
 

गौरीशकंर गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

दोिखा, बागमती प्रदशे 

 

 

राजश सुधार कार्यर्ोजना 

२०७९ 

 

अलततम प्रलतवदेन 

 

प्रालवलधक सहर्ोग 
 

नेपाि डेभिपमतेट कतसल्टेतसी 

गोठाटार, भक्तपरु 

बागमती प्रदशे 

 



गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतवेदन) 

  a | पा ना  

 

लबषर्-सचूी 

 

तालिका सचूी ........................................................................................... c 
लचत्र सचूी .............................................................................................. c 
 

पररच्छेद १: पररचर् .................................................................................... 1 
१.१ पृष् ठभूलम .......................................................................................... 1 
१.२ राजस्व सुधार र्ोजनाको औलचत्र् ................................................................. 2 
१.३ र्ोजनाि ेराखेका उद्देश्र्हरु ...................................................................... 4 
१.४ र्ोजना तजुयमा लवलध र प्रक्रिर्ा .................................................................... 5 

१.४.१ पृष् ठभूमी ..................................................................................... 5 
१.४.२ तथ्र्ाङ्क तथा सूचना संकिन ............................................................... 6 
१.४.३ मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ारी .................................................................... 7 
१.४.४ अलततम प्रलतवेदन पेश ........................................................................ 7 

१.५ र्ोजनाका सीमाहरु ................................................................................ 8 
 

पररच्छेद २: गाउँपालिकाको सलंिप् त पररचर् ........................................................... 9 
२.१ गाउँपालिकाको पररचर् र नामारकरण ............................................................ 9 
२.२ अवलस्थलत ......................................................................................... 9 
२.३ राजनैलतक तथा प्रशासलनक लवभाजन ............................................................. 9 
२.४ जनसङ््र्ा ...................................................................................... 10 
२.५ जातजालत, धमय र भाषा .......................................................................... 11 
२.६ लशिा तथा स्वास्थ्र् .............................................................................. 11 
२.७ सडक तथा र्ातार्ात ............................................................................ 12 
२.८ जिलवद्यतु ........................................................................................ 13 
२.९ मानव ससंाधनको अवस्था ........................................................................ 13 
२.१० भौलतक सम्पलतको अवस्था .................................................................... 14 

 

पररच्छेद - तीनः स्थानीर् तहको राजश् व अलधकार तथा आर् सभंाव्यता ................................ 15 
३.१ राजश् व अलधकार सम्बतधी काननुी व्यवस्था ..................................................... 15 
३.२ आततररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था ................................................... 19 
३.३ आततररक आर् संकिनको प्रमुख िेत्र र संभावना लवश् िेषण ..................................... 21 

३.३.१ स्थानीर् कर राजश् व ....................................................................... 21 
३.३.२ गैर कर राजश् व ............................................................................ 27 

 



गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतवेदन) 

  b | पा ना  

 

पररच्छेद - चारः आर् सकंिनको ससं्थागत िमता तथा सकंिन अवस्था ................................ 31 
४.१ राजश् व पररचािन सम्बतधी नीलत तथा संर्तत्र ................................................... 31 
४.२ आर् संकिनको संस्थागत िमता ................................................................ 32 
४.३ आततररक आर् पररचािन ........................................................................ 33 
४.४ राजश् व पररचािनमा रहकेा सवािहरु .......................................................... 35 

 

पररच्छेद - पाचँः राजश् व सधुार कार्यर्ोजना .......................................................... 38 
५.१ राजश् व सुधार कार्यर्ोजना ...................................................................... 38 

५.१.१ प्रभावकारी राजश् व संकिनका रणनीलत तथा कार्यनीलत ................................... 38 
५.१.२ राजश् व सुधार कार्यर्ोजना ................................................................ 40 

 

पररच्छेद - छः आगामी तीन बषयको आर् प्रिपेण ...................................................... 47 
६.१ राजश् व सुधार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजश् व प्रिपेण ........................................ 47 
६.२ आगामी तीन आर्थयक बषयको राजश् व प्रिेपण .................................................... 49 

 

पररच्छेद - सातः अपलेित नलतजा ...................................................................... 52 
७.१ अपलेित नलतजा ................................................................................. 52 

 

अनसुचूी १ – मस्र्ौदा प्रलतवदेन प्रस्ततुीकरणको माईतर्टू ............................................. 54 
अनसुचूी २ – मस्र्ौदा प्रलतवदेन प्रस्ततुीकरणको फोटोहरु ............................................. 55 
अनसुचूी ३ – सचूना सकंिन फाराम ................................................................... 56 
अनसुचूी ४ – सचूना सकंिन फाराम .................................................................. 59 

अनसुचूी ५ – सझुाव तथा पषृ् ठपोषण तालिका ...................................................................... ६९ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतवेदन) 

  c | पा ना  

 

तालिका सूची 

तालिका 1: वित्तिय हस्तान्तरण अन्तर्गत हनुे राजश् ि िाडफााँडको प्रकार ........................... 1 
तालिका 2: राजश् ि सधुार कायगयोजना तजुगमाको औत्तित्यको साराांश ............................... 4 

तालिका 3: योजना तजुगमाका िरणहरु ................................................................. 5 

तालिका 4: र्ाउाँपालिकाको िडा विभाजन ............................................................. 9 

तालिका 5: जनसांख्याको िडार्त वितरण ............................................................ 10 

तालिका 6: स्िास््य सांस्थाहरुको िडार्त वितरण .................................................. 12 

तालिका 7: र्ाउाँपालिकाका कमगिारीहरुको वििरण ................................................. 13 

तालिका 8: र्ाउाँपालिकाको भौलतक सम्पलतको वििरण ............................................. 14 

तालिका 4: र्ााँउपालिकाको आन्तररक आय पररिािनको ितगमान अिस्था ....................... 20 

तालिका 10: सांभाव्य सम्पलत करदाता तथा सम्पलत कर .......................................... 22 

तालिका 11: मािपोतको सांभावित प्रक्षेपण ......................................................... 23 

तालिका 12: व्यिसाय करको अनमुालनत प्रक्षेपण .................................................. 24 

तालिका 13: घर जग्र्ा िहाि करको अनमुालनत प्रक्षेपण ......................................... 25 

तालिका 14: सरकारी सम्पलतको बहाि र लबक्रीबाट हनुे सांभाव्य आयको वििरण ............. 29 

तालिका 15: राजश् ि परामशग सलमलतको वििरण ..................................................... 31 

तालिका 16: र्ाउाँपालिकाको आयको अिस्था ...................................................... 34 

तालिका 17: र्ाउाँपालिकाको कुि आयमा आन्तररक आयको वहस्सा ............................ 35 

तालिका 18: राजश् ि सधुार सम्बन्धी रणनीलत र कायगनीलत ....................................... 38 

तालिका 19: राजश् ि प्रशासन सधुार योजना ....................................................... 40 

तालिका 20: कर राजश् ि सधुार योजना ............................................................ 42 

तालिका 21: रै्र कर राजश् ि सधुार योजना ....................................................... 44 

तालिका 22: आर्ामी तीन आलथगक बर्गको राजश् ि प्रक्षेपणको आधार ............................ 47 

तालिका 23: आर्ामी ३ आलथगक बर्गको आय प्रक्षेपण ............................................. 49 

तालिका 24: अपते्तक्षत आय सांरिना ................................................................. 52 
 

लचत्र सचूी 

त्तित्र 1: जनसांख्याको िडार्त वितरण ................................................................. 11 

त्तित्र 2: कुि आयमा आन्तररक आयको योर्दान .................................................. 53 

 
 



गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतवेदन) 

  1 | पा ना  

 

पररच्छेद १: पररचर् 

१.१ पषृ् ठभलूम 

 

नपेािको मूि राज्र् सञ् चािन संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् गरी तीन तहको हुने तथा राज्र्शलक्तको प्रर्ोग 

तीनै तहिे लवद्यमान संवैधालनक व्यवस्था रहकेो छ । संवैधालनक अलधकारलभत्र रही स्थानीर् सरकार 

सञ् चािन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् सरकारहरुिाई कार्य लजम्मेवारी तथा स्रोत पररचािन गनय सक् ने उिे्र् 

अलधकार क्रदएको छ । स्थानीर् सरकारिे आ-आफ्नो िेत्रमा पने सेवा प्रवाह तथा लवकास लनमायणको 

िमतािाई वृलि गनय आर् पररचािन िमतािाई वृलि गनय आर् पररचािन िमतामा पलन सुधार गनय आवश्र्क 

हुतछ । र्सका अलतररक्त प्राकृलतक तथा अतर् मानवीर् कारणिे अकस्मात लसजयना हुने प्रलतकुि पररलस्थलतिाई 

सामना गनयसक् ने गरी उत्थानशीि हुन पलन आर् पररचािन िमता सुदढृ हुन ुपदयछ । 
 

स्थानीर् सरकारिाई संलवधानद्वारा प्रदान गररएको कार्यलजम्मेवारी पुरा गनय आवश्र्क पने साधनको 

पररपूर्तयका िालग सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट लवलिर् समानीकरण अनुदान, सशतय अनुदान, समपुरक 

अनुदान र लवशेष अनुदान क्रदन सक् ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररने र्स्तो 

अनुदानिे मात्र स्थानीर् तहको खचय र आवश्र्कता पुरा गनय सम्भव नहुने र राज्र् शलक्तको बाँडफाँड गदाय 

राज्र्को राजस्व अलधकारको समेत तहगत सरकारबीच शलक्तको बाँडफाँड गररने हुदँा सङ्घीर् लवि 

व्यवस्थापनका मातर्ता अनसुार स्थानीर् तहिाई लवलभत न कर तथा गैर कर िगाउन ेर उठाउन ेगरी राजस्व 

अलधकार समेत संवैधालनक रुपमै प्रदान गररएको छ । अनुदान र राजस्व अलधकार बाहके स्थानीर् तहि े

संलवधान र सङ्घीर् काननू बमोलजम राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप् त गनयसक् ने र नपेाि सरकारको पूवय 

स्वीकृलतमा ऋण लिन सक् ने कानुनी व्यवस्था समेत गररएको छ । 
 

तालिका 1: लवलिर् हस्ताततरण अततगयत हुने राजश् व वाडफाँडको प्रकार  
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स्थानीर् सरकारिाई प्राप् त भएका लविीर् अलधकारिाई ऐनको प्रावधान अनुसार व्यवलस्थत तथा तर्ार्ोलचत 

तररकाि े पूणयरुपमा पररचािन गनय थप प्रर्ास गनुयपन े आवश्र्कता महशुस भएको छ । र्सको मु्र् 

कारणहरुमा स्थानीर् सरकारिाई प्राप् त कलतपर् अलधकारहरु नर्ाँ भएकोिे त्र्सका िालग आवश्र्क नीलत 

तथा कार्यलवलध, संगठनात्मक व्यवस्था, सचूना तथा तथ्र्ाङ्क प्रणािीको स्थापना, आर्को सम्भावना 

अध्र्र्न, लनर्तत्रण प्रणािीको स्थापना आक्रद व्यवस्था तथा अभ्र्ासको कमी हुनु रहकेो छ । 

स्थानीर् सरकारको बढ्दो खचय धात नका िालग र उनीहरुको सामथ्र्य वृलि गनयका िालग ती लनकार्हरुको 

आततररक राजस्व पररचािन िमतामा वृलि गनुयपने आवश्र्कता बत न पुगेको छ र्सका िालग स्थानीर् तहको 

राजस्व अलधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गने, सम्भाव्य िेत्रको राजस्व पररचािनका िालग अविम्बन 

गनुयपने नीलतगत, काननूी र व्यवस्थापकीर् सुधारका उपार्हरु पलहचान गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउने र ती सब ै

प्रर्ासका आधारमा आगामी क्रदनमा पररचािन गनय सक्रकने वास्तलवक आततररक आर्को प्रिेपण गने कार्यका 

िालग राजस्व सुधार कार्यर्ोजना खाँचो देलखतछ । 

राजस्व सम्बतधी वतयमान लस्थलत अध्र्र्न, लवश् िेषण गरी राजस्व सुधारका िालग गनुयपन ेकार्यहरुको पलहचान 

गने, समग्र राजस्व प्रशासनिाई सुदढृ गने तथा सोका आधारमा आगामी तीन आर्थयक वषयको राजस्व प्रिेपण 

कार्यमा सहजीकरण गने प्रर्ोजनाका िालग बागमती प्रदेश अततरगतका स्थानीर् तहहरुिे राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजना (Revenue Improvement Action Plan) तर्ार गरी स्थानीर् तहहरुको राजस्व सुधार गनयका 

िालग अविम्बन गनुयपने क्रिर्ाकिापहरुको कार्यर्ोजना आवश्र्क छ । सो कार्यका िालग प्रदेश तथा स्थानीर् 

शासन सहर्ोग कार्यिमिे र्स प्रदेश अततरगतका लवलभत न स्थानीर् तहहरुको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

तर्ार गनयका िालग आवश्र्क प्रालवलधक सहर्ोग गने कार्यिम रहकेो छ । 

र्स दस्ताबेज तजुयमाको िममा भएका प्रर्ासहरुमा गाउँपालिकाका प्रलतलनलध, कमयचारी तथा अतर् 

सरोकारवािा पिहरुि ेराजस्व पररचािनको िेत्रमा आधारभूत अलभमुखीकरण, गाउँपालिकाको आततररक 

आर् सुधारका िालग सहभालगतात्मक लवलधबाट समस्र्ा तथा अवसरहरुको पलहचान गरी मु्र् उपिलधधका 

रुपमा गाउँपालिकाको कार्यर्ोजना तर्ारी र आर् सम्भाव्यताको लवश् िषेण गरी गाउँपालिकाको आर् 

प्रिेपणिाई मागयदशयन जस्ता कार्यहरु रहकेा छन् । 
 

१.२ राजस्व सधुार र्ोजनाको औलचत्र् 

 

सङ्घीर्तामा तहगत सरकारिाई संलवधानि ेन ैकार्यलजम्मेवारी लनलश् चत गरी ती लजम्मेवारीहरु पुरा गनय 

आवश्र्क स्रोतको व्यवस्था गदाय अततरसरकारी लवलिर् हस्ताततरणको अिावा आफ्नो कार्यिेत्रमा तोक्रकएका 

स्रोतबाट संलवधानि ेप्रदान गरेको अलधकार अनुरुप स्थानीर् तहिे राजस्व पररचािन गरी साधन स्रोतको 

जोहो गदयछन् । जनताको बढ्दो माग बमोलजमको खचय धात नका िालग आवश्र्क सामथ्र्य अलभवृलि गनय पलन 

ती स्थानीर् सरकारहरुको आततररक राजस्व पररचािन िमतामा वृलि हुन ुअपररहार्य देलखतछ । र्सका िालग 

स्थानीर् तहको राजस्व अलधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गनय, सम्भाव्य िेत्रको राजस्व पररचािनका िालग 

अविम्बन गनुयपने नीलतगत, कानूनी र व्यवस्थापकीर् सधुारका उपार्हरु पलहचान गरी लतनको र्थोलचत 

कार्ायतवर्न गनय र ती सब ैप्रर्ासका आधारमा आगामी क्रदनमा पररचािन गनय सक्रकन ेवास्तलवक आततररक 

आर्को प्रिेपण गने कार्यका िालग राजस्व सुधार कार्यर्ोजना महत्वपूणय औजार हुने लवश् वास गररतछ ।  
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स्थानीर् तहिाई कर वा गैर कर वापत रकम लतने स्थानीर् लनवासीहरुिे आफुिे लतरेको करको सदपुर्ोग भए 

नभएको लनगरानी गन ेर र्स लवषर्मा लनर्लमत रुपमा आफ्नो गाउँपालिका/नगरपालिकासँग प्रश् न सोध् न े

हुनािे गाउँपालिका/नगरपालिकाहरु पलन जनताप्रलत सोझै उिरदार्ी हुने वातावरण लसजयना हुतछ । सेवा 

