएको आम्दानीको १०% सम्बशन्धत गाउँपालिकाको संशर्त कोर्मा जम्मा गनुयपने व्र्वस्था छ ।र्सैगरी वन ऐन, 

२०७६ को दफा १८(५) मा सामदुावर्क वन उपिोक्ता समूहिे समूहको र्ाहाना र आवश्र्कताको आधारमा वन व्र्वस्थापन कार्यिाई प्रिावकारी बनाउन 
उपिोक्ता समूहिे सम्वशन्धत स्थानीर् तहको परामशयमा सामदुावर्क वनको कार्यर्ोजना बनाउन वा आवश्र्कता अनसुार संशोधन गनय सक्न ेप्रावधान रहेको छ । 
र्सैगरी सोही ऐनको दफा २२ मा सामदुावर्क उपिोक्ता समूहिे कार्यर्ोजना बमोशजम आजयन गरेको बावर्यक आर्बाट कशम्तमा २५ प्रलतशत रकम वनको ववकास, 

संरक्षण, व्र्वस्थापन कार्यमा खर्यगरी बाँकी रहेको रकमको कशम्तमा ५० प्रलतशत रकम सम्वशन्धत स्थानीर् तहसँग समन्वर् गरी गररबी न्रू्नीकरण, मवहिा 
सशशक्तकरण तथा उद्यम ववकास कार्यमा खर्य गनुयपनेछ र बाँकी रहेको रकम उपिोक्ता समूहको वहतमा प्रर्ोग गररने उल्िेख छ ।उपर्ुयक्त स्थानीर् सरकार 
सञ्चािन ऐनको व्र्वस्था र वन ऐनको व्र्वस्था एक अकायमा बाशझएको हो की िने्न देशखएता पलन सामदुावर्क वन समूहसँग सहमलत गरी दबैुिाई फाइदा हनुेगरी 
व्र्वस्थापन गनय सवकने देशखन्छ। र्स अनसुार सामदुावर्क वन समूहिे गाउँपालिकाको परामशयमा स्वीकृत गरेको कार्य र्ोजना बमोशजम िएको आम्दानीको १० 
प्रलतशत स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको प्रावधान बमोशजम स्थानीर् सरकारको खातामा दाशखिा गने र बाँकी ९० प्रलतशतिाई शतप्रलतशत मानी त्र्सको २५ 
प्रलतशत वनको ववकासमा, ५० प्रलतशत गाउँपालिकाको समन्वर्मा गररबी न्रू्नीकरण, मवहिा सशक्तीकरण तथा उद्यम ववकासमा खर्य गने र बाँकी रकम समूहको 
वहतमा खर्य गने गदाय सबै कानूनका प्रावधानिाई कार्ायन्वर्न गनय सवकने हनु्छ । र्समा स्थानीर् तहिे र्सरी सामदुावर्क वन समूहबाट प्राप्त गरेको रकम 
सामदुावर्क वनको वहतमा र वातावरणीर् संरक्षणमा मार खर्य गनय पाउन ेप्रावधान अगालड सारेर सामदुावर्क वन समूहहरुसँग छिफि गरी सहमलत गनुय उपर्कु्त 
हनु्छ । 

ववद्यमान अवस्थाः  र्स शशर्यकमा हािसम्म बाठआम्दानी िएको देखीदैन तर र्स गाउँपालिका अन्नपूणय संरशक्षत के्षरमा िएकोिे जंगिको लनर्न्रण पलन अन्नपूणय 
संरशक्षत के्षरसँग सम्वशन्धत िएकोिे अन्नपूणय संरशक्षत के्षरबाट पालिकािाई ववववध सहर्ोगहरु लमलिरहेको अवस्था छ । 
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आर्को सम्िावनाः र्स गाउँपालिकामा सामदुावर्क वन रहेका र ती वनबाट वटमरु, टुसा संकिन गरी बजारमा ववक्री हनु ेगरेकोिे त्र्स्तो वक्रर्ाकिापिाई पलन 
व्र्वशस्थत गरी सामदुावर्क वनको आम्दानीमा जोड्न सवकने देशखन्छ । र्सैगरी िेकलतरको सामदुावर्क वनलिर वनमा गोठिे र्रे्का जग्गाको उपर्ोग र वडा नं. 
१ र २ का सामदुावर्क वनमा जलडवटुीहरु संकिन गरी सामदुावर्क वनको आम्दानी बढाउन गाउँपालिकािे िगानी गने र सामदुावर्क वनहरुकोकूिआम्दानीबाट 
१० प्रलतशत रकम गाउँपालिकाको कोर्मा दाशखिा गनय िगाउने गनय सक्ने देशखन्छ ।र्स शीर्यकमा कुनै तथ्र्ाङ्क निए पलन आगामी बर्य र्सबाट रु २००००० ( 
रु दईुिाख मार) आम्दानी हनुे अनमुान छ। 

सधुार गनुयपने पक्षहरुः  

• गाउँपालिकाको के्षरमा रहेका सबै सामदुावर्क वनको अलििेखीकरण गने, । 

• कार्य र्ोजना तजुयमा गनय प्राववलधक सहर्ोग उपिब्ध गराउने, वन संरक्षण र ववकास, जलडबटुी खेती तथा पर्ायपर्यटन सम्वन्धी वक्रर्ाकिापहरुको 
व्र्वस्थापन गनय सहर्ोग तथा सहजीकरण गने, 

•  वन संरक्षण तथा उपर्ोग सम्वन्धी कार्यववलध स्वीकृत गरी िाग ुगनुयपने  । 

• अन्नपूणय संरशक्षत के्षरसंग समन्वर् गरेर काम गररन ुपने । 

 

 

झ. अन्र् सेवा शलु्क (फोहरमैिा व्र्वस्थापन शलु्क) 

हािको अवस्था 

वहमािी क्षरेमा अवशस्थत र्स गाउँपालिकाकोो िेते,कोवाङ् जस्ता वजारहरुको फोहोर मैिा समस्र् समर्म न ै व्र्वस्थापन गरेर जान ुपने अवस्था छ । अन्र्  
के्षरमा  गजुमञु्ज धेरै घर नरहेकािे फोहरमैिा सङ्किन तथा व्र्वस्थापनमा खासै समस्र्ा रहेको देशखदैन । गाउँपालिकािे अलि बाक्िो तथा ठूिो बस्ती िएका 
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के्षरमा फोहरमैिा सङ्किन तथा व्र्वस्थापनको काम शरुु गनुय पने देशखन्छ । गाउँपालिकािे फोहरमैिा व्र्वस्थापन शलु्क लिन सक्ने व्र्वस्था आलथयक ऐनमा 
उल्िेख गरेको छ। आलथयक ऐन २०७८िे लनधायरण गरेको शलु्क लनम्न अनसुार रहेको छ । 

संिाव्र्ता 

गाउँपालिकािे तत्कािै आफ्ना मूख्र् बस्तीहरूबाट फोहरमैिा व्र्स्थापन कार्यक्रमसगैँ शलु्क सङ्किन कार्य प्रारम्ि गनुय पने देशखन्छ । कार्यशािाका दौरान गररएको 
छिफिका आधारमा ववश्लरे्ण गदाय हरेक वडाका मूख्र् बस्ती क्षरेमा व्र्वसार्ी तथा  घरधूरीसँग शलु्क लिएर शरुुको अवस्थामा र्स ववर्र्मा सलमक्षा गनुय 
आवश्र्कता छ । 

तालिका 15  व्र्वार्ीक कर 

क्र.स. वववरण शलु्क (रु) 
प्रलत मवहना 

अनमुालनत 
करदाता सङ्ग्ख्र्ा 

कूि रकम रू. 

1 सबै प्रकारका होटि व्र्वसार् 500 ५० ३००००० 

2 पोल्री फारम 300 १० ३६००० 

3 बधशािा, फ्रस हाउस, 250 ५ १५००० 

४ अन्र् पसि तथा व्र्ावशार्ीको िालग 200 २० ४८००० 

5 घरबाट लनस्कने फोहोर 50 १५० ९०००० 

 जम्मा   ४८९००० 
 

सधुारका पक्षहरू 

✓ हािको आलथयक ऐनको व्र्वस्थािाई पनुराविोकन गरी फोहरमैिा व्र्वस्थापन शलु्कको दर, उत्पादन हनुे फोहरको प्रकार र पररमाणिाई मध्र्नजर गदै 
पररमाजयन गने । 

✓ मूख्र् बजार के्षरमा रहेका व्र्वसार्ी, संघ संस्था तथा घरधरुीहरूको िगत तर्ार गने । 
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✓ र्स्तो शलु्क बेग्िै फोहोर मैिा व्र्वस्थापन शलु्क शीर्यक अन्तगयत सङ्किन गने । 

✓ फोहोर मैिा लनर्लमत रुपमा उठी रहेको छ वक छैन सो को समते लनर्लमत रुपमा पालिकािे बहन गने । 

 

 

पररच्छेद – र्ार  आर् संकिनको संस्थागत क्षमता तथा संकिन अवस्था  

 

गाउँपालिकािे राजश्व पररर्ािनमा गरेका प्रर्ासहरू तथा आर् संकिनको अवस्थािाई र्स पररच्छेदमा छोटकरीमा व्र्ाख्र्ा गररएको छ । र्सबाट गाउँपालिकाको 
आर् संकिनको िालग संस्थागत क्षमतामा सधुारका िालग गनुयपने कार्यहरू पवहर्ान गनय मद्दत पगु्ने छ । 

४.१ राजश्व पररर्ािन सम्बन्धी नीलत  

गाउँपालिकािे आन्तररक राजश्व पररर्ािन सम्बन्धमा लिएका नीलतहरु र्सप्रकार रहेका छनः् 

➢ आन्तररक आर्का के्षरहरू पवहर्ान र पररर्ािन गरी आन्तररक आर्िाई क्रमशः वढवा दददै िलगनेछ । 

➢ राजश्वका थप क्षेर पवहर्ान गरी राजस्व वृवद्ध गने नीलत लिइनेछ । गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कार्य र्ोजना तर्ार गरी िाग ुगररनछे । 

➢ र्स गाउँपालिका के्षरलिर बसोबास गने थासाङ्ग्बासीहरुको क्षमता, स्थानीर् स्रोत र अन्र् गाउँपालिकाको तिुनात्मक अध्र्र्न तथा प्रर्लित ऐन लनर्मका 
आधारमा करका दरहरु लनधायरण गररनेछ ।  

➢ गाउँपालिकाको राजस्व प्रशासनिाई सधुार गदै िलगनेछ । 

➢ “राजस्व संकिन– िार होइन, समवृद्धको आधार हो” िने्न जागरण गराउन राजश्व सरे्तना अलिर्ान सञ्चािन गररनछे । 

➢  थासाङ गाउँपालिका के्षरलिरका उत्कृष्ट करदातािाई परुस्कृत गदै आन्तररक आर् प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु िाग ु गररनेछ । मवहिा, ववपन्न तथा 
सीमान्तकृत समदुार्िाई करमा छुट तथा प्रोत्साहन गने नीलत लिइनेछ । 
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➢ र्स गाउँपालिकािे कर प्रणािीिाई सवि, सक्षम र प्रिावकारी तलु्र्ाउन करको दार्रा आवद्ध निएका सबै व्र्वसार्ीहरुिाई करको दार्रामा ल्र्ाउन,े 

सम्पशि कर, िलूमकर (मािपोत), नक्सा पास असिुीका िालग कडा नीलत अविम्बन गररने र घरवहाि करिाई स्वर्म्घोर्णाको नीलत अविम्बन गदै 
गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी ववृद्ध गररनेछ ।  

➢ गाउँपालिकाको राजश्व परामशय सलमलत, राजश्व शाखािाई सदुृढ र सक्षम बनाइनेछ । 

➢  गाउँपालिकाको राजस्व अलिवृवद्धमा टेवा प¥ुर्ाउन स्थानीर् उद्योगी, व्र्ापारी (उद्योग वाशणज्र् संघ) सँग समन्वर् गररनेछ । 

 

४.२ आर् संकिनको संस्थागत क्षमता  

४.२.१ स्थानीर् राजश्व परामशय सलमलत 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीर् राजश्व परामशय सलमलत सम्बन्धी व्र्वस्था रहेको छ । र्स सलमलतिे राजश्व सम्बन्धी नीलत तथा 
कानून तजुयमा, संशोधन, पररमाजयन र सोको पररपािना सम्बन्धी परामशय, राजश्वको स्रोत, दर, दार्रा ववश्लरे्ण गरी प्राप्त हनुसक्न ेराजश्वको ववश्लरे्ण, अनमुान, कर, गैरकर, 

सेवा शलु्क, दस्तरु आददको दर सम्बन्धमा परामशय ददने जस्ता कार्यहरु गदयछ । र्स गाउँपालिकामा स्थानीर् राजश्व परामशय सलमलतको गठन देहार् अनसुार िएको 
छ । 

 

तालिका 16 राजस्व परामर्श सलमतत वववरण 

क्र  .सं .  सलमलतका व्र्शक्तहरू ( पद) सलमलत  ( शजम्मेवारी) 
१. गाउँपालिका उपाध्र्क्ष संर्ोजक 
२. प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत सदस्र् 
३. कार्यपालिका सदस्र् सदस्र् 
४. मवहिा सदस्र् सदस्र् 
५. उद्योोग बाणीज्र् संघ प्रलतलनलध सदस्र् 

६. घरेि ुउद्योग प्रलतलनलध सदस्र् 
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७ राजस्व शाखा प्रमखु सदस्र् सशर्व 
 

राजस्व परामशय सलमलतिे राजस्वका दररेटहरू तथा राजस्व सम्बन्धी नीलतगत लनणयर्हरू गाउँ सिा समक्ष पेस गरी गाँउसिािे पाररत गरेर स्थानीर् रापरमा समते 
प्रकाशन गरेको छ । 

पनुसंरशर्त गाउँपालिको संवैधालनक व्र्वस्थाको आधारमा गाउँपालिकािे र्ाि ुवर्यको िालग आलथयक ऐन पाररत गरेको छ । राजस्व परामशय सलमलतको बैठक वसी 
आन्तररक आर्को दररेट प्रस्ताव गरी गाउँसिािे सो दररेट स्वीकृत गरी राजपरमा प्रकाशन गरेका छ । आर्का शीर्कय गत दार्रा तथा उक्त दार्राका दररेटहरू 
राखी गाउँसिा माफय त आलथयक ऐन पाररत गररएको हो ।  

४.२.२ गाउँपालिकाको राजश्व प्रशासन  

गाउँपालिकाको राजश्व प्रशासनिाई अझ प्रिावकारी बनाउने नीलत र्ाि ु बजेटमाफय त पलन गाउँपालिकािे लिएको छ । र्सको प्रिावकाररताका िालग गनुयपने 
कार्यहरुमा जनशशक्त व्र्वस्थापन, राजश्व शाखाको संस्थागत ववकास, राजश्व सम्वन्धी कार्यर्ोजना तजुयमा, मािपोत कार्ायिर्बाट स्थानीर् जग्गाको िगत अद्यावलधक, 

