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पररच्छेद - एकः पररचय 
 

१.१ पषृ् ठभूनू्त्म 
 

नेपालको सांन्त्वाान २०७२ ले नेपालमा तीन तहका सरकारको ्यतवस्था गरेको छ । यस अनुरुप ७५३ स्थानीय 

तहको (गााँउपान्त्लका, नगरपान्त्लका, उप-महानगरपान्त्लका तथा महानगरपान्त्लका) न्त्नवााचन सम्पन्त् न भैू 

सांन्त्वाानले ्यतवस्था गरे वमोन्त्जम अनुसून्त्च ८ अनुसार न्त्नसृत गररएका काम कता्यत र न्त्जम्मवेारीहरु न्त्नवााह 

गदै यईरहेको छन् ।  नेपालको सांन्त्वाानल ेयी तीन तहका सरकारका वीच समन्त्वय, सहकाया र सहअन्त्स्तत्वको 

सम्बन्त्ाद्वारा सहकारी मोडेलको सांघीयता कायाान्त्वयनमा रहेको छ । 

 

नेपालको लान्त्ग सांघीयता नौलो अभ्यास हो । यसको सफल कायाान्त्वयनका लान्त्ग सबै तहमा यसको 

अवाारणा, कायाान्त्वयन र भूून्त्मकाबारे थप प्रस्टता यवश्यक छ । यसका लान्त्ग न्त्नवाान्त्चत पदान्त्ाकारीहरु र 

राष् रसेवक कमाचारीहरुलाई सांन्त्वाानले प्रदत्त गरेका काम कता्यत र अन्त्ाकारहरु कुशलतासाथ सम्पादन गरी 

नागररकहरुलाई न्त्छटो छररतो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुन्त्नन्त्श् चत गना सहयोग पु याउनु पन्त्हलो र महत्वपूणा 

काया हो भून ेभूखारै स्थापना भूएका स्थानीय तहको सांस्थागत अवस्था स्व-मूल्याङ्कन गरी सुाारका िेरहरुको 

पन्त्हचान गरी तदअनुरुप यवश्यकता र मागमा यााररत िमता न्त्वकासका कायाक्रमहरु सांचालन गद ैलैजानु 

यवश्यक छ । यसका साथै, स्थानीय तहलाई सांन्त्वाान र ऐनल ेकदएको अन्त्ाकार प्रयोग गरी न्त्वन्त्त्तय रुपमा 

सवल र सिम वनाउन राजश् व पररचालन सम्बन्त्ाी ्ान, न्त्शप र िमता अन्त्भूवृन्त्धि  गद ैसावाजन्त्नक न्त्वकास 

न्त्नमााण र सेवा प्रवाहमा सिम बनाउन यवश्यक छ । 

 

१.२ योजनाको औन्त्चत्य 
 

स्थानीय सरकारलाई सांन्त्वाानले कदएको अन्त्ाकार प्रयोग गरी अनुसूची ८ मा रहेका २२ वटा प्रमखु कायािेर 

न्त्भूरका न्त्जम्मेवारीहरु पुरा गनुापने अवस्था छ । यस प्रयोजनका लान्त्ग स्थानीय सरकारलाई सांघीय तथा प्रदेश 

सरकारबाट प्राप् त हुन ेन्त्वन्त्त्तय अनुदानका अन्त्तरर्त  स्थानीय सरकारलाई य्न ैराजश् वका याारहरु तयार 

गने अन्त्ाकार न्त्नन्त्हत रहेको छ । स्थानीय सरकार सांचालन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ (घ) र अन्त्तर 

सरकारी न्त्वत्त ्यतवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार स्थानीय सरकारलाई य्नो िेरमा कर र गैर 

कर सांकलन गनासक् ने अन्त्ाकार रहेको छ । तर कर प्रणाली र अन्त्ाकार िेरबारे कम जानकारी, स-साना 

्यतवसायहरुमा कर लागू गदाा हुनसक् ने सांभूान्त्वत अलोकन्त्प्रयता, स्थानीय सरकारलाई प्राप् त हुन यएको 

अनुदान नै खचा हुन नसककरहेको अवस्थामा कर लगाउनु पने यवश्यकता महसुस नहुनु जस्ता कारणहरुले 

गदाा य्नो अन्त्ाकार िेर न्त्भूर रहेर स्थानीय तहले अपेन्त्ित रुपमा राजश् व सांकलन गना सककरहकेो अवस्था 

छैन । यसरी स्थानीय सरकारहरुले न्त्वत्तीय सांघीयताको पूणा अभ्यास गना नसकेका कारण सावाजन्त्नक िेर 

न्त्भूर रहेर वै्ान्त्नक कर प्रणाली लाग ू गरी कायाान्त्वयन गराई य्नै राजश् व याार तयार गने सहयोग 

पु याउनु नै यस राजश् व सुाार कायायोजना तजुामाको मुख्य ध्येय रहेको छ । 

 

१.३ योजनाको उदेश्यहरु 
 

दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको यन्त्न्त्तरक ययको न्त्वद्यमान अवस्था, यन्त्तररक स्रोतको सांभूावना तथा देन्त्खएका 

समस्याहरु न्त्यून्त्नकरण गना कायायोजना तयारी तथा सोका याारमा यगामी ३ बषाको यय प्रिेपणमा 
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गााँउपान्त्लकालाई सहयोग पु याउनु नै यस कायाक्रमको समग्र उदेश्य हो । यस कायाक्रमका सहायक उदेश्यहरु 

देहाय अनुसार रहेका छन ्। 

 

1) कर, गैर कर तथा प्रचन्त्लत कर प्रणाली वारे स्थानीय तहको बुझाईमा प्रस्टता ल्याउने । 

2) स्थानीय तहलाई सांन्त्वाान प्रदत्त अन्त्ाकार, कामको न्त्जम्मेवारी, राजश् व अन्त्ाकार, अन्त्तर सरकारी 

न्त्वत्तीय हस्तान्त्तरण, सावाजन्त्नक खचाका लान्त्ग ऋण न्त्लन ेअन्त्ाकार जस्ता अवाारणा र ्यतवस्था वारे 

अनुन्त्शिण प्रदान गने । 

3) सांघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका एकल र राजश् व अन्त्ाकारका साझा अन्त्ाकार िेरबारे प्रस्टता 

ल्याउने। 

4) राजश् व तथा करको दायराहरु खोन्त्ज तथा पन्त्हचान गना सहयोग पु याउने तथा राजश् व प्रिेपणका 

वै्ान्त्नक न्त्वन्त्ाहरु, कर न्त्नााारण प्रकक्रया, राजश् व न्त्नााारणका याारहरु वारे स्थलगत रुपमा 

अभ्यास गराई वै्ान्त्नक कर प्रणाली लागू गना सिम बनाउने । 

5) Coaching and Mentoring न्त्वन्त्ाको अवलम्वन गदै स्थानीय सरकारका न्त्वशेष गरी राजश् व परामशा 

सन्त्मन्त्तका पदान्त्ाकारीहरुलाई राजश् व प्रिेपणका न्त्वन्त्ाहरु बारे ्यतवहाररक रुपमा राजश् वको 

अवस्था र सांभूा्यतता न्त्वश् लेषण गना सहयोग पु याउने । 

6) स्थानीय तहको कन्त्म्तमा ३ बषाको राजश् व सुाार कायायोजना न्त्नमााण गने 

 

१.४ योजना तजुामा न्त्वन्त्ा र प्रक्रया 
 

१.४.१ पषृ् ठभूनू्त्म 
 

दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुाार कायायोजना तजुामाको मागादशाकका रुपमा सांघीय मान्त्मला तथा 

सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी भूएको स्थानीय तहको राजश् व सुाार कायायोजना तजुामा सम्बन्त्ाी 

कदग्दशान २०७६ तथा बागमती प्रदेश सुशासन केन्त्र, जावलाखेल, लन्त्लतपुरबाट प्राप् त यस योजना तजुामाको 

कायािेरगत शता (Terms of references) मा उल्लेख भूएको तजुामा न्त्वन्त्ा र मागान्त्नदेशनलाई याार 

मान्त्नएको छ ।  

 

न्त्वश् व्यतापी महामारीको रुपमा रहेको कोन्त्भूड-१९ को न्त्बषम परन्त्स्थन्त्त र लकडाउनको कारण 

गााँउपान्त्लकामा गनुापने कन्त्तपय स्थलगत सभेू, छलफल, अन्त्तरकक्रया सम्भूव नभूएकोल ेईन्त्टरनेट प्रन्त्वन्त्ाको 

प्रयोग गरी जुम न्त्मरटङबाट बागमती प्रदेश सुशासन केन्त्रका प्रमुख तथा न्त्व्हरु, गााँउपान्त्लकाका 

जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ा र कमाचारीहरु, सम्बन्त्न्त्ात सन्त्मन्त्तहरु र सरोकारवालाहरुसांग भूचुाअल न्त्मरटङ र छलफलहरु 

सम्पन्त् न गररएको न्त्थयो । यस्ता छलफल तथा न्त्मरटङहरुमा सबै सहभूान्त्गहरुको अपनत्व र िमता अन्त्भूवृन्त्धि  

गने उद्देश्यल ेसहभूान्त्गतामूलक न्त्वन्त्ा अलवम्बन गररएको छ । यसका साथै यवश्यकता अनुसार सम्भूा्यत 

स्थानीय राजश् वका स्रोतहरुलाई समेट्ने उद्देश्यले तथयाांक तथा सूचना सांकलनका औजारहरुको यवश्यक 

पररमाजान र प्रयोग गररएको न्त्थयो । योजना तजुामा प्रकृयाको चरणमा यवश्य्त ा अनसुार गााँउपान्त्लकाका 

राजश् व र प्रशासनका शाखा कमाचारीहरु, प्रमुख प्रसाशककय अन्त्ाकृत, जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ाहरु, राजश् व सन्त्मन्त्तका 

पदान्त्ाकारहरुसांग टेकफफोन सांवाद समेत गररएको न्त्थयो । सूचना तथा तथयाङ्क सांकलनको लान्त्ग तयार 

गररएको तथयाङ्क सांकलनको चेकन्त्लष् ट र फाराम अनुसूची ३ र ४ मा रान्त्खएको छ । योजना तजुामा क्रममा 
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नेपाल सरकारले तोकेको कोन्त्भूड-१९ सम्बन्त्न्त्ा सुरिा मादपण्ड र न्त्नदेन्त्शकाहरु पूणा रुपमा पालना गररएको 

न्त्थयो । यस गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुाार कायायोजना तजुामाका चरणहरु यस प्रकार रहेका छन ्। 

 

१.४.२ सन्त्दभूा सामाग्री अध्ययन 
 

यस चरणमा परामशादाताबाट राजश् व सुाार काया योजनासांग सान्त्दर्भूाक न्त्वन्त्भून्त् न सन्त्दभूा सामाग्री, दस्तावेज, 

प्रन्त्तवेदन, ऐन, कायान्त्वन्त्ा यकदको सांकलन तथा अध्ययन गररएको न्त्थयो जसलाई तल प्रस्तुत गररएको छः 

 

 नेपालको सांन्त्वाान, २०७२ 

 स्थानीय सरकार सांचाल ऐन २०७४ (सांशोान सन्त्हत) 

 अन्त्तर सरकारी न्त्वत्त ्यतवस्थापन ऐन, २०७४ 

 राजश् व सुाार कायायोजना तजुामा कदग्दशान, २०७६ 

 स्थानीय तहको वस्तुन्त्स्थन्त्त न्त्ववरण, बागमती प्रदेश, २०७६ 

 दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको बार्षाक नीन्त्त तथा कायाक्रम, २०७७/७८ 

 दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको यर्थाक न्त्वाेयक, २०७७ 

 दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको न्त्बगत ३ बषाको ययको न्त्ववरण 

 दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको बार्षाक प्रगन्त्त प्रन्त्तवेदनहरु 

 दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको वस्तुन्त्स्थन्त्त न्त्ववरण, २०७५ 

 

१.४.३ प्रारन्त्म्भूक अन्त्भूमखुीकण तथा कायायोजना सम्बन्त्न्त्ा छलफल 
 

यस दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुाार कायायोजनाले न्त्न्दाष् ट गरेको उद्वशे्य प्राप् त गनाको लान्त्ग 

परामशादाताका प्रान्त्वन्त्ाक र न्त्व्हरुलाई वागमती प्रदेश सुशासन केन्त्रको तफा बाट जेष् ठ २० र २७, २०७८ 

मा योजना तजुामा सम्बन्त्न्त्ा अन्त्भूमुन्त्खकरण कायाक्रमहरु सांचालन गररएको न्त्थयो । कोन्त्भूड-१९ को कारणले 

लकडाउनको अवस्था भूएकोले यस्ता अन्त्भूमुखीकरण कायाक्रमहरु अनलाईन भूचुाअल माध्यमबाट सम्पन्त् न 

गररएको न्त्थयो । अन्त्भूमुखीकरण कायाक्रममा बागमती प्रदेश सुशासन केन्त्रमा कायाकारी न्त्नदेशक लगायत 

अन्त्य सम्बन्त्न्त्ात कमाचारी, राजश् व सुार योजना तजुामा टोन्त्लका टोन्त्ल प्रमुख, न्त्वषय न्त्व् यकदको सकक्रय 

सहभूान्त्गता रहेको न्त्थयो । (जुम न्त्मरटङको फोटो अनुसूची ३ मा रान्त्खएको छ) । उ्त  कायाक्रममा बागमती 

प्रदेश सुशासन केन्त्रमा कायाकारी न्त्नदेशकबाट राजश् व सुाार कायायोजनाको उदेश्य, गााँउपान्त्लकाको कर 

अन्त्ाकार  र यर्थाक ऐन सम्बन्त्ाी अन्त्भूमुन्त्खकरण र न्त्वन्त्भून्त् न सुझावहरु प्रदान गनुा भूएको न्त्थयो । 

 

गााँउपान्त्लकाका प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अन्त्ाकृत, राजश् व र लेखा शाखाका कमाचारीहरुसांग फोन, 

इमेल तथा अन्त्य न्त्वदु्यतीय माध्यमबाट सम्पका  गरी गााँउपान्त्लकाले हालसम्म पररचालन गरर यएका कर, 

दस्तुर, शुल्क, राजस्व पररचालनको अवस्था, सुाार गना सककने िेर, राजस्व प्रशासनको बतामान सांरचना 

वारे जानकारी न्त्लनुका साथै राजश् व सुाार कायायोजना तजुामा प्रकक्रयावारे जानकारी गराई गााँउपान्त्लकाको 

भूून्त्मका सम्बन्त्ामा स्पष् ट पाररएको न्त्थयो । यसैक्रममा कोन्त्भूड १९ को समस्या बढ्दै गई बैशाख १६, २०७८ 

बाट देश्यतापी बन्त्दावन्त्दीको घोषणा भूएपन्त्छ राजश् व सुाार कायायोजना तजुामा काया बैकन्त्ल्पक न्त्वन्त्ा प्रयोग 

गरी सम्पादन गना सूचना तथा सांचार प्रन्त्वन्त्ालाई उपयोग गने रणनीन्त्त अवलम्बन गररयो । राजश् व सुाार 

कायायोजनाका लान्त्ग कायातान्त्लका न्त्नााारण तथा काया न्त्जम्मेवारी न्त्नााारण गरी यवश्यक सचूना सांकलन 
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फाराम गााँउपान्त्लकामा पठाई सो सम्बन्त्ामा इमले, टेन्त्लफोन तथा जुम प्रन्त्वन्त्ामाफा त स्पष् ट गराई गणक समेत 

्यतवस्था गरी सम्बन्त्न्त्ात सूचना, सामग्रीहरु गााँउपान्त्लकाले सांकलन गरी पठाउने प्रन्त्तवधि ता प्राप् त भूएको 

न्त्थयो । प्राप् त सूचनाका याारमा राजश् वको स्थानीय अवस्थावारे जानकारी हान्त्सल हुनुका साथै मुख्य 

सवालहरु पन्त्हचान गना मद्दत पुगेको न्त्थयो । 

 

१.४.४ तथयाांक तथा सचूना सांकलन  
 

अध्ययनका क्रममा परामशादाताद्वारा न्त्वन्त्भून्त् न न्त्वन्त्ाहरुको प्रयोग गरी यवश्यक तथयाांक तथा सूचनाहरू 

सांकलन गररएको न्त्थयो । गााँउपान्त्लकाबाट सांकलन गनुापन े तथयाङ्क र अन्त्य न्त्वन्त्भून्त् न योजना दस्तावेज, 

न्त्वगतका बार्षाक नीन्त्त तथा कायाक्रम, बजेट व्त ्यत, यय तथा ्यतयको न्त्ववरण, यर्थाक ऐन, न्त्वन्त्नयोजन 

ऐन, अन्त्य नीन्त्त तथा कानूनहरु असार ११, २०७८ मा गााँउपान्त्लका भ्रमण गरी परामशादाताबाट 

पूवान्त्नाााररत प्रश् नावली तथा ढााँचामा यवश्यक दस्तावेज तथा तथयाङ्कहरु सांकलन गररएको न्त्थयो (सूचना 

सांकलनको फोटो अनुसूची ४ मा रान्त्खएको छ) । गााँउपान्त्लकाबाट न्त्नम् न दस्तावेज र सूचनाहरु सांकलन 

गररएको न्त्थयोः  

 

1) न्त्वगत ३ यर्थाक बषाको ययको यथाथा न्त्ववरण 

2) चालु यर्थाक बषाको यर्थाक न्त्वाेयक र बजेट 

3) गत बषाको बार्षाक प्रगन्त्त प्रन्त्तवेदन 

4) राजस्व प्रशासन्त्नक ्यतवस्था तथा सूचना प्रवाह सम्बन्त्ाी न्त्ववरण 

5) यन्त्तररक यय सांकलनको अवस्था, स्रोत, िेर तथा दर सम्बन्त्ाी न्त्वस्तृत न्त्ववरण 

6) यन्त्तररक यय सांकलनको सांभूान्त्वत नयााँ िेरहरू सम्बन्त्ाी तथयाांक तथा सूचना 

7) सांगठन सांरचना तथा कमाचारीको न्त्ववरण । 

8) गााँउपान्त्लकाको भूौन्त्तक अवस्था । 

9) राजस्व शाखामा कायारत कमाचारीहरुको न्त्ववरण 

10) कायाकि तथा काया स्थलको पयााप् पता । 

11) फर्नाचर, कम्प्यूटर, न्त्प्रन्त्टर तथा अन्त्य भूौन्त्तक सुन्त्वााहरु 

12) राजस्व सम्बन्त्ाी डाटा वेस, राजस्व प्रशासनमा सप्फट्वेयर र त्यसको प्रयोग 

13) कप्यूटर न्त्वन्त्लङ्ग प्रणान्त्लको प्रयोग 

14) वडा कायालयमा राजस्व प्रशासनको अवस्था 

 

तथयाङ्क तथा सूचना सांकलनको न्त्वस्तृत चेकन्त्लष् ट अनुसूची ३ मा रान्त्खएको छ । 

 

१.४.५ मस्यौदा प्रन्त्तवदेन तयारी  
 

मस्यौदा प्रन्त्तवेदन उपर सुझाव सांकलनको लान्त्ग परामशादाताद्वारा २०७८ श्रावण ८ मा एक कदने कायाशाला 

गोष् ठी ययोजना गरी मस्यौदा प्रन्त्तवेदन प्रस्तुन्त्तकरण गररएको न्त्थयो । उ्त  कायाशाला गोष् ठीमा 

गााँउपान्त्लकाका अध्यि, प्रमुख प्रशासककय अन्त्ाकृत, वडा अध्यि, शाखा प्रमुख, लेखापाल, सम्बन्त्न्त्ात 

शाखाका कमाचारीहरु, परामशादाताका टोन्त्ल नेता र न्त्व्हरु लगायत बागमती प्रदेश सुशासन केन्त्रका 

न्त्व्हरुको समेत सहभूान्त्गता रहको न्त्थयो (मस्यौदा प्रन्त्तवेदन प्रस्तुतीकरणको फोटो र माईन्त्यूट अनुसूची ५ 
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र ६ मा रान्त्खएको छ) । परामशादाताका न्त्व्द्वारा राजश् व अन्त्ाकार सम्बन्त्ाी न्त्वद्यमान कानुनी ्यतवस्था, 

गााँउपान्त्लकाको यन्त्तररक यय पररचालनको वतामान अवस्था, यन्त्तररक यय पररचालनको प्रमुख िेर र 

सांभूावनाको न्त्वश् लेषण, यय सांकलनको सांस्थागत िमता र न्त्वगतको यय पररचालनको अवस्था, राजश् व 

सुाार कायायोजना र मस्यौदा प्रन्त्तवेदनले प्रिेपणको गरेको गााँउपान्त्लकाको यगामी तीन बषाको राजश् व 

प्रिेपण सम्बन्त्ाी प्रस्तुतीकरण गनुा भूएको न्त्थयो भूने सहभूागीहरुको यन्त्तररक यय र राजश् व सांकलन 

सम्बन्त्ाी न्त्ज्ासाहरुलाई सम्बोान गनुा भूएको न्त्थयो । प्रदेश सुशासन केन्त्रका न्त्व्हरुद्वारा राजश् व सुाार 

कायायोजनाले देखाएका राजश् वमा सांभूावनाहरुबारे य्नो न्त्ज्ाशा र ाारणाहरु राख् नु भूएको न्त्थयो । 

त्यसैगरी प्रस्तुतीकरणको अन्त्त्यमा गााँउपान्त्लकाका अध्यिद्वारा परामशादातालाई मस्यौदा प्रन्त्तवेदन उपर 

प्राप् त सुझावहरुलाई अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवेदनमा समावशे गना अनुरोा गदै यस प्रन्त्तवेदनले कदएका सुझाव, कायानीन्त्त 

र रणनीन्त्तहरुलाई गााँउपान्त्लकाले सम्भूव भूएसम्म क्रमश लागू गदै राजश् वको प्रिेन्त्पत ल्य हान्त्सल गने 

मन्त्त्यत ्यत्त  गनुा भैू परामशादातालाई ान्त्यवाद कददै कायाक्रम समापन गनुा भूएको न्त्थयो । 

 

१.४.६ अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवदेन पशे  
 

मस्यौदा प्रन्त्तवेदन प्रस्तुतीकरणबाट प्राप् त सुझाव तथा सल्लाहहरूलाई समावेश गरी यस राजश् व सुाार 

कायायोजनाको अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवेदन पेश गररएको छ । 

 

१.५ अध्ययन न्त्समाहरु 
 

गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुाार कायायोजना िेर ्यतापक रहेको भूएतापन्त्न न्त्सन्त्मत स्रोत साान, पयााप् त 

सूचनाको अभूाव, सीन्त्मत समय र कोन्त्भूड-१९ को न्त्बषम पररन्त्स्थन्त्तका कारण यस अध्ययनका न्त्समाहरु 

देहाय अनुसारका रहेका छनः 

 

क) अध्ययन तथा न्त्वश् लषेण काया प्रमखु रुपमा कायाालयको अन्त्भूलेख, दस्तावेज, प्रन्त्तवेदन तथा न्त्द्वतीय 

स्रोतहरूबाट प्राप् त तथयाङ्क तथा सूचनाहरूमा यााररत छ ।  

ख) गााँउपान्त्लकाका जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ाहरू, कमाचारीहरू तथा अन्त्य सरोकारपिहरूसांग छलफल गरी सांकलन 

गनुापने कन्त्तपय तथयाङ्क तथा सूचनाहरु कोन्त्भूड-१९ को न्त्बषम पररन्त्स्थन्त्तले गदाा टेन्त्लफोन 

अन्त्तरवाताा, अनलाईन भूजुाअल न्त्मरटङ तथा छलफलहरुबाट प्राप् त गररएको छ । 

ग) गााँउपान्त्लकाको यन्त्तररक यय तथा स्रोत पररचालन सम्बन्त्ाी अध्ययनको लान्त्ग उपलब्ा गराइएको 

फाराम अनुसार प्राप् त तथयाङ्कहरू न्त्वन्त्भून्त् न कायाालयहरूको अन्त्भूलेख तथा यांन्त्शक स्थलगत 

अध्ययनबाट सांकलन गररएको छ । तथयाङ्क सांकलनको लान्त्ग न्त्वस्तृत स्थलगत सभेूिण काया भूएको 

छैन । 

घ) सांघीय तथा प्रदेश सरकारसांग प्राकृन्त्तक स्रोत शुल्कबाट प्राप् त हुने राजस्वको बााँडफााँडको ्यतवस्था 

नभूएकोले यस प्रन्त्तवेदनमा समावेश गना सककएको छैन । सो न्त्वषयमा स्पष् टता भूए पश् चात यस 

प्रन्त्तवेदनलाई पररमाजान गना यवश्यक देन्त्खन्त्छ, जुन काया यस अध्ययनको कायािेरमा समावेश छैन। 

ङ) गााँउपान्त्लकाको जनसांख्या तथा यर्थाक गन्त्तन्त्वन्त्ामा हुने वृन्त्धि , गााँउपान्त्लकाको सेवामा हुने वृन्त्धि  र 

नागररक सन्त्तुन्त्ष् टमा हुन ेवृन्त्धि , मूल्याङ्कन दरमा हुन ेवृन्त्धि  तथा राजश् वका दरको पुनरावलोकन 
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यकद कृयाकलापहरूले भून्त्वश्यको राजस्व सांकलनमा असर पने भूएतापन्त्न यी तथयाङ्कहरू उपलब्ा 

नभूएकोले यय प्रिेपणमा याार न्त्लन सककएको छैन ।  
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पररच्छेद - दईुः गााँउपान्त्लकाको सन्त्िप् त पररचय 
 

२.१ ऐन्त्तहान्त्सक न्त्चनारी  तथा नामाकरण 
 

दोरम्बा गााँउपान्त्लका ऐन्त्तहान्त्सक, ाार्माक, सााँस्कृन्त्तक र प्राकृन्त्तक रुपले यस प्रदेशमा फरक न्त्वषशेता बोकेको 

िेर हो । सान्त्वक दोरम्बा िेर अन्त्तरगत रहेका डडुवा, दोरम्बा, टोकरपुर, गोश्वारा, लखनपुर र गुन्त्सी गान्त्वस 

न्त्मलाएर न्त्व.सां. २०७३ सालमा दोरम्बा गाउाँपान्त्लकाको गठन गररएको हो । यो गाउाँपान्त्लका ऐन्त्तहान्त्सक 

तथा पयाटकीय महत्वको न्त्वशेषता बोकेको प्रमुख िेर मध्येको एक हो । न्त्वशेष गरी ाार्माक तथा ऐन्त्तहान्त्सक 