प्रवाहमा पलन सुधार हुतछ र जनताको सततुलष् टको मात्रा पलन बढ्दै जातछ । आततररक स्रोतबाट पररचालित 

राजस्व खचय गदाय स्थानीर् तहिे कुनैपलन बाह् र् शतयहरु पािना गनुय नपन ेभएकोिे र्सको मात्रा जलत बढी 

भर्ो त्र्लत बढी मात्रामा स्वार्िताको अनुभूलत गदयछन् । र्सरी स्थानीर् तह प्रदेश तहिे जलत बढी स्वार्तता 

पूवयक काम गनय पाउँछन् त्र्लत नै सङ्घीर्ता सफि र सुदढृ हुदैँ जातछ । 

वैधालनक रुपमा नै स्रोत साधनमालथ उल् िे्र् अलधकार प्राप् त भएको िामो समर्सम्म पलन आततररक स्रोत 

तथा राजस्व कमजोर रहने र लनरततर सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप् त हुन ेअनुदानमा नै भर पनुयपने अवस्था भएमा 

स्थानीर् सरकारको स्वार्िता तथा दीगोपनमा प्रश् नलचतह िाग् ने सम्भावना रहतछ । र्स पररपेक्ष्र्मा स्थानीर् 

सरकारहरुिे समर्मै काननुिे अल्तर्ारी क्रदएका िेत्रमा आततररक राजस्वको सम्भावना अध्र्र्न गरी 

कानुनसम्मत रुपमा राजस्वको िमता लवस्तार गदै जानु आवश्र्क हुतछ । र्सका िालग जनलनवायलचत 

पदालधकारीहरु र राष् रसेवक कमायचारीहरुिाई संलवधानि ेप्रदि गरेका काम कतयव्य र अलधकारहरु कुशिता 

साथ सम्पादन गरी नागररकहरुिाई लछटो छररतो गुणस्तरीर् सेवा प्रवाह सुलनलश् चत गनय सहर्ोग पुर् र्ाउन ु

पलहिो र महत्वपूणय कार्य हो भने भखयरै सम्पत न भएका स्थानीर् तहको संस्थागत अवस्था स्व-मूल्र्ाङ्कन गरी 

सुधारका िेत्रहरुको पलहचान गरी तदनुरुप आवश्र्कता र मागमा आधाररत  िमता लवकासका कार्यिमहरु 

सञ् चािन गदै िैजानु आवश्र्क छ । र्सका साथै स्थानीर् तहिाई संलवधान र ऐनिे क्रदएको अलधकार प्रर्ोग 

गरी लविीर् रुपमा सवि र सिम बनाउन राजस्व पररचािन सम्बतधी ज्ञान, लशप र िमता अलभवृलि गदै 

सावयजलनक लवकास लनमायण र सेवा प्रवाहमा सिम बनाउन आवश्र्क छ । 

गाउँपालिकामा थप आततररक राजस्व पररचािन गनय र्सको अलधकार िेत्रलभत्र सबै उपिधध आततररक 

आर्का स्रोतहरुबाट सम्भाव्य राजस्व पररचािन गनुय अलनवार्य हुतछ । र्समा सुधार ल्र्ाउन गाउँपालिकाको 

बाह् र् वातावरण तथा राजस्व प्रशासनको समेत लवश् िेषण गनुयपने हुतछ । र्सैिे राजस्व पररचािनमा 

सुधारका कृर्ाकिापहरु पलहचान गरी सोको कार्ायतवर्नबाट स्थानीर् तहको आततररक आर्मा पनय सक् ने 

प्रभाव समेतका आधारमा आगामी क्रदनमा प्राप् त हुन सक् न ेराजस्वको प्रिेपण गनय स्थानीर् सरकार सञ् चािन 

ऐन २०७४ को प्रावधान बमोलजम र्ो राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररनेछ । र्स राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजनाबाट गाउँपालिकािाई आफ्नो आततररक आर् पररचािन सुधारका साथै राजस्व प्रिेपणिाई 

र्थाथयपरक, समतर्ालर्क, सहभालगतामूिक र वैज्ञालनक बनाई बजेट तजुयमा प्रकृर्ािाई थप व्यवलस्थत गनय 

मद्दत पुग् ने अपेिा गररएको छ । र्सै सतदभयमा गौरीशंकर गाउँपालिकाको आततररक आर् पररचािनमा सुधार 

ल्र्ाउनको िालग राजस्व सधुारका कृर्ाकिापहरु पलहचान गनय र पलहचान गररएका कृर्ाकिापहरुको 

कार्ायतवर्नबाट स्थानीर् तहको आततररक आर्मा पनय सक् ने प्रभाव समेतका आधारमा आगामी क्रदनमा प्राप् त 

हुन सक् न ेराजस्वको प्रिेपण गन ेकार्यका िालग र्ो राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण गनय िालगएको छ । 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको औलचत्र्को सारांशिाई लनम् न तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

 



गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतवेदन) 

  4 | पा ना  

 

तालिका 2: राजश् व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको औलचत्र्को सारांश 

 
 

१.३ र्ोजनाि ेराखकेा उद्देश्र्हरु 

 

गाउँपालिकाको आततररक आर्का सम्भावनाहरुको पलहचान तथा अलधकतम पररचािनका िालग देलखएका 

समस्र्ाहरु तर्ूनीकरण गनय कार्यर्ोजना तर्ार गरी सोको आधारमा आगामी ३ वषयको आर् प्रिेपणमा 

गाउँपालिकािाई सहर्ोग पुर् र्ाउनु नै र्स र्ोजनाको मूिभूत उद्देश्र् हो । र्स र्ोजनाका खास उद्देश्र्हरु 

देहार् अनुसार रहकेा छन् : 
 

▪ स्थानीर् तहका जनप्रलतलनधीहरु तथा कमयचारीहरुिाई राजस्व सुधार कार्यर्ोजना सम्बतधी 

अलभमुखीकरण गने । 

▪ शीषयकगत रुपमा सम्भालवत करका आधार तथा लवगत तीन वषयको आततररक आर्को अवस्थाको 

लवश् िेषण गने । 

▪ राजस्व वृलिको िालग आर्का प्रमुख स्रोतहरुको सम्भावना र र्थाथय असुिीमा भएको फरकको पलहचान 

गने । 

▪ स्थानीर् तहको राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक सङ्किन तथा लबलिङ्ग पिलत र आततररक लनर्तत्रण 

प्रणािी सलहत पालिकाको राजस्व प्रशासन तथा र्सको कार्यकुशिताको लवश् िेषण । 

▪ स्थानीर् तहको आततररक आर् वृलिका सम्भावनाहरु पलहचान गरी आर् सुधार कार्यर्ोजना र प्रिेपण 

सलहतको आततररक आर् सुदढृीकरण कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

१. स्थानीर् तहको राजस्वका सम्भावना, लतनय सक् ने िमता र राजस्व

प्रशासनको लवश् िेषण गरी आवश्र्क सुधारका उपार्हरु पलहचान गनय ।

२. स्थानीर् तहको आततररक आर्का आधार, दार्रा र दरको सम्भाव्यता

लवश् िेषण गरर राजस्व प्रिेपण गनय ।

३. व्यवसार्मैत्री कर प्रशासनबाट स्थानीर् उद्यम, व्यवसार् िगार्तका

आर्थयक लवकास क्रिर्ाकिापहरुिाई करको आधार अततगयत समेट् न आवश्र्क

मागयदशयन प्रदान गनय ।

४. स्थानीर् तहिे अपनाउनु पने आर् सुधारका कार्यर्ोजना तर्ार गरी सो

राजस्व सुधार गनय ।

५. वार्षयक बजेटिाई बढी र्थाथयपरक, प्रभावकारी र उद्दशे्र्मूिक बनाउन ।

६. स्थानीर् तहको काम कारवाहीिाई अझै पारदशी तथा नागररक प्रलत

लजम्मेवार बनाउन ।
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▪ नर्ाँ सम्भावनाहरुको पलहचान गदै स्थानीर् तहिे अपनाउनुपने सुधार रणनीलत सलहतको राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

▪ स्थानीर् तहको लवद्यमान आर्थयक ऐन पुनराविोकन गरी आगामी आर्थयक वषयमा सुधारका िालग सुझाव 

प्रदान गने । 
 

१.४ र्ोजना तजुयमा लवलध र प्रक्रिर्ा 

१.४.१ पषृ् ठभमूी 

गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको मागयदशयकका रुपमा संघीर् मालमिा तथा 

सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी भएको स्थानीर् तहको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी 

क्रदग्दशयन २०७६ तथा बागमती प्रदेश सुशासन केतर, जाविाखेि, िलितपुरबाट प्राप् त र्स र्ोजना तजुयमाको 

कार्यिेत्रगत शतय (Terms of references) मा उल्िेख भएको तजुयमा लवलध र मागयलनदेशनिाई आधार 

मालनएको छ । गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा प्रक्रिर्ामा स्थानीर् पदालधकारी, कमयचारी, 

सम्बलतधत सलमलतहरु र सरोकारवािाहरुको अपनत्व र िमता अलभवृलि गन ेउद्देश्र्िे सहभालगतामूिक लवलध 

अविम्बन गररएको छ । साथ ैस्थानीर् आवश्र्कता अनुसार सम्भाव्य स्थानीर् राजस्वका स्रोतहरुिाई समेट्न े

उद्देश्र्िे तथ्र्ाङ्क तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी लनदेलशका बमोलजम कार्यर्ोजना तजुयमाका 

चरणहरु र्सप्रकार रहकेा छन् । 

 

तालिका 3: र्ोजना तजुयमाका चरणहरु 

 

 

१ • राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बतधी लनणयर् र समर् साररणी लनधायरण

२ • र्ोजना तजुयमा कार्यदि गठन

३ • र्ोजना तजुयमाका िालग आवश्र्क सतदभय सामाग्रीहरु सङ्किन तथा अध्र्र्न

४ • प्रारलम्भक कार्यशािाको आर्ोजना 

५ • सूचना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्किन एवम् लवश् िेषण

६ • राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ारी (प्रारलम्भक)

७ • र्ोजनाको मस्र्ौदा तर्ारी

८ • राजस्व सम्भावना लवश् िेषण तथा राजस्व प्रिेपण

९ • मस्र्ौदा प्रलतवेदन गाउँपालिकामा प्रस्तुलत र सुझाव सङ्किन

१० • मस्र्ौदा पुनराविोकन र अलततम मस्र्ौदा तर्ारी

११ • कार्यपालिकामा छिफि र स्वीकृलत



गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतवेदन) 

  6 | पा ना  

 

गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गन े कार्यिम सम्बतधमा गौरीशंकर 

गाउँपालिका, दोिखा, बागमती प्रदेश र र्स नेपाि डेभिपमेतट कतसल्टेतसीबीच सम्झौता भएपलछ लवलभत न 

समर्मा भएका छिफिहरुबाट गाउँपालिकाबाट आवश्र्क सतदभय सामग्री सङ्किन गरी अध्र्र्न टोिीिाई 

प्राप् त भएको लथर्ो । राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका िालग लनम् न लवलध र प्रकृर्ा अविम्वन गररएको 

लथर्ो । मुित: राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा Coaching & Mentoring (स्थिगत रुपमा सँगसँगै काम 

गदै लसकाउँदै जाने) लवलधमा आधाररत लथर्ो । 

 
▪ गौरीशंकर गाउँपालिकामा कार्य प्रारम्भ गनुयभतदा पलहिा परामशयदातािे प्रदेश प्रलशिण केतरको 

सम्बलतधत लवज्ञ वा तोक्रकएको कमयचारीहरुसँग गौरीशंकर गाउँपालिकामा गनुयपने कार्यको र्ोजना बनाई 

छिफिबाट अलततम रुप क्रदई अगाडी बढाएको लथर्ो । 

▪ गौरीशंकर गाउँपालिकाबाट राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यको गुणस्तर सुलनलश् चतताका िालग 

अनुगमन र फिोअप भएको लथर्ो भन ेप्रदेश प्रलशिण केतरबाट अनुगमन समेत भएको लथर्ो । सो 

कार्यका िालग सेवा प्रदार्क संस्थािे र्ो कार्य गनयका िालग लवस्तृत कार्यर्ोजना समेत पेश गरेको लथर्ो 

। परामशयदातािे प्रदेश सुशासन केतरको सम्बलतधत लवज्ञ वा तोक्रकएको कमयचारीहरुसँग लनरततर 

समतवर्मा गरेको लथर्ो । 

▪ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण प्रकृर्ािाई सहभालगतामूिक लवलधबाट सञ् चािन गररएको लथर्ो । 

साथै र्स लवषर्मा गौरीशंकर गाउँपालिकाका कमयचारीहरुको पलन िमता अलभवृलि गररएको लथर्ो । 

र्स सतदभयमा गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्र्ि, उपाध्र्ि तथा अतर् जनप्रलतलनलध, कमायचारी एवम् 

सरोकारवािाहरुको सहभालगता र समुह छिफिबाट राजस्व सुधार सम्बतधी आवश्र्कताहरु पलहचान 

गररएको लथर्ो । 

▪ सङ्घीर् मालमिा तथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्िे तर्ार पारेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा क्रदग् दशयन, २०७६ मा उल्िेलखत सम्बलतधत फारामहरु लवलध तथा 

प्रकृर्ाहरु प्रर्ोग गरी (छिफि तथा कार्यशािा) माफय त राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएको 

लथर्ो । 

▪ र्स प्रकृर्ाबाट पलहचान गररएका आवश्र्कताहरुिाई एक्रककृत गरी गौरीशंकर गाउँपालिकाको ३ वष े

राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ार गररएको छ र मस्र्ौदा दस्तावेज तर्ार गरी गौरीशंकर गाउँपालिकामा 

प्रस्तुलतकरण गरी आवश्र्क सुझावहरुिाई सङ्किन गरी दस्तावेजिाई अलततम रुप क्रदईएको छ । 

▪ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अलततम दस्तावेज (लवद्युलतर् तथा भौलतक प्रलत) गौरीशंकर गाउँपालिका 

र बागमती प्रदेश सुशासन केतर, जाविाखेि, िलितपुरमा बुझाईएको छ । 
 

१.४.२ तथ्र्ाङ्क तथा सचूना सकंिन 

अध्र्र्नका िममा परामशयदाताद्वारा लवलभत न लवलधहरुको प्रर्ोग गरी आवश्र्क तथ्र्ांक तथा सूचनाहरू 

संकिन गररएको लथर्ो । गाउँपालिकाबाट संकिन गनुयपने तथ्र्ाङ्क र अतर् लवलभत न र्ोजना दस्तावेज, 

लवगतका बार्षयक नीलत तथा कार्यिम, बजेट वक्तव्य, आर्को लववरण, आर्थयक ऐन, लवलनर्ोजन ऐन, अतर् 

नीलत तथा कानूनहरु गाँउपालिका भ्रमण गरी परामशयदाताबाट पूवयलनधायररत प्रश् नाविी तथा ढाँचामा संकिन 

गररएको लथर्ो । गाँउपालिकाबाट लनम् न दस्तावेज र सूचनाहरु सकंिन गररएको लथर्ोः  

 

1) लवगत ३ आर्थयक बषयको (आर्थयक बषय २०७६/७-२०७८/७९) आर् र्थाथय लववरण ।  
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2) आर्थयक बषय २०७८/७९ को आर्थयक ऐन र बजेट 