करदाताहरुको पवहर्ान र िगत अलििेखीकरण, कर तथा गैर करका स्रोतहरुको पवहर्ान गनुयपने रहेको छ । र्सैगरी राजश्व प्राप्त हनुे पूजँीगत लनमायण, पर्यटकीर् 
क्षेरहरुको प्रवद्र्धन, ऐलतहालसक स्थिहरुको प्रर्ार प्रसारका साथै होमस्टे ववकास र प्रवद्र्धन गनुयपने छ । वडास्तरमा काम गने कमयर्ारीिाई प्रिावकारी सेवा प्रवाह 
र राजश्व संकिन कार्यमा पररर्ािन गनुयपने हनु्छ ।साथैगाउँपालिका तथा वडा कार्ायिर्का राजश्व प्रशासनसँग सम्बशन्धत कमयर्ारीहरुिाई राजश्व र आर्का 
शीर्यकका ववर्र्मा अलिमखुीकरण र अलििेख व्र्वस्थापन सम्बन्धी क्षमता ववकास महत्वपूणय हनुे देशखन्छ । 

४.२ ववगतको आर् पररर्ािनको अवस्था 

थासाङ गाउँपालिकाको मखु्र् आन्तररक आर्का प्रमखु स्रोतहरुमा मािपोत, लसफाररस तथा अन्र् दस्तरु, सेवा शलु्क दस्तरु, सम्पशि कर, व्र्वसार् दताय तथा नवीकरण 
दस्तरु आदद रहेका छन ्। आलथयक वर्य २०७6/०७7 मा आन्तररक राजश्वको प्रस्ताववत िन्दा र्थाथय आर् रु 677712 र आलथयक वर्य २०७7/०७8 मा रु 
859385 िई अशघल्िो अनमुालनत िन्दा बढी आम्दानी प्राप्त िएको छ। आलथयक बर्य 2078/079 मा समेत अनमुालनत आर् िन्दा आम्दानी बढी देशखन्छ 
वकनकी पवहिो ९ मवहनामा  कररव 73 प्रलतशत रकम उठेकोिे िक्ष्र् िन्दा बढी राजस्व उठने देशखन्छ । साथै तीन बर्यको आन्तररक राजस्व संकिनिाई हेदाय 
पालिकाको राजस्व उठाउने पहि सकारात्मक देशखन्छ । 
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गाउँपालिकाको आन्तररक राजश्वको सम्िावनािाई अलधकतम उपर्ोगमाफय त राजश्व अझ बवृद्ध गरी स्थानीर् आवश्र्कता पररपूलतयका िालग स्रोत व्र्वस्थापन गनुयपनेमा 
र्हाँ राजश्वको प्रस्ताव र र्थाथयमा ज्र्ादै उतारर्ढाव देशखन्छ । र्सको समाधानका िालग गाउँपालिकाको के्षरालधकार लिरका कर िगाउन सवकने सम्िाव्र् 
के्षरहरुको र्थाथय अवस्था ववश्लरे्ण सवहतको राजश्व सधुारकार्यर्ोजना तजुयमा, जलमनको िगत अध्र्ावलधक, करदाताहरुको पवहर्ान र वववरण संकिन, पर्यटकीर् 
क्षेरहरुको ववकास,प्रवद्र्धन र प्रर्ार प्रसारका साथै स्थानीर् आलथयक ववकास र रोजगारी लसजयना हनुे कार्यक्रम सञ्ंर्ािनमा थप पहिबाट गाउँपालिकािाई आलथयक 
रुपमा सदुृढीकरण गनय पगु्दछ । गाउँपालिकाका राजश्वका स्रोतका आधारमा आन्तररक आर्को वतयमान अवस्था देहार्को तालिकामा उल्िेख गररएको छ  । 
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तालिका 17  लबगतको  तीन वर्यको आन्तररक आर् 

राजस्व संकेत राजस्व शीर्यक 
आ.ब.२076/077 

आ.व. २077/078 
आ.व.२०७८/०७९ 

  

र्थाथय अनमुालनत र्थाथय अनमुालनत रै्र मसान्त सम्म 
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राजस्व संकेत राजस्व शीर्यक 
आ.ब.२076/077 

आ.व. २077/078 
आ.व.२०७८/०७९ 

  

र्थाथय अनमुालनत र्थाथय अनमुालनत रै्र मसान्त सम्म 

क. कर राजस्व           

11131 वहाि सम्पशि र पट्टामा िाग्ने कर -  
                                

50,000  
                      -                50,000                    -    

11314 िलूमकर/मािपोत             651,873                  724,222            500,000              359,730  

11321 घर वहाि कर             292,730  
                               

250,000  
               366,895             150,000               27,703  

11471 लसनेमा डकुमेन्री                   -    
                               

150,000  
                      -              100,000                    -    

11472 ववज्ञापन कर                   -    
                                      

-    
                      -                20,000  -  

11479 मनोरन्जन कर 
            20,000                                        

-    
                      -                75,000                    -    

11611 व्र्वसार्ीक कर                   -    
                                 

75,000  
               261,000              80,000                31,125  

11613 व्र्वसार्ीक रशजस्रेसन दस्तरु             215,600  
                                

80,000  
                      -                25,000    

11631 
कृर्ी तथा पशजुन्र् वस्तकुो व्र्वसार्ीक  

कारोवारमा िाग्ने कर 
                  -    

                                      
-    

               153,970             275,000                 1,250  

11691 अन्र् कर                -    
                               

175,000  
                17,250            200,000              173,535  

 कर राजस्व जम्मा       1,180,203  
                               

175,000  
         1,523,337       1,425,000          593,343  

ख गैरकर राजस्व   
                        

955,000  
      

14229 अन्र् प्रशासलनक सेवा शलु्क                   -                     351,681            500,000    
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राजस्व संकेत राजस्व शीर्यक 
आ.ब.२076/077 

आ.व. २077/078 
आ.व.२०७८/०७९ 

  

र्थाथय अनमुालनत र्थाथय अनमुालनत रै्र मसान्त सम्म 

१४२४२ नक्सा पास दस्तरु                   -    
                               

500,000  
                      -              200,000    

14243 लसफाररस दस्तरु                   -    
                               

150,000  
              535,548            500,000             274,920  

14244 व्र्ाक्तीतग घटना दताय दस्तरु              10,200  
                               

500,000  
                30,400              30,000                8,800  

14245 नाता प्रमाणीत दस्तरु                   -    
                                 

30,000  
                      -                30,000                 5,100  

14249 अन्र् दस्तरु             487,313  
                                 

30,000  
               793,419            200,000           1,279,746  

14311 न्र्ार्ीक लनवेदन दस्तरु                   -    
                               

100,000  
                      -                10,000    

14312 प्रशासलनक दण्ड ,जररवना र जफत                   -    
                                 

10,000  
                      -                50,000                    -    

14521 प्रदरु्ण लनर्न्रण शल्क                   -    
                                

50,000  
                      -                  5,000    

 जम्मा गैहकर         497,513  
                            

1,420,000  
         1,711,048       1,525,000         1,568,566  

  कूि जम्मा        1,677,716  
                      

2,375,000  
         3,234,385       2,950,000        2,161,909  

 

 

 

 

ववगत ३ बर्यको कर तथा गैहकरको अवस्था 
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कर     कर क ि 

कर तथा गैहकर 

                              मर्ा त   

 

 राजश्व पररर्ािनमा रहेका सवािहरू  

संववधान तथा कानून प्रदि गाउँपालिकाको वविीर् अलधकार अनरुुप राजश्व पररर्ािनमा सधुार ल्र्ाउन र्ोजनाबद्ध प्रर्ास अपररहार्य देशखन्छ । राजश्व पररर्ािनका 
मखु्र् सवािहरु, नीलतगत व्र्वस्था, दक्ष कर प्रशासन, करको दर, दार्रा, के्षर ववस्तार तथा बक्र्ौता असिुी आदद सम्बन्धी रहेका छन।् र्स गाउँपालिकािे सम्बोधन 
गनुयपने राजश्व पररर्ािनका प्रमखु सवािहरु लनम्नानसुारउल्िेख गनय सवकन्छ।  

(क) काननुी तथा नीलतगत  

गाउँपालिकाको राजश्व अलधकार सम्बन्धी प्रावधानहरुको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न र राजश्वपररर्ािनका िालग आवश्र्क आलथयक ऐन, ववलिन्न कार्यववलधहरु समर्मै 
गाउँसिाबाट पाररत िएको िए पलन कार्ायन्वर्न पक्ष अझ सदुृढ गनुयपने देशखन्छ । गाउँपालिकािे लिएका राजश्व सम्बन्धी नीलतको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न 
महत्वपूणय हनुे देशखन्छ । गाउँपालिका र अन्र् तहका सरकार वीर् दोहोरो परेका करहरुका सम्बन्धमा वाताय तथा अन्तवक्रिर्ा गरी स्पष्ट पानय पलन आवश्र्क 
देशखन्छ । 

(ख) स्रोतको आधारहरुको ववश्लरे्ण  
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स्थानीर् आलथयक ववकासः थासाङ गाउँपालिकाको आलथयक ववकासको सम्िावना िएका के्षरहरु कृवर्, पशपुािन, पर्यटन, साना तथा घरेि ुउद्योग, आलथयक ववकास 
केन्रीत पूवायधार ववकासका जस्ता के्षरमा गाउँपालिकाको बावर्यक कार्यक्रमका माध्र्मबाट िगानी वृवद्ध गनुय पदयछ । र्सबाट स्थानीर् आलथयक ववकासमा 
व्र्वसावर्कता, आर्आजयन, स्थानीर् कच्र्ा पदाथयको उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र रोजगारी लसजयनामा र्ोगदान पगु्दछ । लनजी के्षरको िगानी र उद्यमशीिता 
आकवर्यत िई जनताको आम्दानीमा बवृद्ध हनु गई कर लतने क्षमतामा सधुार हनुे हुँदा गाउँपालिकाको राजश्व बवृद्धमा सहर्ोग पगु्ने हनु्छ । थासाङमा देहार्का 
सम्िावना रहेका छनः् 

पर्यटनः थासाङ गाउँपालिका पर्यटकीर् संिावना प्रशस्त रहेको छ । खासगररी िमजङु् जोड्न ेपदमागयको ववकास, धारे् हदैु मनास्ि ुके्षर जोड्रने पदमागय ववकास हनु 
सकेमा र्स के्षरमा होटि, िज, ररसोटय र होमस्टेको ववकास िै स्थानीर् आलथयक कृर्ाकिापमा ववस्तार हनु,े फितः राजश्वमा समेत र्स के्षरको र्ोगदान बढ्न ेहनु्छ 
।  

औद्योलगक ग्रामः थासाङ गाउँपालिकामा औद्योलगक ग्रामको स्थापना गनय सवकन ेप्रशस्त संिावना रहेको के्षर हो । र्सिे स्थानीर् उत्पादनमा आधाररत उद्योगको 
ववकास गनय सहर्ोग पगु्नका साथै स्थानीर् रोजगारी र आलथयक कृर्ाकिाप बढ्रने र र्सिे स्विाववक रुपमा करको दार्रा ववस्तारमा समेत सहर्ोग पगु्न सक्दछ ।  

हाट बजारः थासाङ  त्र्स िेग केन्र पने िएकािे थवाङ्ग , िेते र अन्र् केही महत्वपूणय केन्रमा कृवर् तथा पशजुन्र् साप्तावहक हाट बजार ववकास गरी आन्तररक 
आर् बढाउन सवकन्छ। र्सका लनलमि सावयजलनक पलतय जग्गाको व्र्वस्था, पूवायधार लनमायण र प्रर्ार प्रशार उशिकै महत्वपूणय हनु्छ । र्स्ता िववष्र् िशक्षत के्षरमा 
िगानी तथा पूवायधार ववकासमा ध्र्ान ददन सकेमा गाउँपालिकाको आर् स्रोतकै ववस्तार गनय सहर्ोग पगु्न सक्दछ । 

(ग) राजश्व प्रशासन  

संगठन, क्षमता र पूवायधार सम्बन्धीः र्स गाउँपालिकाको संगठन संरर्ना अनसुार १ जना सहार्क पाँर्ौ तहका कमयर्ारीको दरबन्दी लसजयना िएको देशखन्छ। 
राजस्वको छुटै्ट शाखा निएको तर िेखाशाखाबाट र्सको व्र्वस्थापन िै रहेको अवस्था छ । कमयर्ारीहरुिाई क्षमता ववकास तालिम, प्रववलधमा आधाररत राजश्व 
अलििेख तथा सूर्ना प्रणािी, सक्षम राजश्व शाखाको व्र्वस्था हनु आवश्र्क छ । साथैवडा कार्ायिर्हरुको समेत क्षमता अलिबवृद्ध गरर वडा कार्ायिर्हरु माफय त 
राजश्व संकिनको व्र्वशस्थत ववद्यतुीर्प्रणािीको स्थापना िएमा राजश्व असिुी प्रिावकारी हनु सक्ने देशखन्छ ।वडा कार्ायिर्हरुबाट असूि िएको राजस्व 
गाउँपालिकामा दाशखिा गदाय एकमषु्ट दाशखिा गने गदाय कुन शीर्यकबाट उठेको राजस्व हो त्र्सको िेखांकन गनय समस्र्ा परेको देशखन्छ । त्र्सैिे वडाबाट राजस्व 
बझु्दा आलथयक प्रशासन वा राजस्व शाखािे लनम्न बमोशजमको फाराममा वववरण िनय िगाई राजस्व प्रालप्त गदाय वहसाव लमिान र अलििेख गनय स्पष्ट हनुे देशखन्छ । 
र्स्तो फाराम २ प्रलत बनाई एक प्रलत आलथयक प्रशासन शाखा वा राजस्व शाखामा राख्न ेर एक प्रलत सम्वशन्धत वडामा रकम बझेुको लनस्सा सवहत वफताय गनुय पछय । 
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राजस्व शाखा वा आलथयक प्रशासन शाखािे र्ही फारामको आधारमा शीर्यकगत राजस्व खातामा आम्दानीको अलििेख गनुय पछय र एक प्रलत रकम बैंक दाशखिा गने 
गोश्वारा िौर्रमा समेत समावेश गनुय पछय । 

थासाङ गाँउ कार्यपालिकाको कार्ायिर् थवाङ्ग, मसु्ताङ्ग 

वडबाट संकिन गररएको राजस्व बझु्न ेफारम 

वडा नः   राजस्व बझुन ेवडा सशर्व वा कमयर्ारीको नामः   लमलत 

लस.नं कावटएको रलसद 
नं 

राजस्वको शीर्यक राजस्व बझुाउने व्र्ाक्ती 
वा संस्थाको नाम 

संकिन गररएको 
रकम 

     

     