महत्व रहेका अग्लेश्वर, शैलुङ्ग, सानो शैलुङ्ग, कण्ठेश्वर मन्त्न्त्दर र ब्रह् हा न्त्वष्णु अझै न्त्वद्यमान छन् । यहााँ 

यकदवासी जनजान्त्तहरुको बाक्लो बसोवास रहकेो छ । दोरम्बा शब्द पन्त्न यकदवासी जनजान्त्त तामाङ भूाषा 

तथा सांस्कृन्त्तसाँग सम्बन्त्न्त्ात छ । तामाङ भूाषामा दो को अथा ‘दईु’ र रम्बा को अथा ‘माने’ भून्त् न ेहुन्त्छ । माने 

तामाङ सांस्कृन्त्त अनुसार पुजा गने पन्त्वर ठाउाँ  हो । यसरी तामाङहरुको दईु वटा माने भून्त् ने अथामा दोरम्बा 

हुन भूएको र पन्त्छ यो ठाउाँको नाम न ैदोरम्बा कायम हुन गएको हो भून्त् ने जनन्त्वश्वास छ । यही दईु वटा पुजा 

गने पन्त्वर ठाउाँ  अथाात दोरम्बा ठाउाँको नामबाट नै यस गाउाँपान्त्लकाको नामाकरणका गररएको दने्त्खन्त्छ । 

 

२.२ भूौगोन्त्लक अवन्त्स्थन्त्त 
 

समुन्त्री सतहका कररब ७१५ न्त्मटर देन्त्ख ३१३८ न्त्मटर सम्मको उचाईमा रहेको दोरम्बा गाउाँपान्त्लका 

भूौगोन्त्गक अवन्त्स्थन्त्तका न्त्हसाबल े२७० २८' ४१'' देन्त्ख २७० ३६' ५२'' उत्तरी अिाांश र ८५० ४९'' २७'' 

देन्त्ख ८६० १' ३०'' पुवी देशान्त्तरमा फैन्त्लएको छ । दोरम्बा गाउाँपान्त्लका रामेछाप न्त्जल्लाको उत्तर पन्त्िम 

भूागमा रहेको छ । यस गाउाँपान्त्लकाको पूवामा मन्त्थली नगरपान्त्लका र दोलखा न्त्जल्ला, पन्त्श् चममा 

काभे्रपलान्त्चोक न्त्जल्ला, दोरम्बा गाउाँपान्त्लका र दोरम्बा गाउाँपान्त्लका र उत्तरमा दोलखा न्त्जल्लासाँग न्त्समाना 

जोन्त्डएको छ । न्त्जल्लाको कुल िेरफलको ८.९९ प्रन्त्तशत भुूभूाग ओगटने यस गाउाँपान्त्लकाको िेरफल 

१४०.८८ वगा ककमी रहेको छ । 

 

२.३ राजनैन्त्तक एवां प्रशासन्त्नक न्त्वभूाजन 
 

दोरम्बा गाउाँपान्त्लका ३ नम्बर प्रदेश अन्त्तरगत रामेछाप न्त्जल्लामा अवन्त्स्थत रहेको छ । सान्त्वकका ६ 

गान्त्वसहरु समावेश गरी बनाइएको यस गाउाँपान्त्लकामा ७ वडाहरु रहेका छन् । रामेछाप न्त्जल्लामा न्त्वद्यमान 

२ नगरपान्त्लका र ६ गाउाँपान्त्लका गरी ८ स्थानीय तहहरु मध्य ेदोरम्बा गाउाँपान्त्लका पन्त्न एक हो । हाल यस 

गाउाँपान्त्लकाको अस्थायी केन्त्र सान्त्वक टोकरपुर गान्त्वसको कायाालय रहेको स्थानमा स्थान्त्पत छ । रामेछाप 

न्त्जल्लामा रहेको यो गाउाँपान्त्लका न्त्जल्ला न्त्भूरको प्रन्त्तन्त्नन्त्ा सभूा न्त्नवााचन प्रयोजनका लान्त्ग न्त्जल्लामा एउटा 

न्त्नवााचन िेर र प्रदेश सभूा न्त्नवााचन प्रयोजनका लान्त्ग तय गररएका २ न्त्नवााचन िेर मध्ये “ख” अन्त्तरगत 

पदाछ । गाउाँपान्त्लकाको वडागत न्त्वभूाजन र िेरफल सम्बन्त्ाी न्त्ववरण देहायको तान्त्लकामा प्रस्ततु गररएको 

छ । 
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तान्त्लका 1: गााँउपान्त्लकाको वडा न्त्वभूाजन र िेरफल 

क्र.स. नयााँ वडा समावेश सान्त्वक गान्त्वस िेरफल (वगा ककन्त्म) 

१ १ डडुवा (१-९) २९ 

२ २ दोरम्वा (१-९) २०.४ 

३ ३ टोकरपुर (१-७) १८.१६ 

४ ४ गोश् वारा (१-९) ३६.७२ 

५ ५ गुन्त्सी (८ र ९) र टोकरपुर (८ र ९) १०.१ 

६ ६ लखनपुर (१-५) १४.६३ 

७ ७ लखनपुर (६-९) ११.८७ 

जम्मा १४०.८८ 

 

२.४ जनसांख्या  
 

रान्त्िय जनगणना २०६८ अनुसार 

गाउाँपान्त्लकाको कुल जनसांख्या २२७३८ छ 

भूने घरपररवार सवेिण २०७५ अनुसार 

गााँउपान्त्लकाको कुल जनसांख्या ३०३५७ र 

घराुरी ५७७३ रहेको छ । जसमा पुरुषको 

सांख्या १५५२८ (५१.१५%) र मन्त्हलाको 

सांख्या १४८२९ (४८.८५%) रहेको छ । 

जनसांख्याको वडागत न्त्वतरण हेदाा सबैभून्त्दा 

बढी  जनसांख्या वडा नां. १ मा ५२५८ रहेको 

छ भूने सबै भून्त्दा कम वडा नां ५ मा ३१२५ रहेको देन्त्खन्त्छ । गााँउपान्त्लकाको लैंन्त्गक अनुपात १०४.६ रहेको 

छ भूने जनघनत्व २१५.४८ ्यतन्त््त  प्रन्त्त वगा ककन्त्म छ ।  
 

२.५ भूाषा, ामा र जातजान्त्त 
 

घरपररवार सवेिण २०७५ अनुसार यस गाउाँपान्त्लका न्त्भूर मातृभूाषाका रुपमा नेपाली भूाषा बोल्ने 

जनसांख्या ६६.३०%, तामाङ्ग भूाषा बोल्ने जनसांख्या २७.४४% र अन्त्य भूाषा बोल्ने  जनसांख्या ६.२६% 

रहेका छन् । ाार्माक न्त्हसाबले गाउाँपान्त्लका न्त्भूर न्त्हन्त्द ुामा मान्त् नेहरु ५९.२९% रहेका छन ्भून ेबौधि  र इसाई 

ामा मान्त् नहेरुको जससांख्या क्रमशः ३९.४१% र १.३०% रहेको देन्त्खन्त्छ । जान्त्तगत याारमा हेदाा सबैभून्त्दा 

बढी पहाडी यदीबासी जनजाती ८०.४८% अथाात ४६४६ घरपररवार रहेका छन् । त्यसगैरी पहाडी 

ब्रामहण/िेरी घरपररवार ११.३५% र पहाडी दन्त्लत घरपररवार ८.१८% प्रन्त्तशत रहेका छन् ।  

 

२.६ पशेागत न्त्ववरण 
 

दोरम्वा गाउाँपान्त्लकाको कुल जनसांख्या ३०३५७ मध्ये ७१४१ अथाात २३.५२% जनसांख्याको मुख्य पेशा 

कृन्त्ष तथा पशुपालन रहेको छ । जसअनुसार अध्ययन गनेहरुको जनसांख्या ५७८८ रहेको छ भूने ज्याला 

मजदरुीलाई प्रमुख पेशा बनाउने जनसांख्या ४५१७ रहेको छ ।  

 

तान्त्लका 2: जनसाांन्त्ख्यकीय न्त्ववरण 

जम्मा घराुरी ५७७३ 

जम्मा जनसांख्या ३०३५७ 

पुरुष १५५२८ (५१.१५%) 

मन्त्हला १४८२९ (४८.८५%) 

सरदर घराुरी सांख्या ५.२८ 

लैगगांक अनुपात १०४.६ 

जनघनत्व २१५.४८ ्यतन्त््त  प्रन्त्त वगा ककन्त्म 

स्रोतः गााँउपान्त्लका घराुरी सभेूिण २०७५ 
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२.७ मखु्य बजार केन्त्रहरु 
 

दोरम्बा गााँउपान्त्लकामा थोक तथा खुरा गरी कुल ६ वटा बजारहरु रहेका छन ्। जसमा वडा नां १ को कखुरेयल 

देउराली, वडा नां २ को माने दारुम्वा/डााँडा, वडा नां ३ को टोकरपुर बजार, वडा नम ४ को ताम्चे भूान्त्गेटार 

सहकारी बजार, वडा नां ६ को ररष् ठ बजार र वडा नां ७ को थापा गााँउ बजार मुख्य बजार केन्त्रहरु हुन । 

 

२.८ न्त्शिा 
 

गाउाँपान्त्लका िेरको सािरताको न्त्स्थन्त्त हेदाा पुरुष सािरता ७५.१७ प्रन्त्तशत र मन्त्हला सािरता ५९.९६ 

प्रन्त्तशत रहेको छ । समग्रमा गाउाँपान्त्लकाको सािरता ६७.५६ प्रन्त्तशत र न्त्नरिरता २४.१० प्रन्त्तशत रहेको 

छ । गााँउपान्त्लकामा कुल ४८ वटा न्त्वद्यालहरु रहेका छन् । जसमा याारभूूत तका ३९ वटा र माध्यन्त्मक 

तहका ४८ वटा न्त्वद्यालहरु छन् । माध्यन्त्मत तहका कुल न्त्वद्यालयहरु मध्ये ३९ वटा न्त्वद्यालयमा किा १-८ 

सम्म अध्यापन हुने गरेक छ भूने बााँकी ९ वटा न्त्वद्यालयहरुमा किा १-९ सम्म अध्ययन हुने गरेको छ । 
 

२.९ स्वास्थय 
 

दोरम्बा गाउाँपान्त्लकामा कुल ७ वटा स्वास्थय सांस्थाहरु छन् । जसमध्ये २ वटा सामुदान्त्यक स्वास्थय इकाई र 

५ स्वास्थय चौकी रहेका छन् । यस्ता सांस्थाहरुमा कूल २३ स्वास्थयकमीको न्त्स्वकृत दरवन्त्दी रहेकोमा २४ 

जना कायारत रहेको देन्त्खन्त्छ । तर यी स्वास्थय चौकीहरुमा दि जनशन्त््त , स्वास्थय उपकरण, ल्याव सेवा र 

पूवाााारहरुको अभूाव रहेको छ । पहाडी िेर र सडकको कमजोर अवस्थाले गदाा स्वास्थय सेवामा 

स्थानीयवासीहरुको पहुाँच न्त्यून रहेको छ ।  स्थानीय स्वास्थय केन्त्रहरुमा प्राथन्त्मक तहको स्वास्थय सेवा मार 

उपलब्ा रहेकोले गन्त्म्भूर प्रकारको रोगको उपचारको लान्त्ग गााँउपान्त्लकावासीहरु ाुन्त्लखेल, भू्त पुर र 

राजाानी काठमाण्डौ जानुपने वाध्यता रहेको छ । 
 

२.१० सडक तथा यातायात 
 

सडक तथा यातयातको दनृ्त्ष् टकोणले हेदाा दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको अवस्था सन्त्तोषजनक नै छ । पहाडी 

गााँउपान्त्लका भूएतापन्त्न न्त्वन्त्प राजमागासांग ग्राभेूल र पक् की सडकको पहाँच रहेको छ । गााँउपान्त्लकाको 

पाश् वान्त्चर २०७५ अनुसार यस गााँउपान्त्लकामा कुल १०२.७ ककन्त्म सडक रहेको छ जसबाट कररब १२००० 

जन्त्त जनसांख्या लाभूान्त्न्त्वत भूएका छन् । यस गाउाँपान्त्लका िेर न्त्भूरका न्त्वन्त्भून्न वडा र वस्तीहरु पैदलमागाल े

जोन्त्डएको देन्त्खन्त्छ । यहााँ रहेका सब ैपैदल मागाहरुको कुल लम्वाई ९१ ककलोन्त्मटर रहेको छ भूने यी पैदल 

मागाबाट कररब १२५०० जनसांख्या लाभूान्त्न्त्वत छन । गााँउपान्त्लकाका सबै वडा केन्त्रहरुलाई ग्राभेूल सडकले 

जोडने गााँउपान्त्लकाको नीन्त्त रहेको छ । गाउाँपान्त्लका अन्त्तरगत रहेका न्त्वन्त्भून्त् न सडक खण्डहरुमा सावाजन्त्नक 

बस, जीप तथा न्त्नजी मोटरसाइकलहरु सांचालन भूईरहेको पाइन्त्छ । यहााँ चल्ने सावाजन्त्नक बसको ९ वटा 

सवारी रुटहरु रहेको देन्त्खन्त्छ । गााँउपान्त्लकाको डडुवाबाट सदरमुकाम मांथलीसम्म न्त्नयन्त्मत बस सांचालन हुने 

गरेको छ भूने टोकरपुर, पासीवन, गरााँशे, रजन्त्टार, चरी बजार, पाङचेत र डोब्लाबाट पन्त्न न्त्नयन्त्मत जसो 

बस तथा न्त्जपहरु राजाानी काठमाण्डौ जाने गरेका छन् । न्त्मन्त्न रक, बस, माईक्रोबस, टाटा सुमो न्त्जप, ररपर, 

न्त्नसान न्त्जप, मोटरसाईकल यकद गााँउपान्त्लकामा मुख्य सवारी साानहरु हुन् ।  
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२.११ ाार्माक तथा पयाटककय स्थलहरु 
 

दोरम्बा गााँउपान्त्लका न्त्भूर केन्त्ह प्रन्त्सधि  ाार्माक, ऐन्त्तहान्त्सक तथा पयाटकीय स्थलहरु छन ्। यस्ता ाेरै जसो 

ाार्माक र पयाटककय स्थलहरुसम्म ग्राभेूल र कच्ची सडक पुगेको छ । यहााँका मुख्य ाार्माक तथा पयाटककय 

स्थलहरुमा हेलश्वरी महादेव थान, बागढुांगा, राजन्त्भूरा गुम्बा, गोल्मा थान, अग्लेश्वर, ताल्चेगडी, ठूलो सैलुङ, 

सानो सैलुङ, न्त्वन्त्भून्त् न मन्त्न्त्दर र गुम्वाहरु रहेका छन्। गााँउपान्त्लकाको पाश्वान्त्चर २०७५ का अनुसार यस्ता 

ाार्माक तथा पयाटककय स्थलहरुमा बार्षाक १लाख भून्त्दा बढी यन्त्तररक र बाह् य पयाटकहरु यउने गरेका 

छन्।  

 

२.१२ मानव सांसाानको अवस्था 
 

नवगरठत गाउाँपान्त्लकाको पन्त्हलो न्त्नवााचन २०७४ वैशाख ३१ गत े सम्पन्त् न भूई हाल सोही न्त्नवाान्त्चत 

जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ाहरू माफा त् गाउाँपान्त्लकाको काया सांचालन हुाँदै यईरहेको छ । यस गाउाँपान्त्लकामा रहेका ७ वटा 

वडामा न्त्नवाान्त्चत तथा मनोन्त्नत सदस्यहरु सन्त्हत जम्मा ३७ जना गाउाँसभूा सदस्यहरु रहेका छन् । त्यसगैरी 

गाउाँ  कायापान्त्लकाको दैन्त्नक कायासम्पादनका लान्त्ग न्त्वन्त्भून्त् न न्त्वषयगत िमता सन्त्हत अन्त्ाकृत तथा सहायक 

कमाचारी कायारत छन् । यस गाउाँपान्त्लकामा प्रमुख प्रशासककय अन्त्ाकृत १, अन्त्ाकृतहरु ६ (प्रान्त्वन्त्ाक सन्त्हत), 

नायब सुब्बा ५, सब ईन्त्न्त्जन्त्नयर, ओभूरन्त्सयर, प्रशासन सहायक, कृन्त्ष तथा पशु सहायक र कफल्ड सहायक 

यकद गरी हाल ३४ जना कमाचारीहरु कायारत छन् । कमाचारीहरुको न्त्ववरण तलको तान्त्लकामा प्रस्तुत 

गररएको छ । 

 

तान्त्लका 3: कमाचारीहरुको न्त्ववरण 

क्र.स. पद सांख्या 

१ प्रमुख प्रशासकीय अन्त्ाकृत १ 

२ लेखा अन्त्ाकृत १ 

३ प्रशासन अन्त्ाकृत १ 

४ कृन्त्ष प्रसार अन्त्ाकृत १ 

५ स्वास्थय शाखा सांयोजक १ 

६ प्रान्त्वन्त्ाक (ईन्त्न्त्जन्त्नयर) १ 

७ न्त्शिा अन्त्ाकृत १ 

८ सूचना अन्त्ाकृत १ 

९ श्रम सांयोजक १ 

१० नायब सुब्बा ५ 

११ सब ईन्त्न्त्जन्त्नयर १ 

१२ न्त्वन्त्त्तय सहजकताा १ 

१३ मनोसामान्त्जक परामशाकताा १ 

१४ एम यई एस अपरेटर १ 

१५ कानुनी सहजकताा १ 

१६ प्रशासन सहायक (चौथो) ३ 

१७ सव ओभूरन्त्सयर ४ 

१८ पशु स्वास्थय प्रान्त्वन्त्ाक (नासु) २ 
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क्र.स. पद सांख्या 

१९ कफल्ड सहायक २ 

२० सवारी चालक २ 

२१ कायाालय सहयोगी २ 

जम्मा ३४ 

स्रोतः दोरम्बा गााँउपान्त्लका, २०७८ 
  

२.१३ भूौन्त्तक सम्पन्त्तको न्त्ववरण 
 

दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको कायाालय वडा नां ३ को टोकरपुरमा रहेको छ । गााँउपान्त्लकाको य्नै नव न्त्नर्मात 

न्त्प्र्याबबाट बनेको भूवन छ । मन्त्हला न्त्वकास भूवन, वन कायाालय भूवन, ईलाका हुलाक कायाालय भूवन र 

प्रहरी चौकी भूवन, वडा कायाालय भूवन, ५ वटा स्वास्थय चौकी भूवन, २ वटा सामुदान्त्यक स्वास्थय ईकाई 

भूवन, पशुसेवा केन्त्र भूवन, सुयाज्योन्त्त सामुदान्त्यक भूवन, कृन्त्ष सेवा केन्त्र र कृन्त्ष सेवा शाखा भूवन 

गााँउपान्त्लकामा रहेका महत्वपूणा सरकारी भूवनहरु हुन । गााँउपान्त्लकाको सम्पन्त्तको न्त्ववरण तलको 

तान्त्लकामा प्रस्तुत गररएको छः 

 

तान्त्लका 4: गााँउपान्त्लकाको अचल सम्पन्त्तको न्त्ववरण 

क्र.स. न्त्ववरण एकाई 

१ गााँउपान्त्लकाको स्वान्त्मत्तमा रहेको जग्गा ७२ रोपनी 

२ गााँउ कायापान्त्लकाको भूवन १ 

३ स्करन्त्पयो न्त्जप १ थान 

४ ्यताक हो लोडर १ थान 

४ मोटरसाईकल १० थान 

स्रोतः दोरम्बा गााँउपान्त्लका, २०७८ 
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पररच्छेद - तीनः स्थानीय तहको राजश् व अन्त्ाकार तथा यय सांभूा्यतता 
 

उपलब्ा कानुनी ्यतवस्था अनुसार गााँउपान्त्लकाको यन्त्तररक यय पररचालनको सम्भूा्यततालाई तलको 

उपखण्डहरुमा शीषाकगत रुपमा न्त्वश् लेषण गररएको छ । यसबाट गााँउपान्त्लकाको यन्त्तररक यय पररचालनको 

न्त्वद्यमान अवस्था तथा सम्भूावनाको न्त्वस्तृत न्त्वश् लेषण भूई पन्त्हचान गररएको मुद्दाहरूलाई राजस्व सुाार 

कायायोजनाले सांवोान गने न्त्वश् वास न्त्लइएको छ । 
 

३.१ राजश् व अन्त्ाकार सम्बन्त्ाी काननुी ्यतवस्था 
 

नेपालको सांन्त्वाानले स्थानीय तहलाई न्त्नम् नानुसारको राजश् व अन्त्ाकार प्रत्यायोजन गरेको छः 
 

 सम्पन्त्त कर 

 भूून्त्मकर (मालपोत) 

 घर बहाल कर 

 सवारी साान कर 

 ्यतवसाय कर 

 मनोरन्त्जन कर 

 सेवा शुल्क दस्तुर 

 घर जग्गा रन्त्जष् रेशन शुल्क 

 पयाटन शुल्क 

 न्त्व्ापन कर 

 दण्ड जररवाना 
 

सांघीय कानुन (स्थानीय सरकार सांचालन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीय तहलाई न्त्नम् नानुसार यय सांकलन 

गने अन्त्ाकार प्रदान गरेको छ । 
 

क) गााँउपान्त्लका वा गााँउपान्त्लकाको एकल अन्त्ाकार 
 

अ) कर 

 सम्पन्त्त्त करः य्नो िेरन्त्भूरको घर र घरजग्गामा घर र सो घरले चचेको जग्गामा सम्पन्त्त्त कर 

लगाई बााँकी जग्गा र घर नभूएका अन्त्य जग्गामा भूूमीकर (मालपोत) लगाउनु पने । “घरले चचेको 

जग्गा” भून्त् नाले घरले ओगटेको जग्गाको िेरफल र अन्त्ाकतम सो िेरफल बराबरको थप जग्गासम्म 

पने । (यर्थाक ऐन, २०७५ र केही नेपाल ऐनलाई सांसोान गना बनेको ऐन, २०७५ वाट सांशोन्त्ात 

्यतवस्था) 

 भूून्त्म कर (मालपोत); य्नो िेरन्त्भूरको जग्गामा त्यस्तो जग्गाको उपयोगका याारमा लगाउने । 

तर, सम्पन्त्त्त कर लगाएको अवस्थामा भूून्त्मकर (मालपोत) लगाउन नपाइने । (यर्थाक न्त्वाेयक 

२०७५ बाट सांशोन्त्ात ्यतवस्था) 

 घर जग्गा बहाल करः कुन ै्यतन्त््त  वा सांस्थाले भूवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा यांन्त्शक तवरले बहालमा कदएकोमा । 
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 ्यतवसाय करः पूाँजीगत लगानी र यर्थाक कारोबारको याारमा । 

 सवारी करः टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, न्त्वदु्यतीय ररक्सामा । 

 जन्त्डबुटी, कवाडी र जीवजन्त्तु करः य्नो िेरन्त्भूर उन, खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी 

माल, जीवजन्त्तुको हाड, सीङ, प्वााँख, छालाको ्यतवसान्त्यक उपयोग गरे बापत । 
 

य) शलु्क 
 

 बहाल न्त्बटौरी शुल्कः यफुले न्त्नमााण, रेखदेख वा सांचालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी 

जग्गामा बनेका सांरचनाको उपयोग बापत । 

 पा्का ङ शुल्कः य्नो िेरन्त्भूर कुनै सवारीलाई पा्का ङ् सेवा उपलब्ा गराए बापत । 
 

इ) सवेा शलु्क 
 

 य्नो िेरन्त्भूर सांचालनमा रहेका केवलकार, रेककङ्ग, कायककङ्ग, बांजी जम्प, न्त्जप्लायर, 

प्याराग्लाइन्त्डङ्ग यकद मनोरांजन तथा साहसी खेलकुद सम्बन्त्ाी सेवा वा ्यतवसायमा । 

 यफुले न्त्नमााण, सांचालन वा ब्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूवाााार वा उपलब्ा गराएको देहायको 

सेवामा (खानेपानी, न्त्बजुली, ाारा, अन्त्तन्त्थ गृह, ामाशाला, पुस्तकालय, सभूागृह, फोहरमैला 

्यतवस्थापन, सरसफाई, ढल न्त्नकास, सडक बन्त्त्त, शौचालय, पाका , पौडी पोखरी, ्यतायामशाला, 

पयाटकीय स्थल, हाटबजार, पशु वाशाला, शवदाह गृह, ाोन्त्वघाट, सडक, वसपाका , पुल यकद) 

 अचल सम्पन्त्त्त वा अन्त्य कुन ैन्त्वषयको मूल्याांकन सेवा शुल्क । 

 न्त्सफाररश सम्बन्त्ाी कुनै सेवा शुल्क । 
 

ई) दस्तरु 
 

 दताा, अनुमन्त्त तथा नवीकरण दस्तुरः 

 एफएम रेन्त्डयो सांचालन, “घ” वगाको न्त्नमााण इजाजत पर, न्त्वद्यालय स्थापना, स्थानीय 

स्तरका ्यतापाररक फमा, सहकारी, प्रान्त्वन्त्ाक न्त्शिा तथा ्यतवसान्त्यक तान्त्लम, ट् युसन, 

कोन्त्चङ, औषन्त्ा पसल, प्लरटङ्ग । 

 ढुङ्गा, न्त्गट्टी, वालुवा, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेटजस्ता वस्तुको सभेूिण, उत्खनन् तथा उपयोग 

 नक्सा पास दस्तुर 

 पांजीकरण ्यतवस्थापन दस्तुर 

 वडामाफा त् गररने न्त्सफाररश तथा प्रमान्त्णत दस्तरु 
 

उ) न्त्बक्री गना सक् न े(केन्त्ह नपेाल ऐनलाई सांसोान गना बनकेो ऐन २०७५ बाट सांसोन्त्ात ्यतवस्था) 

 
 गाउाँपान्त्लका तथा नगरपान्त्लकाले य्नो िेरन्त्भूर वातावरणीय प्रभूाव मूल्याांकन तथा प्रारन्त्म्भूक 

वातावरणीय परीिणबाट तोककएको पररमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, न्त्गट्टी, बालुवा एवम ् माटोजन्त्य 

वस्तुको न्त्बक्री गना सक् ने । 
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 गाउाँपान्त्लका तथा नगरपान्त्लकाले य्नो िेरन्त्भूरको सावाजन्त्नक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ 

दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर यकदको न्त्बक्री गना सक् ने । 

 यस्तो न्त्बक्रीबाट प्राप् त रकम गाउाँपान्त्लका तथा नगरपान्त्लकाको सांन्त्चत कोषमा जम्मा गनुापन े। 
 

ऊ) सामदुान्त्यक वनबाट यय प्राप् त गन े
 

 सामुदान्त्यक वन उपभूो्त ा सन्त्मन्त्तल े वन पैदावार न्त्बक्री तथा उपयोग सम्बन्त्ाी य्नो वार्षाक 

कायायोजना बनाई गाउाँपान्त्लका तथा नगरपान्त्लकाबाट स्वीकृत गराउनु पने । 

 वन पैदावारको न्त्बक्री वापत प्राप् त हुने रकमको दश प्रन्त्तशत रकम सम्बन्त्न्त्ात गाउाँपान्त्लका तथा 

नगरपान्त्लकाको सांन्त्चत कोषमा जम्मा गनुापन े। 
 

 
 

ख) प्रदेश तथा सांघीय काननू अनसुार प्राप् त हुन ेदफा (दफा ११ (४)) 
 

 प्राकृन्त्तक स्रोत साान र सेवा शुल्क रोयल्टी 

 खन्त्नज पदाथाको उत्खनन् रोयल्टी 

 सामुदान्त्यक वनको सांचालन ्यतवस्थापनबाट प्राप् त रोयल्टी 

 पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप् त रोयल्टी 

 प्राकृन्त्तक स्रोत साान र सेवा शुल्क रोयल्टी 

 खन्त्नज पदाथाको उत्खनन् रोयल्टी 

 सामुदान्त्यक वनको सांचालन ब्यवस्थापनबाट प्राप् त रोयल्टी 

 पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट रोयल्टी 

 खानेपानी महसुल 

 स्थानीय साना सतह तथा भूून्त्मगत गसांचाई सेवा शुल्क 

 स्थानीय स्तरमा जडीबुटी तथा गैरकाष् ठ वन पैदावार उत्पादन, सांकलन, प्रशोान र बजार 

ब्यवस्थापन 

 जनरल अस्पताल, नर्साङ्ग होम, न्त्नदान केन्त्र र स्वास्थय सांस्थाको दताा, सांचालन अनुमन्त्त 
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 स्थानीय सावाजन्त्नक यातायातको रुट अनुमन्त्त, नवीकरण 

 इन्त्टरनेट सेवा, टेलीसेन्त्टर, केवल, तारन्त्वन्त्हन टेन्त्लन्त्भूजन प्रसारण अनुमन्त्त, नवीकरण 

 स्थानीय तहका परपन्त्रकाको दताा 
 

सांघीय कानुन (अन्त्तर सरकारी न्त्वत्त ्यतवस्थापन ऐन २०७४) ले स्थानीय तहलाई न्त्नम् न अनुसार न्त्वन्त्त्तय 

अन्त्ाकार प्रदान गरेको छः 
 

१) एकल कर प्रशासन सम्बन्त्ाी ्यतवस्था (यर्थाक ऐन २०७५ बाट सांशोन्त्ात ्यतवस्था) 
 

क) सवारी साान करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने । तर टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र न्त्वदु्यतीय 

ररक्सामा सवारी साान करको दर गााँउपान्त्लका वा नगरपान्त्लकाले लगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रन्त्जष् रेशन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र गााँउपान्त्लका वा नगरपान्त्लकाल ेउठाउने । 

ग) मनोरन्त्जन करको दर प्रदेशले लगाउने र गााँउपान्त्लका वा गााँउपान्त्लकाले उठाउने । 

घ) न्त्व्ापन करको दर गााँउपान्त्लका वा नगरपान्त्लकाले लगाउने र उठाउने । 

(ख), (ग) र (घ) बमोन्त्जमको करबाट उठेको रकममध्ये ६० प्रन्त्तशत रकम गााँउपान्त्लका वा 

नगरपान्त्लकाको सांन्त्चत कोषमा जम्मा गरी ४० प्रन्त्तशत रकम मान्त्सक रुपमा प्रदेश सांन्त्चत 

कोषमा जम्मा गनुा पने । 

ङ) प्रदेशले सवारी साान कर करबाट उठेको रकम प्रदेश न्त्वभूाज्य कोषमा जम्मा गनुापने । 

 प्रदेश न्त्वभूाज्य कोषमा जम्मा भूएको रकम ६० प्रन्त्तशत रकम प्रदेश सरकारलाई र ४० 

प्रन्त्तशत स्थानीय तहलाई बााँडफााँट गररने । 

 ययोगले न्त्नााारण गरेको याार र ढााँचा बमोन्त्जम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई 

वााँडफााँट गने । 

 प्रदेशले मान्त्सक रुपमा सम्बन्त्न्त्ात स्थानीय सांन्त्चत कोषमा जम्मा गनुापन े। 
 

२) राजश् व बााँडफााँट 
 

 नेपाल सरकारले सांकलन गरको मूल्य अन्त्भूवृन्त्धि  कर र अन्त्त शुल्कबाट सांकलन भूएको रकमको १५ 

प्रन्त्तशत स्थानीय न्त्वभूाज्य कोषमा जम्मा हुने । 

 ययोगले न्त्नााारण गरेको याार र ढााँचा बमोन्त्जम बााँडफााँट हुने । 

 स्थानीय सांन्त्चत कोषमा मान्त्सक रुपमा प्राप् त हुन े। 

 प्राकृन्त्तक स्रोतबाट प्राप् त हुने रोयन्त्ल्टको बााँडफााँड ययोगको न्त्सफाररसमा प्राकृन्त्तक श्रोतको 

उपयोगबाट प्रभूान्त्वत हुने स्थानीय तहलाई २५ प्रन्त्तशत 

 प्राकृन्त्तक स्रोतबाट प्राप् त हुने रोयल्टी वार्षाक रुपमा प्राप् त हुन े

३) अनदुान 
 

 न्त्वत्तीय समानीकरण अनुदानः खचाको यवश्यकता र राजस्वको िमताको याारमा ययोगको 

न्त्सफाररशमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुने । 
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 सशता अनुदानः कुनै योजना कायाान्त्वयन गना ययोगले तोकेको याारमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप् त 

हुने  । 

 समपूरक अनुदानः पूवाााार न्त्वकास सम्बन्त्ाी कुनै योजना कायाान्त्वयन गना योजनाको कुल लागतको 

अनुपातका याारमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुन े। 

 न्त्वशेष अनुदानः कुनै खास उद्देश्य र योजनाको लान्त्ग सांघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुने  

 

४) वदैेन्त्शक सहायता तथा यन्त्तररक ऋण 
 

 नेपाल सरकारको पूवा स्वीकृन्त्त न्त्लएर मार वैदेन्त्शक अनुदान वा सहयोग न्त्लन वा बैदेन्त्शक अनुदान 

वा सहयोगमा योजना वा कायाक्रम कायाान्त्वयन गना गराउन सक् ने । 

 नेपाल सरकारको सहमन्त्त न्त्लएर मार न्त्वत्त ययोगले न्त्सफाररस गरेको न्त्समान्त्भूर यन्त्तररक ऋण 

न्त्लन सक् ने । 

 नेपाल सरकारसाँग मनान्त्सव कायाका लान्त्ग ऋण न्त्लन सक् ने । 
 

उपरो्त  ्यतवस्थाहरूले स्थानीय तहलाई प्राप् त हुन सक् ने ययका स्रोतहरूलाई ्यताख्या गरेको छ । स्थानीय 

तहले कानून बमोन्त्जम बाहेक य्नो अन्त्ाकार िेरमा कुन ैकर लगाउन, उठाउन र ऋण न्त्लन नपाउने ्यतवस्था 

हुनुका साथै न्त्नम् न अनुसारका थप ्यतवस्थाहरू रहेका छन् । 

 

 कर लगाउाँदा रान्त्ष् रय यर्थाक नीन्त्त, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूाँजी तथा श्रम बजार, न्त्छमेकी 

प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रन्त्तकुल असर नहुन ेगरी लगाउनु पने (सांवैाान्त्नक ब्यवस्था) । 

 कर नलाग् नेः कूटनीन्त्तक न्त्नयोग, कूटनीन्त्त्, वैदेन्त्शक ऋण वा सहायताबाट सांचान्त्लत पररयोजनाबाट 

हुने पैठारी, सामुन्त्हक वा सांयु्त  यवासको न्त्बक्री नभूएको स्टक, सामुन्त्हक यवासको सावाजन्त्नक 

उपयोगको िेर । 

 सेवा शुल्क असलुी काया यफै वा ्यतवस्थापन करार वा सावाजन्त्नक न्त्नजी साझेदारीबाट गना सक् ने । 

 

३.२ यन्त्तररक यय पररचालनको वतामान अवस्था 
 

दोरम्वा गााँउपान्त्लकाले यर्थाक बषा २०७७/७८ को लान्त्ग यर्थाक न्त्बाेयक जारी गरी स्थानीय सरकारको 

कर, दस्तुर तथा शुल्कहरु न्त्नााारण गरेको छ । गााँउपान्त्लकाको सोही न्त्वाेयकको याारमा सम्भूा्यत यय 

न्त्शषाकहरूको पररचालन अवस्थाको न्त्वश् लेषण गररएको छ । यसले गााँउपान्त्लकामा सम्भूावना भूएका यय 

न्त्शषाकहरूको सांभूा्यतता, सांकलनको अवस्था तथा दर न्त्नााारणको अवस्थालाई थप प्रस् ट पादाछ । 

 

तान्त्लका 5: गााँउपान्त्लकाको यन्त्तररक यय पररचालनको वतामान अवस्था 

क्र.स. ययका न्त्शषाकहरु सांभूावना दर सांकलन 

क करतफा     

१ सम्पन्त्त कर √ √  

२ भूून्त्मकर (मालपोत) √ √ √ 

३ सवारी कर (टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा) न्त्नक् कै न्त्यून √  

४ घरजग्गा वहाल कर √ √ √ 
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क्र.स. ययका न्त्शषाकहरु सांभूावना दर सांकलन 

५ ्यतवसाय कर √ √ √ 

६ जन्त्डबुटी, कवाडी र जीवजन्त्तु कर न्त्नक् कै न्त्यून √  

७ न्त्व्ापन कर न्त्नक् कै न्त्यून √  

८ मनोरन्त्जन कर न्त्नक् कै न्त्यून √  

ख गरैकताफ    

१ 
स्लेट, ढुांगा, न्त्गट्टी, वालवुा एवां माटोजन्त्य वस्तुको 

न्त्वक्री 
न्त्यून √  

२ वहाल न्त्वटौरी शुल्क न्त्यून छैन  

३ सरकारी सम्पन्त्तको वहालबाट प्राप् त यय न्त्नक् कै न्त्यून √  

४ पयाटन शुल्क √ √  

५ 
अन्त्य न्त्वक्रीबाट प्राप् त रकम रकम (राजपर, पुस्तक, 

नक्शा यकद) 
न्त्यून छैन  

६ सरकारी सम्पन्त्तको न्त्वक्रीबाट प्राप् त यय न्त्यून √  

७ घर नक्शा पास दस्तुर √ √  

८ ढुांगा न्त्गट्टी वालवुा दहत्तर बहत्तर शुल्क √ √  

९ न्त्यान्त्यक दस्तुर (न्त्यान्त्यक सन्त्मन्त्तको समेत) न्त्यून  √ √ 

१० 
अन्त्य प्रशासन्त्नक शुल्क (बोलपर फाराम न्त्वक्री 

समेत) 
√ √ √ 

११ पा्का ङ शुल्क न्त्नक् कै न्त्यून √  

१२ न्त्सफाररस दस्तुर √ √ √ 

१३ ्यतन्त््त गत घटना दस्तुर न्त्यून √ √ 

१४ नाता प्रमान्त्ण दस्तुर √ √ √ 

१५ अन्त्य िेरको यय √  √ 

१६ ्यतवसाय रन्त्जष् रेशन दस्तुर √ √ √ 

१७ अन्त्य राजश् व √  √ 

 

गाउाँपान्त्लकामा उल्लेन्त्खत मध्ये करका शीषाकतफा  मालपोत र सम्पन्त्त्त कर मध्ये मालपोत मार सांकलन भूएको 

देन्त्खन्त्छ । घरजग्गा वहाल करतफा  न्त्यून असुली देन्त्खएको छ । जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्त्तु कर तथा 

मनोरन्त्जन कर सम्भूावना न्त्यून रहेको छ । सवारी करको सम्भूावना भूएर दर न्त्नााारण गररएको भूएपन्त्न 

सांकलन भूएको देन्त्खदैन । ब्यवसाय कर न्त्लइएको छ तर अझै प्रभूावकारी बनाउनु पने छ ।  

 

त्यसैगरर गैरकर तफा  न्त्सफाररस दस्तुर, न्त्यान्त्यक दस्तुर, प्रशासन्त्नक शुल्क, नाता प्रमान्त्णत दस्तुर र ्यतवसाय 

रन्त्जष् रेशन मा शुल्क लगाउने गररएको छ । वहाल न्त्वटौरी सांकलन न्त्यून रहेको छ । नश्सा पास शुरु नगररएकोले 

यसबाट यय भूएको देन्त्खदैन तर भून्त्वश्यमा यसबाट गााँउपान्त्लकालाई यय हुने सांभूावना रहेको छ । त्यसगैरी 

घरजग्गा अन्त्भूलेन्त्खकरण भूनेर शुल्क उठाउने सांभूावना भूने रहेको छ । सरकारी सम्पन्त्त्त (जेसीबी, प्रोजेक्टर) 

को बहालबाट यय भूएको देन्त्खदैन तर सांभूावना रहेको छ । समग्रमा जम्मा २५ वटा शीषाकहरू मध्ये हाल 

११ वटा शीषाकहरुबाट मार सांकलन भूइरहेको छ तथान्त्प राजस्व प्रशासन सुाार गरी अन्त्य शीषाकहरूबाट 

यय सांकलन गने सम्भूावना भूएपन्त्न असलुी शुरु भूएको छैन । 
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३.३ यन्त्तररक यय सांकलनको प्रमखु िरे र सांभूावना न्त्वश् लषेण 
 

३.३.१ स्थानीय कर राजश् व 
 

क) सम्पन्त्त कर  

 

हालको अवस्था 

 

गााँउपान्त्लकाको यर्थाक न्त्वाेयक २०७७ को दफा २ मा “गााँउपान्त्लकाको िेरन्त्भूर अनुसूची (१) बमोन्त्जम 

सम्पन्त्त्त कर लागू गरी कायाान्त्वयन गररने ्यतहोरा उल्लेख गररएको छ । उ्त  यर्थाक ऐनको अनुसचूी (१) मा 

घरजग्गाको मुल्य अनुसार करको दर न्त्नााारण गररएको छ भूने घरको बनौट अनुसार घरजग्गाको मूल्याङ्कन 

गने न्त्वन्त्ा समेत उल्लेख गररएको छ । घरजग्गाको एकककृत सम्पन्त्तको करको दर पन्त्हलो दश लाखसम्म 

बार्षाक रु. १०० र २० लाखसम्म बार्षाक रु. ५०० तोककएको छ । त्यसैगरी रु ५० लाखसम्मको सम्पन्त्तमा 

बार्षाक १०००, त्यसपछी १ करोडसम्म बार्षाक रु. ५००० र १ करोड भून्त्दा बकढको एकककृत सम्पन्त्तमा प्रन्त्त 

करोड थप रु २००० कर तोककएको छ । तर गााँउपान्त्लकाले सम्पन्त्त करबाट हालसम्म कुनै कर सांकलन गना 

सकेको देन्त्खदैन । 

 

सांभूावना 

 

गााँउपान्त्लकाको वस्तुन्त्स्थन्त्त न्त्ववरण २०७५ अनुसार यस गााँउपान्त्लकामा ५७७५ घराुरी रहेका छन् । 

न्त्वद्यमान कानुनी ्यतवस्थाले घर र घरल ेचचेको जग्गा र अन्त्ाकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मार 

सम्पन्त्त्त कर लाग् ने ्यतवस्था रहेको छ । गााँउपान्त्लकाको पाश् वान्त्चर २०७५ का अनसार गााँउपान्त्लकामा फुस 

या खरको छानो भूएको घर ७१, काठको या अन्त्य छानो भूएको घर ५९, जस्ता या च्यादरको छानो भूएको 

घर ४९८६, टायल/ढुांगाको छानो भूएको घर ५४० र यरसीसी ढलान भूएको घर ११७ वटा छन । यी पााँच 

प्रकारका घरहरुलाई गााँउपान्त्लकाको यर्थाक न्त्वाेयक २०७७ मा उल्लेन्त्खत दरमा सामान्त्य हेरफेर गदाा क्रमशः 

बार्षाक प्रन्त्तघर फुस/खर/काठको छानो भूएको घरको लान्त्ग रु बार्षाक रु. १००, जस्ता च्यादरको छाना 

भूएको घरको लान्त्ग बार्षाक रु. ५००, टायल/ढुांगाको छानो भूएको घरको लान्त्ग रु ५०० र यरसीसी ढलान 

भूएको घरको लान्त्ग बार्षाक रु. १००० दरले सम्पन्त्त कर न्त्नााारण गने प्रस्ताव गररएको छ । जस अनुसार 

यउने सम्पन्त्त करको गणना न्त्नम् नानुसार रहेको छः 

 

तान्त्लका 6: सांभूा्यत सम्पन्त्त करदाता तथा सम्पन्त्त कर 

घरको बनावट करदाता सांख्या करको औसत दर सांभूा्यत कुल यय (रु) 

फुस या खरको छानो भूएको घर ७१ १०० ७१०० 

काठको या अन्त्य छानो भूएको ५९ १०० ५९०० 

जस्ता/च्यादरको छाना भूएको घर ४९८६ ५०० २४९३००० 

टायल /ढुांगाको छानो भूएको घर ५४० ५०० २७०००० 

यरसीसी ढलान भूएको घर ११७ १००० ११७००० 

कुल  ५७७३   २८९३००० 

 
 

साुारका पिहरु 
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सम्पन्त्त्त कर कायाान्त्वयनका लान्त्ग गााँउपान्त्लकाले गनुापने न्त्वषयहरु न्त्नम् नअनुसार रहेको देन्त्खन्त्छः 
 

 यर्थाक न्त्वाेयकमा उल्लेन्त्खत करको दर सामान्त्य पररमाजान गने । 

 सम्पन्त्त्त कर सम्बन्त्ाी जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ा तथा कमाचारीहरुका लान्त्ग सचेतना तान्त्लम सांचालन गन े। 

 एकककृत सम्पन्त्त्त कर सम्बन्त्ाी गााँपान्त्लकावासीहरुलाई न्त्वन्त्भून्त् न माध्यमहरुबाट सून्त्चत गन े। 

 यवश्यक उपकरण तथा पूवाााार तयार गरी गााँउपान्त्लका कायाालय तथा सबै वडामा कम्प्युटरमा 

यााररत न्त्बन्त्लङ प्रणाली लाग ूगने । 

 न्त्वदु्यतीय भूू्त ानी प्रणाली क्रमश लागू गने (ईसवेा, खन्त्ल्त यकद) 

 ्यतवसायको करको लगत सांकलन गरी ्यतवसाय करको अन्त्भूलेखलाई सम्पन्त्त्त करको अन्त्भूलेखसांग 

यवधि  गने । 
 

ख) मालपोत वा भूनू्त्म कर 
 

हालको अवस्था 

  

गाउाँपान्त्लकाको य. व. २०७७/७८ को यर्थाक न्त्वाेयकको दफा ३ मा भूून्त्म कर (मालपोत) न्त्लन ्यतवस्था 

गररएको छ भूने अनुसूची २ वमोन्त्जम मालपोत वा भूून्त्मकरको दर न्त्नााारण गररएको छ । यसमा जग्गाको 

स्वान्त्मत्व र प्रकारको याारमा ४ वटा क्याटेगोरीमा वर्गाकरण गरी सोही वमोन्त्जम भूून्त्म करको दर 

तोककएको छ । परम्परागत न्त्वन्त्ा अनसुार अब्बल, दोयम, सीम र चाहार गरी चार समुहमा वगीकरण गने 

गररएकोमा यसमा उत्पादनको न्त्हसाबल ेखेत र बारी भून्त्न दईु याारमा छुट्याइएको छ तर सडकको पहुाँचको 

न्त्हसाबल ेबर्गाकरण भून ेगररएको छैन । जस अनुसार अब्बल खेतको रु. २० देन्त्ख (न्त्यूनतम ५ रोपनी सम्म) 

थप प्रन्त्त रोपनी रु. १५ न्त्नााारण गररएको छ । त्यसैगरी दोयम खेतको रु. १५ देन्त्ख (न्त्यूनतम ५ रोपनी सम्म) 

थप प्रन्त्त रोपनी रु. १० न्त्नााारण गररएको छ भूने न्त्सम खेतको रु. १० देन्त्ख (न्त्यूनतम ५ रोपनी सम्म) थप 

प्रन्त्त रोपनी रु. ५ र चाहर खेतको खेतको रु. ५ देन्त्ख (न्त्यूनतम ५ रोपनी सम्म) थप प्रन्त्त रोपनी रु. ३ न्त्नााारण 

गररएको छ । त्यसैगरी अब्बल बारीको रु. १० देन्त्ख रु. १५, दोयम वारीको रु. ५ देन्त्ख रु. १० र न्त्सम बारीको 

रु. ३ देन्त्ख रु. ५ र चाहार बारीको रु. २ देन्त्ख रु ३ सम्म कर न्त्नााारण गररएको छ । भूून्त्मकर/मालपोतबाट 

गााँउपान्त्लकाको यर्थाक बषा २०७६/७७ मा रु ७,६३,०१५ असुल गरेको देन्त्खन्त्छ । 

 

सांभूा्यतता 

 

गााँउपान्त्लकाको पाश् वान्त्चर २०७५ अनुसार गाउपान्त्लकामा कुल ३०४७९ रोपनी खेन्त्तयोग्य जमीन रहेको छ 

गााँउपान्त्लकाले तोकेको मालपोत दर अनुसार जग्गाको कृन्त्ष भूून्त्मको न्त्वभूाजन गदाा तान्त्लका ४ बमोन्त्जमको 

रकम असुल हुनसक् ने देन्त्खन्त्छ । कुल कृन्त्षयोग्य भूून्त्म मध्ये कररब २५% सडकसांग जोन्त्डएको जोन्त्डएको 

अनुमान गना सककन्त्छ । यसप्रकार जमीनको पहुाँचका याारमा मालपोतको न्त्हसाव गदाा कररब रु. ४,००,००० 

थप प्राप् त हुनसक् न े देन्त्खन्त्छ । यसरी गााँउपान्त्लकाले भूून्त्मकर बाट कररब रु १०,०६,६९० रकम सांकलन 

गनासक् न ेसांभूावना रहेको छ । उल्लेन्त्खत रकम घर र घरले चचेको जग्गामा लाग् ने सम्पन्त्त्त कर बाहेक नै प्राप्त 

हुनेगरी न्त्हसाव गररएको छ । 
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तान्त्लका 7: मालपोतको सांभूान्त्वत प्रिेपण 

जमीनको प्रकार रोपनी दर (रु) कुल रकम (रु) 

अब्बल १०२५० २५ २५६२५० 

दोयम १२३५० २० २४७००० 

चाहर ४९३० १५ ७३९५० 

न्त्सम २९४९ १० २९४९० 

कुल ३०४७९   ६०६६९० 

 

साुारका पिहरु 

 

यस सम्बन्त्ामा सुाारका पिहरु देहाय अनुसार छनः 

 खेन्त्तयोग्य जमीनको यककन तथयाङ्क सांकलन गने । 

 मापलोतको दरमा सामान्त्य फेरबलद गने । 

 सान्त्वकको वगीकरणका याारमा बढी मुल्य पन ेजग्गाको यथाथा लगत तयार पाने । 

 यवश्यक पूवाााार तयार गरी सबै वडा कायाालयमा कम्प्युटरमा यााररत न्त्वन्त्लङ प्रणाली लाग ू

गने । 
 

ग) वहाल कर (घरजग्गा वहाल कर) 

 

हालको अवस्था 

 

गााँउपान्त्लकाको यर्थाक न्त्वाेयक २०७७ ले गााँउपान्त्लका िेरन्त्भूर कुनै ्यतन्त््त  वा सांस्थाले घर, भूवन, पसल, 

ग्यारेज, गोदाम, छप्पर, सेड, जग्गा, पोखरी, पाका , हलभूाडा लगायतका सांरचना यांन्त्शक तवरले वा अन्त्य 

कुनै यम्दानी हुने गरी वहालमा कदईएकोमा दफा ४ र अनसुूची (३) वमोन्त्जम बढीमा वहाल अांकको १०% 

वहाल कर लाग् न े्यतवस्था गररएको छ । गााँउपान्त्लकाले य.व. २०७६/७७ मा यस शीषाकवाट कुन ैकर सांकलन 

गरेको छैन । 

  

सांभूावना 

 

यस गाउाँपान्त्लकाको मुख्य बजार िेरमा केही घर तथा जग्गाहरु बहालमा गएको देन्त्खन्त्छ तर गााँउपान्त्लका 

न्त्भूर ्यतवसान्त्यक प्रयोजनको लान्त्ग ठूला भूवनहरु भूने छैनन । यवसीय प्रयोजनको लान्त्ग बनेका घरहरुमा नै 

्यतापाररक गन्त्तन्त्वन्त्ाहरु भूएको देन्त्खन्त्छ । यर्थाक सवेिण २०१८ का अनुसार गााँउपान्त्लकामा कररब ७२४ 

जन्त्त ्यतयवसायहरु दताा भूएकोमा १५% ले मान्त्सक भूाडामा घर सटर न्त्लएर न्त्वन्त्भून्त् य ्यतापार र ्यतवसायहरु 

गरररहेको देन्त्खन्त्छ । यसरी कररब १०० जन्त्त घरानीहरुले बार्षाक भूााँडावापत रु. १०,००० जन्त्त यम्दानी 

गरेको देन्त्खन्त्छ उ्त  यम्दानीमा १०% वहाल कर लगाउदा कररब रु. १,००,००० जन्त्त वहाल कर असुल 

हुनसक् न ेदेन्त्खन्त्छ ।  
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साुारका पिहरू 

 

 वहालमा भूएका घरजग्गाको लगत सांकलन गरी ्यतवसाय दतााको माध्यमबाट अद्यावन्त्ाक गन ेर 

सम्पन्त्त्त करसांग यवधि  गने । 

 घर तथा जग्गा ान्त्न र वहालवालाहरू न्त्बचको वहाल सम्झौता अन्त्नवाया गने । 

 घरजग्गा वहाल रकम मूल्याांकन गना सांरचनाको प्रकार र स्थानको याारमा प्रन्त्त वगाकफटका दरले 

वहाल मूल्य न्त्नााारण गने र सो वमोन्त्जम वहाल रकम न्त्नााारण गरी कर सांकलन गने । 

 घरजग्गा वहाल कर सांकलन कायान्त्वन्त्ा तजुामा गने । 

 

घ) ्यतवसाय कर 
 

हालको अवस्था 
 

गााँउपान्त्लकाले यर्थाक न्त्वाेयक २०७७ माफा त् गााँउपान्त्लका िेरन्त्भूर ्यतापार ्यतवसाय वा सेवामा पूांन्त्जगत 

लगानी र यर्थाक कारोवारका याारमा यर्थाक न्त्वाेयकको दफा ५ को ्यतवस्था र  अनुसून्त्च (४) वमोन्त्जम 

कर लगाउने ्यतवस्था गरेको छ । यर्थाक न्त्वाेयकमा ्यतवसायको फरक फरक क्याटागोरी बनाई न्त्वन्त्भून्त् न 

प्रकारका उद्योगहरुमा ्यतवसाय रु. १०० देन्त्ख रु. २५००० सम्म कर न्त्नााारण गरेको छ । गााँउपान्त्लकाले 

यर्थाक बषा २०७६/७७ मा ्यतवसाय कर वापत रु. ४९०३७ असुल गरेको देन्त्खन्त्छ । 
 

सांभूावना 
 

गााँउपान्त्लकाका जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ाहरु र कमाचारीहरुसांगको छलफल अनुसार दोरम्बा गााँउपान्त्लकामा ठूला स्तरका 

उद्योगहरु नभूएतापन्त्न स-साना स्तरका कररब ३०० जन्त्त (न्त्चया खाजा घर, रेषु्टरेन्त्ट, खाद्य पसल, कस्मेरटक 

पसल, न्त्नमााण सामाग्री पसल, औषाी पसल, लत्ता कपडा पसल, जुत्ता चप्पल पसल यकद) ्यतवसान्त्यक 

इकाईहरु रहेका छन् । त्यस बाहेक केही लघु तथा घरेलु स्तरमा कुटानी न्त्पसानी न्त्मल समेत रहेका छन । 

यर्थाक सवेिण २०१८ का अनुसार गााँपान्त्लकामा ७२४ वटा न्त्वन्त्भून्त् न प्रकारका ्यतवसायहरु दताा भैू 

सांचालनमा रहेको देन्त्खन्त्छ । जसमा थोक तथा खरुा ्यतापारको सांख्या नै २६२ छ भूने हाल यो सांख्या न्त्नक् कै 

बढेको देन्त्खन्त्छ । गााँउपान्त्लकासांग भूएको छलफल र यन्त्थक सवेिणको उपलब्ा उपलब्ा ्यतवसायको 

सांख्यालाई लेखाजोखा गरी गाउाँपान्त्लकाको यर्थाक न्त्वाेयक अनुसारको दररेट हेदाा ्यतवसायीको कर न्त्तने 

सामथया अनुसार ्यतवसाय करको सम्भूा्यतता न्त्नम् न अनुसार याँकलन गररएको छः 
 

तान्त्लका 8: ्यतवसाय करको अनुमान्त्नत प्रिेपण 

क्र.स. करदाता  सांख्या औसत करको दर (रु.) सांभूान्त्वत यय (रु.) 