3) लवगत ३ आर्थयक बषयको बार्षयक प्रगलत प्रलतवेदन । 

4) राजस्व प्रशासलनक व्यवस्था तथा सचूना प्रवाह सम्बतधी लववरण । 

5) आततररक आर् संकिनको अवस्था, स्रोत, िेत्र तथा दर सम्बतधी लवस्तृत लववरण । 

6) आततररक आर् संकिनको सभंालवत नर्ाँ िेत्रहरू सम्बतधी तथ्र्ांक तथा सूचना । 

7) संगठन संरचना तथा कमयचारीको लववरण । 

8) गाउँपालिकाको भौलतक सम्पलतको लववरण । 

9) राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

10) कार्यकि तथा कार्य स्थिको पर्ायप् पता । 

11) फर्नयचर, कम्प्र्ूटर, लप्रतटर तथा अतर् भौलतक सलुवधाहरु । 

12) राजस्व सम्बतधी डाटा वेस, राजस्व प्रशासनमा सप्फट्वेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

13) कम्प्र्ुटर लवलिङ्ग प्रणालिको प्रर्ोग 

14) वडा कार्यिर्मा राजस्व प्रशासनको अवस्था 

 

तथ्र्ाङ्क तथा सचूना संकिनको फाराम अनुसूची ३ र ४ मा रालखएको छ । 

 

१.४.३ मस्र्ौदा प्रलतवदेन तर्ारी  

मस्र्ौदा प्रलतवेदन उपर सुझाव संकिनको िालग परामशयदाताद्वारा २०७९ असार १७ मा गाउँपालिकाको 

कार्ायिर्मा एक क्रदने कार्यशािा गोष् ठी आर्ोजना गरी मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुलतकरण गररएको लथर्ो । उक्त 

कार्यशािा गोष् ठीमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासक्रकर् अलधकृत, िेखा प्रमुख, सम्बलतधत शाखाका 

कमयचारीहरु, परामशयदाताका टोलि नेता/लवज्ञको सहभालगता रहको लथर्ो (मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुतीकरणको 

माईतर्ूट र फोटो िमश अनुसूची १ र २ मा रालखएको छ) । परामशयदाताका लवज्ञद्वारा राजश् व अलधकार 

सम्बतधी लवद्यमान काननुी व्यवस्था, गाउँपालिकाको आततररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था, 

आततररक आर् पररचािनको प्रमुख िेत्र र संभावनाको लवश् िेषण, आर् संकिनको संस्थागत िमता र 

लवगतको आर् पररचािनको अवस्था, राजश् व सुधार कार्यर्ोजना र मस्र्ौदा प्रलतवेदनिे प्रिेपणको गरेको 

गाउँपालिकाको आगामी तीन बषयको राजश् व प्रिेपण सम्बतधी प्रस्तुतीकरण गनुय भएको लथर्ो भन े

सहभागीहरुको आततररक आर् र राजश् व सकंिन सम्बतधी लजज्ञासाहरुिाई सम्बोधन गनुय भएको लथर्ो । 

प्रस्तुतीकरणको अतत्र्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतद्वारा परामशयदातािाई मस्र्ौदा प्रलतवेदन 

उपर प्राप् त सुझावहरुिाई अलततम प्रलतवेदनमा समावेश गनय अनुरोध गदै र्स प्रलतवदेनिे क्रदएका सुझाव, 

कार्यनीलत र रणनीलतहरुिाई गाउँपालिकािे सम्भव भएसम्म िमश िागू गदै राजश् वको प्रिेलपत िक्ष्र् हालसि 

गने मततव्य व्यक्त गनुय भै परामशयदातािाई धतर्वाद क्रददै कार्यिम समापन गनुय भएको लथर्ो । 

 

१.४.४ अलततम प्रलतवदेन पशे  

मस्र्ौदा प्रलतवेदन उपर कार्यपालिकाको वैठकमा भएको छिफिबाट प्राप् त सुझाव तथा सल्िाहहरूिाई 

समावेश गरी र्स राजश् व सधुार कार्यर्ोजनाको अलततम प्रलतवेदन पेश गररएको छ । 
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१.५ र्ोजनाका सीमाहरु 

गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िेत्र व्यापक रहकेो भएतापलन लसलमत स्रोत साधन, पर्ायप् त 

सूचनाको अभाव, सीलमत समर्का कारण र्स अध्र्र्नका लसमाहरु देहार् अनुसारका रहकेा छनः 

 

▪ अध्र्र्न तथा लवश् िेषण कार्य प्रमुख रुपमा कार्ायिर्को अलभिेख, दस्तावेज, प्रलतवेदन तथा लद्वतीर् 

स्रोतहरूबाट प्राप् त तथ्र्ाङ्क तथा सचूनाहरूमा आधाररत छन ।  
▪ लवगत तीन आर्थयक बषय (२०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९) को आर्को बृलििाई लवश् िेषण 

गरी आगामी तीन आर्थयक बषय २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ को मात्र आर् प्रिेपण 

गररएको छ । 
▪ गाउँपालिकाको कार्ायिर्बाट प्राप् त अलभिेख तथा दस्तावेज, अततरवाताय, गाउँपालिकाका 

पदालधकारीहरु तथा सम्बलतधत कमायचारीहरु र अतर् सरोकारवािाहरुसँग गररएको अततरक्रिर्ा तथा 

कार्ायशािाबाट प्राप् त सूचनाको आधारमा तर्ार गररएको छ । र्सका अिावा प्रदेश सुशासन केतर 

तथा गाउँपालिकामा मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुलतकरण गरी प्राप् त सुझावहरु सङ्िग् न गररएको लथर्ो। 
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पररच्छेद २: गाउँपालिकाको सलंिप् त पररचर् 

२.१ गाउँपालिकाको पररचर् र नामारकरण 

नेपाि सरकार मतत्रीपररषदको २०७३ साि फाल्गुन २७ गतेको लनणयर् अनुसार स्थानीर् तह पुनसयरचना 

अनुसार तत्कालिन ७ वटा गाउँपालिकाहरु लमिाएर गौरीशंकर गाउँपालिकाको गठन भएको हो । 

रुम्फी/जामुने गाउँपालिकाको केतर हो भने गौरीशंकर, खारे, माबुय, चंखु, झर्ाँकु, जुंगु आक्रद गाउँपालिकाका 

मु्र् वस्ती र बजार केतरहरु हुन । । लहमािी िेत्रमा अवलस्थत र्स गाउँपालिकाको नाम गौरीशंकर 

लहमािबाट रहन गएको हो । प्रलसिा छोरोल्पा ताि र्सै गाउँपालिकामा पदयछ । र्स गाउँपालिकाको नाम 

गौरीशंकर रहनुमा अतर् क्रकवदततीहरु समेत छन् । गौरीशंकर गाउँपालिकाको नाम “गौरी” र “शंकर” बाट 

रहन गएको लवश् वास गररतछ जस्को अथय भगवान लशव र पावयती हो । त्र्सैगरी गौरीशंकर लहमाि लशव र 

पावयतीको बासस्थान समेत भएकोिे र्स गाउँपालिकाको नाम गौरीशंकर रहन गएको लवस्वास गररतछ ।  
 

२.२ अवलस्थलत 

गौरीशंकर गाउँपालिका बागमती प्रदेशको दोिखा लजल्िामा रहकेो छ । सालवकका जुगँु, झर्ाकु, सरुी, चंखु, 

माबुय, खारे र गौरीशंकर गरी ७ वटा गालवसहरु लमिेर बनेको र्स गाँउपालिकाको उिरमा चीनको लतधबत र 

दलिणमा लजरी नगरपालिका र बैटेश् वर गाउँपालिका पदयछन भने पूवयमा गौरीशंकर नगरपालिका र सोिुखुम्ब ु

लजल्िा तथा पलश् चममा कालितचौक र लबगु गाउँपालिका पदयछन । भौगोलिक लहसाबिे र्ो गाउँपालिका २७° 

४०' उिरी अिांश देलख २७° ४०' उिरी अिांश र ८६° ०५' पूवी देशाततर देलख ८६' ३५° पूवी देशाततर 

सम्म फैलिएको छ । र्स गाउँपालिकाको उचाई समुतर सतहबाट ८९१ लमटर देलख ७१३४ लमटरसम्म रहकेो 

छ । हाि ९ वटा वडामा लवभालजत र्स गाउँपालिकाको कुि िेत्रफि ६८१.३१ वगय क्रकलम रहकेो छ ।  
 

२.३ राजनलैतक तथा प्रशासलनक लवभाजन 

गौरीशंकर गाउँपालिकामा ९ वटा वडाहरु छन् । िेत्रफिको लहसाबिे गाउँपालिकाको सबैभतदा ठूिो वडा न ं

९ हो जसको िेत्रफि ३२४.३८ वगय क्रकलम छ भने वडा नं २ सबै भतदा सानो वडा हो जसको िेत्रफि १२.०५ 

वगय क्रकलम छ । गाउँपालिकाको वडा लवभाजन, वडागत िेत्रफि र मु्र् वस्तीहरुको लववरण तालिका २ मा 

प्रस्तुत गररएको छ । 
 

तालिका 4: गाउँपालिकाको वडा लवभाजन 

ि.स. नर्ाँ वडा समावेश गालवस 
िेत्रफि (वगय 

क्रकलम) 
मु्र् वस्तीहरु 

१ १ जुगु (१, ७-९) २१.८० जुगु, र्ासाय, पानीखकय , हुप्पु, चेत्पु, राज्पु, बोम्जु 

२ २ जुगु (२-७) १२.०५ 
बाझोखेत, बगुवा, गैरी, मिेदह, टुलनबोट, उिेनी, 

धारापानी, छाँप, उखुबारी 

३ ३ झर्ाकु (५-९) १६.५० 

लपकुती, कार्तयके, महतारा, फिाटे, कोिबारी, 

झर्ाकु, क्रदखबुय, साउने, डाँडाखकय , लचिाउनेखकय , 

शेराकप्टी 
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४ ४ झर्ाकु (१-४) १९.४१ 
ओिीटार, झांग्रिेी, बेगातदी, मानेडाँडा, कोथ,े 

क्रकस्पान, गोरपांग, ओखटेबोटे, घटे्टपु, डेपुङ, बसा 

५ ५ सुरी (१-९) ४७.०२ 

भोिे, चनमारा, लतनेखु, समािी, सुरीडाँडा, 

ज्र्ाटुिी, सुरीगाँउ, मिुाबारी, सुनगा, गरुुम्फी, 

कुरुपांग, ईलबथान, रावा, नाक्प,ु कप्टी, मुलस्डङ 

६ ६ चंखु (१-९) २१.७८ बरु, चंखु, जलततपुर, िुवांशा, िहरेमाने, बुथ ु

७ ७ माबुय (१-९) ११४.०२ 
दोतचे, क्र्ाल्दार, गोंगटा, हुप्ची, माबुय, 

लसक्पाश्वर, खोप्िाङ 

८ ८ खरे (१-९) १०४.४३ 
कशेरी, तातोपानी, सल्िे, मानडेाँडा, खरे, 

मतथिी, 

९ ९ गौरीशंकर (१-९) ३२४.३८ 
लसलमगाउँ, लतलसनाम, बेक्रदङ, नागाउँ, ररकु, 

सुरुतचे 

जम्मा ६८१.३१  

स्रोतः https://sthaniya.gov.np/gis/ (Accessed on May 17, 2022) 

 

२.४ जनसङ््र्ा 

रालष् रर् जनगणना २०६८ का अनुसार गौरीशंकर गाउँपालिकाको जनसं्र्ा  १७०६२ र  कुि घरधरुी सं्र्ा 

४०६७ रहकेो छ । जम्मा जनसं्र्ा मध्र् े पुरुषको सं्र्ा ८१६९ (४७.८%) र मलहिाको सं्र्ा ८८९३ 

(५२.२%) छ । गाउँपालिकाको सरदर पररवार सं्र्ा ४.२० र िैंलगक अनुपात ९१.८६ रहकेो छ । रालष् रर् 

जनगणना २०७८ को प्रारलम्भक नलतजािाई हदेाय गौरीशंकर गाउँपालिकामा कुि ४६६७ घरधुरी र १५९८२ 

जनसं्र्ा रहकेो छ जसमा पुरुषको सं्र्ा ७८८९ (४९.३%) र मलहिाको सं्र्ा ८०९३ (५०.७%) रहकेो 

छ । रालष् रर् जनगणना २०६८ बाट २०७८ मा आईपुग्दा गाउँपालिकाको जनसं्र्ा १०८० िे घटेको देलखतछ 

। गाउँपालिकाको जनसं्र्ाको वडागत लवतरण तालिका ५ मा प्रस्तुत गररएको छः 
 

तालिका 5: जनसं्र्ाको वडागत लवतरण 

वडा नं  पुरुष प्रलतशत मलहिा प्रलतशत जम्मा जम्मा 

१ ९२४ ५.४ १०२६ ६.० १९५० ११.४ 

२ ८६७ ५.१ १०६५ ६.२ १९३२ ११.३ 

३ ११५३ ६.८ १२४२ ७.३ २३९५ १४. 

४ १०५८ ६.२ ११८४ ६.९ २२४२ १३.१ 

५ १४७३ ८.६ १५८१ ९.३ ३०५४ १७.९ 

६ ६०३ ३.५ ६६९ ३.९ १२७२ ७.५ 

७ ६९८ ४.१ ७११ ४.२ १४०९ ८.३ 

८ ९२९ ५.४ ९०४ ५.३ १८३३ १०.७ 

९ ४६४ २.७ ५११ ३.० ९७५ ५.७ 

जम्मा ८१६९ ४७.९ ८८९३ ५२.१ १७०६२ १००.० 

स्रोतः रालष् रर् जनगणना, २०६८ 

 



गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतवेदन) 

  11 | पा ना  

 

 

लचत्र 1: जनसं्र्ाको वडागत लवतरण 

 

२.५ जातजालत, धमय र भाषा 

गौरीशंकर गाउँपालिकामा जालतर् लवलवधता रहकेो पाईतछ । तामाङ, ब्राम्हण, िेत्री, नेवार, मगर, दलित 

आक्रद र्स गाउँपालिकामा बसोबास गने प्रमुख जातजातीहरु हुन । र्ो गाउँपालिकामा आक्रदवासी जनजातीमा 

सुलचकृत सुरेि समुदार्को पलन बसोबास रहकेो छ । नेपािमा सुरेि जातजालतको कुि सं्र्ा २२४ रहकेो छ 

जसको शतप्रलतशत सं्र्ा र्स गाउँपालिकामा बसोबास गदयछन् । समग्रमा जनजातीहरु र्स गाउँपालिकाको 

मु्र् वालसतदाहरु हुन जस्को सं्र्ा कुि जनसं्र्ाको ५०% छ भने बाँकी ३८% ब्राम्हण/िेत्री र ८% 

दलितहरु छन ्। लहतद,ु बौि र क्रिलिर्न र्हाँको प्रमुख धमयहरु हुन । कुि जनस्र्ाको ६५% मालनसहरु लहतद ु

धमय मातदछन भने बौि धमय मात ने मालनसहरुको सं्र्ा ३१% र क्रिलिर्न धमय मात नेहरु कररब ४% रहकेो 

छ । गाउँपालिकामा नेपािी मु्र् भाषाको रुपमा रहकेो छ । रालष् रर् जनगणना २०६८ का अनुसार 

गाउँपालिकामा सबैभतदा धेरै कुि जनसं्र्ाको ६०% मालनसहरु नेपािी भाषा बोल्दछन भने दोस्रोमा शेपाय 

भाषा बोल्ने मालनसहरुको स्र्ा १९.२% र तेस्रोमा तामाङ भाषा बोल्ने जनस्र्ा १३.७५% रहकेो छ ।  

 

२.६ लशिा तथा स्वास्थ्र् 

गौरीशंकर गाउँपालिकामा कुि ५७ वटा शैलिक संस्थाहरु छन जसमा वाि लवकास केतर ९ वटा, प्राथलमक 

लवद्यािर् ३५ वटा, आधारभूत लवद्यािर् ७ वटा र माध्र्लमक लवद्यािर् ६ वटा छन् । गाउँपालिकाको 

पाश् वयलचत्र २०७८ अनुसार गौरीशंकर गाउँपालिकाको कुि सािरता दर ७५% रहकेो छ जुन रालष् रर् 