जम्मा रलसद संख्र्ा  जम्मा रकम  

जम्मा रकम अक्षरमा 
रकम बशुझलिनेको दस्तखत र लमलतः 
 

अलििेख व्र्वस्थापन तथा स्रोतहरुको प्राथलमकीकरणः गाउँपालिकाका सम्िाव्र् राजश्वका स्रोतहरु (कर, शलु्क तथा दस्तरु) को पवहर्ान गरी दार्रा फरावकिो 
बनाउने तथा दर लनधायरण गरी सामवर्क रुपमा र्स्तो दरिाई अद्यावलधक गदै जानपुदयछ । गाउँपालिकाबाट राजश्वका नर्ाँ स्रोतहरु पवहर्ान तथा कार्ायन्वर्नका 
िालग आवश्र्क िगानी तथा प्राथलमकीकरणका आधारमा अध्र्र्न, अनसुन्धान तथा सम्िावना ववश्लरे्ण गदै नर्ाँ स्रोतहरुको पवहर्ान र पररर्ािन तथा बतयमान 
स्रोतहरुको दार्रा ववस्तार गदै आन्तररक राजश्विाई ददगो बनाउन आवश्र्क हनु्छ । र्स कार्यको िालग दक्ष जनशशक्तको व्र्वस्थापन र जनताको सहर्ोग 
अपररहार्य हनु्छ । 

आन्तररक लनर्न्रणः राजस्व असिुीका िालग जारी गररन ेरसीदको लनर्न्रण जरुरी हनु्छ । कलत प्रलत  

रसीद छपाई िएको हो प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृतबाट सबै प्रलत प्रमाशणत गराई त्र्सको जानकारी राजस्व शाखा र िेखा शाखामा सरुशक्षत रहन ुपदयछ । राजस्व 
शाखािे शजन्सीफाँटबाट रलसद एकमषु्ट  
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लनकासा लिई सम्बशन्धत वडामा सशर्विाई वा अन्र् कमयर्ारीिाई लस.न. समेत प्रष्ट हनुेगरी लनकासा गररन ुपदयछ र रसीद लनर्न्रण खातामा अलििेख राशखन ुपदयछ 
। त्र्सको वववरण िेखा शाखामा समेत पठाइन ुपदयछ । िेखा शाखािे सम्बशन्धत कमयर्ारी वा वडा सशर्वबाट रकम दाशखिा गररदा जारी िएको रसीदको एक 
प्रलत अधकट्टी सवहत लिडाई रकम बझुने । सम्बशन्धत कमयर्ारीिे रकम दाशखिा गदाय गाउँपालिकाबाट जारी िएको राजस्व शीर्यकगत छुवट्टने फारममा राजस्व 
वववरण िरी दाशखिा गररन ु पदयछ । आ.िे.प. शाखािे समेत रसीद लनर्न्रण प्रवक्रर्ािाई सकु्ष्म रुपमा हेने । र्सरी प्राप्त रकमिाई गाउँपालिकाको गोश्वारा 
खातामा शीर्यक अनसुार र्ढाई मालसक रुपमा प्रमाशणत गरर राजस्वको शीर्यकगत प्रलतवेदन पठाउने व्र्वस्था गररन ुपदयछ । 

र्दद राजस्वको िेखा सूर (SUTRA) आधाररत िए सोवह बमोशजम शीर्यकगत रुपमा प्रष्ट गरी अनिाईन (on line) प्रलतवदेन पठाउने प्रणािी अविम्बन गररन ुपदयछ ।  

पारदशशयता र जवाफदेवहताः राजश्व प्रशासनिाई व्र्वशस्थत तथा प्रिावकारी बनाउनका िालग गाउँपालिकािे प्रदान गने वस्त ुतथा सेवा गणुस्तरीर् हनुकुो साथै र्सको 
प्रवक्रर्ा पलन पारदशी र नागररकप्रलत जवाफदेहीतामा आधाररत हनु ुपदयछ । गाउँपालिकाको आर्व्र्र्को वववरण आवलधक रूपमा प्रकाशन गनुय, सङ्कलित राजश्व 
सावयजलनक गनुय पारदशशयता अलिबवृद्धका उपर्कु्त ववलध हनु सक्दछ । साथै स्थानीर् सञ्चार माध्र्महरुको प्रर्ोग गरी कर र गैरकर सम्वन्धमा सरे्तना अलिवृवद्ध र 
प्रर्ार प्रसार गनय सके जनताको सहर्ोग प्राप्त हनु सक्दछ । गाउँपालिकाको विेसाईटमाफय त लनर्लमत रुपमा आर् व्र्र् सावयजलनक गनायिे गाउँपालिकाप्रलतको 
ववश्वास बढ्न गई गाउँपालिकावासी र सरोकारवािाहरुबाट सहर्ोग प्राप्त हनुे वातावरण लसजयना गनय सवकन्छ । 

समावेशशता तथा सहिालगता अलिबवृद्धः कर प्रणािीको ववकास गदाय करको दार्रा फरावकिो बनाउन र वपछलडएका जनताहरुिाई पलन समेट्न गररव, ववपन्न, एकि 
मवहिा, अपाङ्गता िएका र जोशखममा परेका व्र्शक्तहरुको िालग उपर्कु्त व्र्वसावर्क तथा प्राववलधक सीप ववकास गरी लनजहरुबाट सञ्चािन गररने उद्यम व्र्वसार्मा 
ववलिन्न सहलुिर्त तथा छुट सलुबधाको व्र्वस्था गरी प्रोत्साहन गने नीलत लिन ुमहत्वपूणय हनु्छ । 
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पररच्छेद पारँ् - राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
 

र्स पररच्छेदमा सूर्ना ववश्लरे्ण तथा सहिालगतामूिक छिफिबाट तर्ार पाररएको गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना प्रस्ततु गररएको छ । र्स 
कार्यर्ोजनािाई गाउँपालिकािे कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने ववश्वास लिइएको छ । 

५.१ प्रिावकारी राजश्व संकिनका रणनीलत तथा कार्यनीलत  

थासाङ गाउँपालिकामा राजश्व संकिनमा खासगरी रर्ाकमा गैसकेको र रर्ाकमा िानपुने गरी दईु वकलसमका अवस्थाहरु छन ्। परम्परादेशख र्ल्दै आएका 
राजश्वहरु रर्ाकमा छन ् िने नर्ाँ राजश्वका स्रोतहरुमा जनतािाई वानी पानय थप पहि गनय आवश्र्क रहेको छ । गाउँपालिकाका कानूनहरु पलन सामवर्क 
पररमाजयन एवं संशोधन गनुयपदयछ । र्ी तथ्र्हरुिाई समेत मध्र्नजर राखी आन्तररक राजश्वपररर्ािन सम्बन्धमा देहार् अनसुारका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरु 
अविम्बन गनय सझुाव गररएको छ । 

➢  राजश्व सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्थामा सधुार गरी आन्तररक आर्को दार्रा फरावकिो बनाउने।  

➢  राजश्व प्रशासनको संस्थागत सदुृढीकरण गरी व्र्वशस्थत बनाउने । 

➢  राजस्व प्रणािीिाई सरि, सहज र करदाता मैरी बनाउन े।  

➢  समन्वर् र सहकार्यको अलिवृवद्ध गररने । 

➢  

तालिका 18 पालिकाका कर सम्वन्धी रणनीलत तथा कार्यनीलतहरु 

रणनीलत कार्यनीलत 

1. राजश्व सम्बन्धी कानूनी व्र्वस्थामा सधुार गरी 
आन्तररक आर्को दार्रा फरावकिो बनाउने । 

1.गाउँपालिकामा राजश्वसँग सम्बशन्धत आवश्र्क ऐन तथा लनर्महरु तजुयमाका साथै तजुयमा िइसकेका ऐन लनर्मिाई सधुार 
गरी अझ बढी व्र्वहाररक बनाउदै िलगनेछ । 

2. कर तथा सेवा शलु्किाई सम्बशन्धत करदाता एवं ववर्र् क्षेरसँग आबद्ध गराउदै गाउँपालिका तथा लनजीक्षेरबाट थप 
िगानी गनय प्रत्सावहत गररनेछ । 
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3. कर, शलु्क, सेवा शलु्क आददको दर तथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजीक्षेर तथा सरोकारवािाहरुसँग परामशय गने पद्धलतको 
संस्थागत ववकास गररनेछ । 

4. जनताको कर लतने तथा करको िार बहन क्षमता ववश्लरे्णका आधारमा कर नीलतिाई वववेकसम्मत र प्रगलतशीि बनाइन े
छ । 

5. थप राजस्वका स्रोतको सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गरी सम्िाव्र् थप स्रोत पवहर्ानका साथै बतयमान राजश्व स्रोतको दार्रा बवृद्ध 
गनय र्सको र्वकन तथ्र्ाङ्क संकिन गरी सम्िाव्र्ताका आधारमा समर् सापेक्ष रुपमा करदाताहरुको संख्र्ा बढाउदै िलगनेछ 
। 

6. राजश्वको स्रोत बवृद्ध गने पूजँी िगानीको सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ  7.सम्पशि मूल्र्ांकन सम्वन्धी लसफाररसिाई 
लनशित आधार र मापदण्डमा आवद्ध गरी एकरुपता कार्म गररने छ ।  

8. आन्तररक राजश्वका ववलिन्न स्रोतहरुबारे सम्िावना अध्र्र्न, पवहर्ान, स्रोतहरुको र्वकन तथ्र्ाङ्क, सूर्ना संकिन गनय 
कार्यदिहरु बनाई वडागत रुपमा पररर्ािन गररनेछ । करका स्रोत अनसुारका तथ्र्ाङ्क हरेक वर्य अद्यावलधक गररनेछ । 

9.गाउँपालिकामा पर्यटन प्रवद्र्धन गनय पूवायधारहरुको ववकास गररनेछ । साथै पर्यटन ववकासमा र्स गाउँपालिकामा रहेका 
ऐलतहाँलसक धरोहर तथा प्राकृलतक संपदाको संरक्षण तथा ववकास गनय लनजी क्षेरसँग साझेदारीको समेत पहि गररनेछ । 

10. पूवायधार उपर्ोग दस्तरु, घर बहाि कर, व्र्वसार् कर जस्ता स्रोत पररर्ािन गनय दर लनधायरण गदाय लछमेकी गाउँपालिका, 
लनजी क्षेर र करदातासँग समेत छिफि तथा सहकार्य गररनेछ । 

11. लनर्लमत एवं बढी कर लतने करदातािाई सम्मान गररनेछ ।  

12. समर्मा कर लतने करदातािाई प्रोत्साहन तथा बक्र्ौता राख्न ेकरदातािाई जररवाना िगाइने छ 

2.राजश्व प्रशासनको संस्थागत सदुृढीकरण गरी 
व्र्वशस्थत बनाउने । 

१.गाउँपालिकाको समग्र राजश्व पररर्ािन सम्बन्धी नीलतहरुिाई कार्ायन्वर्न गनय राजश्व शाखाको सदुृढीकरण गरी क्षमताबवृद्ध 
गररनेछ । 

2. गाउँपालिकाको राजश्व शाखामा स्वीकृत संगठन संरर्ना अनसुारको दरबन्दी पूलतय गररनेछ । 

3. स्थानीर् राजश्व परामशय सलमलत तथा राजश्व शाखा र वडा कार्ायिर्का कमयर्ारीहरुको क्षमता अलिबवृद्ध गररनेछ र 
वडास्तरमा कर असूिी गने व्र्वस्था लमिाईने छ । 

4. राजश्व शाखाका िालग आवश्र्क उपकरण, सफ्टवेर्र आददको प्रबन्ध लमिाई क्रमसः वडा कार्ायिर्हरुसँग सूर्ना 
सञ्जािमा जोड्दै िलगने छ । स्थानीर् करबारे सवयसाधारणिाई जानकारी गराउने करदाता शशक्षा तथा सरे्तना कार्यक्रम 
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समदुार्÷टोि एवं वडास्तरमा सञ्चािन गररनेछ । 

5. प्रादेशशक तथा शजल्िाका अन्र् स्थानीर् तहसँग राजश्व पररर्ािन बारे ज्ञान–सीप, अनिुव आदान–प्रदान र अन्तरवक्रर्ा 
गररनेछ । 

६. राजश्व िेखापािनिाई कम््रू्टरकृत गररनेछ र ववद्यतुीर् माध्र्मबाट नै राजस्वको प्रलतवेदन र फाँटबारी बनाइने छ । 

7. राजस्व सम्वन्धी आन्तररक लनर्न्रणको व्र्वस्थाको िालग राजस्व रलसद लनर्न्रण खाता राशखने छ र प्रत्रे्क वडाबाट 
मालसक रुपमा स्रोत खुल्नेगरी राजस्वको प्रलतवेदन लिने प्रणािी अविम्बन गररने छ । 

3.राजस्व प्रणािीिाई सरि, सहज करदाता मैरी र 
पारदशी र समावेशी बनाउने ।  

 

1.कर संकिनमा र्थासम्िव लनजी क्षेर, उपिोक्ता सलमलत एवं सहकारी संस्थासँग सहकार्य गररनेछ । 

2. कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सम्बन्धी सूर्नाहरुमा नागररकहरुको पहुँर् प¥ुर्ाइनेछ ।कर/राजश्व सूर्ना 
जानकारी अधयवावर्यक एवं वावर्यक प्रलतवेदन गाउँपालिकाको वेिसाईटमा राशखने छ । साथै र्स्तो सूर्नाहरु गाउँपालिका तथा 
वडा कार्ायिर्को सूर्ना पाटीमा टाँस गने व्र्वस्था लमिाइने छ । 

३. करदाता शशक्षा, कर सम्वन्धी जनरे्तनामूिक कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छ ।  

४. मवहिा, अपाँगता िएका व्र्शक्त तथा गररब तथा कमजोर आलथयक अवस्थाका स्थानीर् व्र्वसार्ी तथा घरमूिीहरुिाई 
करमा ववशेर् छुटको व्र्वस्था लमिाईने छ । 

५. कर संकिन प्रवक्रर्ािाई सहज बनाउन बैंक तथा ववद्यतुीर् माध्र्मबाट कर िकु्तानी गने प्रणािीको ववकास गररनेछ । 

4. समन्वर् र सहकार्यको अलिवृवद्ध गररने छ । 1.पर्यटन शलु्क तथा ढंुगा, लगट्टी, बािवुा, माटो जस्ता प्राकृलतक स्रोतको उत्खनन,् ववक्री तथा बजार व्र्वस्थाका सम्बन्धमा 
लछमेकका अन्र् गाउँपालिकासँग समेत समन्वर् तथा सहकार्य गररनेछ ।  

2. बाशझएका नीलतगत व्र्वस्था संशोधनका िालग आवश्र्क समन्वर् गररनेछ। 

3. कर संकिनमा र्थासम्िव लनजी क्षेर, उपिोक्ता सलमलत एवं सहकारी संस्थासँग सहकार्य गररनेछ । 