१ लघु तथा घरेलु उद्योगहरु ७५ ५००० ३७५००० 

३ स-साना होटल रेष् टुरेन्त्ट तथा खाजा घर १२५ १५०० १८७५०० 

५ कृन्त्ष, वन तथा मत्स्यसांग सम्बन्त्न्त्ात ्यतवसाय १४० १५०० २१०००० 

७ ममात सांभूार सेवा (मोटरसाईकल, टीन्त्भू, रेन्त्डयो, मोवाईल) १५ १५०० २२५०० 

९ सांस्थागत (न्त्नजी स्कुल, बैंक, सहकारी) ७० १५००० १०५०००० 

११ नीन्त्ज न्त्क्लन्त्नक तथा फामेसी १२ ३००० ३६००० 
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१३ साना तथा खुरा ्यतापार २६२ १००० २६२००० 

१५ अन्त्य साना ्यतवसाय २५ १०० २५०० 

जम्मा ७२४   २१,४५,५०० 

 

साुारका पिहरू 
 

गााँउपान्त्लकाको ्यतवसाय कर सांकलनमा सुाार ल्याउन न्त्नम् न कायाहरू गना प्रस्ताव गररएको छः 
 

 गााँउपान्त्लकामा सांचान्त्लत ्यतवसायहरूको करको दर पुनरावलोकन गरी यर्थाक न्त्बाेयकमा उल्लेख 

गने।  

 सबै ्यतवसायीलाई ्यतवसाय दतााको यह्वान गने तथा ब्यवसाय दतााका लान्त्ग घुम्ती न्त्शन्त्वरलाई 

हरेक वषा न्त्नरन्त्तरता कदने । 

 एकै प्रकारको ्यतवसायलाई ्यतवसायमा भूएको लगानी तथा कारोवारको याारमा ठूला, मझौला 

र साना (क, ख, ग) वगामा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजान गने । 

 ब्यवसायीहरुमा कर न्त्तना प्रोत्सान्त्हत गने खालका कायाक्रमहरु सांचालन गन े। 

 कर न्त्शिा कायाक्रम सांचालन गने । 

 बढी कर न्त्तने ्यतवसायीहरुलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गने । 

 कर भुू्त ानी प्रणालीलाई बैंक माताफ र अनलाईन गने । 
 

३.३.२ गरै कर राजश् व 
 

क) ्यतवसाय रन्त्जष् रेश दस्तरु (दताा तथा अनमुन्त्त दस्तरु)  

 

हालको अवस्था 

 

स्थानीय तहले एफएम रेन्त्डयो सांचालन, घ वगाको न्त्नमााण इजाजत पर, न्त्वद्यालय स्थापना, स्थानीय स्तरका 

्यतापाररक फमा, सहकारी, प्रान्त्वन्त्ाक न्त्शिा तथा ब्यवसान्त्यक तान्त्लम, टु्यसन, कोन्त्चङ, औषन्त्ा पसल, 

प्लरटङ्ग, ढुङ्गा, न्त्गट्टी, बालवुा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेटजस्ता वस्तुको सभेूिण, उत्खनन् तथा उपयोग 

यकद काया गनाको लान्त्ग अनुमन्त्त कदन र सो बापत दस्तुर सांकलन गना सक्छन् । गााँउपान्त्लकाले यर्थाक 

न्त्वाेयकमा न्त्वन्त्भून्त् न प्रकारका ्यतवसायहरुको क्याटेगोरी बनाई ्यतवसाय रन्त्जष् रेशन दस्तुर तोकेको छ । 

गााँउपान्त्लकाले यर्थाक बषा २०७६/७७ मा ्यतवसाय रन्त्जष् रेशन शुल्क वापत रु २,०२,९५३ सांकलन गरेको 

देन्त्खन्त्छ । 

 

सम्भूावना 

  

गाउाँपान्त्लका िेरमा सांचालनमा रहेका स्थानीय स्तरका ्यतापाररक फमा, घ वगाको न्त्नमााण इजाजत पर, कृन्त्ष 

तथा वनजन्त्य उद्योग, ममात सांभूार, सहकारी, बैंक, स्वास्थय सवेा, न्त्वद्यालय यकद अनुमन्त्त प्रमाणपर कदई 

न्त्नयन्त्मत गनुापने तथा नयााँ सांचालनमा यउन चाहनेलाई इजाजत र खानी सांचालन अनुमन्त्त ददांदा 

गाउाँपान्त्लकामा यस्ता ्यतवसान्त्यक कायाहरु कररब १५० रहेको अनुमान गररएको छ । प्रन्त्त फमा वार्षाक औसत 

रु. ४,००० रन्त्जष् रेशन दस्तुर न्त्लदा कररब रु. ६,००,००० लाख सांकलन गना सककने देन्त्खन्त्छ ।  
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 साुारका पिहरू 

 

 यर्थाक न्त्वाेयकमा भूएको रन्त्जष् रेशन शुल्कलाई सामान्त्य पररमाजान गने । 

 औाोन्त्गक ्यतवसाय ऐन तजुामा गने । 

 

ख) घर नक्शा पास दस्तरु 

 

हालको अवस्था 

 

गााँउपान्त्लकाको यर्थाक न्त्वाेयक २०७७ मा घर नक्सापास पासको दफा नराखेको भूएतापन्त्न यर्थाक ऐनको 

अनुसूची १२ मा नक्शापास दस्तुरको ्यतवस्था गररएको छ । तर नक्सापासको प्रचलन ्यतापक रुपले अन्त्घ 

बढन सकेको देन्त्खदैन । छलफलको क्रममा नक्शापसास प्रकक्रया शुरु गररएको र न्त्नमााण भैूसकेका घरहरुको 

समेत न्त्नयमन गने तयारी गररएको छ । गााँउपान्त्लकाका कन्त्तपय वडाहरु न्त्नतान्त्त ग्रान्त्मण प्रकृन्त्तका रहेकोले 

उ्त  वडाहरुमा घर तथा भूवन न्त्नमााण गदाा नक्शापास सम्बन्त्ाी ्यतवस्थाको चेतना अभूाव र गााँउपान्त्लकाको 

कम पहुाँचले गदाा नक्शा पास न्त्बन ैघर न्त्नमााण गने चलन न्त्वद्यमान छ । घर न्त्नमााणको क्रममा बैंकबाट ऋण 

न्त्लने र न्त्बक्री गने प्रयोजनको लान्त्ग मार नक्शा पास गने प्रचलन न्त्वद्यमान छ । तरपन्त्न मुख्य बजार, मुख्य 

सडक यसपासको िेर, वडाका केन्त्रहरुमा भूने नक्शापासको चलन शुरु भैूसकेको देन्त्खन्त्छ । गााँउपान्त्लकाको 

घर नक्सा पास दस्तुर प्रन्त्तवगा कफट रु २ र ५०० वगा कफट भून्त्दा कम िेरफल भूएको घरको हकमा रु ५१० 

दस्तुर तोककएको छ । गााँउपान्त्लकाले हालसम्म घर नक्शा पास दस्तुर न्त्शषाकबाट रकम सांकलन गरेको भूने 

देन्त्खदैन । 

 

सम्भूावना 

 

यस गााँउपान्त्लकामा न्त्वस्तारै यरसीसी सांरचनाका घरहरु न्त्नमााण हुन थालेको देन्त्खन्त्छ । गााँउपान्त्लकामा 

नक्शापास अन्त्नवाया नगररएको भूएतापन्त्न न्त्वस्तारै नक्सापास गने प्रवृन्त्त बढन थालेको छ । हाल 

गााँउपान्त्लकामा नयााँ बन्त् न ेपक् कीघहरु प्रायः जसो न्त्युनतम १००० वगा कफट जन्त्त िेरफल भूएका घरहरू 

न्त्नमााण भूईरहेका छन ् । यगामी यर्थाक बषामा यस गााँउपान्त्लकामा कररब १०० वटा जन्त्त नयााँ घरहरु 

न्त्नमााण हुने र न्त्नमााण भैूसकेका पुराना ५० वटा नक्सा पासको दायरामा यउन सक् ने अनुमान गना सककन्त्छ । 

गााँउपान्त्लकाको यन्त्थक न्त्वाेयकमा उल्लेख भूएको नक्शापास दरलाई सांसोान गरेर प्रन्त्त वगा कफट रु ५ र 

यवेदन दस्तुर रु ५०० न्त्लदा यगामी बषा नयााँ न्त्नमााण हुन ेघरहरुबाट रु. ५,५०,००० (नक्शा पास र यवेदन 

दस्तुर समेत) पुराना न्त्नमााण सम्पन्त् न भैूसकेका घरहरुबाट रु. २,२५,००० (नक्शा पास र यवेदन दस्तुर 

समेत) गरी कुल रु. ७,७५,००० रकम सांकलन हुन सक् ने देन्त्खन्त्छ । न्त्नमााण भैूसकेका पुराना घरहरुको 

अन्त्भूलेन्त्खकरण वापत प्रन्त्तवषा २०% का दरल ेअसुल गदाा थप रु. ५,००,००० गरी नक्सापासबाट कुल रु. 

१२,७५,००० प्राप् त हुने देन्त्खन्त्छ । 

 

साुारका पिहरू 

 

 घर अन्त्भूलेखीकरण तथा नक्सापास प्रकक्रयाले भूवन न्त्नमााण प्रकक्रयालाई न्त्नयमन समेत गने भूएकोले 

यसलाई प्रभूावकारी वनाउने तफा  पहल गना जरुरी देन्त्खन्त्छ । 
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 घर अन्त्भूलेखीकरणका लान्त्ग सावाजन्त्नक सूचना जारी गरी वैक तथा न्त्वन्त्त्तय सांस्थाहरुसाँग समन्त्वय 

गने । 

 मापदण्ड तथा कायान्त्वन्त्ाहरू अनुसार नक्सापास प्रावाान पूणा रुपमा लागु गन े। 

 घरको तल्ला, बनोट तथा ककन्त्समका याारमा दस्तुरको दर समयानुकुल पररमाजान गने । 

 गााँउपान्त्लका गठन पूवा वनेका घरहरूको अन्त्भूलेखीकरणको लान्त्ग दस्तुर यर्थाक ऐनमा समावेश गने। 

 नक्सापासको लान्त्ग मापदण्ड तथा कायान्त्वन्त्ाहरू अनुसार भूवन न्त्नमााण भूए नभूएको न्त्नरन्त्तर 

अनुगमन गन े। 

 

ग) वहाल न्त्वटौरी शलु्क 

 

हालको अवस्था 

 

गााँउपान्त्लकाले यफुले रेखदेख वा सांचालन गरेको हाटवजार र सरकारी जग्गामा वनेका सांरचनाको उपयोग 

गरेवापत बहाल न्त्वटौरी शुल्क लगाउन पाउने कानुनी ्यतवस्था छ । गााँउपान्त्लकाको यर्थाक न्त्वाेयक २०७७ 

को दफा १० मा गााँउपान्त्लका िेरन्त्भूर यफुल ेन्त्नमााण, रेखदेख वा सांचालन गरेका हाट बजार वा पसलमा 

अनुसूची (८) मा उल्लेख भूएको ्यतवस्था अनुसार बहाल न्त्वटौरी शुल्क न्त्लने ्यतवस्था गररएको छ । यस्तो 

शुल्क िेर तोकक रु. २०० देन्त्ख रु. ५०० सम्म तोककएको छ । ररष् ठे, कुखुरे, अहाल, गुरास,े खोलाखका , दोरम्बा 

बजार जस्ता िेरमा रु. ५००, न्त्छप्ले वगर लगायतका िेरमा रु. ४०० र अगाडी उल्लेख गररएका जग्गाहरुमा 

खेन्त्त उत्पादन गरेको भूए प्रन्त्त रोपनी रु. २०० तोककएको छ । गााँउपान्त्लकाले यर्थाक बषा २०७६/७७ मा 

वहाल न्त्वटौरी न्त्शषाकबाट कुनै शुल्क सांकलन गना सकेको देन्त्खदैन ।  

 

सांभूावना 

 

मुख्य बजार र सडक यसपासमा रहेका सडक अन्त्ाकार िेरमा न्त्नमााण गररएका होटेल, रेष् टुरेन्त्टहरुसाँग वहाल 

न्त्वटौरी दस्तुर असुल गना सककन्त्छ । गााँउपान्त्लकामा सडक िेरमा न्त्नमााण भूएका टहरा, पसलहरु कररब ७० 

को सांख्यामा रहेका र न्त्तनीहरुसाँग प्रन्त्त पसल वार्षाक रु. १,००० को दरल ेअसुल गदाा कररब रु. ७०,००० 

यय प्राप् त हुने देन्त्खन्त्छ ।  

 

साुारका पिहरू 

गााँउपान्त्लकाको वहाल न्त्वटौरी शुल्कमा सुाारको लान्त्ग न्त्नम् नानुसार प्रस्ताव गररएको छः 
 

 गााँउपान्त्लकान्त्भूर भूएका सावाजन्त्नक वा सडक अन्त्ाकार िेर न्त्भूरका जन्त्मनको न्त्ववरण सांकलन गने। 

 वहाल न्त्वटौरी शुल्कको दायरान्त्भूर सावाजन्त्नक जग्गाको उपयोग र सरकारी जग्गामा बनकेा 

सांरचनाको उपयोग गरेवापत लाग् न ेशुल्कलाई यर्थाक ऐनमा उल्लेख गने । 

 सांकन्त्लत न्त्ववरणका याारमा वगीकरण गरी हाटबजार न्त्वटौरी शुल्कको दर न्त्नााारण गन ेर सोही 

याारमा सांकलन गने । 

 
 
 
 



दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुाार कायायोजना, २०७८ (अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवेदन) 

   पेज | 25  

 

घ) न्त्सफाररश तथा प्रमान्त्णत दस्तरु 
 

हालको अवस्था 
 

गाउाँपान्त्लकाले न्त्वन्त्भून्त् न ककन्त्समका न्त्सफाररश तथा प्रमान्त्णत दस्तुरको दर यर्थाक न्त्वाेयक माफा त न्त्नााारण 

गरी कायापान्त्लकाको कायाालय तथा वडा कायाालयबाट सांकलन गररयएको छ । यर्थाक ऐनको अनुसूची १२ 

मा न्त्वन्त्भून्त् न ककन्त्समका न्त्सफाररस तथा प्रमान्त्णत दस्तुरको दर न्त्नााारण गरेको छ । यस न्त्सफाररसको दर 

अन्त्ाकतम रु. ५००० (ठूलो उद्योगमा न्त्वदु्यत लाईन न्त्सफाररस) देन्त्ख न्त्यूनतम रु. १० सम्म तोककएको छ । 

गााँउपान्त्लकाले न्त्सफाररस, प्रमान्त्णत र अन्त्य दस्तुर गरी यर्थाक बषा २०७६/७७ मा रु. ४,०६,८०० रकम 

सांकलन गरेको देन्त्खन्त्छ ।  

 

सम्भूावना 

 

तथयाङ्क सांकलको दौरान गााँउपान्त्लकासांग भूएको छलफल तथा वतामानमा वडाहरूले गने न्त्वन्त्भून्त् न 

न्त्सफाररशको याारमा यहााँ वार्षाक कुल १०००० वटा न्त्वन्त्भून्त् न ककन्त्समका न्त्सफाररश तथा प्रमान्त्णत 

कागजात जारी हुने अनुमान गररएको छ । न्त्वद्यमान दर अनुसार प्रन्त्त न्त्सफाररश औसत सरदर रु. २०० 

कायम भूएमा न्त्सफाररश तथा प्रमान्त्णत दस्तुरबाट वार्षाक कुल रु. २०,००,००० सांकलन हुन सक् ने अनुमान 

गररएको छ ।  

 

साुारका पिहरू 
  

 न्त्वन्त्भून्न ककन्त्समका न्त्सफाररश तथा दस्तुरहरूको वगीकरण गरी दस्तुरका दर न्त्नााारण गने । 

 न्त्सफाररश वा प्रमान्त्णत गनुा पूवा दस्तुर न्त्तरे नन्त्तरेको प्रमाण समावेश गने प्रणाली स्थान्त्पत गने । 

 दस्तुर नबुझाएसम्म सम्बन्त्न्त्ात अन्त्ाकारीले न्त्सफाररश वा प्रमान्त्णत नगने । 

 

ङ) जग्गा रेखाङ्कन दस्तरु 
 

हालको अवस्था 
 

गााँउपान्त्लकाको यर्थाक न्त्वाेयकमा २०७७ मा गााँउपान्त्लका िेरन्त्भूर रहेका ्यतन्त््त गत तथा सांस्थाको 

स्वान्त्मत्वमा रहेका जग्गा रेखाांकन गना अन्त्मन खटाउदा लाग् ने दसु्तुर सम्बन्त्ाी ्यतवस्था छैन र अनसूचीमा 

समेत नक्शा जाचपाश सेवा शुल्क तोककएको छैन । जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर वापत हालसम्म गााँउपान्त्लकाले 

राजश् व सांकलन गने सकेको छैन । 

 

सांभूावना 

गााँउपान्त्लकामा मुख्य बजार िेरमा शहरीकरणसांगै घरजग्गाको कारोवार बढदै गैरहेको र न्त्बकास न्त्नमााण 

कायाले समेत न्त्तब्रता पाएसांगै जग्गा रेखाङ्कन कायासमेत बढन गएको छ । जसले गदाा बषामा ३५ वटा जग्गा 

रेखाांङकन मारै भूएपन्त्न यसबाट न्त्यूनतम रु २००० को दरले पन्त्न रु. ७०,००० दस्तुर सांकलन हुने देन्त्खन्त्छ 

। 
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साुारका पिहरु 

 

 जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर पुनर्वाचार गने । 

 वडाको स्थान न्त्वशेष अनुसार दस्तुर लागू गने । 

 

च) सरकारी सम्पन्त्त्तको बहाल र न्त्वक्रीबाट प्राप् त यय 
 

हालको अवस्था  
 

यर्थाक बषा २०७६/७७ मा गााँउपान्त्लकाले सरकारी सम्पन्त्तको वहाल र न्त्वक्री न्त्शषाकबाट कुनै यम्दानी 

गरेको देन्त्खदैन । यर्थाक न्त्वाेयकमा जेन्त्सन्त्व लगायत राजपर, पुस्तक, नक्शा यकदको मूल्य समेत तोककएको 

छैन । यस गाउाँपान्त्लकाको स्वान्त्मत्वमा रहेका भूौन्त्तक सम्पन्त्त्तहरुः जेसीबी एक्साभेूटर, सभूा हल तथा 

प्रोजेक्टर बहालमा कदएर यय गना सककने देन्त्खन्त्छ भूने राजपर, पुस्तक, नक्शा यकदको न्त्वक्रीबाट समेत यय 

ययाज हुन सक् ने देन्त्खन्त्छ । 

 

सम्भूावना  
 

गाउाँपान्त्लकाको स्वान्त्मत्वमा भूएका सम्पन्त्त्तहरू जस्तै जेन्त्सन्त्भू, प्रोजेक्टर, राजपर, पुस्तक, नक्शा, बोलपर 

यकदको बहाल न्त्वक्रीका सम्बन्त्ामा यवश्यक तथयाांक र दररेटहरु नभूएकोल ेयगामी यर्थाक बषामा देहाय 

अनुसार यम्दानी गना सक् ने अनुमान गररएको छ ।  

 

तान्त्लका 9: सरकारी स्वान्त्मत्तको बहाल र न्त्बक्रीबाट हुने सांभूा्यत ययको न्त्ववरण 

क्र.स. स्वान्त्मत्तको रहेको सम्पन्त्त अनुमान्त्नत यय (रु) 

१ जेसीन्त्भू (्यताक हो लोडर) भूाडा ५००००० 

२ वैठक हल भूाडा २०००० 

३ प्रोजेक्टर भूाडा १०००० 

४ राजपर, पुस्तक, नक्शा न्त्वकक्र ५००० 

५ बोलपर फाराम न्त्बक्री ५०००० 

  जम्मा ५,८५,००० 

 

साुारका पिहरु 

 गाउाँपान्त्लकाको स्वान्त्मत्वमा भूएका र बहालमा लगाउन सककने सम्पन्त्त्तहरूको न्त्ववरण यककन गरी 

सबै सम्पन्त्त्तको बहाल रकमको दर यर्थाक ऐनमा समावेश गन े। 

 गाउाँपान्त्लकाको सम्पन्त्त्त बहालमा लगाउने सम्बन्त्ामा कायान्त्वन्त्ा तजुामा गरी कायाान्त्वयमा ल्याउने । 

 कायान्त्वन्त्ामा उन्त्ल्लन्त्खत शताहरू पालाना भूए नभूएको यवन्त्ाक रुपमा अनगुमन गन े। 
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पररच्छेद - चारः यय सांकलनको सांस्थागत िमता तथा सांकलन अवस्था 
 

यस पररच्छेदका उपखण्डहरुमा दोरम्बा गााँउपान्त्लकाले राजस्व पररचालनमा गरेका प्रयासहरू तथा यय 

सांकलनको अवस्थालाई छोटकरीमा ्यताख्या गररएको छ । यसले गााँउपान्त्लकाको यय सांकलनको लान्त्ग 

सांस्थागत िमतामा सुाार गना गनुापने कायाहरू पन्त्हचान गना सहयोग पुग् ने छ । 
 

४.१ राजश् व पररचालन सम्बन्त्ाी नीन्त्त तथा सांयन्त्र 
 

स्थानीय सरकार सांचालन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीय राजश् व परामशा सन्त्मन्त्त सम्बन्त्ाी ्यतवस्था 

रहेको छ । यस सन्त्मन्त्तल ेराजश् व सम्बन्त्ाी नीन्त्त तथा कानून तजुामा, सांशोान, पररमाजान र सोको पररपालना 

सम्बन्त्ाी परामशा, राजश् वको स्रोत, दर, दायरा न्त्वश् लषेण गरी प्राप् त हुनसक् न ेराजश् वको न्त्वश् लेषण, अनुमान, 

कर, गैरकर, सेवा शुल्क, दस्तुर यकदको दर सम्बन्त्ामा परामशा कदने जस्ता कायाहरु गदाछ । यस 

गााँउपान्त्लकामा स्थानीय राजश् व परामशा सन्त्मन्त्तको गठन देहाय अनुसार भूएको छ । 
 

तान्त्लका 10: राजश् व परामशा सन्त्मन्त्तको न्त्ववरण 

क्र.स. सन्त्मन्त्तका ्यतन्त््त हरु  न्त्जम्मेवारी 

१ गााँउपान्त्लका उपाध्यिः श्री कृशला न्त्घन्त्सङ सांयोजक 

२ प्रमुख प्रशासककय अन्त्ाकृतः श्री न्त्ाराज मरासेनी सदस्य 

३ कायापान्त्लका सदस्यः श्री खडग बहादरु श्रेष् ठ सदस्य 

४ कायापान्त्लका सदस्यः श्री कमला न्त्वक सदस्य 

५ लेखा शाखाः घनश्याम वलेवास े सदस्य सन्त्चव 
 

गााँउपान्त्लकाको राजश् व पररचालनमा प्रभूावकाररता ल्याउनका लान्त्ग राजश् व परामशा सन्त्मन्त्तको बैठक गरी 