सािरता दर ६६% भतदा बढी हो । र्स लहसाबिे हदेाय गाउँपालिकाको शैलिक अवस्था राम्रो रहकेो देलखतछ 

। तर भौगोलिक लवकटताि ेगदाय स्थानीर् वािवालिकाहरुको लवद्यािर्सम्मको पहुचँ भने लनक् कै कठीन रहकेो 

छ । गाउँपालिकामा कुि ४०६३ जना लवद्याथीहरु अध्र्र्नरत छन । जसमध्र्े प्राथलमक तहमा (१-५) १७५७ 

जना, आधारभूत तहमा (६-८) ९३२ जना र माध्र्लमक तहमा ७४५ जना लवद्याथीहरु छन । किा १२ 
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सम्मको लशिा गाउँपालिकामा नै उपिधध भएतापलन उच् च र प्रालवलधक लशिाको िालग भने स्थानीर्वासीहरु 

राजधानी काठमाण्डौ, सदरमुकाम चररकोट र लजरी जानुपने वाध्र्ता रहकेो छ । 
 

गाउँपालिकामा कुि १४ वटा स्वास्थ्र् संस्थाहरुिे स्थानीर्वासीहरुिाई प्राथलमक तहको स्वास्थ्र् सेवा प्रदान 

गरररहकेा छन् । कुि स्वास्थ्र् संस्थाहरु केतर गाउँपालिकाको केतर सुरीमा नेपाि सरकारको प्राथलमक स्वास्थ्र् 

छ भने गाउँपालिकाको केतर सुरीमा नै नेपाि सरकारबाट १५ शैर्ाको अस्पताि समेत लनमायणलधन रहकेो छ 

। सुरीमा रहकेो प्राथलमक स्वास्थ्र् केतरमा मात्र नेपाि सरकारको मेलडकि अक्रफसर रहने गदयछ । अतर् स्वास्थ्र् 

केतरहरुमा मेलडकि अक्रफसर नभएकोिे सामातर् चोटपटक, ज्वरो, रुघाखोकी आक्रदको मात्र उपचार हुने गदयछ 

। गाउँपालिकामा दि स्वास्थ्र्कमी, स्वास्थ्र् उपकरण र प्र्ाथोिोजी ल्र्ाव नभएकोिे गलम्भर प्रकारको 

उपचारको िालग गाउँपालिकावासीहरु लजरी, चरीकोट, धलुिखेि र राजधानी काठमाण्डौ जानुपने वाध्र्ता 

छ । 
  

तालिका 6: स्वास्थ्र् संस्थाहरुको वडागत लवतरण 

ि.स. स्वास्थ्र् संस्था स्थान 

१ जुगु हले्थ पोष् ट वडा नं २ 
२ आधारभूत स्वास्थ्र् केतर वडा नं १ 
३ आधारभूत स्वास्थ्र् केतर वडा नं ३, झर्ाकु 
४ आधारभूत स्वास्थ्र् केतर वडा नं ३, सरसेपु, झर्ाकु 
५ झर्ाकु हले्थ पोष् ट वडा नं ४ 

६ प्राथलमक स्वास्थ्र् उचपार केतर वडा नं ५, सरुी 

७ आधारभूत स्वास्थ्र् केतर वडा नं ५, लतनेख ु

८ चांखु हले्थ पोष् ट वडा नं ६, चांख ु

९ सामुदालर्क स्वास्थ्र् र्ुलनट वडा नं ६ 

१० माबुय हले्थ पोष् ट वडा नं ७, मावुय 

११ खरे हले्थ पोष् ट वडा नं ८, खरे 

१२ गौरीशंकर हले्थ पोष् ट वडा नं ९ 

१३ सामुदालर्क स्वास्थ्र् र्ुलनट वडा नं ९, तालसनाम 

१४ सामुदालर्क स्वास्थ्र् र्ुलनट वडा नं ९, बेक्रदङ 

स्रोतः गाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र, २०७८ 
 

२.७ सडक तथा र्ातार्ात 

भौगोलिक करठनाईिे गदाय गाउँपालिकामा सडक तथा र्ातार्ातको अवस्था कमजोर रहकेो छ । 

गाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र २०७८ का अनुसार गौरीशंकर गाउँपालिकामा कुि ३७३.६ क्रकलम सडक रहकेो 

छ तर कुि सडकहरु मध्र् े १९ क्रकलम सडक मात्र ग्रभेि छ भने बाँकी सम्पूणय सडकहरु कच्ची छन् । 

गाँउपालिकाका मु्र् सडकहरुमा लसताकोथाम-जुग-ुज्र्ाखु-पालिका रोड, गुरुम्फी-नक्पा सडक (१३ क्रकलम) 

र भोिे-पालिका सडक (९ क्रकलम) हुन । गाउँपालिकामा भोिे (तामाकोशी नक्रद), जगत (तामाकोशी नक्रद), 

जामुने (तामाकोशी नक्रद), गमुुखोिा (तामाकोशी नक्रद), गुरुम्फी (सुरी खोिा) गरी कुि ५ वटा पक् की पुिहरु 

छन । रार्ाक्टर, लमरट रक, टाटा सुमो, मोटरसाईकि र्हाँका प्रमुख र्ातार्ातका साधनहरु हुन । 
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२.८ जिलवद्यतु 

दोिखा जिलवद्युतको प्रशस्त संभावना भएको लजल्िा हो भने गौरीशंकर गाउँपालिकामा समेत जिलवद्यतुको 

ठूिो संभावना रहकेो । रालष् रर् गौरवको मालथल्िो तामाकोशी जिलवद्युत आर्ोजना समेत दोिखा लजल्िामा 

रहकेो छ भने गौरीशंकर गाउँपालिका र्स आर्ोजनाको प्रभालवत िेत्रमा पदयछ । जिलवद्युतबाट 

गाउँपालिकािे रोर्ल्टी समेत पाउने भएकोि ेस्थानीर् सरकारको आर्को प्रमुख स्रोतको रुपमा समेत रहकेो 

छ भने स्थानीर्वासीहरुिे जिलवद्युत आर्ोजनाहरुमा रोजगार समेत पाएका छन् । गाउँपालिकाको पाश्वयलचत्र 

२०७८ का अनुसार गौरीशंकर गाउँपालिकामा कुि १५ वटा जिलवद्यतु आर्ोजनाहरु छन ् । जसमध्र् े

गौरीशंकर गाउँपालिकाको प्रभालवत िेत्रबाट ४७१ मेगावाट लवद्युत उत्पादन भएको छ भने ११६ मेगावाटको 

सभे समेत भसैकेको छ । त्र्सैगरी २१२ मेगावाट िमताको जिलवद्युत आर्ोजनाहरु लनमायणलधन छन् । 

गाउँपालिका िेत्रलभत्र मात्रै १५ मेगावाट िमताको जिलवद्युत आर्ोजना संचािनमा रहकेो, ६.२ मेगावाटको 

सभे भएको र १२५ मेगावाट िमताको जिलवद्युत आर्ोजना लनमायणलधन रहकेो छ । 

 

२.९ मानव ससंाधनको अवस्था 

गाउँपालिकाको दोस्रो लनवायचन २०७८ वैशाख ३० गते सम्पत न भई नर्ाँ लनवायलचत जनप्रलतलनलधहरू 

आईसकेका छन्  । र्स गाउँपालिकामा रहकेा ७ वटा वडामा लनवायलचत तथा मनोलनत सदस्र्हरु सलहत जम्मा 

४९ जना गाउँसभा सदस्र्हरु रहकेा छन ् । त्र्सैगरी गाउँ कार्यपालिकाको दैलनक कार्यसम्पादनका िालग 

लवलभत न लवषर्गत िमता सलहत अलधकृत तथा सहार्क स्तरका कमयचारी कार्यरत छन् । र्स गाउँपालिकामा 

प्रमुख प्रशासक्रकर् अलधकृत १, अलधकृतहरु ७, ईलतजलनर्र १, सव-ईलतजलनर्र १, सव-ओभरलसर्र १, एम. 

आई. एस. अपरेटर, वडा सलचव, कार्ायिर् सहार्क, कार्ायिर् सहर्ोगी आक्रद गरी हाि ३५ जना कमयचारीहरु 

कार्यरत छन् । कमयचारीहरुको लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

तालिका 7: गाउँपालिकाका कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स. पद सं्र्ा 

१ प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत १ 

२ र्ोजना शाखा प्रमुख १ 

३ िेखा अलधकृत १ 

४ आततररक िेखा परीिक १ 

५ ईलतजलनर्र १ 

६ कृलष शाखा प्रमुख १ 

७ लशिा अलधकृत १ 

८ पशु शाखा प्रमुख १ 

९ स्वास्थ्र् शाखा प्रमुख १ 

१० प्रालवलधक सहार्क १ 

११ स्टाफ नसय १ 

१२ लजतसी तथा प्रशासन शाका प्रमुख १ 

१३ सव ईलतजलनर्र १ 

१४ सव ओभरलसर्र १ 

१५ वडा सलचव (खरदार) ३ 

१६ एम. आई. एस. अपरेटर १ 
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तालिका 7: गाउँपालिकाका कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स. पद सं्र्ा 

१७ सब ईलतजलनर्र ३ 

१८ खा.पा.स.टे. १ 

१९ क्रफल्ड अलसस्टेतट रलजष् रेशन १ 

२० क्रफल्ड अलसस्टेतट १ 

२१ ना.प्रा.सु (पशु) १ 

२२ कार्ायिर् सहार्क १ 

२३ सवारी चािक ४ 

२४ कार्ायिर् सहर्ोगी ५ 

जम्मा ३५ 

 

२.१० भौलतक सम्पलतको अवस्था 

गौरीशंकर गाउँपालिकाको भौलतक सम्पलतको लववरण तालिका ८ मा प्रस्तुत गररएको छः 
 

तालिका 8: गाउँपालिकाको भौलतक सम्पलतको लववरण 

ि.स. लबवरण एकाइ पररमाण 

१ गाउँपालिका भवन सं्र्ा १ 

२ मोटरसाईकि सं्र्ा १२ 

३ धर्ाक हो िोडर (जेलसलब) स्र्ा १ 

४ लजप सं्र्ा १ 

५ एम्बुिेतस सं्र्ा २ 

स्रोतः गौरीशंकर गाउँपालिका, २०७९ 
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पररच्छेद - तीनः स्थानीर् तहको राजश् व अलधकार तथा आर् सभंाव्यता 

उपिधध कानुनी व्यवस्था अनुसार गाँउपालिकाको आततररक आर् पररचािनको सम्भाव्यतािाई तिको 

उपखण्डहरुमा शीषयकगत रुपमा लवश् िेषण गररएको छ । र्सबाट गाँउपालिकाको आततररक आर् पररचािनको 

लवद्यमान अवस्था तथा सम्भावनाको लवस्ततृ लवश् िेषण भई पलहचान गररएको मुद्दाहरूिाई राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजनािे संवोधन गन ेलवश् वास लिइएको छ । 

 

३.१ राजश् व अलधकार सम्बतधी काननुी व्यवस्था 

नेपािको संलवधानि ेस्थानीर् तहिाई लनम् नानुसारको राजश् व अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गरेको छः 

 

▪ सम्पलत कर 

▪ भूलमकर (मािपोत) 

▪ घर बहाि कर 

▪ सवारी साधन कर 

▪ व्यवसार् कर 

▪ मनोरतजन कर 

▪ सेवा शुल्क दस्तुर 

▪ घर जग्गा रलजष् रेशन शुल्क 

▪ पर्यटन शुल्क 

▪ लवज्ञापन कर 

▪ दण्ड जररवाना 

 

संघीर् कानुन (स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीर् तहिाई लनम् नानसुार आर् संकिन 

गने अलधकार प्रदान गरेको छ । 

 

क) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको एकि अलधकार 

 

अ) कर 

▪ सम्पलि करः आफ्नो िेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरिे चचेको जग्गामा सम्पलि कर 

िगाई बाँकी जग्गा र घर नभएका अतर् जग्गामा भूमीकर (मािपोत) िगाउनु पने । “घरिे चचेको 

जग्गा” भत नािे घरिे ओगटेको जग्गाको िेत्रफि र अलधकतम सो िेत्रफि बराबरको थप जग्गासम्म 

पने । (आर्थयक ऐन, २०७५ र केही नेपाि ऐनिाई संसोधन गनय बनेको ऐन, २०७५ वाट संशोलधत 

व्यवस्था) 

▪ भूलम कर (मािपोत); आफ्नो िेत्रलभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका आधारमा िगाउने । 

तर, सम्पलि कर िगाएको अवस्थामा भूलमकर (मािपोत) िगाउन नपाइने । (आर्थयक लवधेर्क 

२०७५ बाट संशोलधत व्यवस्था) 

▪ घर जग्गा बहाि करः कुनै व्यलक्त वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंलशक तवरिे बहािमा क्रदएकोमा । 
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▪ व्यवसार् करः पँूजीगत िगानी र आर्थयक कारोबारको आधारमा । 

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

▪ जलडबुटी, कवाडी र जीवजततु करः आफ्नो िेत्रलभत्र उन, खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी 

माि, जीवजततुको हाड, सीङ, प्वाँख, छािाको व्यवसालर्क उपर्ोग गरे बापत । 

 

आ) शलु्क 

 

▪ बहाि लबटौरी शुल्कः आफुिे लनमायण, रेखदेख वा संचािन गरेको हाट, बजार वा पसि वा सरकारी 

जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग बापत । 

▪ पार्कय ङ् शुल्कः आफ्नो िेत्रलभत्र कुनै सवारीिाई पार्कय ङ् सवेा उपिधध गराए बापत । 

 

इ) सवेा शलु्क 

 

▪ आफ्नो िेत्रलभत्र सचंािनमा रहकेा केविकार, रेक्रकङ्ग, कार्क्रकङ्ग, बंजी जम्प, लजपफ्िार्र, 

प्र्ाराग्िाइलडङ्ग आक्रद मनोरंजन तथा साहसी खेिकुद सम्बतधी सेवा वा व्यवसार्मा । 

▪ आफुिे लनमायण, संचािन वा धर्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवायधार वा उपिधध गराएको देहार्को 

सेवामा (खानेपानी, लबजुिी, धारा, अलतलथ गृह, धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागहृ, फोहरमैिा 

व्यवस्थापन, सरसफाई, ढि लनकास, सडक बलि, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्यार्ामशािा, 

पर्यटकीर् स्थि, हाटबजार, पशु वधशािा, शवदाह गृह, धोलवघाट, सडक, वसपाकय , पुि आक्रद) 

▪ अचि सम्पलि वा अतर् कुनै लवषर्को मूल्र्ांकन सेवा शुल्क । 

▪ लसफाररश सम्बतधी कुनै सेवा शुल्क । 

 

ई) दस्तरु 

 

▪ दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुरः 

• एफएम रेलडर्ो संचािन, “घ” वगयको लनमायण इजाजत पत्र, लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर् 

स्तरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशिा तथा व्यवसालर्क तालिम, ट् र्ुसन, 

कोलचङ, औषलध पसि, प्िरटङ्ग । 

• ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेटजस्ता वस्तुको सभेिण, उत्खनन् तथा उपर्ोग 

▪ नक्सा पास दस्तुर 

▪ पंजीकरण व्यवस्थापन दस्तुर 

▪ वडामाफय त् गररने लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर 

 

उ) लबिी गनय सक् न े(केलह नपेाि ऐनिाई ससंोधन गनय बनकेो ऐन २०७५ बाट ससंोलधत व्यवस्था) 

 
▪ गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन तथा प्रारलम्भक 

वातावरणीर् परीिणबाट तोक्रकएको पररमाणमा स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवा एवम् माटोजतर् 

वस्तुको लबिी गनय सक् ने । 
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▪ गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रको सावयजलनक तथा ऐिानी जग्गामा रहकेो काठ 