4. राजश्वसँग सम्बशन्धत ववर्र्मा प्रदेश सरकार तथा शजल्िा समन्वर् सलमलतसँग लनर्लमत अन्तरवक्रर्ा गररनेछ । र्सैगरी 
अन्र् लछमेकी स्थानीर् तह खासगरी घरपझोङ,िो-घेकर दामोदरकुण्ड,िोमान्थाङ,बारागङु- मकु्तीक्षेर र म्र्ाग्दी  शजल्िाको 
अन्नपूणय गाउँपालिकासँग समन्वर् वैठक आर्ोजना गरी राजश्व संकिनका सवािहरुबारे छिफि तथा समन्वर् गररनेछ 
।छ। राजश्व प्रशासनिाई प्रिावकारी बनाउन प्रदेश सरकार तथा शजल्िा समन्वर् सलमलतसँगको सहकार्य तथा समन्वर्मा 
जोड ददइनेछ । 
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५.२   कर राजस्व सधुार र्ोजना  

तालिका 19 कर राजस्व सधुार र्ोजना 

क्र  .सं .  सधुारका िालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध शजम्मेवारी 
१ िलूमकर /मािपोत 

 वडागत रुपमा सम्पूणय जग्गाको वगीकरण अनसुार अलििेख राख्न ेर लनर्लमत 
अद्यावलधक गने । 

२०७९ आशश्वन मसान्त सम्म राजस्व उपशाखा 
वडा कार्ायिर् 

 

 जग्गाको वगीकरण अनसुार मािपोतको दर लनधायरण गरी आलथयक ऐनमा 
उल्िेख गने । 

२०७९ आर्ाढ मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत, गाउोँसिा 

 मािपोत सङ्किन गने । श्रावण १ देशख लनरन्तर राजस्व उपशाखा तथा वडा कार्ायिर् 

२ सम्पलत कर   

 नर्ाँ प्रावधान अनरुुपको सम्पशि कर सम्बन्धी पदालधकारी तथा 
कमयर्ारीहरुमा तालिम संर्ािन गने । 

२०७९ आशश्वन मसान्त सम्म प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत 

 सम्पशि कर कार्ायन्वर्नका िालग बैग्िै सम्पशि कर व्र्वस्थापन कार्यववलध 
तर्ार गने । 

२०७९ आशश्वन मसान्त सम्म कार्यपालिका 

 क्षेर लनधायरण गरी सम्पशि मूल्र्ाङ्कन दर र सम्पशि करको दर पररमाजयन गने 
। 

२०७९ आशश्वन मसान्त सम्म कार्यपालिका 

 नर्ाँ व्र्वस्था अनरुुप सम्पशि कर सफ्टवरे्रमा आवश्र्क पररमाजयन गने । २०७९ आशश्वन मसान्त सम्म प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत 
 मािपोतको न्र्नुतम मूल्र्ाङ्कन दरसँग सामन्जस्र्ता हनुे गरी सम्पशिको 

मूल्र्ाङ्कन पनुराविोकन गरी र्थाथयपरक वनाई करदाताको लतनय सक्ने 
क्षमतािाई मध्र्नजर गदै करको दरिाई पनुराविोकन गने । 

२०७९ आशश्वन मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत, गाउँ सिा 
 

३ सवारी ोा, ररक्सा, अटो ररक्सा, ई ररक्सा 
लनकै न्र्नु सम्िावना रहेको 
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क्र  .सं .  सधुारका िालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध शजम्मेवारी 
 टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा, ईररक्साको दताय तथा इजाजत कार्यववलध तजुयमा गने 

। 
२०७९ आशश्वन मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत र कार्यपालिका 

 पालिका क्षेरमा गडु्ने टांगा, ररक्सा, अटो ररक्सा तथा ई ररक्साहरूको दताय 
तथा नवीकरण दस्तरु लनधायरण गरी सवारीहरू दताय गने । 

२०७९ आशश्वन देशख प्राववलधक शाखा तथा राजस्व उप शाखा 

४ घर जग्गा वहाि कर 
 बहािमा िएका घर तथा जग्गाहरुको िगत सङ्किन गने । २०७९ मंशीर मसान्त सम्म राजस्व उपशाखा 

वडा कार्ायिर् 
 घरजग्गा वहाि कर असिुी व्र्वस्थािाई आलथयक ऐनमा स्पष्ट व्र्वस्था गने 

। 
२०७९ असार मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत र कार्यपालिका 

 घरजग्गा वहाि करको दर पनुराविोकन गरी (बहािको प्रर्ोजनका 
आधारमा फरक फरक) आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

२०७९ आशश्वन मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत र कार्यपालिका 

 सम्पशिको अलििेखमा वहािमा िएका घरजग्गाको िगत अद्यावलधक गरी 
घरजग्गा वहाि कर रकम लनधायरण तथा असिु गने । 

२०७९ श्रावण १ देशख राजस्व शाखा र वडा कार्ायिर् 

५ व्र्वसार् कर   
 हािसम्म दताय िएका व्र्वसार्हरुको िगत अद्यावलधक गने तथा दतायमा 

नआएकािाई दताय गनय प्रोत्साहन गने 
२०७९ आशश्वन मसान्त सम्म राजस्व उपशाखा 

वडा कार्ायिर् 
 व्र्वसार् करको दरिाई व्र्वसार्को वगीकरणको आधारमा पनुराविोकन 

गरी आलथयक ऐनमा समावेश गने । 
२०७९ असार सम्म राजस्व परामशय सलमलत र सिा 

 व्र्वसार् कर सम्बन्धमा दण्ड सजार् तथा परुस्कारको व्र्वस्था आलथयक 
ऐनमा समावेश गने । 

२०७९ असार सम्म राजस्व परामशय सलमलत र सिा 

 उद्योग वाशणज्र् संघ, होटि व्र्वसार् संघ, घरेि ुकार्ायिर् तथा अन्र् मूख्र् 
सरोकारवािासँग लनर्लमत समन्वर् र अन्तरवक्रर्ा गने । 

२०७९ आशश्वन मसान्त देशख लनरन्तर कार्यपालिका 
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क्र  .सं .  सधुारका िालग गनुयपने कार्यहरू समर्ावलध शजम्मेवारी 
 व्र्वसार्को तथ्र्ाङ्क/िगत, व्र्वसार् करको दर तथा सङ्किनको अवस्था 

सम्बन्धी अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने । 
र्ौमालसक रुपमा राजस्व परामशय सलमलत र कार्यपालिका 

६ जडीवटुी तथा कवाडी कर 
 जलडवटुी सङ्किनको सम्िाव्र् क्षेर पवहर्ान गरी लबक्री हनुे पररमाण एवकन 

गनय समन्वर् गने । 
२०७९ आर्ाढ मसान्त देशख सम्बन्धीत वडा कार्ायिर् 

 जलडवटुीको प्रकृलत अनसुार करको दर लनधायरण गरी आलथयक ऐनमा समावेश 
गने । 

२०७९ आर्ाढ मसान्त सम्म राजस्व परामशय सलमलत र गाउोँसिा 

 कवाडी करको दर पनुराविोकन गरी पररमाजयन गने र आलथयक ऐनमा 
समावेश गने। 

२०७९ असार सम्म राजस्व परामशय सलमलत र सिा 

७ ववज्ञापन कर 
 गाउँ क्षेरमा राशखएका ववज्ञापन सामाग्रीहरूको वकलसम तथा स्थिको पवहर्ान 

गने तथा सो सम्बन्धी िगत सङ्किन गने । 
२०७९ आशश्वन मसान्त सम्म राजस्व शाखा र वडा कार्ायिर् 

 ववज्ञापन करको दररेट पररमाजयन गरी आलथयक ऐनमा समावेश गने । २०७९ असार सम्म राजस्व परामशय सलमलत र सिा 
 न्रू्नतम ठेक्का अंक लनधायरण गरी ठेक्का प्रकृर्ा अगाडी बढाउने । २०७९ आशश्वन मसान्त सम्म राजस्व उपशाखा 
    
 

५.२ गैह्र कर राजस्व सधुार र्ोजना  

तालिका 20  गैह्र कर राजस्व सधुार र्ोजना 
क्र  .सं .  सधुारका िालग गनुयपने कार्य समर्ावलध शजम्मेवारी 
१ स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा एवम ्माटोजन्र् पदाथयको लबक्री 
 – लबक्री दर लनधायरण गरी आलथयक ऐनमा उल्िेख गने 

– प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदनमा उल्िेख िए बमोशजमको पररमाणमा ठेक्का 
२०७९ आशश्वन मसान्त 
सम्म 

प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत 

राजस्व परामशय सलमलत, गाउँ सिा  
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क्र  .सं .  सधुारका िालग गनुयपने कार्य समर्ावलध शजम्मेवारी 
आव्हान गने । 

– कुनै स्थानमा ठेक्का निागेमा अमानतबाट सङ्किन गनय सवकने व्र्वस्था िाई समावेश 
गरी सो अनरुुप कार्ायन्वर्न गने । 

– ठेक्कामा उल्िेख िएको शतय नमानेमा हनु सक्ने कारबाही र दण्ड सजार्को व्र्वस्था 
आलथयक ऐनमा उल्िेख गने । 

 – अनगुमनिाई लनर्लमत र प्रिावकारी बनाई प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण प्रलतवेदनिे 
लसफाररश गरेको पररमाण तथा प्रावधानहरुको पािना सलुनशित गने। 

 

 

 

 

 

 

२०७8/७9 देशख 
लनर्लमत रुपमा 
 

 

 

 

 

गाउँ प्रमखु, उपप्रमखु, प्रमखु प्रशासवकर् 
अलधकृत अनगुमन सलमलत 

२ सामदुावर्क वनबाट आर् प्राप्त गने 

  – सामदुावर्क वन उपिोक्ता सलमलतिे  वन पैदावार लबक्री तथा उपर्ोग सम्बन्धी आफ्नो 
वावर्यक कार्यर्ोजना बनाई गाउँपालिकाबाट स्वीकृत गनुयपने व्र्वस्था िाग ुगने 

– वन पैदावारको लबक्री वापत प्राप्त हनुे रकमको दश प्रलतशत रकम सशञ्चत  कोर्मा जम्मा 
गनुयपने व्र्वस्था आलथयक ऐनमा उल्िेख गने । 

२०७९ आशश्वन मसान्त 
सम्म 

 

२०७९ आर्ाढ मसान्त 
सम्म 

कार्यपालिका 
राजस्व परामशय सलमलत,  

 

गाउँ सिा 

३ नक्सापास दस्तरु 

 – िवन लनमायणको लनर्लमत अनगुमन र संरर्नािाई अलििेशखकरण को दार्रामा ल्र्ाउने आ २०७८ व /०७9 बाट 
लनरन्तर 

प्राववलधक शाखा 
वडा कार्ायिर् 

 

४ दताय, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरु 

 – ववद्यािर् स्थापना, घ वगयको ठेक्का इजाजत, एफ.एम. रेलडर्ो संर्ािन, स्थानीर्स्तरमा 
व्र्ापारीक फमय आददको दताय गने कार्यववलध तजुयमा गने र दताय तथा नवीकरण दस्तरुको 
दर आलथयक ऐनमा समावेश गने । 

२०७९ आशश्वन मसान्त 
सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत, गाउँ कार्यपालिका, 
गाउँ सिा 

५ लसफाररश तथा प्रमाशणत दस्तरु 

 – लसफाररश तथा अन्र् सेवा शलु्कको दर पनुराविोक गरी आवश्र्कता अनसुार २०७९ आर्ाढ मसान्त राजस्व परामशय सलमलत, गाउँ सिा 
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क्र  .सं .  सधुारका िालग गनुयपने कार्य समर्ावलध शजम्मेवारी 
पररमाजयन गने । सम्म  

६ फोहर मैिा व्र्वस्थापन दस्तरु 

 – फोहर मैिा व्र्वस्थापन शलु्कको दर लनधायरण गरी आलथयक ऐनमा उल्िेख गने । 

– मूख्र् बजार क्षेरमा फोहरमैिा सङ्किनका िालग आवश्र्क ठेक्का आव्हान गने । 
२०७९ आर्ाढ मसान्त 
सम्म  

राजस्व परामशय सलमलत, गाउँ सिा 
प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत 

७ दीघयकािीन आर् स्रोतको पवहर्ान तथा सम्िाव्र्ता 
 – गाउँपालिकािाई दीघयकािीन आर् हनु सक्ने सम्िाव्र् क्षेरहरुको पवहर्ान गने । २०७९ आर्ाढ मसान्त 

सम्म 

गाउँ कार्यपालिका, गाउँ सिा 

५.३ राजस्व प्रशासन सधुार र्ोजना  

तालिका 21 राजस्व प्रशासन सधुार र्ोजना 

क्र .सं.  राजस्व प्रशासनमा सधुारका िालग गनुयपने कार्य समर्ावलध शजम्मेवारी 
१ सागंठलनक स्वरुप तथा संस्थागत क्षमता 

 

 राजस्व उपशाखामा कशम्तमा अलधकृत स्तरको १ जना र कम््र्टुर अपरेटर १ जना कमयर्ारीको व्र्वस्था गने 

 राजस्व उपशाखा र कमयर्ारीको िालग कार्य वववरण तर्ार गरी िाग ुगने  

 राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धीत कमयर्ारी तथा पदालधकारीहरुका िालग तालिम तथा भ्रमणको व्र्वस्था । 

२०७९ आर्ाढ 
मसान्त सम्म 

प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत 

२ काननुी तथा नीलतगत व्र्वस्था 

 

 आलथयक ऐन पनुराविोकन तथा पररमाजयनः 
१. हािको राजस्व अलधकारका सम्िाव्र् शीर्यकहरुको राजस्वका दर तथा सङ्किन व्र्वस्था उल्िेख गने । 

२. दफामा व्र्वस्था िए बमोशजम अनसूुर्ीमा दर उल्िेख गने । 

३. व्र्वहाररक नदेशखएका र िाग ुनहनुे प्रावधानहरुिाई हटाउने। 

४. अलथयक ऐनमा राजस्व असिुीको व्र्वस्था संगै दण्ड, सजार् तथा परुस्कार को व्र्वस्था पलन उल्िेख गने 
। 

२०७९ आर्ाढ 
मसान्त सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत, गाउँ सिा 

  आवश्र्क कार्यववलध तजुयमा गनेः २०७९ आर्ाढ राजस्व परामशय सलमलत, गाउँ सिा 
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क्र .सं.  राजस्व प्रशासनमा सधुारका िालग गनुयपने कार्य समर्ावलध शजम्मेवारी 
✓ सम्पशि कर व्र्वस्थापन कार्यववलध । 

✓ घरजग्गा बहाि कर व्र्वस्थापन कार्यववलध । 

मसान्त सम्म 

 