राजश् वको दर न्त्नााारण न्त्सफाररस, वार्षाक राजश् व अनुमान यकद न्त्नणाय गने गरेको देन्त्खन्त्छ । गााँउपान्त्लकाले 

यर्थाक बषाको २०७७/७८ को लान्त्ग यर्थाक न्त्वाेयक पाररत गरेको छ । राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तको बैठक 

वसी यन्त्तररक ययको दररेट प्रस्ताव गरर गााँउसभूाले सो दररेट स्वीकृत गरेका छ । ययका न्त्शषागत दायरा 

तथा उ्त  दायराका दररेटहरू राखी गााँउसभूा माफा त् यर्थाक न्त्वाेयक पाररत गररएको हो ।  
 

गाउाँपान्त्लकाको य.व. २०७७/७८ को नीन्त्त तथा कायाक्रममा “न्त्वन्त्त्तय ्यतवस्थापन तथा सुशासन नीन्त्त” 

अन्त्तगात न्त्वन्त्भून्त् न न्त्वषयगत िेरन्त्भूर समेट्ने गरी देहाय अनुसार नीन्त्त तय गररएका छनः 
 

 यस गााँउपान्त्लकाको न्त्वन्त्त्तय शुसासन अन्त्भूवृन्त्धि  गनाका लान्त्ग सम्पूणा यर्थाक कारोवारहरु सुर 

प्रणालीमा प्रन्त्वन्त्ष् ट गरी यगामी बषादेन्त्ख यर्थाक कारोवारहरु यसै प्रणाली माफा त गररने छ । 

 गााँउपान्त्लकाद्वारा न्त्स्वकृत बार्षाक योजनाहरु सांचालनका क्रममा पेश् की कदने प्रचलन पणूा रुपमा 

बन्त्द गररएकोमा सो कायालाई न्त्नरन्त्तरता कदईने छ । 

 यस गााँउपान्त्लकाको न्त्जन्त्न्त्स सामानको न्त्ववरण चुस्त दरुुस्त रान्त्ख न्त्जन्त्न्त्स ्यतवस्थापन प्रभूावकारी 

ढांगले गनाका लान्त्ग पूणा रुपमा न्त्जन्त्न्त्स स्टवेयर कायाान्त्वयनमा ल्याईने छ ।  

 शैन्त्िक गन्त्तन्त्वन्त्ालाई ्यतवन्त्स्थत गनाका लान्त्ग शैन्त्िक स्टवेयर कायाान्त्वयनमा ल्याईने छ । 

 काया प्रणालीलाई प्रभूावकारी बनाउने सावाजन्त्नक सुनवाई, सामान्त्जक पररिण गने कायालाई 

न्त्नरन्त्तरता कदईने छ ।  
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 वडा कायाालयको अन्त्भूलेख प्रणालीलाई ्यतवन्त्स्थत बनाउनका लान्त्ग वडामा कायारत 

कमाचारीहरुलाई तान्त्लमको ्यतवस्था न्त्मलाईने छ । 
 

गााँउपान्त्लकाको राजश् व प्रशासन 

 

गााँउपान्त्लकाको राजश् व प्रशासनलाई अझ प्रभूावकारी बनाउने नीन्त्त चालु बजेटमाफा त पन्त्न न्त्लएको छ । 

यसको प्रभूावकाररताका लान्त्ग गनुापने कायाहरुमा जनशन्त््त  ्यतवस्थापन, राजश् व शाखाको सांस्थागत न्त्वकास, 

राजश् व सम्वन्त्ाी कायायोजना तजुामा, मालपोत कायाालयबाट स्थानीय जग्गाको लगत अद्यावन्त्ाक, 

करदाताहरुको पन्त्हचान र लगत अन्त्भूलेखीकरण, कर तथा गैर करका स्रोतहरुको पन्त्हचान गनुापना रहेको छ 

। यसगैरी राजश् व प्राप् त हुन ेपूाँजीगत न्त्नमााण, पयाटकीय िेरहरुको प्रवद्वान, ऐन्त्तहान्त्सक स्थलहरुको प्रचार 

प्रसारका साथै होमस्टे न्त्वकास र प्रवद्वान गनुापने छ । वडास्तरमा काम गने कमाचारीलाई प्रभूावकारी सेवा 

प्रवाह र राजश् व सांकलन कायामा पररचालन गनपुने हुन्त्छ । साथै गााँउपान्त्लका तथा वडा कायाालयका राजश् व 

प्रशासनसाँग सम्बन्त्न्त्ात कमाचारीहरुलाई राजश् व र ययका शीषाकका न्त्वषयमा अन्त्भूमुखीकरण र अन्त्भूलेख 

्यतवस्थापन सम्बन्त्ाी िमता न्त्वकास तान्त्लमल ेगााँउपान्त्लकाको राजश् व अन्त्भूवृन्त्धि मा महत्वपूणा योगदान कदने 

सक् न ेदेन्त्खन्त्छ । 

 

४.२ यय सांकलनको सांस्थागत िमता 
 

सांगठन सांरचनामा गााँउपान्त्लकाले प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा अन्त्तगात रहने राजश् वको काम 

भैूरहेको देन्त्खन्त्छ । प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा अन्त्तगात न ैवडा कायाालयहरूबाट वडा सन्त्चव तथा 

गााँउपान्त्लकाका कमाचारीहरु माफा त राजश् वको सांकलन तथा अन्त्भूलेखीकरण गररांदै यएको छ । अनलाई 

न्त्मरटङ, टेन्त्लफोन अन्त्तरवाताा तथा न्त्वन्त्भून्त् न सूचनाका याारमा हेदाा हाल गााँउपान्त्लकाको राजस्व सांकलनको 

अवस्था देहायअनुसार रहेको  छः 

 

 गााँउपान्त्लकामा राजश् वको छुटै्ट शाखा नरहेको र प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा अन्त्तगात 

राजश् वको काम हुाँदै यईरहेको देन्त्खन्त्छ । 

 गााँउपान्त्लकामाराजश् व सांकलनको लान्त्ग प्रशासन सहायक र कायाालय सहयोगी गरी जम्मा २ जना 

कमाचारीहरु कायारत रहेको देन्त्खन्त्छ ।  

 गााँउपान्त्लका कायाालय तथा वडा कायाालयहरूमा कम्प्युटर न्त्वन्त्लङ्ग प्रणाली माफा त राजस्व सांकलन 

नभूएको । 

 राजस्वका शीषाकहरू हाल नेपाल सरकारले ्यतवस्था गरेको राजस्व कोड तथा शीषाक अनसुार 

नभूएकाले सांकलन गररएको राजस्वका शीषाकहरू नन्त्मलेको । 

 वडा कायाालयबाट उठने राजश् वहरु प्रत्येक मन्त्हना गााँउपान्त्लका कायाालयमा बुझाउने गररएको तर 

कुनै कुनै वडा कायाालयहरुल े२-३ मन्त्हनाको एकमुष् ठ रुपमा समेत बुझाउने गरेको । 

 वडा कायाालयमा करका शीषाक अनुसार गााँउसभूाले न्त्नााारण गरेको दर प्रन्त्वष् टी नगरेकाले रन्त्सद 

काट्ने बेलामा नै हातले प्रन्त्वष् टी गररने हुदा झन्त्झरटलो र गन्त्ल्त हुने सम्भूावना रहेको । 

 गत बषा कर न्त्शिा कायाक्रमहरु सांचालन गररएको तर यो बषा कोरोनाको कारणले कर न्त्शिा कायाक्रम 

सांचालन हुन नसकेको । 
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 सेवा शुल्क तथा न्त्बक्रीको बगै्ल ेमहल तथा शीषाक नखोन्त्लएकाले यस ककन्त्समको ययहरू न्त्वन्त्वा यय 

शीषाकमा सांकलन हुन ेगरेको । 

 वडा सन्त्चव माफा त वडामानै राजस्व सांकलन गन ेकायाले सेवाग्राहीलाई सुन्त्वाा प्रदान गरेको । 

 “घ” वगाको इजाजत पर लगायत अन्त्य शुल्कहरू, टेण्डर न्त्बक्री तथा पररिा शुल्क जस्ता राजश् व 

गााँउपान्त्लका कायाालयबाट सांकलन हुने गरेको । 

 राजस्व सांकलनको न्त्जम्मेवारी सन्त्हत कायारत कमाचारीहरूका लान्त्ग तान्त्लम तथा अन्त्भूमुखीकरण 

नभूएको । 

 हालसम्म राजस्व सांकलन तथा त्यसको प्रभूावकारीताका लान्त्ग अनुगमन तथा मूल्याांङकन नभूएको। 

 

४.३ न्त्वगतको यय पररचालनको अवस्था 
 

यस गाउाँपान्त्लकाको कुल ययमा यन्त्तररक ययको न्त्हस्सा अत्यन्त्त न्त्यून रहेको छ । यन्त्तररक यय तफा  

भूून्त्मकर, सम्पन्त्त कर, वहाल कर, ्यतवसाय कर लगायत अन्त्य प्रशासन्त्नक शुल्क तथा दस्तुरहरु रहेका छन् । 

तसथा यगामी कदनमा समेत यन्त्तररक ययतफा  गाउाँपान्त्लकाको लान्त्ग सम्पन्त्त्त कर, मालपोत, ब्यवसाय कर 

र दस्तुर नै मुख्य तथा कदगो िेर हुन् । गाउाँपान्त्लकाले मालपोत लाई जमीनको उपयोगका याारमा वर्गाकरण 

गरेर दर न्त्नााारण गरेको छ । उद्योग ्यतवसायको न्त्वकास भूए अनुसार ्यतवसाय करको असुली प्रभूावकारी 

देगखांदैन । घरबहाल कर, न्त्व्ापन कर, जडीबुटी कवाडी तथा जीवजन्त्तु करको सम्भूावना तत्कालका लान्त्ग 

न्त्यून रहेको देन्त्खन्त्छ । गाउाँपान्त्लकासाँग न्त्वगत यर्थाक वषाहरुको तथयाांकको शीषाकगत ययसम्बन्त्ाी अन्त्भूलेख 

ब्यवन्त्स्थत देन्त्खदैन । यसले गदाा गाउाँपान्त्लकाको समग्र राजस्व प्रिेपणलाई यथाथाको नन्त्जक पुयााउन करठनाइ 

रहेको छ । गाउाँपान्त्लकाकाबाट प्राप् त तथयाांक अनसुार गाउाँपान्त्लकाले न्त्वगत य.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ 

मा सांकलन गरेको यय न्त्ववरण दहेाय अनुसार रहेको छः 

 

तान्त्लका 11: गााँउपान्त्लकाको ययको अवस्था 

(रु हजारमा) 

यय न्त्शषाक २०७६/७७ को यय २०७७/७८ को यय 

क) यन्त्तररक यय (एकमषु् ट यथाथा) २५९४ २९६२ 

ख) राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप् त यय (अनमुान्त्नत) ९५४१२ ९६३९० 

सांघीय सरकार (मु.अ.कर तथा अन्त्त शुल्क) ७५३०० ७४२६७ 

प्रदेश सरकारबाट (सवारी साान कर) २०११२ २२१२३ 

ग) अनदुान (यथाथा) २८५३६५ ४०००६८ 

सांघीय सरकार समानीकरण अनुदान १२४८०० १२६८०० 

सांघीय सरकारः सशता १४८७०० १९४७०० 

सांघीय सरकारः सपपुरक अनुदान     

सांघीय सरकारः न्त्वशेष अनुदान   २०००० 

सांघीय सरकारः अन्त्य अनुदान     

प्रदेश सरकारः समानीकरण अनुदान ९९६७ ९९९७ 

प्रदेश सरकारः शसता अनुदान १८८९ १५०७१ 

प्रदेश सरकार (समपुरक/न्त्वशषे) अनुदान   ३०००० 
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यय न्त्शषाक २०७६/७७ को यय २०७७/७८ को यय 

प्रदेश सरकारः न्त्वशषे अनुदान   ३५०० 

कुल जम्मा ३८३३६२ ४९९४२० 

 

गााँउपान्त्लकाको यर्थाक बषा २०७६/७७ र २०७७/७८ को राजश् व बाडफााँड र अनुदानको यथाथा ययको 

न्त्ववरण प्राप् त हुन नसकेकोले न्त्वगत २ बषाको अनुमान्त्नत यय सांरचना हेदाा कुल ययमा यन्त्तररक ययको 

न्त्हस्सा य. व. २०७६/७७ मा ०.७% र य.व. २०७७/७८ मा पन्त्न ०.६% देन्त्खन्त्छ । गाउाँपान्त्लकाको समग्र 

ययको प्रमुख स्रोतको रुपमा सांघीय सरकारबाट प्राप् त हुने राजश् व वााँडफााँड र अनुदान बापतको रकम नै 

रहेको देन्त्खन्त्छ । उल्लेन्त्खत तान्त्लका अनुसार गाउाँपान्त्लकाको समग्र ययको साराांश देहायअनुसार रहेको छः 
 

तान्त्लका 12: कुल ययमा गााँउपान्त्लकाको यन्त्तररक ययको योगदान 

(रु हजारमा) 

 ययको न्त्शषाक 
२०७६/७७  

यथाथा यय 
प्रन्त्तशत 

२०७७/७८ 

 अनमुान्त्नत यय 
प्रन्त्तशत 

क) यन्त्तररक यय २५९४ ०.७ २९६२ ०.६ 

ख) राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप् त यय ९५४१२ २४.९ ९६३९० १९.३ 

ग) अनुदान २८५३५६ ७४.४ ४०००६८ ८०.१ 

कुल ३८३३६२ १००.० ४९९४२० १००.० 

 

४.४ राजश् व पररचालनमा रहकेा सवालहरु 
 

दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको यन्त्तररक यय पररचालनमा नयााँ ब्यवस्था अनुसारको प्रशासन्त्नक िमता न्त्वकास 

गना यवश्यक देन्त्खन्त्छ । यन्त्तररक यय पररचालनमा देन्त्खएका सवालहरूलाई न्त्नम् नानुसार प्रस्तुत गररएको 

छः 

 

क) राजश् व प्रशासन 
 

राजस्व पररचालन िमता सुाार तथा राजस्वको स्रोत र याारहरू वृन्त्धि  गना गााँउपान्त्लकामा राजस्व शाखा 

वा एकाईमा यवश्यक दरबन्त्दी स्वीकृन्त्त तथा कमाचारी पदस्थापना गनुा यवश्यक देन्त्खन्त्छ । यसका साथै 

गााँउपान्त्लकाको राजस्व अन्त्ाकारको याारमा भूौन्त्तक सुन्त्वाा थप गने, कमाचारीहरुलाई िमता न्त्वकास 

तान्त्लम, प्रन्त्वन्त्ामा यााररत राजश् व अन्त्भूलेख तथा सूचना प्रणाली, सिम राजश् व शाखाको ्यतवस्था हुन 

यवश्यक छ । साथै वडा कायाालयहरुको समते िमता अन्त्भूबृन्त्धि  गरर वडा कायाालयहरु माफा त राजश् व 

सांकलनको ्यतवन्त्स्थत न्त्वदु्यतीय प्रणालीको स्थापना भूएमा राजश् व असुली प्रभूावकारी हुन सक् ने देन्त्खन्त्छ । 

वडा कायाालयहरुबाट असूल भूएको राजस्व गााँउपान्त्लकामा दान्त्खला गदाा एकमुष् ट दान्त्खला गने गदाा कुन 

शीषाकबाट उठेको राजस्व हो त्यसको लेखाङकन गना समस्या परेको देन्त्खन्त्छ । त्यसैले वडाबाट राजस्व बुझ्दा 

यर्थाक प्रशासन वा राजस्व शाखाले न्त्नम् न बमोन्त्जमको फाराममा न्त्ववरण भूना लगाई राजस्व प्रान्त्प् त गदाा 

न्त्हसाव न्त्मलान र अन्त्भूलेख गना स्पष् ट हुन ेदेन्त्खन्त्छ । यस्तो फाराम २ प्रन्त्त बनाई एक प्रन्त्त यर्थाक प्रशासन 

शाखा वा राजस्व शाखामा राख् ने र एक प्रन्त्त सम्वन्त्न्त्ात वडामा रकम बुझेको न्त्नस्सा सन्त्हत कफताा गनुा पछा । 
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राजस्व शाखा वा यर्थाक प्रशासन शाखाल ेयही फारामको याारमा शीषाकगत राजस्व खातामा यम्दानीको 

अन्त्भूलेख गनुा पछा र एक प्रन्त्त रकम बैंक दान्त्खला गने गोश् वारा भूौचरमा समेत समावेश गनुा पछा । 

 

दोरम्बा गााँउ कायापान्त्लकाको कायाालय 

दोरम्बा, रामेछाप 

वडाबाट सांकलन गररएको राजश् व बुझ् ने फाराम 

 राजश् व बुझ् ने वडा सन्त्चव वा कमाचारीको नामः  

वडा नः                                                                                  न्त्मन्त्तः 

न्त्स.स. 
कारटएको रन्त्सद 

नां 

रन्त्सद 

कारटएको न्त्मन्त्त 

राजश् वको 

शीषाक 

राजश् व बुझाउने ्यतन्त््त  

वा सांस्थाको नाम 

सांकलन गररएको 

राजश् व रकम 

            

            

जम्मा रन्त्सद सांख्याः                                             जम्मा रकमः 

जम्मा रकम अिरमाः 

रकम बुन्त्झन्त्लनेको दस्तखत र न्त्मन्त्तः 

 

ख) यन्त्तररक न्त्नयन्त्रण 
 

राजस्व असुलीका लान्त्ग जारी गररने रसीदको न्त्नयन्त्रण जरुरी हुन्त्छ । कन्त्त प्रन्त्त रसीद छपाई भूएको हो प्रमुख 

प्रशासककय अन्त्ाकृतबाट सबै प्रन्त्त प्रमान्त्णत गराई त्यसको जानकारी राजस्व शाखा र लेखा शाखामा सुरन्त्ित 

रहनु पदाछ । राजस्व शाखाले न्त्जन्त्सीफााँटबाट रन्त्सद एकमुष् ट न्त्नकासा न्त्लई सम्बन्त्न्त्ात वडामा सन्त्चवलाई वा 

अन्त्य कमाचारीलाई न्त्स.न. समेत प्रष् ट हुनेगरी न्त्नकासा गररनु पदाछ र रसीद न्त्नयन्त्रण खातामा अन्त्भूलेख 

रान्त्खनु पदाछ । त्यसको न्त्ववरण लेखा शाखामा समेत पठाइनु पदाछ । लेखा शाखाले सम्बन्त्न्त्ात कमाचारी वा 

वडा सन्त्चवबाट रकम दान्त्खला गररदा जारी भूएको रसीदको एक प्रन्त्त अाकट्टी सन्त्हत न्त्भूडाई रकम बुझ्ने गनुा 

पदाछ । सम्बन्त्न्त्ात कमाचारीले रकम दान्त्खला गदाा गााँउपान्त्लकाबाट जारी भूएको राजस्व शीषाकगत छुरट्टने 

फारममा राजस्व न्त्ववरण भूरी दान्त्खला गररनु पदाछ । य.ले.प. शाखाले समेत रसीद न्त्नयन्त्रण प्रकक्रयालाई 

सु्म रुपमा हेने गनुा पदाछ । यसरी प्राप् त रकमलाई गााँउपान्त्लकाको गोश्वारा खातामा शीषाक अनुसार चढाई 

मान्त्सक रुपमा प्रमान्त्णत गरर राजस्वको शीषाकगत प्रन्त्तवेदन पठाउने ्यतवस्था गररनु पदाछ । प्रन्त्तवेदन 

पठाउदा राजस्वको लेखा सूरमा (SUTRA) यााररत भूएर शीषाकगत रुपमा प्रष् ट गरी अनलाईन प्रन्त्तवेदन 

पठाउने प्रणाली अवलम्बन गररनु पदाछ । 

 

ग) यन्त्तररक यय पररचालन नीन्त्त तथा कायान्त्वन्त्ा 
 

गााँउपान्त्लकाले यय पररचालन सम्बन्त्ाी नीन्त्त तथा मुख्य यय शीषाकहरूवाट यय सांकलन गने कायान्त्वन्त्ा 

तयार गरी वडा सन्त्मन्त्तहरूलाई समेत उपलब्ा गराउनु पदाछ । यसमा यय सांकलन गने न्त्वन्त्ा, प्रन्त्तवेदन 

बुझाउने ढााँचा, नगद दान्त्खला सम्बन्त्ाी ्यतवस्था, अनुगमन जस्ता न्त्वषयवस्तु पदाछन ्। 

 

घ) यर्थाक न्त्वायेकमा साुार 

 

गााँउपान्त्लकाले यर्थाक न्त्वाेयक २०७७ तजुामा गरी स्वीकृत गरेको छ तर सो न्त्वाेयकलाई अन्त्तर सरकारी 

न्त्वत्त ्यतवस्थापन ऐन २०७४ वमोन्त्जम सुाार गरी ्यतवहाररक तथा वस्तुपरक बनाउनुपने देन्त्खन्त्छ । तर 
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न्त्वाेयको दफा १ मा सांन्त्िप् त नाम र प्रारम्भूमा यस ऐनको नाम “यर्थाक ऐन” लेन्त्खएको छ । यर्थाक 

न्त्वाेयकमा यस्ता ाेरै प्रान्त्वन्त्ाक रुटीहरु समेत रहेकोले यसलाई सच्याउनु पने छ । यर्थाक न्त्वाेयकमा सवारी 

करको ्यतवस्था गररएको तर अनुसूचीमा सवारी करको दर तोककएको छैन । गाउाँपान्त्लकाको जे.सी.बी. तथा 

अन्त्य यन्त्रउपकरण जस्ता सम्पन्त्त्तको भूाडा दर न्त्वाेकमा उल्लेख नभूएको हुाँदा न्त्यनीहरुलाई न्त्वाेयकमा 

समावेश गनुापने देन्त्खन्त्छ । यस्तै, पररवर्तात ्यतवस्था अनुसार सवै जग्गा जमीनमा सम्पन्त्त्त कर लगाउन नपाइने 

भूएकाले सम्पन्त्त्त कर लगाउन यर्थाक न्त्वाेयकलाई सोहीअनुसार पररमाजान गनुापनेछ । त्यस्तै केन्त्ह करका 

न्त्शषाकहरु पन्त्न सुाार गनुापने देन्त्खन्त्छ । गााँउपान्त्लकाको ाेरै िेरहरु ग्रान्त्मण भेूगमा पदाछन । त्यसैले गााँउ, 

बजार तथा राजमागा यसपासको िेरमा जमीनको मूल्य र उपयोन्त्गतामा ्यतापक अन्त्तर हुने भूएकोले 

जमीनको उत्पादन, उपयोन्त्गता र सडक पहाँचको याारमा कर न्त्लने प्रणालीको न्त्वकास हुन सकेमा कर पन्त्न 

बढी सांकलन हुने र बढी वै्ान्त्नक समेत हुने देन्त्खन्त्छ । 

 

ङ) राजस्वका दर न्त्नााारण तथा प्रचार प्रसार 
 

गााँउपान्त्लकाले राजश् वको दर न्त्नााारण गदाा समान स्तरका करदाताहरुलाई समान ्यतवहार हुने गरी तथा 

समान तहका स्थानीय सरकार वीच न्त्यून अन्त्तर हुने न्त्वषयमा ध्यान कदन यवश्यक हुन्त्छ । स्थानीय करका 

याारहरु पयााप् त राजस्व सांकलन गना सककने खालको हुनु पदाछ । अथाात सांकन्त्लत राजश् व भून्त्दा सांकलन गदाा 

लाग् ने खचा बढी हुने खालको हुनु हुाँदैन । साथै स्थानीय उत्पादनका याारमा दर न्त्नााारण गदाा करदातालाई 

पन्त्न मकाा नपने र गााँउपान्त्लकालाई पन्त्न राजश् व प्राप् त सहज रुपमा हुन ेहुन्त्छ । घरजग्गा रन्त्जष् रेशन दस्तुर 

अन्त्तगात मालपोतको मूल्याांकन र स्थानीय चलनचल्तीको रकम ज्यादै फरक भूएका सो पररमाजानका लान्त्ग 

पहल गदाा राजश् वमा बृन्त्धि  हुन ेअवस्था न्त्सजाना हुन्त्छ । गााँउपान्त्लकाले हालको कानुनी ्यतवस्था अनुसार 

राजस्व सांकलनका लान्त्ग दर न्त्नााारण गरी त्यसको प्रचार प्रसार गना यवश्यक देन्त्खन्त्छ । त्यसैगरी 

करदातालाई यफूले न्त्तनुापने रकम र न्त्शषाक सम्वन्त्ाी जानकारी उपलब्ा गराउन कर न्त्शिा कायाक्रम सांचालन 

गनुापने हुन्त्छ । यसका अन्त्तरर्त  समयमा राजस्व नन्त्तरेमा दण्ड जररवाना लाग् ने तथा ाेरै राजश् व न्त्तने 

करदाताहरुलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गने प्रणालीको बारेमा यवश्यक प्रचार प्रसार गनुा पदाछ । 

 

च) अन्त्भूलखे ्यतवस्थापन 
 

यन्त्तररक ययको अन्त्ाकतम पररचालनका लान्त्ग यसका याारहरूको अन्त्भूलेख अद्यावन्त्ाक हुनु जरुरी छ । 

गााँउपान्त्लकालाई प्राप् त राजस्वका अन्त्ाकारसाँग सम्बन्त्न्त्ात ्यतन्त््त गत सम्पन्त्त्तहरू, ्यतापार ्यतवसायहरू, सवेा 

सुन्त्वााहरू यकदको अन्त्भूलेख तयारी तथा अद्यावन्त्ाक गना यवश्यक रहेको छ । अद्यावन्त्ाक अन्त्भूलेख न्त्बना 

राजस्व सम्बन्त्ाी नीन्त्त न्त्नााारण, प्रिेपण, असुली ्यतवस्थाको अनगुमन प्रभूावकारी हुन सक्दैन । 

गााँउपान्त्लकाका सम्भूा्यत राजश् का स्रोतहरु (कर, शुल्क तथा दस्तुर) को पन्त्हचान गरी दायरा फराककलो 

बनाउने तथा दर न्त्नााारण गरी सामन्त्यक रुपमा यस्तो दरलाई अद्यावन्त्ाक गद ैजानुपदाछ । गााँउपान्त्लकाबाट 

राजश् वका नयााँ स्रोतहरु पन्त्हचान तथा कायाान्त्वयनका लान्त्ग यवश्यक लगानी तथा प्राथन्त्मकीकरणका 