दाउरा, जराजुरी, दहिर बहिर आक्रदको लबिी गनय सक् ने । 

▪ र्स्तो लबिीबाट प्राप् त रकम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संलचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 

 

ऊ) सामदुालर्क वनबाट आर् प्राप् त गन े

▪ सामुदालर्क वन उपभोक्ता सलमलतिे वन पैदावार लबिी तथा उपर्ोग सम्बतधी आफ्नो वार्षयक 

कार्यर्ोजना बनाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउन ुपने । 

▪ वन पैदावारको लबिी वापत प्राप् त हुने रकमको दश प्रलतशत रकम सम्बलतधत गाउँपालिका तथा 

नगरपालिकाको संलचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 

 

 
 

ख) प्रदशे तथा सघंीर् काननू अनसुार प्राप् त हुन ेदफा (दफा ११ (४)) 

▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी 

▪ खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 

▪ सामुदालर्क वनको संचािन व्यवस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ पानी घट्ट, कुिो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी 

▪ खलनज पदाथयको उत्खनन ्रोर्ल्टी 

▪ सामुदालर्क वनको संचािन धर्वस्थापनबाट प्राप् त रोर्ल्टी 

▪ पानी घट्ट, कुिो पैनी जस्ता सेवाबाट रोर्ल्टी 

▪ खानेपानी महसुि 

▪ स्थानीर्, साना सतह तथा भलूमगत ससंचाई सेवा शुल्क 

▪ स्थानीर् स्तरमा जडीबुटी तथा गैरकाष् ठ वन पैदावार उत्पादन, सकंिन, प्रशोधन र बजार 

धर्वस्थापन 

▪ जनरि अस्पताि, नर्सयङ्ग होम, लनदान केतर र स्वास्थ्र् संस्थाको दताय, सचंािन अनमुलत 
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▪ स्थानीर् सावयजलनक र्ातार्ातको रुट अनुमलत, नवीकरण 

▪ इतटरनेट सेवा, टेिीसेतटर, केवि, तारलवलहन टेलिलभजन प्रसारण अनुमलत, नवीकरण 

▪ स्थानीर् तहका पत्रपलत्रकाको दताय 

 

संघीर् काननु (अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन २०७४) िे स्थानीर् तहिाई लनम् न अनुसार लवलिर् 

अलधकार प्रदान गरेको छः 

 

१) एकि कर प्रशासन सम्बतधी व्यवस्था (आर्थयक ऐन २०७५ बाट संशोलधत व्यवस्था) 

 

क) सवारी साधन करको दर प्रदेशिे िगाउने र उठाउने । तर टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र लवद्युतीर् 

ररक्सामा सवारी साधन करको दर गाँउपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रलजष् रेशन शुल्कको दर प्रदेशिे िगाउने र गाँउपालिका वा नगरपालिकाि ेउठाउने । 

ग) मनोरतजन करको दर प्रदेशिे िगाउने र गाँउपालिका वा गाँउपालिकािे उठाउने । 

घ) लवज्ञापन करको दर गाँउपालिका वा नगरपालिकाि ेिगाउने र उठाउन े। 

(ख), (ग) र (घ) बमोलजमको करबाट उठेको रकममध्र्े ६० प्रलतशत रकम गाँउपालिका वा 

नगरपालिकाको संलचत कोषमा जम्मा गरी ४० प्रलतशत रकम मालसक रुपमा प्रदेश संलचत 

कोषमा जम्मा गनुय पने । 

ङ) प्रदेशिे सवारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदेश लवभाज्र् कोषमा जम्मा गनुयपने । 

• प्रदेश लवभाज्र् कोषमा जम्मा भएको रकम ६० प्रलतशत रकम प्रदेश सरकारिाई र ४० 

प्रलतशत स्थानीर् तहिाई बाडँफाँट गररने । 

• आर्ोगिे लनधायरण गरेको आधार र ढाँचा बमोलजम प्रदेश सरकारिे स्थानीर् तहिाई 

वाँडफाँट गने । 

• प्रदेशिे मालसक रुपमा सम्बलतधत स्थानीर् संलचत कोषमा जम्मा गनुयपने । 

 

२) राजश् व बाँडफाटँ 

 

▪ नेपाि सरकारिे संकिन गरको मूल्र् अलभवृलि कर र अतत शुल्कबाट संकिन भएको रकमको १५ 

प्रलतशत स्थानीर् लवभाज्र् कोषमा जम्मा हुने । 

• आर्ोगिे लनधायरण गरेको आधार र ढाँचा बमोलजम बाँडफाँट हुने । 

• स्थानीर् संलचत कोषमा मालसक रुपमा प्राप् त हुने । 

▪ प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त हुने रोर्लल्टको बाँडफाँड आर्ोगको लसफाररसमा प्राकृलतक श्रोतको 

उपर्ोगबाट प्रभालवत हुने स्थानीर् तहिाई २५ प्रलतशत 

• प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त हुन ेरोर्ल्टी वार्षयक रुपमा प्राप् त हुन े
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३) अनदुान 

 

▪ लविीर् समानीकरण अनुदानः खचयको आवश्र्कता र राजस्वको िमताको आधारमा आर्ोगको 

लसफाररशमा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुने । 

▪ सशतय अनुदानः कुनै र्ोजना कार्ायतवर्न गनय आर्ोगिे तोकेको आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त 

हुने  । 

▪ समपूरक अनुदानः पूवायधार लवकास सम्बतधी कुनै र्ोजना कार्ायतवर्न गनय र्ोजनाको कुि िागतको 

अनुपातका आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुने । 

▪ लवशेष अनुदानः कुनै खास उद्देश्र् र र्ोजनाको िालग संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुने  

 

४) वैदलेशक सहार्ता तथा आततररक ऋण 

 

▪ नेपाि सरकारको पूवय स्वीकृलत लिएर मात्र वैदेलशक अनुदान वा सहर्ोग लिन वा बैदेलशक अनुदान 

वा सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यिम कार्ायतवर्न गनय गराउन सक् ने । 

▪ नेपाि सरकारको सहमलत लिएर मात्र लवि आर्ोगिे लसफाररस गरेको लसमालभत्र आततररक ऋण 

लिन सक् ने । 

▪ नेपाि सरकारसँग मनालसव कार्यका िालग ऋण लिन सक् ने । 

 

उपरोक्त व्यवस्थाहरूिे स्थानीर् तहिाई प्राप् त हुन सक् न ेआर्का स्रोतहरूिाई व्या्र्ा गरेको छ । स्थानीर् 

तहिे कानून बमोलजम बाहके आफ्नो अलधकार िेत्रमा कुनै कर िगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था 

हुनुका साथै लनम् न अनुसारका थप व्यवस्थाहरू रहकेा छन् । 

 

▪ कर िगाउँदा रालष् रर् आर्थयक नीलत, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पँूजी तथा श्रम बजार, लछमेकी 

प्रदेश तथा स्थानीर् तहिाई प्रलतकुि असर नहुने गरी िगाउनु पने (संवैधालनक धर्वस्था) । 

▪ कर निाग् नेः कूटनीलतक लनर्ोग, कूटनीलतज्ञ, वैदेलशक ऋण वा सहार्ताबाट सचंालित पररर्ोजनाबाट 

हुने पैठारी, सामुलहक वा सरं्ुक्त आवासको लबिी नभएको स्टक, सामुलहक आवासको सावयजलनक 

उपर्ोगको िेत्र । 

▪ सेवा शुल्क असुिी कार्य आफै वा व्यवस्थापन करार वा सावयजलनक लनजी साझेदारीबाट गनय सक् ने । 

 

३.२ आततररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था 

गौरीशंकर गाँउपालिकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ को िालग आर्थयक ऐन जारी गरी स्थानीर् सरकारको कर 

तथा शुल्कहरु लनधायरण गरेको छ । गाँउपालिकाको सोही ऐनको आधारमा सम्भाव्य आर् लशषयकहरूको 

पररचािन अवस्थाको लवश् िषेण गररएको छ । र्सि ेगाउँपालिकामा सम्भावना भएका आर् लशषयकहरूको 

संभाव्यता, संकिनको अवस्था तथा दर लनधायरणको अवस्थािाई थप प्रस् ट पादयछ । 
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तालिका 9: गाउँपालिकाको आततररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था 

ि.स. आर्का लशषयकहरु सभंावना दर सकंिन 

क करतफय     

१ सम्पलत कर √ √ √ 

२ भूलमकर (मािपोत) √ √ √ 

३ सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा) लनक् कै तर्ून छैन छैन 

४ घरजग्गा वहाि कर तर्ून √ √ 

५ व्यवसार् कर √ √ √ 

६ जलडबुटी, कवाडी र जीवजततु कर √ √ √ 

७ लवज्ञापन कर तर्ून √ छैन 

८ मनोरतजन कर लनक् कै तर्ून √ छैन 

ख गरैकतयफ    

१ वहाि लवटौरी शुल्ि √ √ √ 

२ सरकारी सम्पलतको वहािबाट प्राप् त आर् तर्ून √ छैन 

३ पर्यटन शुल्क √ √ √ 

४ 
अतर् लविीबाट प्राप् त रकम रकम (राजपत्र, पुस्तक, 

नक्शा आक्रद) 
तर्ून √ छैन 

५ सरकारी सम्पलतको लविीबाट प्राप् त आर् तर्ून √ छैन 

६ ढंुगा लगट्टी वािुवा दहिर बहिर शुल्क √ √ √ 

७ तर्ालर्क दस्तुर (तर्ालर्क सलमलतको समेत) लनक् कै तर्ून  √ छैन 

८ 
अतर् प्रशासलनक शुल्क (बोिपत्र फाराम लविी 

समेत) 
√ √ √ 

९ पार्कय ङ शुल्क लनक् कै तर्ून √ छैन 

१० लसफाररस दस्तुर √ √ √ 

११ नाता प्रमालण दस्तुर √ √ √ 

१२ अतर् दस्तुर √ √ √ 

१३ घर नक्शा पास एवं रलजष्ट्रशेन दस्तुर √ √ √ 

१४ अतर् राजश् व (मालथका अतर् लशषयकमा नपरेका)   √ 

 

गाउँपालिकामा उल्िेलखत मध्र्े करका शीषयकतफय  मािपोत र सम्पलि कर दबुै संकिन भएको देलखतछ । 

घरजग्गा वहाि करतफय  तर्ून असुिी देलखएको छ । जडीबटुी, कवाडी र जीवजतत ुकरको संभावना रहकेो छ 

। धर्वसार् कर लिइएको छ तर अझै प्रभावकारी बनाउन ुपने छ । त्र्सैगरी गैरकर तफय  लसफाररस दस्तुर, 

तर्ालर्क दस्तुर, प्रशासलनक शुल्क, नाता प्रमालणत दस्तुर र व्यवसार् रलजष् रेशन मा शुल्क िगाउन ेगररएको 

छ । वहाि लवटौरी तफय  केलह संभावना देलखतछ । नक्शा पास भखयर शुरु गररएकोिे र्सबाट हाि तर्ून आर्को 

संभावना रहकेो छ । त्र्सैगरी घरजग्गा अलभिेलखकरण भनेर शुल्क उठाउने संभावना भने रहकेो छ । सरकारी 

सम्पलि (जेसीबी, प्रोजेक्टर) को बहािबाट हािसम्म आर् भएको देलखदैन ।  
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३.३ आततररक आर् सकंिनको प्रमखु िते्र र सभंावना लवश् िेषण 

३.३.१ स्थानीर् कर राजश् व 

क) सम्पलत कर  

 
हािको अवस्था 

 
गाँउपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा २ मा “गाँउपालिकाको िेत्रलभत्र अनुसूची (१) बमोलजम एक्रककृत 

सम्पलि कर/घर जग्गा कर िागू गरी कार्ायतवर्न गररन ेव्यहोरा उल्िेख गररएको छ । उक्त आर्थयक ऐनको 

अनुसूची (१) सम्पलत कर र घरजग्गाको मूल्र्ाङ्कन अनसुार करको दर लनधायरण गररएको छ भने जग्गाको 

मूल्र्ाङ्कन सडकको पहुचँ अनुसार तोक्रकएको छ । सम्पलतको करको दर बार्षयक रु १०० (रु १ देलख ३ िाख 

सम्म) देलख बार्षयक रु ३५०० (रु १ करोड सम्म) सम्म तोक्रकएको छ भने रु १ करोड भतदा मालथ प्रलत हजार 

रु १ रुपैर्ाको दरिे सम्पलत कर िाग् ने व्यवस्था रहकेो छ ।  

 

सभंावना 

 

रालष् रर् जनगणना २०७८ को प्रारलम्भक नलतजािाई हदेाय गौरीशंकर गाउँपालिकामा कुि ४६६७ घरधुरी छ 

जसमा ७०% घरको आफ्न ैस्वालमि रहकेो देलखतछ । लवद्यमान काननुी व्यवस्थािे घर र घरिे चचेको जग्गा 

र अलधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मात्र सम्पलि कर िाग् ने व्यवस्था रहकेो हुदँा गाँउपालिकामा 

आफ्नै स्वालमत्वको जग्गामा घर भएका (कररब ७०%) घरधुरीको कुि ३२६७ घरधरुीिाई सम्पलि करको 

करदाता गणना गनय सक्रकतछ । गाउँपालिकाको अलधकांश िेत्र ग्रालमण प्रकृलतको भएकोिे सम्पतीको तर्ूनतम 

मूल्र्ाङकन न ैरु १०० रहकेो छ भन ेअलधकतम कर रु १ करोड सम्मको सम्पलतको रु ३,५०० तोक्रकएको छ 

। उक्त मूल्र्ाङकन दर अनुसार संभालवत करदताहरुिाई तपलसि वमोलजमको तालिका अनुसार लवभाजन 

गरी संभाव्य सम्पलतको गणना लनम् नानुसार गरी आगामी बषयको िालग आर् प्रिेपण गररएको छ । लवगत 

बषयको सम्पलत करको असुलिको अवस्थािाई हदेाय गाउँपालिकािे आगामी केलह बषयलभत्रमा नै प्रिेलपत सम्पलत 

करको िक्ष्र् पुरा गनय सक् ने दलेखतछ ।  
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तालिका 10: संभाव्य सम्पलत करदाता तथा सम्पलत कर 

लववरण  घरधुरी औसत दर  संभाव्य कुि आर् 

रु १ देलख ३ िाख सम्म २१०० १०० २१०००० 

रु ३ िाख १ देलख ५ िाख सम्म ३२५ २०० ६५००० 

रु ५ िाख १ देलख १० िाख सम्म २३० ३०० ६९००० 

रु १० िाख १ देलख १५ िाख सम्म १७५ ५०० ८७५०० 

रु १५ िाख १ देलख २० िाख सम्म १५० ७५० ११२५०० 

रु २० िाख १ देलख ३० िाख  १२० १००० १२०००० 

रु ३० िाख १ देलख ४० िाख  ७७ १५०० ११५५०० 

रु ४० िाख १ देलख ५० िाख  ५० २००० १००००० 

रु ५० िाख १ देलख १ करोड सम्म  ३० ३५०० १०५००० 

रु १ करोड भतदा माथी १० ५००० ५०००० 

जम्मा ३२६७   १०,३४,५०० 

 

सधुारका पिहरु 

 

सम्पलि कर कार्ायतवर्नका िालग गाउँपालिकािे गनुयपने लवषर्हरु लनम् नानसुार रहकेो देलखतछः 

 

▪ आर्थयक ऐनको सम्पलत करको दफामा “एक्रककृत सम्पलत कर” भत ने वाक्र्िाई हटाएर सम्पलत कर 

मात्र रा् न े

▪ आर्थयक ऐनमा उल्िेलखत करको दर पुनर्वयचार गने । 

▪ सम्पलि कर सम्बतधी जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुका िालग सचेतना तालिम संचािन गने । 