 राजस्व सम्बन्धी नीलत तजुयमा गदाय लनम्न पक्ष समावेश गने 

√ प्रगलतशशि करको दर प्रणािी । 

√ करदाता मैरी सङ्किन प्रणािी । 

√ वडा स्तरबाट कर सङ्किन । 

√ कर शशक्षा अलिर्ान शरुु गने आदद । 

२०७९ आर्ाढ 
मसान्त सम्म 

 

राजस्व पारमशय सलमलत, गाउँ 
कार्यपालिका 

३ सेवा ववस्तार 

 
 सबै वडा कार्ायिर्हरुमा राजस्व प्रशासनका िालग सफ्ट्वेर्र जडान गरी कम््र्टुर ववलिङ प्रणािी शरुुवात गने 

। 
२०७९ आर्ाढ 
मसान्त सम्म 

प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत 

४ राजस्व असिुी रणनीलत 

 

 ववलिन्न सञ्चार माध्र्मबाट कर असिुीका िालग रे्तनामूिक प्रर्ार प्रसार गने । 

 कर करदातािे लतने करबारे एसएमएस िगार्तका प्रिावकारी माध्र्मबाट जानकारी गराउने तफय  उन्मखु हनुे 
। 

 कर नीलतमा वढिो कर लतनेिाई वविम्ब शलु्क िगार्त दण्डको व्र्वस्था र लनर्लमत तथा बढी कर लतने 
करदातािाई परुस्कारको व्र्वस्था गने । 

 कर उठाउने टोिी खटाई व्र्वसार् दताय, नवीकरण गने 

२०७९ आर्ाढ 
मसान्त सम्म 

राजस्व परामशय सलमलत 

राजस्व उप शाखा वडा कार्ायिर् 

 

५ समन्वर्, अनगुमन र सलमक्षा 

 

 राजस्वसँग सम्बन्धीत सरोकारवािाहरुसँग लनर्लमत समन्वर् तथा छिफि गने । 

 स्थानीर् राजस्व परामशय सलमलतको बैठक लनर्लमत बसी राजस्व सङ्किन प्रगलतको सलमक्षा गरी सधुारका कदम 
र्ाल्ने । 

 आवश्र्कता अनसुार राजस्वका सङ्किन क्षेरमा अनगुमन गने । 

 र्ाि ुआ .व.मा िए  गरेका कर असिुीको आन्तररक एवम ्अशन्तम िेखा परीक्षण गने । 

र्ौमालसक रुपमा 
लनरन्तर 

राजस्व उप शाखा, राजस्व परामशय 
सलमलत, प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत, 

गाउँ कार्यपालिका 
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क्र .सं.  राजस्व प्रशासनमा सधुारका िालग गनुयपने कार्य समर्ावलध शजम्मेवारी 
 आलथयक प्रलतवेदन तर्ार गने र सावयजलनवककरण गने । 

६ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न गने 

  र्स कार्यर्ोजनामा उल्िेख िएका कृर्ाकिापहरु कार्ायन्वर्नको सलुनशितता गने । 
२०७९ आशश्वन १ 
गते देशख लनरन्तर 

प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत 
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पररच्छेद छ - आगामी तीन वर्यको आर् प्रक्षपेण 

 

र्स पररच्छेदमा आगामी तीन आलथयक वर्यहरूका िालग गाउँपालिकाको राजस्व प्रके्षपण गररएको छ । महािेखा पररक्षकिे स्वीकृत गरेको एकीकृत आलथयक संकेत 
तथा वगीकरण र व्र्ाख्र्ा, २०७४ को आधारमा आर् प्रके्षपण गररएको छ । गाउँपालिकाको राजस्व अलधकार, हािको आर् सङ्किन अवस्था तथा राजस्व सधुार 
कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न पिात ्आर् सङ्किनमा पाने प्रिाव समेतिाई मध्र्नजर गदै आगामी तीन वर्यको आर् प्रके्षपण गररएको छ । र्स प्रके्षपणिे गाउँपालिकाको 
आर् वजेट तजुयमा गनय सहर्ोग पगु्ने छ । 

सामान्र्तर्ा राजस्व प्रके्षपण गदाय अथयतन्रका बहृत ्र्रहरूमध्र् ेकुि गाहयस्थ उत्पादनिाई र ववगत बर्यको राजस्व असिुीिाई न ैआधार मानेर गररन्छ साथै राजस्व 
प्रके्षपणका तीन ववलधहरूः दीघयकािीन प्रवृशि तथा वृवद्ध दर ववलध (Long term trend and growth rate method), कर उल्िावकता ववलध (Tax Buoyancy Method) 
र औसत वहँड्ने ववलध (Moving Average Rate Method) पलन अपनाइन्छ र्द्यवप थासाङ गाउँपालिकाको िौगोलिक ववकटताका कारण हािसम्म पलन पालिकािे 
तथ्र्ाङ्क समार्ोजन गरर नसकेको अवस्थामा कुनै पलन प्रकारका आवस्र्क तथ्र्ाङ्कहरू उपिब्ध निएकोिे लबज्ञ, पालिकाका जनप्रलतलनलधहरू, कमयर्ारीहरूसँग परामशय 
तथा छिफिका आधारमा र्ो पालिकाको राजस्व प्रके्षपण गररएको छ । 

६.१ राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजस्व प्रक्षपेण 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्न पिात ्आगामी तीन वर्य (आ.व.२०७8/७9 देशख २०80/०८1) को िालग आर् प्रके्षपण गररएको छ । र्ो आर् 
अनमुान राजस्व सधुार र्ोजनामा प्रस्ताव गररएको वक्रर्ाकिापहरूको आधारमा गररएको छ । धेरैजसो शीर्यकहरूको आर् प्रके्षपण प्राप्त तथ्र्ाङ्कमा आधाररत छ िन े
िववष्र्मा आर्का आधारको दार्रा बढ्न गई सोबाट हनुे र्ोगदानिाई समेत मध्र्नजर गररएको छ । त्र्सैगरी केही शीर्यकहरूको आर् प्रके्षपण गदाय ववगतको 
आर् सङ्किनको वृवद्ध दरिाई आधार मालनएको छ । 

तालिका 22  आगामी ३ बर्यको राजस्व प्रक्षेपण                                                   जारमा 

क्र.सं.  राजस्व शीर्यक  कुि सम्िाव्र् आर्  

आगामी आ.व.को िालग प्रके्षपण 
 

प्रके्षवपत रकम प्रके्षपणको आधार 
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क्र.सं.  राजस्व शीर्यक  कुि सम्िाव्र् आर्  

आगामी आ.व.को िालग प्रके्षपण 
 

प्रके्षवपत रकम प्रके्षपणको आधार 

१ आन्तररक आर् तफय        

१.१ सम्पशि कर 550.136 

कुि सम्िावनाको ८० प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
१0 प्रलतशतिे बढ्दै जान े 440.108 

1.2 िमुी कर (मािपोत) ८०० 

कुि सम्िावनाको 9० प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
१० प्रलतशतिे बढ्दै जान े

720 

1.3 घर बहाि कर २८२ 

कूि सम्िावनाको ९० प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
१० प्रलतशतिे बढ्दै जान े २५४ 

1.4 बहाि ववटौरी शलु्क 30 

कूि सम्िावनाको ८० प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
१0 प्रलतशतिे बढ्दै जान े 24 

1.5 ववज्ञापन कर 20 

कूि सम्िावनाको ६० प्रलतशत (४० प्रलतशत प्रदेशसंग 
बाँडफाँड हनुे) र त्र्सपलछका आ.व.मा १५ प्रलतशतिे 
बढ्दै जान े 12 

1.6 अन्र् मनोरंजन कर 127 

कूि सम्िावनाको ८० प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
१५ प्रलतशतिे बढ्दै जान े 101.6 

1.7 व्र्वसार् रशजिेशन दस्तरु ४०० 

कूि सम्िावनाको शत प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
१५ प्रलतशतिे बढ्दै जान े ४०० 

1.8 

व्र्वसार् कर- कृर्ी तथा पशजुन्र् बस्तकुो 
व्र्ावसार्ीक कारोवारमा िाग्ने कर 310 

कूि सम्िावनाको ९० प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
१५ प्रलतशतिे बढ्दै जान े 279 
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क्र.सं.  राजस्व शीर्यक  कुि सम्िाव्र् आर्  

आगामी आ.व.को िालग प्रके्षपण 
 

प्रके्षवपत रकम प्रके्षपणको आधार 

1.9 जलडबटुी तथा कवाडी 450 

कूि सम्िावनाको ९० प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
१० प्रलतशतिे बढ्दै जान े 405 

     
२.० अन्र् करहरु    

1.11 अन्र् लबवक्रबाट प्राप्त रकम ( नदीजन्र्) 1000 

हाि सम्म प्राप्त निएकािे एकमषु्ठ 1५ हजार अनमुान 
र त्र्सपलछका आ.व.मा १५ प्रलतशतिे बढ्दै जान े 1000 

1.13 फोहरमैिा व्र्वस्थापन शलु्क ४८९ 

कूि सम्िावनाको 8० प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
१० प्रलतशतिे बढ्दै जान े ३९८ 

1.14 अन्र् प्रशासलनक सेवा शलु्क ४०० 

हाि सम्म प्राप्त निएकािे एकमषु्ठ १५० हजार अनमुान 
र त्र्सपलछका आ.व.मा १० प्रलतशतिे बढ्दै जान े ४०० 

1.15 नक्सा पास दस्तरु ६७.४ 

कूि सम्िावनाको 9० प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
20 प्रलतशतिे बढ्दै जान े ६०.६५ 

1.16 लसफाररश दस्तरु ५०० 

कूि सम्िावनाको शत प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
10 प्रलतशतिे बढ्दै जान े ५०० 

1.17 ब्र्शक्तगत घटना दताय दस्तरु १०० 

कूि सम्िावनाको 9० प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
1० प्रलतशतिे बढ्दै जान े ९० 

1.18 नाता प्रमाशणत दस्तरु २०० 

कूि सम्िावनाको शत प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
20 प्रलतशतिे बढ्दै जान े २०० 
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क्र.सं.  राजस्व शीर्यक  कुि सम्िाव्र् आर्  

आगामी आ.व.को िालग प्रके्षपण 
 

प्रके्षवपत रकम प्रके्षपणको आधार 

1.19 अन्र् दस्तरुरु ५०० 

कूि सम्िावनाको शत प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
१० प्रलतशतिे बढ्दै जान े ५०० 

1.2 पर्यटन शलु्क १५० 

हाि सम्म प्राप्त निएकािे एकमषु्ठ १५० हजार अनमुान 
र त्र्सपलछका आ.व.मा 20 प्रलतशतिे बढ्दै जान े १५० 

१.२१ न्र्ावर्क दण्ड, जररवाना र जफत ३० 

कूि सम्िावनाको शत प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
10 प्रलतशतिे बढ्दै जान े ३० 

१.२२ प्रशासलनक दण्ड, जररवाना र जफत २० 

कूि सम्िावनाको शत प्रलतशत र त्र्सपलछका आ.व.मा 
10 प्रलतशतिे बढ्दै जान े 20000 

१.२३ सामदुावर्क वनबाट प्राप्त आर् २० 

हाि सम्म प्राप्त निएकािे एकमषु्ठ १५० हजार अनमुान 
र त्र्सपलछका आ.व.मा 15 प्रलतशतिे बढ्दै जान े २० 

   जम्मा     4910259 

          

2 राजस्व बाँडफाँड तफय  40350 

कूि सम्िावनाको थप १५ प्रलतशत र त्र्सपलछका 
आ.व.मा 15 प्रलतशतिे बढ्दै जान े 46402.5 

3 अनदुान तफय  239829 

र्ाि ुआ.व.मा गररएको अनमुानमा १५ प्रलतशतिे बढ्दै 
जान े 275803.35 

4 जन सहिालगता तफय  5000 

एकमषु्ठ १५ िाख र त्र्सपलछका आ.व.मा १५ 
प्रलतशतिे बढ्दै जान े ५००० 

 जम्मा 
      ३३१६१६.१२ 
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६.२ तीन आलथयक वर्यको आर्को प्रक्षपेण 

आर् शीर्यकको संिाव्र् आधार तथा राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्वर्निाई आधार मानी गाउँपालिकाको आगामी ३ वर्यको प्रके्षवपत आर्को वववरण तिको 
तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ ।  

प्रके्षपणको िालग राजस्व संकेत वतयमानमा लसफाररश गररएको िेखा कोडको आधारमा गररएको छ । मालथका अध्र्ार्हरूमा प्रस्ताव गररए अनसुार ऐनिे 
ददएबमोशजम करका दार्रा ववस्तार गनय सकेको खण्डमा लनम्न तालिकामा ददए अनसुार गाउँपालिकाको आर् वृवद्ध हनुे देशखन्छ । 

तालिका 23 आगामी तीन आलथयक वर्यको आन्तररक आर् प्रक्षेपण               रु हजारमा  
          

राजस्व 
शीर्यक 

  

व्र्ाख्र्ा 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को र्थाथय  

अनमुालनत आर् आर् प्रक्षेपण  

आम्दानी शशर्यक 

  2077/078 2078/ 79 2079/ 80 २०८०/०८१ २०८१/०८२ 

10000 राजस्व तथा अनदुान             

11131 
सम्पती बहाि तथा पट्टा 
वापतको आर्मा िाग्ने कर 

घर, जग्गा ,सवारी साधन वाअन्र् अर्ि 
सम्पती वहाि वा पट्टा वा दीघयकलिन 
करारमा ददए वापत आर्मा िाग्ने कर 
र्समा पदयछ । 

०. ५००. ५५०. ६०५. ६६५.५ 

११३१४ िमूी कर/ मािपोत 
िलूमको स्वालमत्व वापत लनर्लमत रुपिे 
लतनुय पने कर 

७२४.२२ ५००. ७२०. ७९२. ८७१.२ 

११३२१ घर वहाि कर 

स्थानीर् तहको क्षेर लिर रहेका स्थाइ 
संरर्नाहरु ( घर,गोदाम,आदद) िाडमा 
िगाउदा आर्मा िाग्ने कर 

३६६.९ १५०. २८२. ३१०.२ ३४१.२२ 
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राजस्व 
शीर्यक 

  

व्र्ाख्र्ा 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को र्थाथय  

अनमुालनत आर् आर् प्रक्षेपण  

आम्दानी शशर्यक 

  2077/078 2078/ 79 2079/ 80 २०८०/०८१ २०८१/०८२ 

11322 
बहाि ववटौरी कर (बहाि 

ववटौरी कर) 

स्थानीर् तहको क्षेर लिर रहेका  
संरर्नाहरुः घर, 

पसि,ग्र्ारेज,जग्गा,गोदाम,पोखरी,हाट-
बजार,सावयजालनक ऐिेनी आदद बाट संकिन 

गररने बहाि ववटौरी कर 

०. ०. ३०. ३३. ३६.३ 

११४७९ अन्र् मनोरन्जन कर वाँडफाँड  नहनेु मनोरन्जन कर ७५. ९५. १०१.६ ११६.८४ १३४.३७ 

११६११ व्र्वसार्ीिे िकु्तानी गने अन्र् आधारमा व्र्वसार्मा िगाईने कर २६१. ८०. ४००. ४६०. ५२९. 