याारमा अध्ययन, अनुसन्त्ाान तथा सम्भूावना न्त्वश् लेषण गदै नयााँ स्रोतहरुको पन्त्हचान र पररचालन तथा 

बतामान स्रोतहरुको दायरा न्त्वस्तार गदै यन्त्तररक राजश् वलाई कदगो बनाउन यवश्यक हुन्त्छ । यस कायाको 

लान्त्ग दि जनशन्त््त को ्यतवस्थापन र जनताको सहयोग अपररहाया हुन्त्छ । 
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छ) समन्त्वय सांयन्त्र 
 

राजस्व पररचालन नीन्त्त न्त्नमााण, शुल्क तथा दस्तुरको दर न्त्नााारण, राजस्व सांकलन न्त्वन्त्ा न्त्नााारण जस्ता 

कायामा यन्त्तररक तथा वाह् य न्त्नकायहरूसांग समन्त्वय अपररहाया हुन्त्छ । यसका लान्त्ग राजस्वका याार 

न्त्नााारण तथा दरहरूमा पररमाजानका लान्त्ग राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तको भूून्त्मकालाई अझै प्रभूावकारी बनाउनु 

पदाछ । यय सांकलनमा वडा सन्त्मन्त्तको भूून्त्मकालाई स्पष् ट ्यताख्या गरी वडा र राजस्व शाखान्त्बच न्त्नरन्त्तर 

समन्त्वय हुन जरुरी देन्त्खन्त्छ । त्यसैगरी राजस्व बााँडफााँट सम्बन्त्ामा केन्त्र, प्रदेश तथा अन्त्य स्थानीय तहहरूसांग 

समन्त्वय गना यवश्यक पहल गनुापने देन्त्खन्त्छ । राजश् व प्रशासनलाई प्रभूावकारी वनाउन न्त्नवाान्त्चत नेतृत्वले 

न्त्नयन्त्मत अनुगमन र छलफल गनुापदाछ । साथै स्थानीय करदाता केन्त्न्त्रत समुदायहरुसाँग छलफल गरी नयााँ 

करका न्त्शषाकहरु कायाान्त्वयनमा ल्याउनु पदाछ । 

 

ज) चहुावट न्त्नयन्त्रण, पारदर्शाता र जवाफदेन्त्हता 

 

ययको सांकलन अवस्थाको अनुगमन गरी राजस्व चुहावट भूएको पाइएमा त्यसलाई न्त्नयन्त्रण गना तत्काल 

यवश्यक काया गनुा पदाछ । गााँउपान्त्लकाले यय ्यतयको न्त्ववरण, यन्त्तररक र अन्त्न्त्तम लेखा प्रन्त्तवेदन यवन्त्ाक 

रूपमा प्रकाशमा ल्याउनु, करदातासाँग न्त्नरन्त्तर सांवाद गनुा, सूचना प्रन्त्वन्त्ा तथा सामान्त्जक न्त्मन्त्डयामाफा त् 

राजस्व र करबाट प्राप् त ययलाई के के न्त्शषाकमा खचा गररयो भून्त् ने न्त्ववरणबारे नागररक तथा 

सरोकारवालालाई जानकारी गराउनु यस कदशातफा को केही सकारात्मक प्रयासहरू हुन सक्दछन ्। 

 

झ) समावने्त्शता तथा सहभूान्त्गता अन्त्भूबनृ्त्धि  
 

कर प्रणालीको न्त्वकास गदाा करको दायरा फराककलो बनाउन र न्त्पछन्त्डएका जनताहरुलाई पन्त्न समेट्न गररव, 

न्त्वपन्त् न, एकल मन्त्हला, अपाङ्गता भूएका र जोन्त्खममा परेका ्यतन्त््त हरुको लान्त्ग उपयु्त  ्यतवसान्त्यक तथा 

प्रान्त्वन्त्ाक सीप न्त्वकास गरी न्त्नजहरुबाट सांचालन गररने उद्यम ्यतवसायमा न्त्वन्त्भून्त् न सहुन्त्लयत तथा छुट 

सुन्त्बााको ्यतवस्था गरी प्रोत्साहन गने नीन्त्त न्त्लनु महत्वपूणा हुन्त्छ । 
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पररच्छेद - पााँचः राजश् व साुार कायायोजना 
 

यस पररच्छेदमा प्राथन्त्मक तथा न्त्द्वन्त्तय स्रोतहरुबाट प्राप् त न्त्वन्त्भून्त् न तथयाङ्क तथा सूचाना न्त्वश् लषेणका 

याारमा गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुाार कायायोजना प्रस्तुत गररएको छ । यस कायायोजनालाई गााँउ 

कायापान्त्लकाबाट स्वीकृत गरी कायाान्त्वयनमा ल्याउने न्त्वश् वासस न्त्लईएको छ । 
 

५.१ राजश् व साुार कायायोजना 
 

गााँउपान्त्लकाले राजश् व सुाारका लान्त्ग न्त्लन ेरणनीन्त्त, कायानीन्त्त र कायायोजनाहरु न्त्नम् न वमोन्त्जम रहेका 

छनः 
 

५.१.१ प्रभूावकारी राजश् व सांकलनका रणनीन्त्त तथा कायानीन्त्त 
 

दोरम्बा गााँउपान्त्लकामा राजश् व सांकलनमा खासगरी रयाकमा गैसकेको र रयाकमा लानुपने गरी दईु 

ककन्त्समका अवस्थाहरु छन् । परम्परादेन्त्ख चल्दै यएका राजश् वहरु रयाकमा छन् भूने नयााँ राजश् वका 

स्रोतहरुमा जनतालाई वानी पाना थप पहल गना यवश्यक रहेको छ । सान्त्वकका ६वटा गान्त्वसहरु न्त्मलाएर 

गठन गररएको यस गााँउपान्त्लकामा न्त्वद्यमान कानुन प्रदत्त केही राजश् व अन्त्ाकारहरु हालसम्म प्रयोगमा 

ल्याउन सककएको छैन । गााँउपान्त्लकाका कानुनहरु पन्त्न समय अनुकुल पररमाजान एवां सांशोान गनुापदाछ । यी 

तथयहरुलाई समेत मध्यनजर राखी यन्त्तररक राजश् व पररचालन सम्बन्त्ामा देहाय अनुसारका रणनीन्त्त तथा 

कायानीन्त्तहरु अवलम्बन गना सुझाव गररएको छ । 
 

क) राजश् व सम्बन्त्ाी कानुनी ्यतवस्थामा सुाार गरी यन्त्तररक ययको दायरा फराककलो बनाउने । 

ख) राजश् व प्रशासनको सांस्थागत सुदढृीकरण गरी ्यतवन्त्स्थत बनाउने । 

ग) राजश् व प्रणालीलाई सरल, सहज र करदाता मैरी बनाउने । 

घ) समन्त्वय र सहकायाको अन्त्भूवृन्त्धि  गररने । 
 

तान्त्लका 13: राजश् व सुाार सम्बन्त्ाी रणनीन्त्त र कायानीन्त्त 

रणनीन्त्त कायानीन्त्त 

1) राजश् व सम्बन्त्ाी 

कानुनी 

्यतवस्थामा सुाार 

गरी यन्त्तररक 

ययको दायरा 

फराककलो 

बनाउने । 

1) गााँउपान्त्लकामा राजश् वसाँग सम्बन्त्न्त्ात यवश्यक ऐन तथा न्त्नयमहरु तजुामाका 

साथै तजुामा भूइसकेका ऐन न्त्नयमलाई सुाार गरी अझ बढी ्यतवहाररक 

बनाउदै लन्त्गनेछ । 
2) कर तथा सेवा शुल्कलाई सम्बन्त्न्त्ात करदाता एवां न्त्वषय िेरसाँग यबधि  

गराउदै गााँउपान्त्लका तथा न्त्नजीिेरबाट थप लगानी गना प्रोत्सान्त्हत गररनेछ। 
3) कर, शुल्क, सेवा शुल्क यकदको दर तथा दायरा न्त्नााारण गदाा न्त्नजी िेर तथा 

सरोकारवालाहरुसाँग परामशा गने पधि न्त्तको सांस्थागत न्त्वकास गररनेछ । 
4) जनताको कर न्त्तने तथा करको भूार बहन िमता न्त्वश् लेषणका याारमा कर 

नीन्त्तलाई न्त्ववेकसम्मत र प्रगन्त्तशील बनाइने छ । 
5) थप राजशवका स्रोतको सम्भूा्यतता अध्ययन गरी सम्भूा्यत थप स्रोत 

पन्त्हचानका साथै बतामान राजश् व स्रोतको दायरा बृन्त्धि  गना यसको यककन 
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रणनीन्त्त कायानीन्त्त 
तथयाङ्क सांकलन गरी सम्भूा्यतताका याारमा समय सापेि रुपमा 

करदाताहरुको सांख्या बढाउदै लन्त्गनेछ । 
6) राजश् वको स्रोत बृन्त्धि  गने पूाँजी लगानीको सम्भूा्यतता अध्ययन गररनेछ । 
7) सम्पन्त्त्त मूल्याांकन सम्वन्त्ाी न्त्सफाररसलाई न्त्नन्त्श् चत याार र मापदण्डमा 

यवधि  गरी एकरुपता कायम गररने छ । 
8) यन्त्तररक राजश् वका न्त्वन्त्भून्त् न स्रोतहरुबारे सम्भूावना अध्ययन, पन्त्हचान, 

स्रोतहरुको यककन तथयाङ्क, सूचना सांकलन गना कायादलहरु बनाई वडागत 

रुपमा पररचालन गररनेछ । 
9) करका स्रोत अनुसारका तथयाङ्क हरेक वषा अद्यावन्त्ाक गररनेछ । 
10) गााँउपान्त्लकामा पयाटन प्रवद्वान गना पूवाााारहरुको न्त्वकास गररनेछ  
11) पयाटन न्त्वकासको लान्त्ग यस गााँउपान्त्लकामा रहकेा ाार्माक/सााँस्कृन्त्त ारोहर 

तथा प्राकृन्त्तक सांपदाको सांरिण तथा न्त्वकास गना न्त्नजी िेरसाँग साझेदारीको 

समेत पहल गररनेछ । 
12) पूवाााार उपयोग दस्तुर, घर बहाल कर, ्यतवसाय कर जस्ता स्रोत पररचालन 

गना दर न्त्नााारण गदाा न्त्छमेकी स्थानीय तहहरु, न्त्नजी िेर र करदातासाँग 

समेत छलफल तथा सहकाया गररनेछ । 
13) न्त्नयन्त्मत एवां बढी कर न्त्तने करदातालाई सम्मान र पुरस्कत गररनेछ । 
14) समयमा कर न्त्तने करदातालाई प्रोत्साहन तथा बक्यौता राख् ने करदातालाई 

जररवाना लगाइने छ । 

2) राजश् व 

प्रशासनको 

सांस्थागत 

सुदढृीकरण गरी 

्यतवन्त्स्थत 

बनाउने । 

1) गााँउपान्त्लकाको समग्र राजश् व पररचालन सम्बन्त्ाी नीन्त्तहरुलाई कायाान्त्वयन 

गना राजश् व शाखाको सुदढृीकरण गरी िमताबृन्त्धि  गररनेछ । 
2) गााँउपान्त्लकाको राजश् व शाखामा स्वीकृत सांगठन सांरचना अनुसारको 

दरबन्त्दी पूर्ता गररनेछ । 
3) स्थानीय राजश् व परामशा सन्त्मन्त्त तथा राजश् व शाखा र वडा कायाालयका 

कमाचारीहरुको िमता अन्त्भूबृन्त्धि  गररनेछ । 
4) राजश् व शाखाका लान्त्ग यवश्यक उपकरण, स्टवेयर यकदको प्रबन्त्ा न्त्मलाई 

क्रमसः वडा कायाालयहरुसाँग सूचना सांजालमा जोड्दै लन्त्गने छ ।  
5) स्थानीय करबारे सवासााारणलाई जानकारी गराउने करदाता न्त्शिा तथा 

सचेतना कायाक्रम समुदाय/टोल एवां वडास्तरमा सांचालन गररनेछ । 
6) प्रादेन्त्शक तथा न्त्जल्लाका अन्त्य स्थानीय तहसाँग राजश् व पररचालन बारे ्ान-

सीप, अनुभूव यदान-प्रदान र अन्त्तरकक्रया गररनेछ । 
7) राजश् व लेखापालनलाई कम्प्यूटरकृत गररनेछ र न्त्वदु्यतीय माध्यमबाट नै 

राजश् वको प्रन्त्तवेदन र फााँटबारी बनाइने छ । 
8) राजशव सम्वन्त्ाी यन्त्तररक न्त्नयन्त्रणको ्यतवस्थाको लान्त्ग राजस्व रन्त्सद 

न्त्नयन्त्रण खाता रान्त्खने छ र प्रत्येक वडाबाट मान्त्सक रुपमा स्रोत खुल्नेगरी 

राजस्वको प्रन्त्तवेदन न्त्लने प्रणाली अवलम्बन गररने छ । 
3) राजश् व कर 

प्रणालीलाई 

सरल, सहज 

करदाता मैरी, 

पारदशी र 

समावेशी बनाउने 

1) कर सांकलनमा यथासम्भूव न्त्नजी िेर, उपभूो्त ा सन्त्मन्त्त एवां सहकारी 

सांस्थाहरुसाँग सहकाया गररनेछ । 
2) कर प्रशासनलाई पारदशी गराउन कर सम्बन्त्ाी सूचनाहरुमा नागररकहरुको 

पहुाँच पु याइनेछ । 



दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुाार कायायोजना, २०७८ (अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवेदन) 

   पेज | 36  

 

रणनीन्त्त कायानीन्त्त 
3) कर/राजश् व सूचना सम्बन्त्ाी प्रन्त्तवेदनहरु अाावार्षाक एवां वार्षाक रुपमा 

गााँउपान्त्लकाको वेभूसाईटमा रान्त्खने छ । साथै यस्तो सूचनाहरु गााँउपान्त्लका 

तथा वडा कायाालयको सूचना पाटीमा टााँस गने ्यतवस्था न्त्मलाइने छ । 
4) करदाता न्त्शिा र कर सम्वन्त्ाी जनचेतनामूलक कायाक्रमहरु सांचालन गररने 

छ । 
5) मन्त्हला, अपाांगता भूएका ्यतन्त््त  तथा गररब तथा कमजोर यर्थाक अवस्थाका 

स्थानीय ्यतवसायी तथा घरमूलीहरुलाई करमा न्त्वशेष छुटको ्यतवस्था 

न्त्मलाईने छ । 
6) कर सांकलन प्रकक्रयालाई सहज बनाउन बैंक तथा न्त्वदु्यतीय माध्यमबाट कर 

भुू्त ानी गने प्रणालीको न्त्वकास गररनेछ । 

4) समन्त्वय र 

सहकायालाई 

प्रोत्साहन गन े

1) पयाटन शुल्क तथा ढुांगा, न्त्गट्टी, बालुवा, माटो जस्ता प्राकृन्त्तक स्रोतको 

उत्खनन्, न्त्वक्री तथा बजार ्यतवस्थाका सम्बन्त्ामा न्त्छमेकका अन्त्य 

पान्त्लकाहरुसाँग समेत समन्त्वय तथा सहकाया गररनेछ । 
2) बान्त्झएका नीन्त्तगत ्यतवस्था सांशोानका लान्त्ग यवश्यक समन्त्वय गररनेछ । 
3) कर सांकलनमा यथासम्भूव न्त्नजी िेर, उपभूो्त ा सन्त्मन्त्त एवां सहकारी 

सांस्थासाँग सहकाया गररनेछ । 
4) राजश् वसांग सम्बन्त्न्त्ात न्त्वषयमा प्रदेश सरकार तथा न्त्जल्ला समन्त्वय 

सन्त्मन्त्तसाँग न्त्नयन्त्मत अन्त्तरकक्रया गररनेछ । यसैगरी अन्त्य न्त्छमेकी स्थानीय 

तहहरुसांग समन्त्वय वैठक ययोजना गरी राजश् व सांकलनका सवालहरुबारे 

छलफल तथा समन्त्वय गररनेछ । 
5) राजश् व प्रशासनलाई प्रभूावकारी बनाउन प्रदेश सरकार तथा न्त्जल्ला समन्त्वय 

सन्त्मन्त्तसाँगको सहकाया तथा समन्त्वयमा जोड कदइनेछ । 
 

५.१.२ राजश् व साुार कायायोजना 
 

क) राजश् व प्रशासन साुार योजना 
 

तान्त्लका 14: राजश् व प्रशासन सुाार योजना 

क्र.स. साुारको लान्त्ग गनुापन ेकायाहरु समयावन्त्ा न्त्जम्मवेारी 

१ कानुनी तथा नीन्त्तगत ्यतवस्था   

१.१ 
राजश् व परामशा सन्त्मन्त्तको मान्त्सक वठैक 

गरी भूून्त्मकालाई प्रभूावकारी बनाउने 
२०७८ श्रावण देखी राजश् व परामशा सन्त्मन्त्त 

१.२ 

यर्थाक न्त्वाेयक पररमाजान गरर लागू गन े
 हालको राजश् व अन्त्ाकारका सांभूा्यत 

न्त्शषाकहरु अनुसार न्त्शषाक हेरफेर गने  
 न्त्बषेश गरी करको दर र दायरा 

समयाअनुकुल बनाउन े
 सबै करहरुमा छुट तथा जरीवानाको 

्यतवस्था गन े
 राजश् व सांकलन प्रकृया प्रष् ट गन े

२०७९ असार 

मसान्त्त सम्म 

राजश् व परामशा सन्त्मन्त्त, 

गााँउ सभूा, प्रप्रअ 
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क्र.स. साुारको लान्त्ग गनुापन ेकायाहरु समयावन्त्ा न्त्जम्मवेारी 
 ्यतवहारमा नदेन्त्खएका, लागू हुन 

नसक् न ेतथा सांघीय कानुनसांग बााँन्त्झने 

प्रावाानहरु हटाउने 
 राजश्व असुलीको ्यतवस्थासांगै दण्ड, 

जररवाना तथा पुरस्कारको ्यतवस्था 

गन े

१.३ 
राजश् व सम्बन्त्ाी स्पष् ट कायान्त्वन्त्ा तजुामा 

गरी लागू गन े

२०७९ असार 

मसान्त्त सम्म 

गााँउ कायापान्त्लका 

२ सांकलन प्रकृयामा साुार   

२.१ 
करका न्त्बषयमा जानकारी गराउनका 

लान्त्ग वडाहरुमा करदाता न्त्शिा कायाक्रम 

सांचालन गन े

चौमान्त्सक रुपमा राजश् व शाखा तथा प्रमुख 

प्रशासककय अन्त्ाकृत 

२.२ 
सबै करहरुको तथयाङ्क सांकलन गरी 

कम्प्युटर प्रणालीमा अद्यावन्त्ाक गन े

२०७९ असार 

मसान्त्त सम्म 

राजश् व शाखा तथा वडा 

कायाालयहरु, प्रप्रअ 

२.३ 
ाेरै कर न्त्तने करदाताहरुलाई सम्मान र 

पुरस्कृत गने 

बार्षाक रुपमा गााँउसभूा 

२.४ 
मुख्य करहरु एकैपटक असुल गनेगरी 

एकद्वार कर सांकलन प्रणान्त्लको शुरुवात 

गने 

यगामी यर्थाक बषा 

२०७८/७९ देन्त्ख 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ तथा 

गााँउ कायापान्त्लका 

२.५ 
न्त्वन्त्त्तय सांस्थासांग समन्त्वय गरी बैंककङ 

प्रणालीबाटै कर सांकलन गने ्यतवस्था गन े

यगामी यर्थाक बषा 

२०७८/७९ देन्त्ख 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ तथा 

गााँउ कायापान्त्लका 

३ सांस्थागत ्यतवस्था तथा अन्त्य   

३.१ 

राजश् व उप-शाखाको ्यतवस्था गरी गााँउ 

सभूाबाट न्त्स्वकृत दरबन्त्दीका याारमा 

कमाचारी न्त्नयु्त  गने 

२०७८ माघ मसान्त्त 

सम्म 

गाउाँ  कायापान्त्लका तथा 

प्रमुख प्रशासककय अन्त्ाकृत 

३.२ 

वडा कायाालयहरुमा समेत राजश् व 

प्रशासनका लान्त्ग कमाचारीहरुलाई 

न्त्जम्मेवारी ककटान गरी न्त्नयन्त्मत 

अनुगमन गन े

२०७९ असार 

मसान्त्त सम्म 

गााँउ कायापान्त्लका तथा 

प्रमुख प्रशासककय अन्त्ाकृत 

३.३ 

जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ा तथा कमाचारीहरुका लान्त्ग 

राजश् व सम्बन्त्ाी तान्त्लम तथा 

अन्त्भूमुखीकरण कायाक्रम सांचालन गन े

बषामा १ पटक प्रमुख प्रशासककय अन्त्ाकृत 

तथा राजश् व शाखा 

३.४ 

राजश् व सांकलन अवस्थाको यवन्त्ाक 

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गने तथा 

यम्दानी खचाको न्त्ववरण सावाजन्त्नक गन े

चौमान्त्सक रुपमा राजश् व परामशा सन्त्मन्त्त 

तथा प्रमुख प्रशासककय 

अन्त्ाकृत 

३.५ 

गााँउपान्त्लकाको स्वान्त्मत्त तथा हक 

भूोगमा रहेका जग्गा तथा भूवनहरुको 

न्त्ववरण सांकलन गरी प्रमाण सन्त्हत 

्यतवन्त्स्थत रुपमा अन्त्भूलेख राख् ने तथा 

न्त्समाना छुट्याउने 

२०७९ असार 

मसान्त्त सम्म 

प्रान्त्वन्त्ाक शाखा, प्रप्रअ 
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क्र.स. साुारको लान्त्ग गनुापन ेकायाहरु समयावन्त्ा न्त्जम्मवेारी 

३.६ 

यन्त्तररक र अन्त्न्त्तम लेखा परीिण, 

सामान्त्जक लेखापरीिण प्रन्त्तवेदनहरु, 

बार्षाक यय ्यतयमा न्त्ववरणहरु 

गााँउपान्त्लकाको वेभूसाईट माफा त 

सावाजन्त्नक गन े

२०७८ श्रावण प्रमुख प्रशासककय अन्त्ाकृत, 

राजश् व शाखा, यर्थाक 

प्रशासन शाखा 

३.७ 

यर्थाक प्रशासन शाखा अन्त्तगात राजश् व 

उपशाखालाई स्रोत साान सम्पन्त् न 

बनाउने 

२०७९ असार सम्म गााँउ कायापान्त्लका 

 

ख) कर राजश् व साुार योजना 
 

तान्त्लका 15: कर राजश् व सुाार योजना 

क्र.स. साुारको लान्त्ग गनुापन ेकायाहरु समयावन्त्ा न्त्जम्मवेारी 

१ सम्पन्त्त कर   

१.१ 
सम्पन्त्त कर ्यतवस्था कायान्त्वन्त्ा तजुामा गरी 

पाररत गने  
२०७८ फागुन 

सम्म 
राजश् व परामशा 

सन्त्मन्त्त र प्रप्रअ 

१.२ 
सम्पन्त्त्त करलाई थप स्पष्ट गना सांघीय कानुनको 

भूावना अनुसार यर्थाक न्त्वाेयक पररमाजान गन े

२०७९ असार 

मसान्त्त सम्म 

राजश् व परामशा 

सन्त्मन्त्त र गााँउसभूा 

१.३ 

सम्पत्ती करबारे सब ैवडामा जनचेतना कायाक्रम 

सांचालन गन े

२०७८ कार्ताक 

देन्त्ख न्त्नरन्त्तर 

यर्थाक प्रशासन शाखा 

तथा वडा कायाालय, 
राजस्व परामशा 

सन्त्मन्त्त 

१.४ 

सम्पत्ती कर लगायत अन्त्य करहरुको लान्त्ग 

एकककृत स्ट्वेयर खरीद तथा सो सम्बन्त्ाी 

तान्त्लमको ्यतवस्था गने  

२०७८ कार्ताक गाउाँ  कायापान्त्लका, 
प्रमुख प्रशासकीय 

अन्त्ाकृत 

१.५ 

सम्पन्त्त्त कर प्रशासनका लान्त्ग थप भूौन्त्तक 

सामग्रीहरुको ्यतवस्था गने (वडा कायालयमा)  

२०७९ असार 

मसान्त्त सम्म 

गाउाँ  कायापान्त्लका, 
प्रमुख प्रशासकीय 

अन्त्ाकृत 

१.६ 
सम्पन्त्त कर प्रशासनमा GIS Mapping Tools 
लाई समेतमा प्रयोगमा ल्याउने 

२०७९ असार 

मसान्त्त सम्म 

प्रान्त्वन्त्ाक शाखा र 

प्रप्रअ 

२ भूून्त्मकर/मालपोत   

१.१ 

जग्गाको वर्गाकरण अनुसार राजमागासाँग र मुख्य 

सडकमा जोन्त्डएका ककत्ताको न्त्ववरण सांकलन 

गने 

२०७९ असोज 

मसान्त्त सम्म 

यर्थाक प्रशासन शाखा 

र वडा कायाालय 

१.२ 
मालपोत कायाालयहरुबाट जग्गाको नयााँ लगत 

र मूल्याांकन दर प्राप्त गने   

२०७९ असार 

मसान्त्त सम्म 

प्रमुख प्रशासकीय 

अन्त्ाकृत र अध्यि 

१.३ 
जग्गाको उपयोग अनुसार पूनःवर्गाकरण गना 

वडा र टोल समहूहरुसाँग परामशा गन े

२०७८ फागुन 

सम्म 

राजश् व परामशा 

सन्त्मन्त्त 

३ घरजग्गा वहाल कर   

३.१ 
वहालमा भूएका घरजग्गाको लगत सांकलन गरी 

अद्यावन्त्ाक गने र सम्पन्त्त्त करसांग यवधि  गने । 

२०७९ असार सम्म राजश् व शाखा, वडा 

कायाालय, प्रप्रअ 



दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुाार कायायोजना, २०७८ (अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवेदन) 

   पेज | 39  

 