▪ सम्पलि कर सम्बतधी गाउँपालिकावासीहरुिाई लवलभत न माध्र्महरुबाट सूलचत गने । 

▪ व्यवसार्को करको िगत संकिन गरी व्यवसार् करको अलभिेखिाई सम्पलि करको अलभिेखसंग 

आवि गने । 

 

ख) मािपोत वा भलूम कर 

 

हािको अवस्था 

  

गाउँपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ३ मा अनसचूी २ वमोलजम भूलम कर/मािपोत िगाईने व्यवस्था 

रहकेो छ । अनसुूचीमा वडागत रुपमा सडकको पहुचँ अनसुार मोिपोतको दर तोक्रकएको छ । र्स्तो दर प्रलत 

रोपनी बार्षयक रु ५ तोक्रकएको छ ।  

 
सभंाव्यता 

 

गौरीशंकर गाउँपालिकाको पाश् वयलचत्र २०७८ का अनुसार गाउँपालिकामा खेती र्ोग्र् जमीन २१.६३ वगय 

क्रकलम (४२५१७ रोपनी) छ । गाउँपालिकाको खेलतर्ोग्र् भूलमिाई जमीनको प्रकारको आधारमा लवभाजन 

गदाय तालिका ११ बमोलजम रकम असुि हुनसक् ने प्रिेपण गररएको छ। उल्िेलखत रकम घर र घरिे चचेको 

जग्गामा िाग् न ेसम्पलि कर बाहके नै प्राप् त हुनेगरी लहसाव गररएको छ ।  
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तालिका 11: मािपोतको सभंालवत प्रिेपण 

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

अधबि ८००० २५ २००००० 

दोर्म ९५१७ २० १९०३४० 

लसम १२००० १५ १८०००० 

चाहर १३००० १० १३०००० 

कुि ४२५१७   ७,००,३४० 

 

सधुारका पिहरु 

र्स सम्बतधमा सुधारका पिहरु देहार् अनुसार छनः 

▪ खेलतर्ोग्र् जमीनको र्क्रकन तथ्र्ाङ्क सकंिन गन े। 

▪ सालवकको वगीकरणका आधारमा बढी मूल्र् पने जग्गाको र्थाथय िगत तर्ार पान े। 

▪ जमीनिाई सडक पहुचँको आधारमा समेत मूल्र्ाङ्कन गरी मािपोतको दर तोक् ने । 

▪ मािपोतको दरमा समर् अनसुार पररमाजयन गने । 

 

ग) व्यवसार् कर 

 

हािको अवस्था 

 

गाउँपालिकािे आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ५ मा गाउँपालिका िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसार् वा सेवामा 

पँूजीगत िगानी र आर्थयक कारोवारका आधारमा अनसूची ४ वमोलजम व्यवसार् कर िाग् ने व्यवस्था रहकेो 

छ । आर्थयक ऐनमा लवलभत न प्रकारका व्यवसार्, उत्पादनमूिक उद्योग र सेवा उद्योग गरी व्यवसार्हरुिाई 

वगीकरण गरी बार्षयक करको दर तोक्रकएको छ । र्स्तो दर व्यवसार्को प्रकार हरेी बार्षयक रु १०० देलख रु 

५००० सम्म तोक्रकएको छ ।  

 

सभंावना 

 

बागमती प्रदेशको स्थानीर् तहहरुको वस्तुलस्थलत लववरण २०७६ अनुसार गौरीशंकर गाउँपालिकामा कुि 

५०४ वटा आर्थयक एकाईहरु छन । र्स्ता व्यापार व्यवसार्हरु गाउँपालिकाको ससंगटी बजार, जागु, ज्र्ाखु, 

सुरी, चांखु, मावुय, खरे र गौरीशंकर बजार आसपास रहकेा छन् । गाउँपालिका रहकेा व्यापार व्यवसार् र 

गाउँपालिकाको आर्थयक ऐन अनुसारको दररेट हदेाय व्यवसार्ीको कर लतने सामथ्र्य अनुसार व्यवसार् करको 

सम्भाव्यता लनम् न अनुसार आँकिन गररएको छः 
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तालिका 12: व्यवसार् करको अनुमालनत प्रिेपण  

ि.स. व्यवसार्को क्रकलसम सं्र्ा 
औसत बार्षयक 

करको दर 
संभालवत आर् 

१ साना तथा घरेिु उद्योग २५ ५०० १२५०० 

२ व्यवसालर्क कृलष फमय १३ ५०० ६५०० 

३ होटि, िज, रेष् टुरेतट २३ १५०० ३४५०० 

४ बैंक तथा लवलिर् सेवा १ १०००० १०००० 

५ सहकारी २४ ५००० १२०००० 

६ मक्रदरा व्यवसार् ३० १५०० ४५००० 

७ खुरा क्रकराना पसि ३१० १००० ३१०००० 

८ सुनचाँदी पसि २ २५०० ५००० 

९ जुिा चप्पि १४ १००० १४००० 

१० कस्मेरटक पसि ३ १००० ३००० 

११ कपडा तथा फेतसी पसि ७ १५०० १०५०० 

१२ लनमायण सामाग्री तथा हाडयवर्र व्यवसार् ६ ५००० ३०००० 

१३ फर्नयचर उद्योग ३ १५०० ४५०० 

१४ नीलज लवद्यािर् ८ ५००० ४०००० 

१५ लनमायण व्यवसार्ी ७ ८००० ५६००० 

१६ स्टेशनरी तथा पुस्तक पसि ११ १५०० १६५०० 

१७ औषधी पसि ८ १००० ८००० 

१८ ममयत संभार २ १५०० ३००० 

१९ माछामासु पसि ७ १००० ७००० 

जम्मा ५०४  ७,३६,००० 

स्रोतः बागमती प्रदेशको स्थानीर् तहको वस्तुलस्थलत लववरण २०७६ र गाउँपालिका प्रोफाइि, २०७८ 

 

त्र्सका अिावा गाउँपालिकामा बार्षयक २५ वटा नर्ाँ व्यवसार्हरु दताय हुने अनुमान गदाय प्रलत व्यवसार् 

सरदर रु २००० का दरिे थप व्यवसार् कर रु ५०,००० संकिन हुने प्रिेपण गररएको छ । र्सरी व्यवसार् 

कर (नर्ाँ दताय) समेत गदाय कुि रु ७,८६,००० संकिन हुने प्रिेपण गररएको छ । 

 

गाउँपालिकाको व्यवसार् कर संकिनमा सुधार ल्र्ाउन लनम् न कार्यहरू गनय प्रस्ताव गररएको छः 

 

▪ गाउँपालिकामा संचालित व्यवसार् करको दर पुनराविोकन गने । 

▪ सबै व्यवसार्ीिाई व्यवसार् दतायको आह्वान गने तथा धर्वसार् दतायका िालग घमु्ती लशलवरिाई 

हरेक वषय लनरततरता क्रदने । 

▪ धर्वसार्ीहरुमा कर लतनय प्रोत्सालहत गने खािका कार्यिमहरु संचािन गने । 

▪ कर लशिा कार्यिम संचािन गने । 

▪ बढी कर लतने व्यवसार्ीहरुिाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गने । 
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घ) घर/जग्गा वहाि कर 

 

हािको अवस्था 

 

गाउँपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ४ मा घरजग्गा वहाि करको व्यवस्था रहकेो छ । उक्त दफा 

अनुसार गाउँपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यलक्त वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

जग्गा वा पोखरी पुरै आंलशक तवरि ेवहािमा क्रदएकोमा अनुसूची ३ वमोलजम घर जग्गा वहाि कर िाग् ने 

व्यवस्था रहकेो छ । गौरीशंकर गाउँपालिकाको ससंगटी बजार, जागु, ज्र्ाखु, सुरी, चांखु, मावुय, खरे र 

गौरीशंकर बजार आसपास व्यापाररक र आर्थयक गलतलवलधहरु बक्रढरहकेो छ । तर संस्थागत रुपमा बहािमा 

बस् ने संस्थाहरूिे अतर् लनकार्को काननूी प्रावधानका कारण नबुझाई नहुने भएको खण्डमा मात्र वहाि कर 

बुझाउने गरेको देलखतछ । त्र्सैिे वहाि कर पूणय रुपमा कार्ायतवर्न हुन सकेको खण्डमा र्सबाट गाउँपालिकािे 

केलह कर सकंिन गन ेसक् ने दलेखतछ ।  

 

सभंावना 

 

रालष् रर् जनगणना २०७८ को प्रारलम्भक नलतजािाई हदेाय गौरीशंकर गाउँपालिकामा कुि ४६६७ घरधरुी 

रहकेो छ । जसमध्र्े गाउँपालिका िेत्रमा कररव २०० घरधुरीिे आफ्नो घरजग्गा वहाि क्रदएको अनुमान गनय 

सक्रकतछ । गाउँपालिकाको लवद्यमान घरजग्गा वहाि कर (१०%) को आधारमा लवश् िेषण गदाय देहार् 

बमोलजम वहाि कर संकिन हुने प्रारलम्भक अनुमान गनय सक्रकतछ । 

 

तालिका 13: घर जग्गा वहाि करको अनुमालनत प्रिेपण 

ि.स. 
प्रर्ोजनका आधारमा 

वहािमा वस् ने 
सं्र्ा (क) 

मालसक 

वहाि 

(ख) 

बार्षयक वहाि (ग) जम्मा वहाि असुिी (घ) 
वहाि कर 

(१०%) ख × १२ क × ग 

१ बैंक तथा लवलिर् संस्था १ ५००० ६०००० ६०००० ६००० 

२ सहकारी संस्था २४ ३००० ३६००० ८६४००० ८६४०० 

४ होिसेि तथा क्रकराना पसि १०८ १५०० १८००० १९४४००० १९४४०० 

५ होटि तथा रेष् टुरेतट १२ १५०० १८००० २१६००० २१६०० 

७ सटर भाडा ३० १००० १२००० ३६०००० ३६००० 

८ घरर्ासी प्रर्ोजनमा बस् नेहरु २५ १००० १२००० ३००००० ३०००० 

कुि २००   १५६००० ३७४४००० ३,७४,४०० 

 

सधुारका पिहरू 

 

▪ वहािमा भएका घरजग्गाको िगत संकिन गरी अद्यावलधक गने र सम्पलि करसंग आवि गने । 

▪ घर तथा जग्गा धलन र वहािवािाहरू लबचको वहाि सम्झौता अलनवार्य गने । 

▪ घरजग्गा वहाि रकम मूल्र्ांकन गनय संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रलत वगयक्रफटका दरिे 

वहाि मूल्र् अनुसूचीमा उल्िेख गने र सो वमोलजम वहाि रकम लनधायरण गरी कर सकंिन गने । 

▪ घरजग्गा वहाि कर संकिन कार्यलवलध तजुयमा गन े। 
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च) जलडबरुट, कवाडी र लजवजतत ुकर 

 

हािको अवस्था 

 

गौरीशंकर गाउँपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा ६ मा जलडबुटी, कवाडी, जीवजततु करको व्यवस्था 

गररएको छ । जसमा गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र कुनै व्यलक्त वा संस्थािे उन, खोटो, जलडबुटी, वनकस, कवाडी 

माि र प्रचलित काननुिे लनषेध गरेको जीवजतत ुबाहकेका अतर् मृत वा माररएका जीवजततुको हाड, लसङ, 

प्वाँख, छािा जस्ता वस्तुको व्यवसालर्क करोवार गरेवापत अनुसूची ५ वमोलजम कर िगाईने र असुि गररन े

व्यवस्था छ । अनुसूची ५ मा जलडबुटी, कवाडी र जीवजततु करको दर २७ वटा क्र्ाटागोरीमा लवभाजन गरी 

प्रलत इकाई रु १ देलख रु १५०० (र्ासायगुम्बा) सम्म तोक्रकएको छ । त्र्सैगरी प्रचलित कानुनिे लनषेध गररएको 

जीवजततु वाहकेका अतर् मृत वा माररएका जीवजततुको हाड, लसङ, प्वाख, छािा आक्रद गरी ६ वटा 

क्र्ाटोगरीमा लवभाजन गरी जलडबुरट, कवाडी र लजवजततु करको दर रु २ देलख रु ५० सम्म तोक्रकएको छ ।  

 

सभंावना 
 

गौरीशंकर गाउँपालिकाको पाश्वयलचत्र २०७८ अनसुार गाउँपालिकामा ४६ वटा सामुदालर्क वन र ५१ वटा 

कवुलिर्त वन रहकेो छ जसिे गाउँपालिकाको ११४४७ हके्टर िेत्रफि ढाकेको छ । र्स्ता वनहरुमा लवलभत न 

प्रजातीका गैरकाष् ठ र वनजतर् जरटबुटीहरु पाईने गरेको छ । त्र्सैगरी गाउँपालिकाको सुरी र ससंगटीमा िमश 

बजारीकरण भैरहकेो छ । जसिे गदाय कवाडी मािवस्तुको संकिन र लनर्ायत हुने सक् ने संभावना समेत रहकेो 

छ । त्र्सैगरी जलडबुटीको संकिन तथा लबिी सम्बतधमा कुनै तथ्र्ाकं नभए पलन आसपासको ग्रामीण िेत्रमा 

र्सको उत्पादन र लविीको संम्भाधर्ता देलखतछ । गाउँपालिकाका ग्रालमण भेगमा कुखरुा, खसी, बोका, भेडा, 

चौरीरुको पािनपोषण हुने भएकोिे गाउँपालिकाबाट भक्तपुर, िलितपुर र राजधानी काठमाण्डौ उपत्र्कामा 

मासु र छािाको लनकासी हुन सक् ने संभावना समेत रहकेो छ । त्र्सैिे र्स गाउँपालिकामा उल्िेलखत लशषयकमा 

कवाडी तफय  ५० हजार, जलडबुटी तफय  ७ िाख, पशुजतर् पदाथय तफय  ५० हजार गरी ८ िाखसम्म बार्षयक कर 

संकिन हुने प्रारलम्भक अनुमान गररएको छ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

जलडबुटी, कवाडी र लजवजततु कर संकिनको िालग लनम् न पिहरुमा सुधार ल्र्ाउनुपने देलखतछः 

 

▪ व्यवसार्ीहरुको दताय र अलभिेखीकरण गने । 

▪ कवाडी वस्तुहरुको व्यवसालर्क कारोवार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी वार्षयक ठेक् का वतदोवस्त गरी 

कर सकंिन गन े। 

▪ जडीबुटीको र लजवजततुको उपिधधता पिा िगाई कारोबारमा कर संकिन शुरुवात गने । 

▪ जलडबुटी, कवाडी तथा जीवजततुको व्यावसालर्क रुपमा कारोवार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी 

कारोवारको आधारमा कर सकंिन गने । 
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३.३.२ गरै कर राजश् व 

क) घर नक्शा पास एव ंरलजष् रेशन दस्तरु 

 

हािको अवस्था 

 

गाउँपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ मा घर नक्शापास सम्बलतध दफा व्यवस्था उल्िेख गरेको देलखदैन । तर 

उक्त ऐनको अनुसूची ११ को “सेवा शुल्क दस्तुर” अततरगत िम सं्र्ा ४ मा भने घरको नक्शा पास सम्बतधी 

दस्तुरको व्यवस्था रहकेो छ । गाउँपालिका पूणयतर्ा ग्रालमण प्रकृलतको भएकोिे हाि नक्शापास अलनवार्य 

गररएको छैन । गाउँपालिकाका अलधकांश वडाहरु ग्रालमण प्रकृलतका रहकेोिे उक्त वडाहरुमा घर तथा भवन 

लनमायण गदाय नक्शापास सम्बतधी व्यवस्थाको चेतनाको अभाव र गाउँपालिकाको कम पहुचँिे गदाय नक्शा पास 

लबनै घर लनमायण गन ेचिन लवद्यमान छ । गाउँपालिकाको घर नक्सा पास दस्तरु घरको प्रकृलत हरेी प्रलत वगय 