११६३१ 

कृर्ी तथा पशजुन्र् बस्तकुो 
व्र्वसार्ीक कारोवारमा िाग्ने 
कर 

कृर्ी तथा पशजुन्र् बस्तकुो व्र्वसार्ीक 
अनमुती /कर 

१५३.९७ २७५. २७९. ३२०.८५ ३६८.९८ 

११६९१ अन्र् कर मालथ अन्र् शशर्यकमा नपरेका करहरु १७.२५ ३००. २७०. २९७. ३२६.७ 

               

१४२२९ अन्र् प्रशासलनक शलु्क 
वटकट,वोिपर,व्र्वसार्ीक 
प्रमाणपर/नववकरण 

३५१.६८ २००. ४००. ४४०. ४८४. 

१४२४२ नक्सा पास दस्तरु स्थानीर् तहिे नक्सा वापत उठाउने दस्तरु ०. २००. ६०.६५ ७२.७८ ८७.३४ 

१४२४३ लसफाररस दस्तरु 
स्थानीर् तहिे लसफाफाररस गरे वापत 
उठाउने दस्तरु 

५३५.५५ ५००. ५००. ५५०. ६००. 
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राजस्व 
शीर्यक 

  

व्र्ाख्र्ा 

आ.व. 
२०७७/७८ 
को र्थाथय  

अनमुालनत आर् आर् प्रक्षेपण  

आम्दानी शशर्यक 

  2077/078 2078/ 79 2079/ 80 २०८०/०८१ २०८१/०८२ 

१४२४४ व्र्ाक्तीगत घटना दताय दस्तरु   ३०.४ ३०. ९०. ९९. १०८.९ 

१४२४५ नाता प्रमाणीत दस्तरु नाता प्रमाणीत गरे वापतको रकम ०. ३०. २०. २२. २८. 

१४२४९ अन्र् दस्तरु मालथ उल्िेशखत बाहेक अन्र् दस्तरु ७९३.४२ २००. ५००. ५५०. ६००. 

१४२५३ व्र्वसार् रशजिेसन दस्तरु साना तथा मझौिा व्र्वसार् नववकरण ०. २५. ४००. ४४०. ४८४. 

१४२६४ सामदुार्ीक वन वन बाट प्रप्त आर् ०. ०. २००. २२०. २४२. 

१४२६१ नददजन्र्   ०. ०. १०००. ११००. १२१०. 

१४३११ 
प्रशासलनक दण्ड जररवना तथा 
जफत 

प्रशासलनक दण्ड जररवना तथा जफत ०. ५०. ३०. ३३. ३६.३ 

१४५२१ 
प्रदरु्ण लनर्न्रण शलु्क/फोहोर 
मैिा प्रदरु्ण लनर्न्रण वापत ०. ५०. ३९८.४ ४३८.२४ ४८२.०६ 

जम्मा ३३०९.३९ ३१८५. ६२३१.६५ ६८९९.९१ ७६३५.८७ 

 

 

 

 



पररच्छेद सात – अपेशक्षत नलतजा 
 

प्रस्ततु राजश्व सधुार कार्यर्ोजनाको उशर्त कार्ायन्वर्नबाट गाउँपालिकाको आन्तररक राजश्वमा र्ाि ु
आ.व.कोअनमुान  कररव रु.३१ िाख ८५ हजार  रहेकोमा कार्यर्ोजनाको अशन्तम वर्यमा रु ७६ 
िाख ३५ हजार पगु्न ेअपेक्षा गररएको छ । र्स गाउँपालिकामा आन्तररक राजश्वका स्रोतहरु मध्र् े
सबै िन्दा बढी आनतररक राजस्व उठाउन सक्न े के्षर नददजन्र् पदाथयहरु ( ढुङ्गा ,लगट्टी, विवुा) , 
रहेको देशखन्छ । लबलिन्न लनकार्हरुसंग समन्वर् गरेर कार्यन्वर्नमा ल्र्ाउन ुआवश्र्क छ । त्र्सरी 
नै अन्र् सेवा शलु्कको पररमाण सवैिन्दा बढी देशखन्छ िने क्रमशः सम्पशि कर, दस्तरु, व्र्वसार् कर 
आदद आन्तररक राजश्वका प्रमखु स्रोतका रुपमा रहने देशखन्छ ।र्स गाउँपालिकाको अशघल्िो 
पररच्छेदमा प्रके्षवपत आन्तररक आर् र संघीर् सरकारबाट हनुे वविीर् हस्तान्तरणबाट प्राप्त हनु सक्न े
आर् समेत गरी कुि आर् संके्षपमा देहार्को तालिका वमोशजम हनु े अपेक्षा गनय सवकन्छ 



 

 

तालिका 24 गाउँपालिकाको  कुि अपेशक्षत आर् संक्षपेमा 

                                      जारमा 

राजस्व 
शीर्यक 

  

 

आम्दानी शशर्यक  

व्र्ाख्र्ा 
  

आ.व. २०७७/७८ 
को र्थाथय अनमुालनत आर् 

आर् प्रक्षेपण 

  

  

०७७/०७८ 
  

०७८/०७९  ०७९/०८० 

  

०८०/०८१  ०८१/०८२ 

 राजस्व तथा अनदुान             

१११३१ 
सम्पती बहाि तथा पट्टा वापतको 
आर्मा िाग्ने कर 

घर, जग्गा ,सवारी साधन वाअन्र् 
अर्ि सम्पती वहाि वा पट्टा वा 
दीघयकलिन करारमा ददए वापत 
आर्मा िाग्ने कर र्समा पदयछ। 

५०० ५०० ५५० ६०५ ६६५.५० 

११३१४ िमूी कर/ मािपोत 

िलूमको स्वालमत्व वापत लनर्लमत 
रुपिे लतनुय पने कर 

          724.22  
           

500.00  

          
720.00  

          792.00                871.20  

११३२१ घर वहाि कर 

स्थानीर् तहको क्षेर लिर रहेका 
स्थाइ संरर्नाहरु ( 
घर,गोदाम,आदद) िाडमा िगाउदा 
आर्मा िाग्ने कर 

          366.90  
           

150.00  

          
282.00  

          310.20                341.22  

11322 बहाि ववटौरी कर (बहाि ववटौरी कर) 

स्थानीर् तहको क्षेर लिर रहेका  
संरर्नाहरुः घर, 
पसि,ग्र्ारेज,जग्गा,गोदाम,पोखरी,

              -    
               
-    

           
30.00  

           33.00                 36.30  
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राजस्व 
शीर्यक 

  

 

आम्दानी शशर्यक  

व्र्ाख्र्ा 
  

आ.व. २०७७/७८ 
को र्थाथय अनमुालनत आर् 

आर् प्रक्षेपण 

  

  

०७७/०७८ 
  

०७८/०७९  ०७९/०८० 

  

०८०/०८१  ०८१/०८२ 

हाट-बजार,सावयजालनक ऐिेनी 
आदद बाट संकिन गररने बहाि 
ववटौरी कर 

११४११ मूल्र् अलिबदृ्धी कर 

राविर् प्रकृतीक श्रोत अथवा 
वविीर् आर्ोगबाट वाँडफाँड िै 
प्राप्त िएको मू.अ.क. को रकम        26,708.95  

        
18,078.00  

      
20,789.70         23,908.16  

           
27,494.38  

११४२१ वाँडफाँड िै प्राप्त हनुे अन्तशलु्क 

राविर् प्रकृतीक श्रोत अथवा 
वविीर् आर्ोगबाट वाँडफाँड िै 
प्राप्त िएको मू.अ.क. को रकम         2,776.23  

        
18,078.00  

      
20,789.70         23,908.16  

           
27,494.38  

११४५६ वाँडफाँड िै प्राप्त हनुे सवारी साधन कर 

प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह बीर् 
वाँडफाँड िै सम्वशन्धत सन्र्ीत 
कोर्मा दाशखिा हनुे रकम         1,945.19  

         
2,097.00  

        
2,411.55          2,773.28  

            
3,189.27  

११४७२ वाँडफाँड  बाट प्राप्त हनुे लबज्ञापन कर 

प्रदेश सरकार र स्थानीर् तह बीर् 
वाँडफाँड िै सम्वशन्धत सन्र्ीत 
कोर्मा दाशखिा हनुे  लबज्ञापन 
करको रकम               -    

               
-    

           
12.00             13.80                 15.87  

                

११४७९ अन्र् मनोरन्जन कर वाँडफाँड  नहनुे मनोरन्जन कर ७५. ९५. १०१.६ ११६.८४ १३४.३७ 

११६११ व्र्वसार्ीिे िकु्तानी गने 

अन्र् आधारमा व्र्वसार्मा 
िगाईने कर           261.00              80.00              4.05            465.75                535.61  
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राजस्व 
शीर्यक 

  

 

आम्दानी शशर्यक  

व्र्ाख्र्ा 
  

आ.व. २०७७/७८ 
को र्थाथय अनमुालनत आर् 

आर् प्रक्षेपण 

  

  

०७७/०७८ 
  

०७८/०७९  ०७९/०८० 

  

०८०/०८१  ०८१/०८२ 

११६३१ 

कृर्ी तथा पशजुन्र् बस्तकुो व्र्वसार्ीक 
कारोवारमा िाग्ने कर 

कृर्ी तथा पशजुन्र् बस्तकुो 
व्र्वसार्ीक अनमुती /कर           153.97             275.00            279.00            320.85                368.98  

                

११६९१ अन्र् कर 

मालथ अन्र् शशर्यकमा नपरेका 
करहरु 

३५१.६८ २००. ४००. ४४०. ४८४. 

१३००० अनदुान             

१३३००               

१३३१०               

१३३११ संघ 

सरकारका अन्र् तहबाट प्राप्त 
गररने समालनकरण र्ाि ुअनदुान        67,100.00  

        
69,900.00        80,385.00         92,443.00  

          
106,309.16  

१३३१२ संघ शतय सवहत प्राप्त र्ाि ुअनदुान       161,086.08  

      
117,812.00       135,483.80        155,806.37  

          
179,177.33  

१३३१३ संघ शतय सवहत प्राप्त पुँजीगत अनदुान   

           
179.00        20,585.00         23,672.75  

           
27,223.66  

१३३१४ संघ लबशेर् उद्यश्शे सवहतको र्ाि ु        15,000.00  

               
-          

१३३१५ संघ लबशेर् उद्यश्शे सवहतको पुँजीगत   

        
18,700.00        21,505.00         24,730.75                    -    

१३३१६ संघ समपरुक  र्ाि ु   

               
-          

१३३१७ संघ समपरु पुँजीगत   

               
-          
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राजस्व 
शीर्यक 

  

 

आम्दानी शशर्यक  

व्र्ाख्र्ा 
  

आ.व. २०७७/७८ 
को र्थाथय अनमुालनत आर् 

आर् प्रक्षेपण 

  

  

०७७/०७८ 
  

०७८/०७९  ०७९/०८० 

  

०८०/०८१  ०८१/०८२ 

१३३११ प्रदेश 

सरकारका अन्र् तहबाट प्राप्त 
गररने समालनकरण र्ाि ुअनदुान        12,141.00  

         
5,517.00          6,344.55          7,296.23  

            
8,390.67  

१३३१२ प्रदेश शतय सवहत प्राप्त र्ाि ुअनदुान         3,187.00  

               
-          

१३३१३ प्रदेश शतय सवहत प्राप्त पुँजीगत अनदुान   

         
5,000.00          5,000.00          6,000.00  

            
5,000.00  

१३३१४ प्रदेश लबशेर् उद्यश्शे सवहतको र्ाि ु         3,798.59  

               
-            4,000.00                -    

            
5,000.00  

१३३१५ प्रदेश लबशेर् उद्यश्शे सवहतको पुँजीगत   

               
-          

१३३१६ प्रदेश समपरुक  र्ाि ु   

               
-          

१३३१७ प्रदेश समपरु पुँजीगत   

         
5,000.00          5,000.00          6,000.00                    -    

१४०००               

१४१५३ वाँडफाँड बाट प्राप्त वन रोर्ल्टी वन रोर्ल्टी            20.96                 -               24.10             27.71                 31.87  

१४१५४ 

वाँडफाँड बाट प्राप्त खानी तथाखलनज 
रोर्ल्टी खलनज रोर्ल्टी               -                   -                  -                  -                      -    

१४१५६ वाँडफाँड बाट प्राप्त लबद्यतु रोर्ल्टी लबद्यतु रोर्ल्टी           384.97    

          
442.72            509.13                585.49  
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राजस्व 
शीर्यक 

  

 

आम्दानी शशर्यक  

व्र्ाख्र्ा 
  

आ.व. २०७७/७८ 
को र्थाथय अनमुालनत आर् 

आर् प्रक्षेपण 

  

  

०७७/०७८ 
  

०७८/०७९  ०७९/०८० 

  

०८०/०८१  ०८१/०८२ 

१४१५८ वाँडफाँड बाट प्राप्त पवयतारोहण रोर्ल्टी पवयतारोहण रोर्ल्टी           126.24    

          
145.17            166.95                191.99  

१४२१९ अन्र् सेवा शलु्क पर्य६न क्षेरमा               -    

               
-    

          
150.00            172.50                198.38  

१४२२९ अन्र् प्रशासलनक शलु्क 

वटकट,वोिपर,व्र्वसार्ीक 
प्रमाणपर/नववकरण 

३५१.६८ २००. ४००. ४४०. ४८४. 

१४२४२ नक्सा पास दस्तरु 

स्थानीर् तहिे नक्सा वापत 
उठाउने दस्तरु 

०. २००. ६०.६५ ७२.७८ ८७.३४ 

१४२४३ लसफाररस दस्तरु 

स्थानीर् तहिे लसफाफाररस गरे 
वापत उठाउने दस्तरु 

५३५.५५ ५००. ५००. ५५०. ६००. 

१४२४४ व्र्ाक्तीगत घटना दताय दस्तरु व्र्ाक्तीगत घटना दताय दस्तरु ३०.४ ३०. ९०. ९९. १०८.९ 

                

१४२४५ नाता प्रमाणीत दस्तरु नाता प्रमाणीत गरे वापतको रकम ०. ३०. २०. २२. २८. 

१४२४९ अन्र् दस्तरु 

मालथ उल्िेशखत बाहेक अन्र् 
दस्तरु 

७९३.४२ २००. ५००. ५५०. ६००. 

१४२५३ व्र्वसार् रशजिेसन दस्तरु 

साना तथा मझौिा व्र्वसार् 
नववकरण 

०. २५. ४००. ४४०. ४८४. 

१४२६१ नदीजन्र् पदाथय ढुङगा, लगटी, विवुा ०. ०. १०००. ११००. १२१०. 