क्र.स. साुारको लान्त्ग गनुापन ेकायाहरु समयावन्त्ा न्त्जम्मवेारी 

३.२ 
घर तथा जग्गा ान्त्न र वहालवालाहरू न्त्बचको 

वहाल सम्झौता अन्त्नवाया गने । 

२०७८ मांन्त्सर सम्म राजश् व शाखा, गााँउ 

कायापान्त्लका, प्रप्रअ 

३.३ 

घरजग्गा वहाल रकम मूल्याांकन गना सांरचनाको 

प्रकार र स्थानको याारमा प्रन्त्त वगाकफटका 

दरले वहाल मूल्य न्त्नााारण गने र सो वमोन्त्जम 

वहाल रकम न्त्नााारण गरी कर सांकलन गने । 

२०७९ असार सम्म राजश् व शाखा र गाँउ 

कायापान्त्लका 

३.४ 
घरजग्गा वहाल कर सांकलन कायान्त्वन्त्ा तजुामा 

गने । 

२०७९ असार सम्म गााँउ कायापान्त्लका र 

प्रप्रअ 

४ ्यतवसाय कर   

४.१ 

्यतवसाय दताा तथा नवीकरण सम्बन्त्न्त्ा 

प्रणालीलाई ्यतवन्त्स्थत गना ्यतवसाय कर 

्यतवस्थापन कायान्त्वन्त्ा तजुामा गरी कायाान्त्वयन 

गने  

२०७९ असार 

मसान्त्त सम्म 

राजश् व परामशा 

सन्त्मन्त्त र प्रप्रअ 

४.२ 

्यतवसायीका प्रन्त्तन्त्नन्त्ाहरूसांग समन्त्वय गरर 

्यतवसायमा भूएको लगानी तथा कारोवारको 

याारमा ्यतवसायको वगीकरण गने । 

२०७९ जेष् ठ 

मसान्त्त सम्म 
 

राजश् व परामशा 

सन्त्मन्त्त, 

गााँउकायापान्त्लका र 

प्रप्रअ 

४.३ 

्यतवसाय करको दरलाई वर्गाकरणको याारमा 

पुनरावलोकन गरर यर्थाक न्त्वाेयकमा समावेश 

गने । 

२०७९ असार 

मसान्त्त सम्म 

राजश् व परामशा 

सन्त्मन्त्त र गााँउसभूा 

४.४ 

्यतवसाय सांचालनको लान्त्ग गााँउपान्त्लकाको 

इजाजत न्त्लनुपने ब्यवस्था अन्त्नवाया गरर ्यतापक 

प्रचार प्रसार गने । 

२०७८ श्रावण 

देन्त्ख 
 

राजस्व शाखा र वडा 

कायाालय 
 

४.५ 

उद्योग वान्त्णज्य सांघ, यन्त्तररक राजस्व 

कायाालय, घरेलु कायाालय तथा अन्त्य मुख्य 

सरोकारवालासाँग गााँउपान्त्लकाले समन्त्वय र 

न्त्नयन्त्मत अन्त्तरकक्रया गने । 

२०७८ श्रावण 

देन्त्ख न्त्नरन्त्तर 

गााँउ कायापान्त्लका 

४.६ 
राजस्व शाखामा असुली अन्त्भूलेख अद्यावन्त्ाक 

गने । 

२०७९ श्रावण १ 

देन्त्ख 

राजश् व शाखा  

४.७ 

्यतवसायको तथयाांक/लगत, ्यतवसाय करको दर 

तथा सांकलनको अवस्था सम्बन्त्ाी अनुगमन तथा 

मुल्याांकन गने । 

चौमान्त्सक रुपमा 
 

राजस्व परामशा 

सन्त्मन्त्त र गााँउ 

कायापान्त्लका 

४.८ 

्यतवासाय दताा तथा कर सांकलनका लान्त्ग 

यवन्त्ाक रुपमा घुन्त्म्त न्त्शन्त्वर सांचालन गन े

२०७८ श्रावण  

देन्त्ख रैमान्त्सक 

रुपमा 

यर्थाक प्रशासन शाखा 

र वडा कायाालयहरु 

४.९ 
्यतवसाय कर सम्बन्त्ामा यर्थाक ऐनमा दण्ड र 

पुरस्कारको ्यतवस्था गने । 

२०७९ असोज 

देन्त्ख 

गााँउसभूा 
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ग) गरै कर राजश् व साुार योजना 
 

तान्त्लका 16: गैर कर राजश् व सुाार योजना 

क्र.स. साुारको लान्त्ग गनुापन ेकायाहरु समयावन्त्ा न्त्जम्मवेारी 
१ घर नक्शा पास एवां रन्त्जष् रेशन दस्तरु   

१.१ 

घर अन्त्भूलेखीकरण तथा नक्सापास 

प्रकक्रयाले भूवन न्त्नमााण प्रकक्रयालाई 

न्त्नयमन समेत गने भूएकोले यसलाई 

प्रभूावकारी वनाउने  

२०७९ श्रावण देन्त्ख प्रान्त्वन्त्ाक शाखा र प्रमुख 

प्रशासककय अन्त्ाकृत 

१.२ 
गााँउपान्त्लका न्त्भूर भूएका पक्की तथा कच्ची 

घरहरुको अन्त्भूलेन्त्खकरण गन े

२०७८ श्रावण देन्त्ख 

न्त्नरन्त्तर 

कायापान्त्लका र प्रान्त्वन्त्ाक 

शाखा 

१.३ 
मापदण्ड तथा कायान्त्वन्त्ाहरू अनुसार 

नक्सापास प्रावाान पूणा रुपमा लागु गने । 

२०७९ असार देन्त्ख प्रान्त्वन्त्ाक शाखा र भूवन 

तथा नक्शापास 

उपशाखा 

१.४ 
घरको तल्ला, बनोट तथा ककन्त्समका 

याारमा दस्तुरको दर समयानुकुल 

पररमाजान गने । 

२०७९ मांन्त्सर देन्त्ख राजश् व परामशा सन्त्मन्त्त, 

भूवन तथा नक्शा पास 

उपशाखा, गााँउ सभूा 

१.५ 
गााँउपान्त्लका गठन पूवा वनेका घरहरूको 

अन्त्भूलेखीकरणको लान्त्ग दस्तुर यर्थाक 

ऐनमा समावेश गने। 

२०७९ श्रावण देन्त्ख भूवन तथा नक्शा पास 

उपशाखा र गााँउ 

कायाापन्त्लका 

१.६ 
नक्सापासको लान्त्ग मापदण्ड तथा 

कायान्त्वन्त्ाहरू अनुसार भूवन न्त्नमााण भूए 

नभूएको न्त्नरन्त्तर अनुगमन गने । 

२०७८ मांन्त्सर देन्त्ख भूवन तथा नक्शा पास 

उपशाखा र गााँउ 

कायाापन्त्लका 

२ वहाल न्त्वटौरी शलु्क   

२.१ 
गाउाँपान्त्लका िेरन्त्भूर भूएका सावाजन्त्नक 

जन्त्मन तथा त्यहााँ रहेका सांरचनाबारे 

तथयाांक सांकलन गन े

२०७९ असार मसान्त्त 

सम्म 

प्रान्त्वन्त्ाक शाखा, प्रमुख 

प्रशासककय अन्त्ाकृत 

२.२ 
सावाजन्त्नक जन्त्मनमा रहेका सांरचना र 

न्त्वद्यमान उपयोगको अवस्था हेरी शुल्क 

न्त्नााारण गने 

२०७९ श्रावण देन्त्ख राजश् व परामशा सन्त्मन्त्त 

र गााँउसभूा 

२.३ 

हाटबजार र बजारमा रहने अस्थायी 

पसलहरुको पटके शुल्क न्त्नााारण गरी 

यर्थाक ऐनमा उल्लेख गने  

२०७९ असार मसान्त्त 

सम्म 

राजश् व परामशा सन्त्मन्त्त 

र गााँउसभूा 

२.४ 
न्त्वटौरी शुल्क न्त्तनुापने करदाताहरुलाई 

सून्त्चत गने 

२०७८ मांन्त्सर मसान्त्त 

सम्म 

यर्थाक प्रशासन शाखा 

२.५ 

वहाल न्त्वटौरी शुल्कको दायरान्त्भूर 

सावाजन्त्नक जग्गाको उपयोग र सरकारी 

जग्गामा बनेका सांरचनाको उपयोग 

गरेवापत लाग् ने शुल्कलाई यर्थाक ऐनमा 

उल्लेख गने । 

२०७९ असार मसान्त्त 

सम्म 

गााँउ कायापान्त्लका र 

प्रप्रअ 

३ दताा, नन्त्वकरण तथा अनमुती दस्तरु   



दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुाार कायायोजना, २०७८ (अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवेदन) 

   पेज | 41  

 

क्र.स. साुारको लान्त्ग गनुापन ेकायाहरु समयावन्त्ा न्त्जम्मवेारी 

३.१ 

न्त्वद्यालय स्थापना, घ वगाको ठेक् का 

इजाजत, एफ.एम. रेन्त्डयो सांचालन, 

न्त्वन्त्त्तय सांस्था, स्वास्थय सांस्था, ममात 

सांभूार, स्थानीय ्यतापारीक फमा यकदको 

दताा गने कायान्त्वन्त्ा तजुामा गने  

२०७८ फागुन मसान्त्त 

सम्म 

गााँउ कायापान्त्लका, प्रप्रअ 

३.२ 
दताा तथा नवीकरण दस्तुरको दर यर्थाक 

ऐनमा सेवा शुल्क दस्तुरबाट टुक्र्याउने 

२०७९ असार मसान्त्त राजश् व परामशा सन्त्मन्त्त, 

गााँउ सभूा 

४ सरकारी सम्पन्त्त्तको बहाल र न्त्वक्री   

४.१ 

गाउाँपान्त्लकाको स्वान्त्मत्वमा भूएका र 

बहालमा लगाउन सककने सम्पन्त्त्तहरूको 

न्त्ववरण यककन गरी सबै सम्पन्त्त्तको बहाल 

रकमको दर यर्थाक ऐनमा समावेश गने । 

२०७९ असार मसान्त्त कायापान्त्लका, राजश् व 

परामशा सन्त्मन्त्त 

४.२ 

गाउाँपान्त्लकाको सम्पन्त्त्त बहालमा लगाउने 

सम्बन्त्ामा कायान्त्वन्त्ा तजुामा गरी 

कायाान्त्वयमा ल्याउने । 

२०७९ असार मसान्त्त कायापान्त्लका, राजश् व 

परामशा सन्त्मन्त्त 

४.३ 

कायान्त्वन्त्ामा उन्त्ल्लन्त्खत शताहरू पालाना 

भूए नभूएको यवन्त्ाक रुपमा अनुगमन 

गने । 

२०७९ असार मसान्त्त कायापान्त्लका, राजश् व 

परामशा सन्त्मन्त्त 

५ सवेा शलु्क   

५.१ शुल्क असुलीलाई कडाईका साथ लागू गने न्त्नरन्त्तर काया पान्त्लका 

६ 
कदघाकान्त्लन ययस्रोतको पन्त्हचान तथा 

सांभूा्यतता 

  

६.१ 

गााँउपान्त्लकाको कदघाकान्त्लन यय हुनसक् ने 

सांभूा्यत िेरहरुको पन्त्हचान गन े
 मुख्य बजार र राजमागा यसपास 

भूवन वा सटर  
 बजार िेरमा खानेपानी ययोजना 

सांचालन 
 अस्पताल न्त्नमााण तथा सांचालन 
 अन्त्तथी गृह सांचालन 
 सामुदान्त्यक भूवन तथा सभूाहल 
 ढल सांजालको पूवाााार 
 बसपाका को पूवाााार 
 हाटबजार पूवाााार 
 पयाटककय िेरको पूवाााार 

२०७९ असार मसान्त्त गााँउ कायापान्त्लका, गााँउ 

सभूा 

६.२ 
पन्त्हचान भूएका िेरहरुको सांभूा्यतता 

अध्ययनका लान्त्ग रकम न्त्वन्त्नयोजन गने 

२०७९ श्रावण मसान्त्त  गााँउ कायापान्त्लका 
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पररच्छेद - छः यगामी तीन बषाको यय प्रिपेण 
 

यस पररच्छेदमा दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको राजस्व अन्त्ाकार, हालको यय सांकलन अवस्था तथा राजस्व सुाार 

कायायोजना कायाान्त्वयन पश् चात यय सांकलनमा पाने प्रभूाव समेतलाई मध्यनजर गद ेयगामी तीन वषाको 

यय प्रिेपण गररएको छ । महालेखा पररिकले स्वीकृत गरेको एकककृत यर्थाक सांकेत तथा वर्गाकरण र 

्यताख्या, २०७४ को याारमा यय प्रिेपण गररएको छ । यसले गााँउपान्त्लकाको यय वजेट तजुामा गना 

सहयोग पगु् ने छ । 

 

६.१ राजश् व साुार कायायोजनाका याारमा राजश् व प्रिपेण 
 

राजस्व सुाार कायायोजनाको कायाान्त्वयन पश् चात यगामी तीन वषा (य.व. २०७८/७९ देन्त्ख २०८०/८१) 

को लान्त्ग यय प्रिेपण गररएको छ । यो यय अनुमान राजस्व सुाार योजनामा प्रस्ताव गररएका 

कक्रयाकलापहरूको याारमा गररएको छ । ाेरैजसो न्त्शषाकहरूको यय प्रिेपण प्राप् त तथयाङ्कमा यााररत 

छ भूने भून्त्वश्यमा ययका याारको दायरा बढ्न गई सोबाट हुन ेयोगदानलाई समेत मध्यनजर गररएको छ 

। त्यस ैगरर केही न्त्शषाकहरूको यय प्रिेपण गदाा न्त्वगतको यय सांकलनको वृन्त्धि दरलाई याार मान्त्नएको छ। 

 

तान्त्लका 17: यगामी तीन यर्थाक बषाको राजश् व प्रिेपणको याार  

(रु हजारमा) 

क्र.स. राजश् व न्त्शषाक 
कुल सम्भूा्यत 

यय 
प्र्येपणको याार 

प्रिने्त्पत 

रकम 

क यन्त्तररक यय तफा     

१ सम्पन्त्त कर २८९३ 
कुल सांभूावनाको ७५% र त्यसपछीका 

यवहरुमा १५% बढदै जाने 
२१७० 

२ मालपोत भूून्त्म कर १००७ 
कुल सांभूावनाको ७०% र त्यसपछी क्रमश 

यवहरुमा १०% ले बढदै जाने 
७०५ 

३ वहाल कर १०० 
कुल सांभूावनाको ५०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा २०% ले बढदै जाने 
५० 

४ ्यतवसाय कर २१४५ 
कुल सांभूावनाको ६०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा १५% ले बढदै जाने 
१२८७ 

५ 
्यतवसाय रन्त्जष् रेशन दस्तुर (दताा 

तथा अनुमन्त्त) 
६०० 

कुल सांभूावनाको ९०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा १५% ले बढदै जाने 
५४० 

६ घर नक्शा पास दस्तुर १२७५ 
कुल सांभूावनाको ८०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा १०% ले बढदै जाने 
१०२० 

७ वहाल न्त्वटौरी शुल्क ७० 
कुल सांभूावनाको ७०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा २०% ले बढदै जाने 
४९ 

८ 
न्त्सफाररश तथा प्रमान्त्णत दस्तुर 

(सम्पूणा) 
२००० 

कुल सांभूावनाको ९०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा १०% ले बढदै जाने 
१८०० 

९ 

सरकारी सम्पन्त्तको वहालबाट र 

न्त्वक्रीबाट (राजपर, पुस्तक, नक्शा 

र बोलपर न्त्वक्री समेत) 

५८५ 

कुल सांभूावनाको ७०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा १०% ले बढदै जाने ४१० 

१० अन्त्य न्त्वक्रीबाट ५० 
कुल सांभूावनाको ९०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा १०% ले बढदै जाने 
४५ 

११ जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर ७० 
कुल सांभूावनाको ८०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा १५% ले बढदै जाने 
५६ 

१२ 
न्त्यान्त्यक, दण्ड जररवाना र जफत 

६० 
कुल सांभूावनाको ८०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा १०% ले बढदै जाने 
५६ 
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क्र.स. राजश् व न्त्शषाक 
कुल सम्भूा्यत 

यय 
प्र्येपणको याार 

प्रिने्त्पत 

रकम 

१३ 
अन्त्य राजश् व 

५०० 
कुल सांभूावनाको ६०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा १०% ले बढदै जाने 
३०० 

१४ 
अन्त्य कर 

१०० 
कुल सांभूावनाको ७०% र त्यसपछीका यव 

बषाहरुमा १०% ले बढदै जाने 
७० 

ख राजशव तथा रोयल्टी बााँडफााँड    

ख. १ सांघीय सरकार    

१.१ बााँडफााँड भूई प्राप् त हुने मु.अ.कर  यर्थाक बषा २०७७/७८ को अनुमान्त्नत र 

त्यसपछी क्रमश ५% का दरले बृन्त्धि  हुदै जाने 

अनुमान 

७४२६७ 

१.२ बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने अन्त्त शुल्क 
 

१.३ बााँडफााँडबाट प्राप् त हुने रोयल्टी 

 यर्थाक बषा २०७७/७८ मा सांकलन भूएको 

याारमा य.व. २०७९/८० का लान्त्ग रान्त्ष् रय 

प्राकृन्त्तक स्रोत तथा न्त्वत्त ययोगले गरेको 

न्त्सफाररशको याारमा र त्यसपछी बार्षाक 

५% को दरले बृन्त्धि  हुाँदै जाने अनुमान 

 

ख. २ प्रदेश सरकार    

२.१ घरजग्गा रन्त्जष् रेशन दस्तुर 
 यर्थाक बषा ७८/७९ को अनुमान्त्नत त्यसपछी 

बार्षाक १०% ले बृन्त्धि  हाँदै जाने अनुमान  

 

२.२ 
बााँडफााँडबाट प्राप् त हुने सवारी 

साान कर 

 यर्थाक बषा २०७७/७८ का लान्त्ग प्राप् त रकम 

र त्यसपछी क्रमश ५% का दरले बृन्त्धि  हुदै जाने 

अनुमान 

२२१२३ 

२.३ 
बााँडफााँडबाट प्राप् त हुने मनोरन्त्जन 

कर 

 यर्थाक बषा २०७८/७९ को लान्त्ग प्राप् त 

न्त्सन्त्लङ त्यसपछी क्रमश १०% का दरले बृन्त्धि  

हुदै जाने अनुमान 

 

२.४ 
बााँडफााँडबाट प्राप् त हुने न्त्व्ापन 

कर 

 यर्थाक बषा २०७८/७९ मा गााँउपान्त्लकाको 

न्त्हस्सा ६०% र त्यसपछी क्रमश १५% का 

दरले बृन्त्धि  हुदै जाने 

 

ग अनदुान तथा न्त्वन्त्त्तय हस्तान्त्तरण    

ग. १ सांघीय सरकार    

१.१ समान्त्नकरण अनुदान  
यर्थाक बषा २०७८/७९ को यथाथा रकम र 

त्यसपछी क्रमश ५% का दरले बृन्त्धि  हुदै जाने 

अनुमान 

१२७३०० 

१.२ शसता अनुदान  २०५९०० 

१.३ न्त्बषेश अनुदान  ५८०० 

१.४ समपुरक अनुदान   

१.५ 
अन्त्य अनुदान (न्त्नवााचन िेर 

न्त्वकास र अन्त्य) 

 चालु यर्थाक बषाको न्त्वन्त्नयोजन यथावत रन्त्ह 

बार्षाक १०% का दरले थन्त्पदै जाने अनुमान 

 

ग. २ प्रदेश सरकार    

२.१ समान्त्नकरण अनुदान  यर्थाक बषा २०७८/७९ को यथाथा रकम र 

त्यसपछी क्रमश ५% का दरले बृन्त्धि  हुदै जाने 

अनुमान 

११०५७ 

२.२ शसता अनुदान  १६४४८ 

२.३ न्त्बषेश अनुदान  ६००० 

२.४ समपुरक अनुदान  २९९९७ 

ग. ३ अन्त्य यन्त्तररक अनदुान    

३.१ अन्त्य सांस्थागत यन्त्न्त्तरक अनुदान 

 यर्थाक बषा २०७८/७९ मा रु १० लाख प्राप् त 

हुने र त्यसपछी त्यसपछी क्रमश बार्षाक १०% 

का दरले बृन्त्धि  हुदै जाने अनुमान 

८०० 

३.२ अन्त्य ्यतन्त््त गत यन्त्तररक अनुदान 

 जनताको लागत सहभूान्त्गताबाट यर्थाक बषा 

२०७८/७९ मा रु १० लाख प्राप् त हुने र 

त्यसपछी त्यसपछी क्रमश बार्षाक १०% का 

दरले बृन्त्धि  हुदै जाने अनुमान 

८०० 
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६.२ यगामी तीन यर्थाक बषाको राजश् व प्रिपेण 
 

यय शीषाकको सांभूा्यत याार तथा राजस्व सुाार कायायोजनाको कायाान्त्वयनलाई याार मानी 

गाउाँपान्त्लकाको यगामी तीन वषाको प्रिेन्त्पत ययको न्त्ववरण तलको तान्त्लकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

प्रिेपणको लान्त्ग राजस्व सांकेत वतामानमा न्त्सफाररश गररएको लेखा कोडको याारमा गररएको छ । मान्त्थका 

अध्यायहरूमा प्रस्ताव गररएअनुसार ऐनले कदए बमोन्त्जम करका दायरा न्त्वस्तार गना सकेको खण्डमा न्त्नम् न 

तान्त्लकामा कदए अनुसार गाउाँपान्त्लकाको यय वनृ्त्धि  हुने देन्त्खन्त्छ । 
 

तान्त्लका 18: यगामी तीन यर्थाक बषाको यय प्रिेपण  

(रु हजारमा) 

राजस्व सांकेत राजश् व न्त्शषाक 
यर्थाक बषा 

२०७६/७७ 

यर्थाक बषा 

२०७७/७८ 

प्रिपेण 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१०००० राजस्व तथा अनदुान           

क यन्त्तररक यय (यथाथा) २५९४ २९६२ ८५८८ ९६१३ १०७७३ 

११३१३ सम्पन्त्त्त कर     २१७० २४९६ २८७० 

११३१४ भूूमी कर/मालपोत ७६३   ७०५ ७७६ ८५३ 

११३२१ घरबहाल कर १५७   ५० ५५ ६१ 

१४१५१ 
सरकारी सम्पत्तीको बहाल र न्त्वकक्रबाट प्राप्त यय 

(राजपर, पुस्तक, नक्शा, बोलपर न्त्वक्री समेत) 
  

  
४१० ४१० ४१० 

१४३११ न्त्यान्त्यक दस्तुर दण्ड, जररवाना र जफत ५१   ५६ ६२ ६८ 

१४२४२ घर नक्शापास दस्तुर     १०२० ११२२ १२३४ 

११३२२ वहाल न्त्वटौरी शुल्क     ४९ ५९ ७१ 

१४२४३ न्त्सफाररस तथा प्रमान्त्णत दस्तुर ४०७   १८०० १९८० २१७८ 

१४२५३ ्यतवसाय रन्त्जिशेन दस्तुर २१०   ५४० ६२१ ७१४ 

१४५२९ अन्त्य राजश् व २०७   ३०० ३३० ३६३ 

  जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर     ५६ ६४ ७४ 

१४६११ ्यतवसाय कर ४९   १२८७ १४८० १७०२ 

११६९१ अन्त्य कर ६६०   १०० ११० १२१ 

१४२१३ अन्त्य न्त्वक्री ९०   ४५ ५० ५४ 

ख राजस्व बााँडफााँड (अनमुान्त्नत)           

  सांघीय सरकार ७५३०० ७४२६७ ७७९८० ८१८७९ ८५९७३ 

१४४११ बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने मु.अ.कर ७५३०० ७४२६७ ७७९८० ८१८७९ ८५९७३ 

१४४२१ बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने अन्त्तःशुल्क           

१४१५३ बााँडफााँड भूई प्राप्त वन रोयल्टी           

  प्रदेश सरकार २०११२ २२१२३ २३२२९ २४३९१ २५६१० 

११४५६ सवारी साान कर २०११२ २२१२३ २३२२९ २४३९१ २५६१० 

११३१५ घरजग्गा रन्त्जिशेन दस्तुर (प्रदेशसांग राजस्व बााँडफााँड)           

११४७१ मनोरञ्जन कर           

११४७२ न्त्व्ापन कर           

ग अन्त्तरसरकारी न्त्वत्तीय हस्तान्त्तरण (यथाथा)           

  सांघीय सरकार २७३५०० ३४१५०० ३३९००० ३५५९५० ३७३७४८ 

१३३११ समान्त्नकरण अनुदान १२४८०० १२६८०० १२७३०० १३३६६५ १४०३४८ 

१३३१२ शसता अनुदान चालु १४८७०० १९४७०० २०५९०० २१६१९५ २२७००५ 

१३३१३ शसता अनुदान पूाँजीगत           
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राजस्व सांकेत राजश् व न्त्शषाक 
यर्थाक बषा 

२०७६/७७ 

यर्थाक बषा 

२०७७/७८ 

प्रिपेण 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१३३१४ न्त्वषेश अनुदान चालु   २०००० ५८०० ६०९० ६३९५ 

१३३१५ न्त्वषेश अनुदान पूाँजीगत           

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु           

१३३१७ समपुरक अनुदान पूाँजीगत           

१३३१८ अन्त्य अनुदान चालु (सामान्त्जक सुरिा समेत)           

  प्रदेश सरकार ११८५६ ५८५६८ ६३५०२ ६६६७७ ७००११ 

१३३११ समान्त्नकरण अनुदान ९९६७ ९९९७ ११०५७ ११६१० १२१९० 

१३३१२ शसता अनुदान चालु १८८९ १५०७१ १६४४८ १७२७० १८१३४ 

१३३१३ शसता अनुदान पूाँजीगत           

१३३१४ न्त्वषेश अनुदान चालु   ३५०० ६००० ६३०० ६६१५ 

१३३१५ न्त्वषेश अनुदान पूाँजीगत           

१३३१६ समपुरक अनुदान चालु   ३०००० २९९९७ ३१४९७ ३३०७२ 

१३३१७ समपुरक अनुदान पूाँजीगत           

१३३१८ अन्त्य चालु           

  अन्त्य यन्त्तररक अनदुान     १६०० १७६० १९३६ 

१३४११ अन्त्य सांस्थागत यन्त्तररक अनुदान     ८०० ८८० ९६८ 

१३४१२ अन्त्य ्यतन्त््त गत यन्त्तररक अनुदान (जनसहभूान्त्गता)     ८०० ८८० ९६८ 

३०००० न्त्वत्तीय सम्पन्त्त तथा दान्त्यत्व           

३२१२१ नगद           

३२१२२ बैंक मौज्दात           

३३१४३ अन्त्य सांस्थाहरुबाट ऋण प्राप्ती           

३३१८२ न्त्तनुापने न्त्वन्त्भून्त् न अन्त्य खाताहरु           

जम्मा राजश् व, अनदुान, सम्पन्त्त तथा दान्त्यत्व ३८३३६२ ४९९४२० ५१३९०० ५४०२७० ५६८०५१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