क्रफट रु १ देलख रु ८ (होटि व्यवसार् र सलपङ कम्प्िेक्सको िालग) सम्म तोक्रकएको छ भने सुर्खयचनुा जोडाईको 

घरको एक पटक िालग रु २००० र माटो जोडाई कच् ची घर िगार्त सालवक वमोलजम भवन तथा घर 

ममयतको िालग एक पटकको िालग रु ५०० तोक्रकएको छ ।  

 

सम्भावना 

 

र्स गाउँपालिकाको ससंगटी बजार, जागु, ज्र्ाखु, सुरी, चांखु, मावुय, खरे र गौरीशंकर बजार आसपासका 

िेत्रमा भवन लनमायण िम बढदै गैरहकेो छ । हाि र्स िेत्रमा प्रार्ः जसो तर्ुनतम १२०० वगय क्रफटका घरहरू 

लनमायण भईरहकेा छन् । आगामी आर्थयक बषयमा र्स गाउँपालिकामा कररब ५० वटा नर्ाँ घर लनमायण हुने र 

सरदर प्रलत वगय फुट रु ५ रुपैर्ा नक्शापास दस्तुर िगाउदा पलन रु ३,००,००० रुपैर्ा संकिन हुन सक् ने 

देलखतछ । त्र्स्तै पुराना २५ वटा घर नक्सा पासको दार्रामा आउन सक् ने अनुमान गनय सक्रकतछ । त्र्सबाट 

प्रलत घर तर्ूनतम रु १,००० दस्तुर संकिन भएमा पलन थप रु २५,००० आम्दानी भै कुि रु ३,२५,००० 

संकिन हुने सम्भावना देलखतछ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

▪ घर अलभिेखीकरण तथा नक्सापास प्रक्रिर्ािे भवन लनमायण प्रक्रिर्ािाई लनर्मन समेत गने भएकोि े

र्सिाई प्रभावकारी वनाउन ेतफय  पहि गने । 

▪ घर अलभिेखीकरणका िालग सावयजलनक सूचना जारी गरी वैंक तथा लवलिर् संस्थाहरुसँग समतवर् 

गने । 

▪ मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनुसार नक्सापास प्रावधान कडाईका साथ िागु गन े। 

▪ घरको तल्िा, बनोट तथा क्रकलसमका आधारमा दस्तरुको दर समर्ानुकुि पररमाजयन गने । 

▪ घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन दस्तुर सम्बलतध दफा गाउँपालिकाको आर्थयक ऐनमा थप गने सो 

वमोलजम छुटै अनुसूची तर्ार गरी नक्शा पास र अलभिलेखकरणको दस्तुर आर्थयक ऐनमा समावेश 

गने । 

▪ गाउँपालिका गठन पूवय वनेका घरहरूको अलभिेखीकरणको िालग दस्तुर आर्थयक ऐनमा समावेश गने। 
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▪ नक्सापासको िालग मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनुसार भवन लनमायण भए नभएको लनरततर 

अनुगमन गने । 

 

ख) वहाि लवटौरी शलु्क 

 

हािको अवस्था 

 

गाउँपालिकाको आर्थयक ऐनको दफा ९ मा गाउँपालिका िेत्रलभत्र आफुिे लनमायण, रेखदेख वा संचािन गरेका 

हाटबजारहरुमा अनुसचूी ८ मा व्यवस्था भए वमोलजम वहाि लवटौरी शुल्क िगाईने र असुि उपर गररन े

व्यवस्था रहकेो छ । अनुसचूीमा गाउँपालिका िेत्र लभत्रको खािी रहकेो प्रलत ऐिानी जग्गामा गाउँपालिका 

आफैिे छाप्रा, टहरा लनमायण नगरी व्यलक्त आफैिे छाप्रा, टहरा लनमायण गरी वा नगरी हाट बजार िेत्र वा 

सडक छेउमा जग्गा पसि वा अतर् कुनै व्यवसार् गरी बसकेो भए त्र्स्तो जग्गामा प्रलत वगय क्रफट पाँच रुपैर्ा 

बार्षयक बहाि लवटौरी शुल्क तोक्रकएको छ ।  

 

सभंावना 

 

गाउँपालिकाको मु्र् बजार िेत्र (ससंगटी बजार, जागु, ज्र्ाखु, सुरी, चांखु, मावुय, खरे र गौरीशंकर बजार) र 

सडक आसपासमा रहकेा सडक अलधकार िेत्रमा लनमायण गररएका टहरा, होटेि, रेष् टुरेतटहरुसँग वहाि लवटौरी 

शुल्क असुि गनय सक्रकतछ । गाउँपालिकामा सडक िेत्रमा लनमायण भएका टहरा र पसिहरु गरी कररब २५ को 

सं्र्ामा रहकेा र लतनीहरुसगँ प्रलत पसि वार्षयक रु १००० को दरिे असुि गदाय रु २५,००० आर् प्राप् त हुन े

देलखतछ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

गाउँपालिकाको वहाि लवटौरी शुल्कमा सुधारको िालग लनम् नानुसार प्रस्ताव गररएको छः 

 

▪ गाउँपालिकालभत्र भएका सावयजलनक वा सडक अलधकार िेत्र लभत्रका जलमनको लववरण संकिन गने। 

▪ संकलित लववरणका आधारमा पसि, टहरा, छाप्राहरुको वगीकरण गरी वहाि लवटौरी शुल्क संकिन 

गने । 

 

ग) लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरु 
 

हािको अवस्था 

  

गाउँपालिकाको आर्थयक ऐनको दफा १२ मा लवलभत न प्रकारका सेवा शुल्क र दस्तुरको व्यवस्था गररएको छ र 

सो बमोलजम लवलभत न क्रकलसमका सेवा शुल्क र दस्तुरको दर आर्थयक ऐनको अनसुूची ११ उल्िेख गररएको छ 

। र्स्ता शुल्क र दस्तरुहरु गाउँपालिकाको कार्ायिर् तथा वडा कार्ायिर्बाट संकिन हुदैँ आएको छ ।  
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सम्भावना 

 

कार्यशािा गोष् ठीका दौरान भएको छिफि तथा वतयमानमा ९ वटा वडाहरूि ेगने लवलभत न लसफाररशको 

आधारमा र्हाँ वार्षयक कुि ५,००० जलत लवलभत न क्रकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत कागजान जारी हुन े

अनुमान गररएको छ । लवद्यमान दर अनुसार प्रलत लसफाररश औसत रु. १५० कार्म भएमा लसफाररश तथा 

प्रमालणत दस्तुर बाट वार्षयक कुि रु ७,५०,००० संकिन हुन सक् ने अनुमान गररएको छ ।  

 

सधुारका पिहरू 

  

▪ लवलभत न क्रकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुरहरूको दरमा सामातर् फेरवदि गने ।  

▪ लसफाररश वा प्रमालणत गनुय पूवय दस्तुर लतरे नलतरेको प्रमाण समावेश गने प्रणािी स्थालपत गने । 

▪ दस्तुर नबुझाएसम्म सम्बलतधत अलधकारीिे लसफाररश वा प्रमालणत नगने । 

▪ आर्थयक ऐनमा लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुरको लभतदै दफा थप गरर सो वमोलजम िाग् ने शुल्क र 

दस्तुरहरु अनुसचूीमा उल्िेख गने । 

 

घ) सरकारी सम्पलिको बहाि र लविीबाट प्राप् त आर् 

 

हािको अवस्था  

 

गाउँपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ मा सरकारी सम्पलतको बहाि र लबिी सम्बतधी दफा छैन । तर आर्थयक 

ऐनको अनसचूी ११ मा लवलभत न प्रकारका लनवेदन फाईि, फाराम, प्रमाणपत्र आक्रदको लबिी मुल्र् तोक्रकएको 

छ । गाउँपालिकािे हािसम्म सरकारी सम्पलतको वहािबाट कुनै शुल्क सकंिन गनय सकेको छैन ।   

 

सम्भावना  

 

गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भएका सम्पलिहरू जस्तै व्याकहो िोडर, रटफर, ट्र्र्ाक्टर, एम्बुिेतस, सभा हि, 

प्रोजेक्टर आक्रदको बहाि साथसाथै बोिपत्र फाराम, राजपत्र, पुस्तक, नक्शा लबिी आक्रदको हकमा आर्थयक 

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार आम्दानी गनयसक् ने देलखतछ । त्र्सैिे गाउँपालिकािे आफ्नो सम्पलतको वहाि 

र लविी वापत तिलसि वमोलजमको शुल्क संकिन हुने प्रिेपण गररएको छ । 

 

तालिका 14: सरकारी सम्पलतको बहाि र लबिीबाट हुन ेसंभाव्य आर्को लववरण 

ि.स. स्वालमिको रहकेो सम्पलत अनुमालनत आर् (रु) 

१ जेसीलभ (व्याक हो िोडर) भाडा ५०००० 

२ एम्बुिेतस भाडा २५००० 

३ वैठक हि भाडा १५००० 

४ प्रोजेक्टर भाडा ७००० 

५ राजपत्र, पुस्तक, नक्शा लवक्रि ५००० 

६ बोिपत्र फाराम लबिी ५०००० 

जम्मा १,५२,००० 
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सधुारका पिहरु 
 

▪ गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको लववरण र्क्रकन गरी 

सबै सम्पलिको बहाि र लबिी सम्बतधी दफा आर्थयक ऐनमा समावेश गरी सो अनुसारको रकम 

अनुसूचीमा रा् ने ।  

▪ गाउँपालिकाको सम्पलि बहािमा िगाउने सम्बतधमा कार्यलवलध तजुयमा गरी कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने। 

▪ कार्यलवलधमा उलल्िलखत शतयहरू पािाना भए नभएको आवलधक रुपमा अनुगमन गने । 

 

ङ) पर्यटन शलु्क 

 

हािको अवस्था 

 

गाउँपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ को दफा १३ मा पटयर्न शुल्क सम्बतधी दफा रहकेो छ । उक्त दफा अनुसार 

गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र प्रवेश गने पर्यटकहरुबाट अनुसूची १२ मा उल्िेख भएको दर अनुसार पर्यटन 

शुल्क िाग् ने व्यवस्था रहकेो छ । गाउँपालिका लभत्रको घोषणा गररएको पर्यटक्रकर् िेत्र लभत्र प्रवेश गने लवदेशी 

पर्यटकहरुिाई प्रलत व्यलक्त रु ५०० पर्यटन शुल्क तोक्रकएको छ ।  

सभंावना 

 

गौरीशंकर गाउँपालिकामा पर्यटनको प्रशस्त संभावना रहकेो छ । गौरीशंकर संरिण िेत्र, दिुयभ रेड पाण्डा, 

लहउँ लचतुवा, खैरो धवासो, कस्तुरी जस्ता वतर्जततुहरु िगार्त लहमािी भेगका बसोबास गन ेशेपाय, तामाङ, 

सुरेि जालतको बसोबास रहकेो र्स गाउँपालिकामा लवलभत न प्रजातीका वनस्पलत र चराचुरंुगीहरु समेत 

पाईतछ । गौरीशंकर सरंिण िेत्र रेक्रकङकको िालग समेत ्र्ालत प्राप्त छ भन ेर्स गाउँपालिका भएर लवलभत न 

लहमािी िेत्रहरु समेत जाने सक्रकतछ । प्रलसि गौरीशंकर लहमाि र रोल्वालिङ रेक र्स गाउँपालिकामा पदयछ 

। गाउँपालिकाको तथ्र्ाङ्क अनुसार गौरीशंकर गाउँपालिका बार्षयक १००० जलत लवदेशी पर्यटकहरु आउन े

गदयछन् । त्र्सैिे आधार मातदा प्रलत लवदेशी पर्यटक रु ५०० पर्यटन शुल्क लिदा रु ५,००,०० पर्यटन शुल्ि 

असुि हुन सक् ने देलखतछ । त्र्सैगरी स्वदेशी पर्यटकिाई समेत प्रलत पर्यटक रु २५ शुल्क तोक् ने हो र ५०० 

स्वदेशी पर्यटन बार्षयक आउन ेहो भन ेथप रु १२,५०० असुि भ ैपर्यटन शुल्कबाट कुि रु ५,१२,५०० असिु 

हुन सक् ने संभावना रहकेो छ । 

 

सधुारका पिहरु 

 

▪ पर्यटक्रकर् स्थि र गलतलवलधहरु अनुसार आर्थयक ऐनमा पर्यटक्रकर् शुल्क तोक् ने । 

▪ आर्थयक ऐनमा स्वदेशी पर्यटकहरुको िालग समेत शुल्क तोक् ने । 

▪ स्थालनर् पर्यटक्रकर् िेत्रहरुको प्रचार प्रसार गन े । 

▪ स्थानीर् पर्यटन लवकास सलमलत र नीलज िेत्रसंग पर्यटन शुल्क सम्बतधी परामशय, समतवर् र 

सहकार्य गन े
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पररच्छेद - चारः आर् सकंिनको संस्थागत िमता तथा सकंिन अवस्था 

र्स पररच्छेदका उपखण्डहरुमा गौरीशंकर गाउँपालिकािे राजश् व पररचािनमा गरेका प्रर्ासहरू तथा आर् 

संकिनको अवस्थािाई छोटकरीमा व्या्र्ा गररएको छ । र्सि े गाउँपालिकाको आर् संकिनको िालग 

संस्थागत िमतामा सुधार गनय गनुयपने कार्यहरू पलहचान गनय सहर्ोग पुग् ने छ । 

 

४.१ राजश् व पररचािन सम्बतधी नीलत तथा सरं्तत्र 

स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीर् राजश् व परामशय सलमलत सम्बतधी व्यवस्था 

रहकेो छ । र्स सलमलतिे राजश् व सम्बतधी नीलत तथा काननू तजुयमा, संशोधन, पररमाजयन र सोको पररपािना 

सम्बतधी परामशय, राजश् वको स्रोत, दर, दार्रा लवश् िेषण गरी प्राप् त हुनसक् ने राजश् वको लवश् िषेण, अनुमान, 

कर, गैरकर, सेवा शुल्क, दस्तुर आक्रदको दर सम्बतधमा परामशय क्रदने जस्ता कार्यहरु गदयछ । गाउँपालिकामा 

भखयर नर्ा ँजनप्रलतलनलधहरु लनवायलचत भएर आएकोिे नर्ाँ राजश् व सलमलत गठन भैसकेको छैन । तर स्थानीर् 

सरकार संचािन ऐन २०७४ िे देहार्का पदालधकारीहरु रहने गरी राजश् व परामशय सलमलतको व्यवस्था 

गरेको छ । 

तालिका 15: राजश् व परामशय सलमलतको लववरण 

ि.सं. पद लजम्मेवारी 

१ गाउँपालिकाको अध्र्ि संर्ोजक 
२ प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत सदस्र् 
३ मलहिा कार्यपालिका सदस्र् सदस्र् 

४ कार्यपालिका सदस्र् सदस्र् 

५ राजश् व शाखा प्रमुख सदस्र् सलचब 

६ स्थानीर् उद्योग वालणज्र् संघको प्रलतलनलध सदस्र् 

 

गाउँपालिकाको राजश् व पररचािनमा प्रभावकाररता ल्र्ाउनका िालग राजश् व परामशय सलमलतको बैठक गरी 

राजश् वको दर लनधायरण लसफाररस, वार्षयक राजश् व अनुमान आक्रद लनणयर् गन ेगरेको देलखतछ । गाउँपालिकािे 

आर्थयक बषयको २०७८/७९ को िालग आर्थयक ऐन पाररत गरेको छ । राजस्व परामशय सलमलतको बैठक वसी 

आततररक आर्को दररेट प्रस्ताव गरी गाउँसभाि ेसो दररेट स्वीकृत गरेका छ । आर्का लशषयकगत दार्रा तथा 

उक्त दार्राका दररेटहरू राखी गाउँसभा माफय त् आर्थयक ऐन २०७८ पाररत गररएको छ । गाउँपालिकाको 