१४२६४ सामदुार्ीक बन वनबाट आर् ०. ०. २००. २२०. २४२. 
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राजस्व 
शीर्यक 

  

 

आम्दानी शशर्यक  

व्र्ाख्र्ा 
  

आ.व. २०७७/७८ 
को र्थाथय अनमुालनत आर् 

आर् प्रक्षेपण 

  

  

०७७/०७८ 
  

०७८/०७९  ०७९/०८० 

  

०८०/०८१  ०८१/०८२ 

१४३११ प्रशासलनक दण्ड जररवना तथा जफत 

प्रशासलनक दण्ड जररवना तथा 
जफत 

०. ५०. ३०. ३३. ३६.३ 

१४५२१ प्रदरु्ण लनर्न्रण शलु्क/फोहोर मैिा प्रदरु्ण लनर्न्रण वापत ०. ५०. ३९८.४ ४३८.२४ ४८२.०६ 

३२१२२ बैक मौजाद बैक मौजाद        67,516.33          67,752.63        68,052.63         68,252.63  
           
68,552.63  

   जम्मा            365,935.34        331,198.63       397,086.62        442,730.07  
          
466,654.86  

 

ववबरण 
आ.ब प्रक्षेवपत आ.ब.  

०७७/०७८ ०७८/०७९ ०७९/०८० ०८०/०८१ ०८१/०८२ 

 कूि आम्दानी 365,935.34 331,198.63 397,086.62 442,730.07 466,654.86 

 आन्तररक आर् ३३०९.३९ ३१८५. ६२३१.६५ ६८९९.९१ ७६३५.८७ 

 आन्तररक आर्को प्रलतसत 0.91 0.97 1.56 1.55 1.63 
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पररच्छेद आठ– अनगुमन तथा मूल्रं्कन 
 

र्ोजनािे साथयकता पाउने मखु्र् माध्र्म नै र्ोजनाको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न हो ।कार्ायन्वर्नमा 
प्रिावकाररताका िालग अन्र् कुराको अलतररक्त र्सको अनगुमनको िालग िरपदो ववलध र संर्न्र वकटान 
हनु आवश्र्क िए जस्तै राजश्व सधुार कार्यर्ोजनामा समाबेश िएका कृर्ाकिापहरुको कार्ायन्वर्न 
सलुनशितताका िालग पलन र्सको लनर्लमत र िरपदो अनगुमनको व्र्बस्था गररन ुजरुरी हनु्छ । राजश्व 
सधुार कार्यर्ोजनाको अनगुमनमा मखु्र् रुपमा राजश्व शाखा/उपशाखा, प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृत, 

राजश्व परामशय सलमलत तथा कार्यपालिकाको िलूमका महत्वपूणय हनु्छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनगुमनबाट गाउँपालिकाको राजश्व सम्बन्धी नीलत र र्ोजनाको उशर्त रुपमा कार्ायन्वर्न िएनिएको, 
राजश्व असिुीको प्रवृशि िक्ष्र् अनरुुप िए निएको, राजश्व प्रशासनमा कुनै समस्र्ा िए निएको, 
सधुारका िालग गररएका लनणयर् कार्ायन्वर्न िए निएको, अलििेख दरुुस्त राखे नराखेको, लनधायररत 
अवलधमा राजश्व कोर्मा दाशखिा गरे नगरेको आदद कुराहरु लनर्लमत रुपमा अनगुमन गरी अद्यावलधक 
सूर्ना प्राप्त गने र आवश्र्कता अनसुार लनणयर्, लनदेशन तथा गाउँपालिकामा लसफाररस िगार्तको 
कार्यबाट मार स्वीकृत आलथयक ऐनको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गनय सहर्ोग पगु्दछ । प्रस्ततु 
राजश्वसधुार कार्यर्ोजना र सो वमोशजम संकलित राजश्वको अनगुमन तथा मूल्र्ांकन िालग लनम्न 
वमोशजम अनगुमन तथा मूल्र्ांकन गनय उपर्कु्त हनुे देशखन्छ । 

 

 

 

 

 

राजस्व परामशय सलमलत 

 

गाउँ सिा दर स्वीकृत 

गाउँपालिका तथा वडा 
कार्ायिर् प्रशासन 

गाउँपालिका तथा वडा 
कार्ायिर् प्रशासन 

गाउँ कार्ायपालिका- 
अनगुमन तथा सपुररवेक्षण 
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तालिकाः अनगुमन तालिका 

तालिका 25 अनगुमन तालिका 

के अनगुमन 
गने ? 

कसिे अनगुमन गने ? कवहिे अनगुमन गने 

? 

कसरी अनगुमन गने ? 

राजस्व 
असिुी 

राजस्व प्रशासन शाखा दैलनक, 
मालसक,र्ौमालसक र 
बावर्यक 

• स्थिगत अनगुमन गने 

• नलतजामिुक अनगुमन खाका 
अनसुार िक्ष्र् र प्रगती 
अनगुमन गने। 

राजस्व 
प्रशासन 

प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत मालसक,र्ौमालसक र 
बावर्यक 

• स्थिगत अनगुमन गने 

• नलतजामिुक अनगुमन खाका 
अनसुार िक्ष्र् र प्रगती 
अनगुमन गने। 

राजस्व सधुार 
र्ोजना 

प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत, 
राजस्व परामशय सलमलत, 
कार्यपालिका 

मालसक,र्ौमालसक र 
बावर्यक 

• स्थिगत अनगुमन गने 

• नलतजामिुक अनगुमन खाका 
अनसुार िक्ष्र् र प्रगती 
अनगुमन गने। 

समन्वर् तथा 
सहकार्य 

राजस्व शाखा, प्रमखु 
प्रशासवकर् अलधकृत, 
राजस्व परामशय 
सलमलत,कार्यपालिका 

मालसक,र्ौमालसक र 
बावर्यक 

• स्थिगत अनगुमन गने 

• समन्वर् र सहजीकरण गने 
। 

• मागय दशयन र लनदेरशन 
ददन।े 

 

राजस्व नीलत राजस्व शाखा, प्रमखु 
प्रशासवकर् अलधकृत, 
राजस्व परामशय 
सलमलत,कार्यपालिका सिा, 
िेखापररक्षक 

र्ौमालसक र बावर्यक र्ौमालसक तथा बावर्यक 
कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् प्रगती 
सम्वन्धी तिुनात्मक बपश्लरे्ण 
गरी आवश्र्क रणनीलत 
लसफाररस, सझुाव तथा लनदेशन र 
पषृ्ठपोर्ण प्रदान गने । 

राजस्व राजस्व शाखा, प्रमखु 
प्रशासवकर् अलधकृत, 

मालसक,र्ौमालसक र  मालसक,र्ौमालसक तथा बावर्यक 
कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् प्रगती 
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प्रलतवदेन राजस्व परामशय 
सलमलत,कार्यपालिका सिा, 
िेखापररक्षक 

बावर्यक सम्वन्धी तिुनात्मक बपश्लरे्ण 
गरी आवश्र्क रणनीलत 
लसफाररस, सझुाव तथा लनदेशन र 
पषृ्ठपोर्ण प्रदान गने । 

सलमक्षा उपाध्र्क्ष र्ौमालसक र बावर्यक िक्ष्र् र उपिव्धी सवहत 
लसकाईको प्रस्ततुी  र सधुारको 
पषृ्ठपोर्ण प्राप्त गरर आगामी मागय 
दशयन तर्ार गने । 

 

राजश्वका स्रोत अनसुार अनगुमन गदाय हेनुयपने कुराहरुको सूर्ी तर्ार गरी अनगुमन गदाय प्रिावकारी 
हनु्छ । साथै अनगुमनको प्रलतवदेन तर्ार गने कार्यिाई अलनवार्य गररन ुपदयछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

थासाङ् गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
95 

अनसूुर्ीहरू 
 

अनसूुर्ी –१: तथ्र्ाङ्क सङ्किन औजारहरू 

१.१ तथ्र्ाङ्क सङ्किन सूर्ी 

गाउँपालिकाको संशक्षप्त पररर्र् तथा हािको अवस्थाः 

संशक्षप्त पररर्र्ः  

 नामाकरण 

 घरधरुी तथा जनसंख्र्ा 

 क्षेरफि तथा वडा वविाजन 

 प्रशशद्ध स्थिहरु 

मखु्र् पूवायधारको अवस्थाः 

 सडक, बाटो, पिु 

 लबजिुी 

 खानेपानी तथा लसंर्ाई 

 सावजयलनक िवन तथा पूवायधारहरु 

 फोहरमैिा व्र्वस्थापन (फोहरको पररमाण र व्र्वस्थापनको अवस्था) 

आलथयक अवस्था र िौगोलिक बनोट: 

✓ उद्योग, व्र्वसार् तथा किकारखाना 

✓ मखु्र् व्र्ापाररक केन्रहरु 

✓ िौगोलिक अवशस्थती 

✓ प्राकृलतक तथा पर्यटवकर् सम्पदा 

गाउँपालिकाको संगठन तथा राजस्व प्रशासन:  

हािको संगठन संरर्ना 

➢ लनवायशर्त पदालधकारीहरुको वववरण (सङ्किन गने) 

➢ कमयर्ारीहरुको वववरण (संगठन संरर्ना सवहत सङ्किन गने) 
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राजस्व शाखा तथा राजस्व प्रशासन 

राजस्व शाखामा कार्यरत कमयर्ारीहरुको वववरण 

 

क्र.सं. नाम पद शजम्वेवारी 
1    

2    

3    

   

➢ कार्यकक्ष तथा कार्य स्थिको पर्ायप्तता 

➢ फलनयर्र, कम््रू्टर, वप्रन्टर तथा अन्र् िौलतक सवुवधाहरु 

➢ राजस्व सम्बन्धी डाटा वसे 

➢ राजस्व प्रशासनमा स्फट्वरे्र र त्र्सको प्रर्ोग 

➢ क्रू्टर ववलिङ्ग प्रणालिको प्रर्ोग 

िौलतक सवुवधाहरु 

❖ कार्ायिर्का िवनहरु 

❖ सवारी साधन 

❖ फलनयर्र, कम््र्टुर, वप्रन्टर 

गाउँपालिकाको आर् (आन्तररक तथा वाह्य) सम्बन्धी वववरणः 

 ववगत तीन आलथयक वर्यहरु ( ०७५/७६ र ०७६/७७) को र्थाथय आर् वववरण 

 र्ाि ुआलथयक वर्यको (२०७७/७८) को अनमुानीत/बजटे वववरण 

 र्ाि ुआलथयक वर्यका िालग नगरसिािे पाररत गरेको कर, शलु्क तथा दस्तरुका दरहरु 

अन्र् दस्तावेज तथा सूर्नाहरु 

➢ नगरसिािे पाररत गरेको आलथयक ऐन 

➢ राजस्व सँग सम्बन्धीत अन्र् नीलत तथा कार्यक्रमहरु 

➢ गाउँपालिकाको बस्तशुस्थलत वववरण  

➢ राजस्व पररर्ािनकािालग िएका प्रिावकारी प्रर्ासहरु 
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 १.२ तथ्र्ाङ्क सङ्किन फाराम 

 गाउँपालिकाका आर्का स्रोतहरू तथा हािको अवस्था 
क्र.सं. आर्का प्रकार सम्िावनाको 

वववरण 

सङ्किन 
िएको/निएको 

दर लनधायरणको 
अवस्था 

क. कर तफय     

 िलूम कर (मािपोत)    

 एकीकृत सम्पीि कर    

 सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, 
अटोररक्सा, इररक्सा) 

   

 घर जग्गा बहाि कर    

 व्र्वसार् कर    

 जलडबटुी, कवाडी र शजवजन्त ु
कर 

   

ख. अन्र् राजस्व    

 ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा, माटो, काठ, 

दाउरा, जराजरुी, स्िेट, खरीढुङ्गा 
आदद प्राकृलतक एवं खानीजन्र् 
वस्तकुो ववक्री तथा लनकासी 
शलु्क 

   

 नक्सापास दस्तरु    

 व्र्शक्तगत घटना दताय शलु्क    

 वहाि ववटौरी शलु्क    

 पावकय ङ्ग शलु्क    

 अस्पताि संर्ािन    

 फोहरमैिा व्र्वस्थापन शलु्क    

 स्थानीर् खानेपानी महसिु    

 स्थानीर् ववद्यतु महसिु    

 केविकार, टेवकङ्ग, कार्ावकङ्ग, 

वन्जीजम्प, शजपफ्रिार्र, 

्र्ाराग्िाईलडङ्ग आदद मनोरंजन 
तथा साहसी खेिकुद सम्वन्धी 
सेवा तथा ब्र्वसार्मा 
सेवाशलु्क 

   

 लनमायण, संर्ािन र व्र्वस्थापन    
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क्र.सं. आर्का प्रकार सम्िावनाको 
वववरण 

सङ्किन 
िएको/निएको 

दर लनधायरणको 
अवस्था 

गरेका स्थानीर् पवुायधार तथा 
सेवामा सेवाशलु्क (खानेपानी, 
ववजिुी, धारा, अलतलथ गहृ, 

धमयशािा, पसु्तकािर्, सिागहृ, 

ढि लनकास, सडक वशि,  

शौर्ािर्, पाकय , पौडी पोखरी, 
ब्र्र्मशािा, पर्यटवकर् स्थि, 

हाटवजार, पश ु वधशािा, 
शवदाह गहृ, घोववधाट, सडक, 

वसपाकय , पिुआदद 
 मूल्र्ाङ्कन सेवाशलु्क    

 दताय, अनमुलत तथा नवीकरण 
दस्तरु (एफएम रेलडर्ो 
संर्ािन, घ वगयको लनमायण 
इजाजतपर, ववद्यािर् स्थापना, 
स्थानीर् स्तरका ब्र्ापाररक 
फमय 

   

 ढुङ्गा, लगट्टी, वािवुा, ननु, माटो, 
खरीढुङ्गा, स्िेटजस्ता वस्तकुो 
सिेक्षण, उत्खननतथाउपर्ोग 
शलु्क 

   

 वडा माफय त गररने लसफाररश 
तथा प्रमाशणत दस्तरु 

   

 दण्ड जररवाना    

     

 गाउँपालिकाको स्वालमत्व वा िोगर्िनमा रहेका जग्गा 
क्र.सं. जग्गा रहेका स्थान वक.न. क्षरेफि  हािको उपर्ोग िाडा वा बहाि 

रकम (र्दी 
िएमा) 

क स्वालमत्वमा रहेको जग्गा     
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ख िोगर्िनमा रहेको जग्गा     

      

      

      

      

      

      

      

    

गाउँपालिकाको स्वलमत्वमा रहेका िवन 

क्र.सं. स्थान िवनको वववरण 
(कोठा समेत) 

हािको उपिोग िाडा वा बहाि 
रकम (र्दी िएमा) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

नोट: वववरण िेख्न ेठाउँ अपगु िएमा छुटै्ट पानामा िेख्न े। 

१. करमा आधाररत सूर्नाहरु  

क. सम्पशि कर सम्बन्धी वववरण 

गाउँपालिकामा दताय िएका जम्मा करदाता संख्र्ा: .................. 