दोरम्बा गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुाार कायायोजना, २०७८ (अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवेदन) 

   पेज | 46  

 

पररच्छेद - सातः अपने्त्ित नन्त्तजा 
 

यस गाउाँपान्त्लकाको राजस्व सुाार कायायोजना तजुामाका क्रममा न्त्वन्त्भून्त् न स्रोतहरुबाट तथयाांक तथा सूचनाहरु 

सांकलन गररएको न्त्थयो । न्त्वन्त्भून्त् न फारमहरुको प्रयोग गरी गाउाँ  कायापान्त्लकाको कायाालय तथा सम्वन्त्न्त्ात 

अन्त्ाकारीहरुबाट समेत सूचना सांकलन गररएको न्त्थयो । हालको राजस्व सांकलन तथा प्रशासनको अवस्थालाई 

सुाार गनाका लान्त्ग सहभूान्त्गतामूलक पधि न्त्त माफा त् राजस्व सुाार कायायोजना तजुामा गररयो । सांकन्त्लत 

तथयाांक, न्त्वद्यमान प्रवृन्त्त्त, उपलब्ा सूचनाको न्त्वश् लेषण तथा राजस्व सुाार कायायोजनामा न्त्न्दाष् ट गररएका 

कक्रयाकलापहरुको कायाान्त्वयन हुने मान्त्यता र त्यसको नन्त्तजा समेतलाई मध्यनजर गरी यगामी तीन यर्थाक 

वषाका लान्त्ग राजस्व प्रिेपण गररएको छ । 
 

७.२ अपने्त्ित नन्त्तजा 
 

यस अध्ययन अनुसार दोरम्बा गाउाँपान्त्लकाको यगामी य.व. २०७८/७९ को कुल यय ५१ करोड ३९ लाख 

हुने देन्त्खएको छ । यसमा प्रस्तुत न्त्ववरणल ेगाउाँपान्त्लकाको यन्त्तररक यय सो यर्थाक बषामा ८५ लाख ८८ 

हजार हुने अनुमान गररएको छ, जुन कुल ययको कररब १.७% हुन याँउछ । साराांशमा राजस्व सुाार 

कायायोजनाको कायाान्त्वयन पश् चात यगामी तीन यर्थाक वषाहरुमा हुने यय सांरचना देहाय अनुसार हुने 

प्रिेपण गररएको छः  

तान्त्लका 19: अपेन्त्ित यय सांरचना 

(रु हजारमा) 

क्र.स. राजश् व न्त्शषाक 
यथाथा अनमुान प्रिपेण 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ यन्त्तररक यय २५९४ २९६२ ८५८८ ९६१३ १०७७३ 

२ राजशव बााँडफााँड           

  सांघीय सरकार ७५३०० ७४२६७ ७७९८० ८१८७९ ८५९७३ 

  प्रदेश सरकार २०११२ २२१२३ २३२२९ २४३९१ २५६१० 

३ अनदुान तथा न्त्वन्त्त्तय हस्तान्त्तरण           

  सांघीय सरकार २७३५०० ३४१५०० ३३९००० ३५५९५० ३७३७४८ 

  प्रदेश सरकार ११८५६ ५८५६८ ६३५०२ ६६६७७ ७००११ 

  अन्त्य यन्त्तररक अनुदान     १६०० १७६० १९३६ 

  जम्मा ३८३३६२ ४९९४२० ५१३९०० ५४०२७० ५६८०५१ 

कुल ययमा यन्त्तररक ययको योगदान (%) ०.७ ०.६ १.७ १.८ १.९ 

 

उल्लेख गररएअनुसार प्रिेन्त्पत यय हान्त्सल गनाका लान्त्ग गाउाँपान्त्लकाले वतामान सांरचना तथा ्यतवस्थापन 

प्रणालीमा पररवतान गना यवश्यक देन्त्खन्त्छ । यस सन्त्दभूामा सुाारका लान्त्ग सुझाइएका कदमहरु न्त्नम् नानुसार 

छनः 

 राजश्व असुलीको अनुगमन कायामा राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तलाई थप कक्रयाशील बनाउने । 

 यर्थाक ऐन सांसोान गरी सांघीय कानुन अनुकुलन र थप वस्तुपरक बनाउने । 

 यय अनुमान र यय प्रन्त्तवेदनका लान्त्ग तोककएको ढााँचा ्यतवहारमा ल्याउने । 

 सम्पन्त्त्त कर र मालपोत वा भूून्त्मकर असुली ्यतवस्था ब्यवन्त्स्थत गरी कम्प्यूटरीकृत अन्त्भूलेख तयार 

गने । 
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पररच्छेद - यठः अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 
 

गााँउपान्त्लका िेर न्त्भूर सांचालन भूएका, भैूरहेका तथा हुने सवै न्त्वषयगत तथा िेरगत योजनाहरूको न्त्नाााररत 

गुणस्तर र समय न्त्समाको सुन्त्नन्त्श् चतता गना, सम्भूान्त्वत जोन्त्खम र त्यसले भून्त्वश्यमा पाना सक् ने असरका 

बारेमा लेखाजोखा गरी समयमानै िती न्त्यून्त्नकरणमा पूवातयारी गना, न्त्वकास न्त्नमााणसांग सम्बन्त्न्त्ात सवै 

सरोकारवालालाई अनुशान्त्सत, मयााकदत, न्त्जम्मेवार र कताब्यन्त्नष् ठ बनाउने कायाको लान्त्ग ययोजनाको 

न्त्नयन्त्मत अनुगमन तथा मूल्याङ्न गनुापने हुन्त्छ । योजनाले साथाकता पाउने मुख्य माध्यम नै योजनाको 

प्रभूावकारी कायाान्त्वयन हो । कायाान्त्वयनमा प्रभूावकाररताका लान्त्ग अन्त्य कुराको अन्त्तरर्त  यसको 

अनुगमनको लान्त्ग भूरपदो न्त्वन्त्ा र सांयन्त्र ककटान हुन यवश्यक भूए जस्तै राजश् व सुाार कायायोजनामा 

समाबेश भूएका कृयाकलापहरुको कायाान्त्वयन सुन्त्नन्त्श् चतताका लान्त्ग पन्त्न यसको न्त्नयन्त्मत र भूरपदो 

अनुगमनको ्यतबस्था गररनु जरुरी हुन्त्छ । राजश् व सुाार कायायोजनाको अनुगमनमा मुख्य रुपमा राजश्व 

शाखा/महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीय अन्त्ाकृत, राजश् व परामशा सन्त्मन्त्त तथा कायापान्त्लकाको भूून्त्मका 

महत्वपूणा हुन्त्छ । 

 

अनुगमनबाट गाउाँपान्त्लकाको राजश् व सम्बन्त्ाी नीन्त्त र योजनाको उन्त्चत रुपमा कायाान्त्वयन भूए नभूएको, 

राजश् व असुलीको प्रवृन्त्त्त ल्य अनुरुप भूए नभूएको, राजश् व प्रशासनमा कुनै समस्या भूए नभूएको, सुाारका 

लान्त्ग गररएका न्त्नणाय कायाान्त्वयन भूए नभूएको, अन्त्भूलेख दरुुस्त राखे नराखेको, न्त्नाााररत अवन्त्ामा राजश् व 

कोषमा दान्त्खला गरे नगरेको यकद कुराहरु न्त्नयन्त्मत रुपमा अनुगमन गरी अद्यावन्त्ाक सूचना प्राप्त गने र 

यवश्यकता अनुसार न्त्नणाय, न्त्नदेशन तथा गााँउपान्त्लकामा न्त्सफाररस लगायतको कायाबाट मार स्वीकृत 

यर्थाक ऐनको प्रभूावकारी कायाान्त्वयन गना सहयोग पुग्दछ । प्रस्तुत राजश् व सुाार कायायोजना र सो वमोन्त्जम 

सांकन्त्लत राजश् वको अनुगमन तथा मूल्याांकन लान्त्ग यस अध्ययनल ेन्त्नम् न वमोन्त्जम अनुगमन तथा मूल्याांकन 

ढााँचा प्रस्तुत गरेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राजश् व परामशा 

सन्त्मन्त्त - दर 

न्त्सफाररस

गााँउसभूा-दर

स्वीकृत

गााँउपान्त्लका

तथा वडा 

कायाालय-

प्रशासन

गााँउ 

कायापान्त्लका-

अनुगन तथा 

सुपररवेिण

गााँउसभूा -

प्रन्त्तवेदन सन्त्मिा
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तान्त्लका 20: अनुगमन तान्त्लका 

के अनुगमन गने? कसले अनुगमन गने? कन्त्हले अनुगमन गने? कसरी अनुगमन गने? 

राजश् व असलुी राजश् व शाखा प्रमुख दैन्त्नक, मान्त्सक, 

चौमान्त्सक र बार्षाक 

 स्थलगत अनुगमन गन े

 नन्त्तजामूलक अनुगमन खाका 

अनुसार ल्य तथा प्रगन्त्त 

अनुगमन गन े

राजश् व प्रशासन प्रमुख प्रशासकीय 

अन्त्ाकृत 

मान्त्सक, चौमान्त्सक र 

बार्षाक 

 स्थलगत अनुगमन गन े

 नन्त्तजामूलक अनुगमन खाका 

अनुसार ल्य तथा प्रगन्त्त 

तुलना गन े

राजश् व सुाार 

योजना 

प्रमुख प्रशासकीय 

अन्त्ाकृत, राजश् व 

परामशा सन्त्मन्त्त, 

कायापान्त्लका 

मान्त्सक, चौमान्त्सक र 

बार्षाक 

 स्थलगत अनुगमन गन े

 नन्त्तजामूलक अनुगमन खाका 

अनुसार ल्य तथा प्रगन्त्त 

तुलना गन े

सन्त्मिा उपाध्यि चौमान्त्सक र बार्षाक  ल्य र उपलन्त्ब्ा सन्त्हत 

न्त्सकाईको प्रस्तुन्त्त र सुाारको 

पृष् ठपोषण प्राप् त गरी यगामी 

मागान्त्चर तयार गन े

 

राजश् वका स्रोत अनुसार अनुगमन गदाा हेनुापने कुराहरुको सूची तयार गरी अनुगमन गदाा प्रभूावकारी हुन्त्छ । 

साथै अनुगमनको प्रन्त्तवेदन तयार गने कायालाइ अन्त्नवाया गररनु पदाछ । साथै यो राजस्व सुाार काया 

योजनाको अनुगमन तथा मूल्याांकनको लान्त्ग न्त्नम् चार तहको अनुगमन तथा मूल्याांकन ब्यवस्था न्त्सफाररश 

गररएको छ । 

 

(क) कायाालय स्तरको अनगुमनः यो स्तरको अनुगमन तथा मूल्याांकनको लान्त्ग प्रमुख प्रशासककय अन्त्ाकृत, 

राजस्व शाखा तथा अन्त्य सम्वन्त्न्त्ात शाखाका प्रन्त्तन्त्नन्त्ाहरुलाई न्त्जम्मेवार वनाउनु पदाछ । स्थानीय तहले 

कन्त्म्तमा मन्त्हनामा एक पटक बैठक वसी योजनाको कायाान्त्वयनको अवस्था तथा असुली अवस्थाको अनुगमन 

गरी लि हान्त्सल गनेतफा  यवश्यक कायागत न्त्नणायहरु गरी कायाान्त्वयनमा ल्याउनु पदाछ । 

 

(ख) राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तवाट अनगुमन तथा मलू्याांकनः राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तले चौमान्त्सक रुपमा 

राजस्व सुाार योजनाको कायाान्त्वयनको अवस्था, यय सांकलनको अवस्थाको न्त्नयन्त्मन्त्त अनुगमन गरी 

कायापान्त्लकालाई यवश्यक परामशा प्रदान गने काया यस अन्त्तगात पदाछ । त्यसगैरी यगामी यर्थाक बषाको 

लान्त्ग ययको अनुमान गन ेकाया पूवा भूएका कायाको मूल्याांकन गरी स्रोत, दर तथा दायरामा सुाारको लान्त्ग 

कृयाकलाप न्त्सफाररश गने र त्यसको याारमा ययको अनुमान गनुा पदाछ । यसका अन्त्तरर्त  यर्थाक बषाको 

समान्त्प् त पश् चात राजस्व सुाार योजनाको समीिा गनुा पदाछ । 

 

(ग) कायापान्त्लकावाट अनगुमन तथा मलू्याांकनः कायापान्त्लकाको बैठकले राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तवाट प्रस्तुत 

गरेका सुझावहरुलाई छलफलमा ल्याई यवश्यक न्त्नणाय गन ेकाया यस अन्त्तगात पदाछ । छलफलको क्रममा 

राजस्व सुाार योजना तथा यय असुली अवस्थाको समीिा गरी यवश्यक नीन्त्तगत तथा कायागत न्त्नणाय गनुा 

यवश्यक भूएमा न्त्नणाय गने । 
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(घ) वाह् य अनगुमन तथा मलू्याांकनः राजस्व सुाार कायायोजना कायाान्त्वयनमा सहजीकरण गना सांघीय 

मामला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय, रान्त्िय प्राकृन्त्तक स्रोत तथा न्त्वत्त ययोग, प्रदेश मन्त्रालय, दातृ 

न्त्नकायहरु यकदले अनुगमनको लान्त्ग सहयोग प्रदान गना सक् नेछन । यस्तो अनुगमन प्रणालीको स्थापनाले 

स्थानीय तहको अनुगमन तथा प्रन्त्तवेदन गने िमतामा न्त्वकास हुनेछ । राजस्व प्रशासनसांग सम्वन्त्न्त्ात तथयाांक 

वाहेक योजना कायाान्त्वयन प्रकृयाको अनुगमन तथा करदाताहरुको अनुभूून्त्त सांकलन पन्त्न अनुगमनको मूख्य 

न्त्वन्त्ा हुनसक् नेछ । 
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अनसुचूीहरु 
 

अनसुचूी १ - तथयाङ्क सांकलनको चके न्त्लष् ट 
 

गााँउपान्त्लकाको सांन्त्िप् त पररचय तथा हालको अवस्था 

 

1) सांन्त्िप् त पररचय 

2) मुख्य पूवाााारको अवस्था 

3) यर्थाक अवस्था 

4) सामान्त्जक, साांस्कृन्त्तक तथा पयाटककय अवस्था 

 

गााँउपान्त्लकाको सांगठन तथा राजस्व प्रशासन 

 

1) सांगठन सांरचना तथा कमाचारीको न्त्ववरण 

2) भूौन्त्तक सुन्त्वााहरु 

3) राजस्व शाखा तथा राजस्व प्रशासन 

4) राजस्व शाखामा कायारत कमाचारीहरुको न्त्ववरण 

5) कायाकि तथा काया स्थलको पयााप्तता 

6) फर्नाचर, कम्प्यूटर, न्त्प्रन्त्टर तथा अन्त्य भूौन्त्तक सुन्त्वााहरु 

7) राजस्व सम्बन्त्ाी डाटा वेस, राजस्व प्रशासनमा सप्फट्वेयर र त्यसको प्रयोग 

8) कप्यूटर न्त्वन्त्लङ्ग प्रणान्त्लको प्रयोग 

9) वडा कायालयमा राजस्व प्रशासनको अवस्था 

 

गााँउपान्त्लकाको यय (यन्त्तररक तथा वाह् य) सम्बन्त्ाी न्त्ववरण 

 

1) न्त्वगत तीन यर्थाक वषाहरु (२०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७) को यथाथा यय न्त्ववरण 

2) चालु यर्थाक वषाको (२०७८/७९) को अनुमानीत बजेट न्त्ववरण  

3) चालु यर्थाक वषाका लान्त्ग गााँउ सभूाले पाररत गरेको कर, शुल्क तथा दस्तुरका दरहरु 

 

अन्त्य दस्तावजे तथा सचूनाहरु 

 

1) न्त्नवाान्त्चत पदान्त्ाकारीहरुको न्त्ववरण 

2) गााँउ सभूाले पाररत गरेको यर्थाक ऐन 

3) राजस्वसांग सम्बन्त्न्त्ात अन्त्य नीन्त्त तथा कायाक्रमहरु 

4) गााँउपान्त्लकाको बस्तुन्त्स्थन्त्त न्त्ववरण (पाश् वान्त्चर) 

5) राजस्व पररचालनका लान्त्ग भूएका प्रभूावकारी प्रयासहरु 

6) राजश् व परामशा सन्त्मन्त्तको न्त्ववरण 
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अनसुचूी २ – तथयाङ्क सांकलन फाराम 

 

प्रदेश सशुासन केन्त्र 

बागमती प्रदेश, जावलाखले, लन्त्लतपरु 

राजश् व साुार कायायोजना तजुामा 
सचूना सांकलन फाराम 

 

क) राजश् व तफा  

१) सम्पन्त्त कर 

 सम्पन्त्त्त कर कायाान्त्वयन प्रारम्भू भूएको यर्थाक बषाः  

 जम्मा करदाता सांख्याः  

 गत यर्थाक बषामा उठेको जम्मा रकम रुः  

 चालु यर्थाक बषाको वार्षाक ल्य रुः  

 चालु यर्थाक बषाको फाल्गुण मन्त्हनासम्म उठेको रकम रुः  

 अन्त्ाकतम र न्त्यूनतम कर न्त्तने ्यतन्त््त ले कन्त्त न्त्तरेका छन्? अन्त्ाकतम रुः            न्त्यूनतम रुः  

 गत यर्थाक बषासम्मको बक्यौता रकम रुः  

 

२) भूून्त्मकर (मालपोत) 

 

 गााँउ/गााँउपान्त्लका न्त्भूरको जम्मा खेतीयोग्य जग्गाको कूल िेरफलः   (पान्त्लकामा तथयाांक 

उपलब्ा नभूए मालपोत वा नापी कायाालयबाट प्राप् त गना सककने) 

 गत य.ब. मा उठेको रकम रुः 

 गत य.ब.सम्मको जम्मा बक्यौता रकम रुः  

 

३) ्यतवसाय कर 

 

 दताा भूएका ्यतबसान्त्यक फमाको सांख्याः 

 गत य.ब. मा उठेको जम्मा रकम रुः 

 चालु य.ब.को वार्षाक ल्य रुः 

 चालु य.ब. को फाल्गणु मन्त्हनासम्म उठेको रकम रुः 

 अन्त्ाकतम र न्त्यूनतम कर न्त्तने ्यतन्त््त ले कन्त्त न्त्तरेका छन् ? अन्त्ाकतम रुः            न्त्यूनतम रुः  

 गत य.ब.सम्मको बक्यौता रकम रुः 

 दताा हुन बााँकी रहेका फमाको सांख्या रुः 

 

४) ्यतवसाय वहाल कर 

 

 सांस्थागत रुपमा (बैंक, सरकारी, नीन्त्ज न्त्वद्यालय, सरकारी कायाालय यकदलाई) भूाडामा कदएका 

घरहरुको सांख्याः   औषत मान्त्सक घर भूाडा रकम रुः 
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 ्यतवसान्त्यक फमा (पसल, होटेल, रेष् टुरेन्त्ट यकद) लाई भूाडामा कदएका घरहरुको सांख्याः         

औषत मान्त्सक घर भूाडा रकम रुः 

 यवान्त्सय प्रयोजनका लान्त्ग भूाडामा कदएका घरको सांख्याः  औषत मान्त्सक घर भूाडा 

रकम रुः 

 चालु य.ब.को वार्षाक ल्य रुः 

 चालु य.ब. को फाल्गणु मन्त्हनासम्म उठेको रकम रुः 

 

५) जन्त्डबरुट, कवाडी र जीवजन्त्त ुकर 

 

 जन्त्डबुरट सांकलन गने ्यतबसायीको सांख्याः      सांकलन हुने जन्त्डबुरटको औषत पररमाणः       

के.जी. 

 प्रन्त्त के.जी. जन्त्डबुरट करको दरः  चालु य.ब.को ल्यः 

 

ख) गरै कर राजश् व तफा  

 

१) न्त्सफाररश/प्रमान्त्णत दस्तरु (वडा र पान्त्लकाबाट गररन ेसब ैककन्त्समका) 

 

 गत य.ब. मा सब ैगररएको न्त्सफाररश प्रमान्त्णतको सांख्याः 

 न्त्सफाररश/प्रमान्त्णत दस्तुरको न्त्यूनतम दरः  न्त्सफाररस/प्रमान्त्णत दस्तुरको अन्त्ाकतम दरः 

 गत य.ब. मा प्राप् त यथाथा यय रुः 

 चालु य.ब.को वार्षाक ल्य रुः 

 चालु य.ब. को फाल्गणु मन्त्हनासम्म उठेको रकम रुः 

 वार्षाक रुपमा दताा र नन्त्वकरण सम्बन्त्ाी सवेाको न्त्वबरणः 

 

क्र.स. सेवाको ककन्त्सम सांख्या 
दस्तुरको 

दर 

सांकलन 

हुनसक् न ेकुल 

राजश् व 

गत य.ब 

मा प्राप् त  

रकम 

१ एफ एम रेन्त्डयो     

२ घ वगाको न्त्नमााण ्यतवसायी ईजाजत     

३ न्त्वद्यालय स्थापना     

४ परपन्त्रका     

५ ्यतापाररक फमा     

६ सहकारी     

७ अन्त्य     

 जम्मा     
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२) भूवन न्त्नमााण अनमुन्त्त दर 

 

 वार्षाक रुपमा न्त्नमााण हुने नयााँ घरको सांख्याः 

 नक्शापास प्रकृयामा यउने गरेका घरहरुको प्रन्त्तशतः 

 नक्शापास दस्तुरको दर प्रन्त्तवगा फीटः 

 गत य.ब. मा पास भूएका नक्सा सांख्याः  दस्तुर बापतको यथाथा ययः 

 चालु य.ब.को वार्षाक ल्य रुः 

 चालु य.ब. को फाल्गणु मन्त्हनासम्म उठेको रकम रुः 

 

३) सवेा शलु्क 

क्र.स. सेवाको ककन्त्सम दर 
सेवाग्राहीको 

सांख्या 

सांकलन 

हुनसक् न ेकुल 

राजश् व 

गत य.ब 

मा प्राप् त  

रकम 

१ हाटबजार     

२ पा्का ङ     

३ बहाल न्त्बरौटी शुल्क     

४ फोहोरमैला ्यतवस्थापन (सरसफाई)     

५ सडक बन्त्त्त     

६ शौचालय     

७ पाका      

८ पयाटककय स्थल     

९ सडक, बसपाका      

१० अचल सम्पन्त्त मूल्याङ्कन     

 जम्मा     

 

४) न्त्बक्री 

क्र.स. सम्पन्त्तको ककन्त्सम 

EIA/IEE 

प्रन्त्तवेदन 

अनुसारको 

पररणाम 

दर 

सांकलन 

हुनसक् ने 

कुल राजश् व 

गत य.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चालु य.व. 

को ठेक् का 

रकम 

१ 

ढुांगा, न्त्गट्टी, वालुवा, माटो 

................... नाका 

................... नाका 

     

२ टेण्डर फमा (बार्षाक सांख्या)      

३ पुस्तक वा नक्शा (सांख्या)      
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४ अन्त्य सम्पन्त्त      

 जम्मा      

 

५) सम्पन्त्त भूाडा 

क्र.स. सम्पन्त्तको ककन्त्सम पररणाम दर 

सांकलन 

हुनसक् ने 

कुल राजश् व 

गत य.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चालु य.व. 

को 

अनुमान 

१ मेन्त्सन औजार      

२ घर वा जग्गा वा पोखरी      

३ अन्त्य सम्पन्त्त      

 जम्मा      

 

६) दण्ड जररवाना 

क्र.स. दण्ड जररवानाको ककन्त्सम पररणाम दर 

सांकलन 

हुनसक् ने 

कुल राजश् व 

गत य.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चालु य.व. 

को 

अनुमान 

१ नक्शा पास      

२ छाडा गाईवस्त/पश ु      

३ सडक वा सडक पेटी      

४ फोहोरमैला      

 अन्त्य      

 

७) सवारी साान कर (टेम्पो, न्त्जप, रक, रटपर, भ्यान, माईक्रोबस, न्त्मन्त्नबस/बस) 

क्र.स. सवारी साानको ककन्त्सम सांख्या दर 

सांकलन 

हुनसक् ने 

कुल राजश् व 

गत य.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चालु य.व. 

को 

अनुमान 

१ टेम्पो      

२ न्त्जप      

३ न्त्मन्त्नरक      

४ रक      

५ रटपर      

६ भ्यान      

७ माईक्रोबस      
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८ न्त्मन्त्नबस      

९ बस      

 अन्त्य      

 

८) प्रदेशसांग बााँडफााँड हुन ेराजश् व 

क्र.स. राजश् वको ककन्त्सम पररणाम दर 

सांकलन 

हुनसक् ने 

कुल राजश् व 

गत य.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चालु य.व. 

को 

अनुमान 

१ सवारी साान कर      

२ घरजग्गा रन्त्जष् रेशन शुल्क      

३ मनोरांजन कर (करदाता)      

४ न्त्व्ापन कर (करदाता)      

 अन्त्य      

 

९) गााँउ/गााँउपान्त्लकाको स्वान्त्मत्तमा रहेको जग्गा र यसको हालको उपयोग सम्बन्त्ाी न्त्ववरणः 

 

 

१०) गााँउ/गााँउपान्त्लका िेरन्त्भूरको सावाजन्त्नक, पर्ता ऐलानी जग्गा र यसको हालको उपयोगको अवस्थाः 

 

 

 

११) गााँउ/गााँउपान्त्लका िेरन्त्भूरका महत्वपूणा पयाटककय र ाार्माक स्थलहरु सम्बन्त्ाी न्त्ववरणः 
 

 

 

१२) यन्त्तररक ययका अन्त्य कुनै थप सांभूा्यत स्रोत भूएमा सोको न्त्ववरणः  
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अनसुचूी ३ – जमु न्त्मरटङको फोटोहरु 
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अनसुचूी ४ – तथयाङ्क सांकलनको फोटोहरु 
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अनसुचूी ५ – मस्यौदा प्रन्त्तवदेन प्रस्ततुीकरणको फोटोहरु 
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अनसुचूी ६ – मस्यौदा प्रन्त्तवदेन प्रस्ततुीकरणको माईन्त्यटू 
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