आ.व. २०७६।७७ मा कर लतने करदाता संख्र्ा: .................. सङ्कलित रकम: ................. 

ख. िवन सम्बन्धी वववरण 

 िवन सम्बन्धी वववरण 

 

क्र.सं. घरको वगीकरण अनमुालनत संख्र्ा बहािमा िएको 
संख्र्ा 

औसत बहाि दर 

1 व्र्ापारीक प्रर्ोजनकािालग लनलमयत 
िवन/घरहरु 

(नोटः ब्र्ापारीक कम्पिेक्स, पाटी 
्र्ािेस, अस्पताि, कोल्ड स्टोर, 

नीशज ववद्यािर् तथा क्र्ापस आदी) 

   

2 औद्योलगक प्रर्ोजनका िवन/घरहरु    

3 आवालसर् िवन/घरहरु    
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3.1 कच्र्ी घरहरु (कच्र्ी जोडाई तथा 
छाना)  

   

3.2 अधय कच्र्ी घरहरु (माटोको 
जोडाई र कंवक्रट वा शस्टिको 
छाना िएका) 

   

3.3 वपिर लसस्टम निएको पदक्क घर    

3.4 वपिर लसस्टम िएको पदक्क घर    

 जम्मा    

    

ग. जग्गा सम्बन्धी वववरण 

 जग्गा सम्बन्धी वववरण 

 

क्र.सं. जग्गाको वकलसम स्थान अनमुानीत 
जग्गाधनी 

अनमुालनत 
क्षरेफि 

औसत मूल्र्ाङ्कन 
दर (मािपोत 
कार्ायिर्को 
आधारमा) 

1 शहरी क्षेर     

2 आवालसर् क्षेर     

3 कृर्ी क्षेर     

4 वन तथा अन्र् क्षेर     

 जम्मा     

   

घ. सवारी साधन सम्बन्धी वववरण 

गाउँपालिकामा दताय िएका जम्मा करदाता संख्र्ा: .................. 

आ.व. २०७६।७७ मा कर लतने करदाता संख्र्ा: .................. सङ्कलित रकम: ................. 

सवारी साधन सम्बन्धी वववरण 

 

क्र.सं. सवारी साधन अनमुालनत संख्र्ा कैवफर्त 

1 अटो ररक्सा तथा ई–ररक्सा   

2 ठेिागाडा, टाँगा, ररक्सा   

 जम्मा   

ङ. व्र्ापार व्र्वसार् सम्बन्धी वववरण 

गाउँपालिकामा दताय िएका जम्मा करदाता संख्र्ा: .................. 

आ.व. २०७६।७७ मा कर लतने करदाता संख्र्ा: .................. सङ्कलित रकम: ................. 
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 व्र्ापार व्र्वसार् सम्बन्धी वववरण 

 

क्र.सं. व्र्ापार व्र्वसार्को 
वववरण 

साना िगानी मझौिा िगानी ठुिा िगानी कैवफर्त 

1 उद्योग     

2 ववशिर् संस्था (बैक, 

ववकास बैक, सहकारी, 
ववमा आदद) 

    

3 ब्र्ापाररक िवन, मि, लनजी 
अस्पताि, संस्थागत किेज 
ववद्यािर् 

    

4 लडिर तथा थोक लबके्रता     

5 अन्र् ब्र्वसार्हरु     

र्. खानीजन्र् वस्त ुववक्री तथा लनकासी 

 खानीजन्र् वस्त ुववक्री तथा लनकासी 
 

क्र.सं. उत्पादन/उत्खनन 
स्थि 

बस्तहुरु कुि उत्खनन 
र्ोग्र् पररणाम 

ववक्री मलु्र् संिाव्र् लनकासी 
पररमाण 

1  ढुङ्गा    

लगट्टी    

बािवुा    

लमस्कट    

दहिर वह्त्िर    

अन्र्    

2  ढुङ्गा    

लगट्टी    

बािवुा    

लमस्कट    

दहिर वह्त्िर    

अन्र्    

3  ढुङ्गा    

लगट्टी    

बािवुा    

लमस्कट    

दहिर वह्त्िर    

अन्र्    

नोट: वववरण िेख्न ेठाउँ अपगु िएमा छुटै्ट पानामा िेख्न े। 
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छ. जलडबटुी, कवाडी र शजवजन्त ु(ब्र्वसावर्क उपर्ोग) 

 जलडबटुी, कवाडी र शजवजन्त ु(ब्र्वसावर्क उपर्ोग) 

 

क्र.सं. बस्तहुरु इकाई कुि सङ्किन 
पररणाम 

अनमुालनत मलु्र् 

क. जलडबटुी जन्र् बस्तहुरु    

     

     

     

ख. कवाडी जन्र् बस्तहुरु    

     

     

     

     

     

ग. शजवजन्त ु    

     

     

     

ज. वहाि ववटौरी 

वहाि ववटौरी 
 

क्र.सं. सम्पशिहरु स्थान इकाई पररमाण दर 

क. िवन तथा 
कोठाहरु 

    

      

      

      

ख. मेलसनहरु     

      

      

      

      

ग. सावयजलनक 
सम्पशि 

    

      

      

      

घ. हाट बजार     
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झ. गाउँपालिकािे लनमायण, संर्ािन तथा व्र्वस्थापन गरेका तथा सेवाग्राहीिाई उपिब्ध गराउने सेवा 

 गाउँपालिकािे लनमायण, संर्ािन तथा व्र्वस्थापन गरेका तथा सेवाग्राहीिाई उपिब्ध गराउने सेवा 
 

क्र.सं. सेवाहरु उपिब्ध 
गराईएको स्थान 

वा क्षरे 

इकाई र 
पररमाण 

सेवा शलु्कको 
संिावना के छ 
? 

हािको अवस्था 
(आर्) 

1 फोहरमैिाव्र्वस्थापन     

2 स्थानीर्खानेपानी     

3 लबजिुी     

4 धारा     

5 अलतलथ गहृ     

6 धमयशािा     

7 पसु्तकािर्     

8 सिागृह     

9 ढि लनकास     

10 सडक बशि     

11 सावयजनीक शौर्ािर्     

12 पाकय      

13 पौडी पोखरी     

14 व्र्ार्मशािा     

15 पर्यटवकर् स्थि     

16 पश ुबधशािा     

17 शवदाह गृह     

18 बसपाकय      

19 अन्र् पावकय ङ्ग क्षेर     

20 लसफाररश तथा प्रमाशणत     

21 दताय, अनमुालत, नववकरण 
दस्तरु 

    

22 मूल्र्ाङ्कन सेवा शलु्क     

23 नक्सापास     

 अन्र् .................     

जम्मा     
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अनसूुर्ी- २: अन्तवक्रय र्ा/छिफिकािालग समहु लबिाजन 

२.१ ववर्र् क्षरे १: राजस्वका शीर्यकगत दर, दार्रा तथा प्रक्षपेण 

 राजस्वका शीर्यकगत दर, दार्रा तथा प्रक्षपेण उपसलमलत 

 

क्र. सं. सहिागीको नाम पद संिग्न संस्था/कार्ायिर् 

1    

2    

३    

५    

५    

राजस्वका शीर्यकगत दर लनधायरण 

 राजस्वका शीर्यकगत दर लनधायरण 

 

राजस्वका शीर्यकहरु करका दर  अनमुालनत 
करदाता संख्र्ा 

जम्मा 
न्रू्नतम अलधक्तम 

सम्पशि कर     

घरजग्गा बहाि कर     

व्र्वसार् कर     

बहाि लबटौरी शलु्क     

पावकय ङ्ग शलु्क     

जडीबटुी, कवाडी जीवजवन्त ुकर     

सेवा शलु्क 

गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेरलिर सञ्चािनमा रहेका 
केबिकार, रेवकङ्ग, कार्ावकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ्जीजम्प, 

शजपफ्िार्र, ¥र्ाजशफ्टङ्ग, ्र्ाराग्िाइलडङ्ग िगार्तका 
स्थानीर् पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहलसक खेिकुद 
सम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा सेवा शलु्क िगाउनेछ 

    

पूवयधार सेवा उपर्ोग वापतको कर  

आफैँ िे लनमायण, सञ्चािन वा व्र्वस्थापन गरेको देहार्को कुनै सेवा उपिब्ध गराए बापत सेवाग्राहीिाई सेवा 
शलु्क िगाउन सक्ने 
क) खानेपानी, लबजिुी, अलतलथ गहृ, धमयशािा, 
पसु्तकािर्, सिागृह र त्र्स्तै अन्र् सेवा सवुवधा 

    

ख) फोहरमैिा व्र्वस्थापन, ढि लनकास, सडक बशि     

ग) शौर्ािर्, पावकय ङ्ग, स्नानगहृ, पौडी पोखरी,     
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राजस्वका शीर्यकहरु करका दर  अनमुालनत 
करदाता संख्र्ा 

जम्मा 
न्रू्नतम अलधक्तम 

व्र्ार्ामशािा, पर्यटकीर् स्थि, छाराबास, हाट बजार, 

पश ु बधशािा, शवदाहगृह, धोवीघाट र त्र्स्तै अन्र् 
सवुवधा 
घ) सडक, बस पाकय ,  पिु जस्ता सेवा     

ङ) अर्ि सम्पशि वा अन्र् कुनै ववर्र्को मूल्र्ाङ्कन 
सम्बन्धी सेवा 

    

र्) लसफाररस सम्बन्धी कुनै सेवा     

अन्र् 

ढंुगा,  लगट्टी,  वािवुा,  माटो,  काठ दाउरा, जलडबटुी,  स्िेट,  

खरीढंुगा आदद प्राकृलतक एवं खानीजन्र् वस्तकुो लबक्री 
तथा लनकासी शलु्क दस्तरु सङ्किन 

    

२.२ ववर्र् क्षरे २: कर राजस्व सधुार र्ोजना 
 कर राजस्व सधुार र्ोजना उपसलमलत 

क्र. सं. सहिागीको नाम पद संिग्न संस्था/कार्ायिर् 

1    

2    

3    

४    

6    

राजस्व सधुार र्ोजना 
राजस्व सधुार र्ोजना 
राजस्वका शीर्यकहरु सधुारका िालग 

गनुयपने कार्य 
समर्ावलध शजम्मेवारी कैवफर्त 

सम्पशि कर     

घरजग्गा बहाि कर     

व्र्वसार् कर     

बहाि लबटौरी शलु्क     

पावकय ङ्ग शलु्क     

जडीबटुी, कवाडी जीवजवन्त ुकर     

सेवा शलु्क 

गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेरलिर सञ्चािनमा रहेका 
केबिकार, रेवकङ्ग, कार्ावकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ्जीजम्प, 

शजपफ्िार्र, ¥र्ाजशफ्टङ्ग, ्र्ाराग्िाइलडङ्ग िगार्तका 
स्थानीर् पर्यटन, मनोरञ्जन तथा साहलसक खेिकुद 
सम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा सेवा शलु्क िगाउनेछ 
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राजस्वका शीर्यकहरु सधुारका िालग 
गनुयपने कार्य 

समर्ावलध शजम्मेवारी कैवफर्त 

पूवायधार सेवा उपर्ोग वापतको कर  

आफैँ िे लनमायण, सञ्चािन वा व्र्वस्थापन गरेको देहार्को कुनै सेवा उपिब्ध गराए बापत सेवाग्राहीिाई सेवा 
शलु्क िगाउन सक्ने 
क) खानेपानी, लबजिुी, अलतलथ गहृ, धमयशािा, 
पसु्तकािर्, सिागृह र त्र्स्तै अन्र् सेवा सवुवधा 

    

ख) फोहरमैिा व्र्वस्थापन, ढि लनकास, सडक बशि     

ग) शौर्ािर्, पावकय ङ्ग, स्नानगहृ, पौडी पोखरी, 
व्र्ार्ामशािा, पर्यटकीर् स्थि, छाराबास, हाट बजार, 

पश ु बधशािा, शवदाहगृह, धोवीघाट र त्र्स्तै अन्र् 
सवुवधा 

    

घ) सडक, बस पाकय ,  पिु जस्ता सेवा     

ङ) अर्ि सम्पशि वा अन्र् कुनै ववर्र्को मूल्र्ाङ्कन 
सम्बन्धी सेवा 

    

र्) लसफाररस सम्बन्धी कुनै सेवा     

अन्र् 

ढंुगा,  लगट्टी,  वािवुा,  माटो,  काठ दाउरा, जलडबटुी,  
स्िेट,  खरीढंुगा आदद प्राकृलतक एवं खानीजन्र् 
वस्तकुो लबक्री तथा लनकासी शलु्क दस्तरु सङ्किन 

    

२.३ ववर्र् क्षरे ३: गैरकर राजस्व सधुार र्ोजना (नर्ा ँक्षरे समेत) 

 गैरकर राजस्व सधुार र्ोजना (नर्ा ँक्षरे समेत) उपसलमलत 

क्र. सं. सहिागीको नाम पद संिग्न संस्था/कार्ायिर् 

1    

2    

3    

4    

5    

अन्र् आर् सम्िाववत क्षरे सधुार र्ोजना 
 अन्र् आर् सम्िाववत क्षरे सधुार र्ोजना 
राजस्वका सम्िाववत 
क्षेरहरु 

सधुारका िालग 
गनुयपने कार्य 

समर्ावलध शजम्मेवारी कैवफर्त 
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२.४ ववर्र् क्षरे ४: राजस्व प्रशासन (आर्को िगत अलििेख तथा सङ्किन, संगठन र समन्वर्) 
राजस्व प्रशासन उपसलमलत 

क्र. सं. सहिागीको नाम पद संिग्न संस्था/कार्ायिर् 

1    

2    

3    

4    

5    

राजस्व प्रशासन 

राजस्व प्रशासन (आर्को िगत अलििेख तथा सङ्किन, संगठन र समन्वर्) 

क्षेरहरु सधुारका िालग 
गनुयपने कार्य 

समर्ावलध शजम्मेवारी कैवफर्त 

     

     

     

     

     

     

     

२.५ तथ्र्ाङ्क तथा सूर्ना सङ्किन कार्यदि  

 तथ्र्ाङ्क तथा सूर्ना सङ्किन कार्यदि 

क्र. सं. नाम पद शजम्मेवारी 
1    

2    

3    

4    

5    
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अनसूुर्ी- ३ : छिफिमा प्रत्र्क्ष तथा अप्रत्र्क्ष रुपमा सहिागी िएकाहरूको 
नामाविी 
 

अनसूुर्ी- ४: स्थिगत अध्र्र्न भ्रमणका सामाग्रीहरू 
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परामशय टोिीः 

टोिी नेताः प्रकाशर्न्र पौडेि -९८५१२०२८९६ 

लबज्ञ सदस्र्ः   परुुर्ोिम खलतवडा  

लबज्ञ सदस्र्ः   केशवराज पाण्डेर् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