नीलत तथा कार्यिम २०७८/७९ िे राजश् व संकिन तथा पररचािनको िालग देहार् वमोलजमको नीलतहरु 

अविम्वन गरेको छः 

 

1) गाउँपालिका िेत्रमा राजश् व संकिनका संभावना अध्र्र्न गरी गाउँपालिकािे संकिन गने लवलभत न 

(दस्तुर तथा शुल्क) संकिनिाई पररस्कृत गरी करको दर भतदा पलन करको दार्रा फराक्रकिो बनाउन 

प्रर्ास गररने छ । 

2) राजश् व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररने छ । 

3) समसामलर्क राजश् व पररचािन तथा गाउँपालिकािे अविम्बन गरेका राजस्व नीलतका बारेमा 

करदाता लशिा तथा अलभमुलखकरण कार्यिम सचंािन गरी ससुूलचत गररनेछ । करको दार्रामा 
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नआएका तथा आएर पलन लनर्लमत नवीकरण नगरेका करदाताहरुिाई करको दार्रा लभत्र ल्र्ाउन 

करदाता सचेतना कार्यिम सचंािन गररनेछ । 

4) कर प्रणािीिाई सरि र पारदशी बनाउँदै गाउँपालिका िेत्रलभत्र संचािन हुने कर व्यवस्थापन 

प्रणािीिाई सु्दढृ बनाउन गाउँपालिका कर अनुगमन टोिी गठन गरी करदाताहरुिे लतरेको करको 

लववरण रुजु गने कार्यिम सचंािन गररने छ । 

5) गैर कर आम्दानीको पलहचान नभएका िेत्रहरुको खोजी गरी आततररक आम्दानीिाई वृलि गररने छ। 

6) गाउँपालिका लभत्र रहकेा लवलभन्न खानी तथा खलनज िते्रको सम्भाव्यता अध्र्र्न गरी उपर्ोगमा 

ल्र्ाउने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

7) राजस्व सकंिन सम्बतधी स्पष् ट कानुन, कार्यलवलध र मापदण्ड तर्ार गररनेछ । कर प्रशासनको 

सुदकृ्रढकरण गरी कार्यिमता अलभवृलिका िालग कार्यिम संचािन गररनेछ । 

8) गाउँपालिकाबाट प्रवाह गररने सम्पूणय सेवाहरुिाई राजश् व दालखिा गरेको आधारमा मात्र प्रवाह 

गररनेछ र सेवा प्रवाह तथा राजश् व संकिनमा लडलजटि पेर्मेतट लवलध अपनाईनेछ । 

9)  कर प्रणािीमा रहकेा समस्र्ा अध्र्र्न गरी समग्र राजस्व अलभवृलि गनय राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

तर्ार गरी कार्ायतवर्न गररनछे । 

 

गाउँपालिकाको राजश् व प्रशासन 

 

गाउँपालिकाको राजश् व प्रशासनिाई अझ प्रभावकारी बनाउने नीलत गाउँपालिकािे चािु बजेटमाफय त पलन 

लिएको छ । र्सको प्रभावकाररताका िालग गनुयपने कार्यहरुमा जनशलक्त व्यवस्थापन, राजश् व शाखाको 

संस्थागत लवकास, राजश् व सम्वतधी कार्यर्ोजना तजुयमा, मािपोत कार्ायिर्बाट स्थानीर् जग्गाको िगत 

अद्यावलधक, करदाताहरुको पलहचान र िगत अलभिेखीकरण, कर तथा गरै करका स्रोतहरुको पलहचान 

गनुयपने रहकेो छ । र्सैगरी राजश् व प्राप् त हुन े पँूजीगत लनमायण, पर्यटकीर् िेत्रहरुको प्रवद्वयन, धार्मयक 

ऐलतहालसक स्थिहरुको प्रचार प्रसारका साथै मनोरतजर र प्राकृलतक पर्यटन पूवायधार लवकास तथा प्रवद्वयन 

गनुयपने छ । वडा स्तरमा काम गने कमयचारीिाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राजश् व संकिन कार्यमा पररचािन 

गनुपने हुतछ । साथै गाउँपालिका तथा वडा कार्ायिर्का राजश् व प्रशासनसँग सम्बलतधत कमयचारीहरुिाई 

राजश् व र आर्का लशषयकका लवषर्मा अलभमुखीकरण र अलभिेख व्यवस्थापन सम्बतधी िमता लवकास 

तालिमिे गाउँपालिकाको राजश् व अलभवृलिमा महत्वपूणय र्ोगदान क्रदने सक् ने देलखतछ । 

 

४.२ आर् सकंिनको ससं्थागत िमता 

संगठन संरचनामा गाउँपालिकािे प्रशासन, र्ोजना तथा अनुगमन शाखा अततगयत रहने गरर राजस्व उपशाखा 

गठन गने प्रावधान वमोलजम राजश् व उप-शाखाबाट काम भैरहकेो देलखतछ । राजश् व उपशाखा अततगयत नै 

वडा कार्ायिर्हरूबाट वडा सलचव तथा राजश् व उप-शाखाका कमयचारीहरु माफय त राजश् वको संकिन तथा 

अलभिेखीकरण गररंदै आएको छ । गाउँपालिकामा स्थिगत सवेिण, टेलिफोन अततरवाताय तथा लवलभत न 

सूचनाका आधारमा हदेाय हाि गाउँपालिकाको राजस्व सकंिनको अवस्था देहार्अनुसार रहकेो  छः 

 

▪ गाउँपालिकािे राजश् व सकंिन कार्यिाई लछटो छररतो, पारदशी र सेवाग्राहीमुखी बनाउने उदेश्र्िे 

राजश् व सफ्टवेर्रहरु प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको भएतापलन वडा स्तरसम्म पुग् न सकेको देलखदैन ।  



गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतवेदन) 

  33 | पा ना  

 

▪ गाउँपालिकामा राजश् व पररचािन तथा आततररक िेखा पररिण शाखा रहकेो छ जहा ँसह-िेखापाि 

गरी १ जना कमयचारी छन भने सबै वडाहरुमा वडा सलचव माफय त राजश् व संकिन हुदैँ आईरहकेो छ। 

▪ गाउँपालिकाको राजश् व शाखामा कम्प्र्ुटर लवलिङ प्रणािी प्रर्ोग भएको छ । 

▪ सब ैवडा कार्ायिर्हरुबाट नगदी तथा सलम्पत कर, भूलम कर तथा मापिोत असुि हुदैँ आईरहकेो छ।  

▪ गाउँपालिकाको राजश् व शाखामा राजश् व असुिीका िालग १ वटा कम्प्र्ुटर तथा लप्रतटरको व्यवस्था 

छ  ।  

▪ राजश् व पररचािन शाखा अततगयत गाउँपालिकामा व्यवसार् दताय तथा नलवकरण, राजश् व संकिन 

काउतटर र “घ” वगयको लनमायण ईजाजत संचािनमा रहकेो । 

▪ सफ्टवेर्रमा राजस्वका शीषयकहरू हाि नेपाि सरकारिे व्यवस्था गरेको राजस्व कोड तथा शीषयक 

अनुसार राजश् व संकिन हुने गरेको । 

▪ “घ” वगयको लनमायण इजाजत पत्र िगार्त अतर् शुल्कहरू, टेण्डर लबिी तथा पररिा शुल्क जस्ता 

राजश् व गाउँपालिका कार्ायिर्बाट संकिन हुने गरेको । 

▪ गाउँपालिकामा जम्मा हुन ेसबै रकम बैंकमा नै जम्मा हुने व्यवस्था रहकेो ।  

▪ नेपािको सलंवधान र स्थानीर् सरकार सचंािन ऐन २०७४ ि े पर्ायप् त अलधकार प्रदान गरेको 

लबषर्मा जनमानसमा र अतर् लनकार्हरुमा पर्ायप् त जानकारी नभएकोिे राजश् व संकिन कार्यमा 

चुनौती र करठनाई हुने गरेको । 

▪ लवश् वव्यापी कोलभड-१९ को महामारीको मारमा सबै प्रकारका व्यवसार्हरु परेकोिे राजश् व संकिन 

िेत्र प्रभालवत भएकोिे आर्थयक बषय २०७६/७७ को तुिनामा आर्थयक बषय २०७७/७८ मा राजशव 

संकिन घटेको । 

▪ गाउँपालिकािे आर्थयक बषय २०७७/७८ मा आततररक आर्बाट रु. ३४,०२,५०० राजश् व संकिन 

गरेको लथर्ो ।  

 

४.३ आततररक आर् पररचािन 

र्स गाउँपालिकाको कुि आर्मा आततररक आर्को लहस्सा ०.४-२.३% को हाराहारीमा मात्र रहकेो छ । 

आततररक आर् तफय  सम्पलत कर, भूलम कर, घर जग्गा वहाि कर, व्यवसार् कर, वहाि लवटौरी शुल्क, 

नक्शापास, लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर रहकेा छन ्। तसथय आगामी क्रदनमा समेत आततररक आर्तफय  

गाउँपालिकाको िालग सम्पलि कर, भूलम कर, व्यवसार् कर, घरजग्गा वहाि कर, वहाि लवरौटी शुल्क, 

नक्शापास, ररफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर नै मु्र् तथा क्रदगो िेत्र हुन ्। गैरकर राजश् व तफय  केलह सेवा शुल्क 

र दस्तुरहरुको संभावना रहकेो देलखतछ । गाउँपालिकासगँ लवगत आर्थयक वषयहरुको तथ्र्ांकको शीषयकगत 

आर्सम्बतधी अलभिेख व्यवलस्थत देलखदैन । र्सिे गदाय गाउँपालिकाको समग्र राजस्व प्रिेपणिाई र्थाथयको 

नलजक पुर् र्ाउन करठनाइ रहकेो छ । गाउँपालिकाबाट प्राप् त तथ्र्ाकं अनुसार गाउँपालिकािे लवगत आ.व. 

२०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा सकंिन गरेको र्थाथय आर् लववरण देहार् अनुसार रहकेो छः 
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तालिका 16: गाउँपालिकाको आर्को अवस्था 

रु( हजारमा) 

आर् लशषयक  २०७६/७७ र्थाथय २०७७/७८ र्थाथय २०७८/७९ अनमुालनत 

क) आततररक आर् ८३४० ३४०२ २५०० 

आततररक आम्दानी ८३४० ३४०२ २५०० 

ख) राजश्व बाँडफाडँबाट प्राप् त आर् १०१७५४ ९९३१२ १०५६०५ 

संघीर् सरकार (मु.अ.कर तथा अतत शुल्क) ८१२०० ८३९१० ८४५०१ 

प्रदेश सरकारबाट (सवारी साधन कर) १०६५६ १५४०२ २११०४ 

रोर्ल्टी वापत प्रात नेपाि सरकार ९८९८     

ग) अनदुान २५७०५४ ३७३१३७ ४७६४३३ 

संघीर् सरकार  समानीकरण अनुदान १०६५०० १०८८०० ११३३०० 

संघीर् सरकारः सशतय १३७९०० १७४००० २१६७०० 

संघीर् सरकारः सपपुरक अनुदान       

संघीर् सरकारः लवशेष अनुदान   १५००० ३७४०० 

संघीर् सरकारः अतर् अनुदान       

प्रदेश सरकारः समानीकरण अनुदान ९७५१ १००११ ९५५१ 

प्रदेश सरकारः शसतय अनुदान २९०३ ३४८२६ २०३४८ 

प्रदेश सरकारः समपुरक अनुदान   २७५०० २२५३४ 

लबषेश अनुदान   ३००० ३००० 

अ.ल्र्ा.     ५३६०० 

 कुि जम्मा ३६७१४८ ४७५८५१ ५८४५३८ 

स्रोतः गौरीशंकर गाउँपालिका, २०७९ 

 

तालिका १७ बाट र्स गापँालिकाको आर् सरंचना हदेाय कुि आर्मा आततररक आर्को लहस्सा २.३% - ०.४% 

को हाराहारीमा देलखतछ, जनु लनक् कै तर्ून छ र लवगत ३ बषयमा आततररक आर्को लहस्सा िमश घटदै गएको 

देलखतछ । र्स्को मु्र् कारण आर्थयक बषय २०७६/७७ मा रोर्ल्टी वापत नेपाि सरकारबाट रु ९८,९८,००० 

प्राप् त भएको र आर्थयक बषय २०७७/७८ मा प्रदेश सरकारबाट समपुरक र लवषेश अनुदान वापत िमश रु 

२,७५,००,००० र ३०,००,००० प्राप् त भएको देलखतछ । त्र्सैगरी आर्थयक बषय २०७८/७९ मा समेत प्रदेश 

सरकारबाट गाउँपालिकािे समुपुरक र लवशेष अनुदान वापत िमश रु २,२५,३४,००० र ३०,००,००० 

प्राप् त गरेको देलखतछ भने र्सै आर्थयक बषयमा रु ५,३६,००,००० आल्र्ा बजेट समेत रहकेो देलखतछ । 

गाउँपालिकािे आर्थयक बषय २०७८/७९ मा रु २५,००,००० मात्र आततररक आर् हुने प्रिेपण गरेको छ । 

आर्थयक बषयको अलततम समर्मा कर लतने प्रवृलतिे गदाय जेष् ठ र असार मसातत सम्ममा र्ो रकम लनक् कै बढन 

सक् ने देलखतछ । र्द्यलप गाउँपालिकाको समग्र आर्को प्रमुख स्रोतको रुपमा संघीर् सरकारबाट प्राप् त हुन े

राजश् व वाँडफाँड र अनुदान बापतको रकम नै रहकेो देलखतछ । उल्िेलखत तालिका अनुसार गाउँपालिकाको 

समग्र आर्को सारांश देहार् अनुसार रहकेो छः 

 

 

 



गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 
(अलततम प्रलतवेदन) 

  35 | पा ना  

 

तालिका 17: गाउँपालिकाको कुि आर्मा आततररक आर्को लहस्सा 

(रु हजारमा)  

आर् लशषयक 
२०७६/७७ र्थाथय २०७७/७८ र्थाथय २०७७/७८ र्थाथय 

रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत 

क) आततररक आर् ८३४० २.३ ३४०२ ०.७ २५०० ०.४ 

ख) राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप् त आर् १०१७५४ २७.७ ९९३१२ २०.९ १०५६०५ १८.१ 

ग) अनदुान २५७०५४ ७०.० ३७३१३७ ७८.४ ४७६४३३ ८१.५ 

कुि ३६७१४८ १००.० ४७५८५१ १००.० ५८४५३८ १००.० 

 

४.४ राजश् व पररचािनमा रहकेा सवािहरु 

गौरीशंकर गाउँपालिकाको आततररक आर् पररचािनमा नर्ाँ धर्वस्था अनुसारको प्रशासलनक िमता िमश 

लवकास हुदैँ गरेको देलखतछ । आततररक आर् पररचािनमा देलखएका सवािहरूिाई लनम् नानुसार प्रस्तुत 

गररएको छः 

 

क) राजश् व प्रशासन 

 

राजस्व पररचािन िमता सधुार तथा राजस्वको स्रोत र आधारहरू वृलि गनय गाउँपालिकामा राजस्व शाखा 

वा एकाईमा आवश्र्क दरबतदी स्वीकृलत तथा कमयचारी पदस्थापना गनुय आवश्र्क देलखतछ । र्सका साथ ै

गाउँपालिकाको राजस्व अलधकारको आधारमा भौलतक सुलवधा थप गने, कमयचारीहरुिाई िमता लवकास 

तालिम, प्रलवलधमा आधाररत राजश् व अलभिेख तथा सूचना प्रणािी, सिम राजश् व शाखाको व्यवस्था हुन 

आवश्र्क छ ।  

 

ख) आततररक लनर्तत्रण 
 

राजस्व असुिीका िालग जारी गररन ेरसीदको लनर्तत्रण जरुरी हुतछ । राजश् व असिुीमा कम्प्र्ुटर लवलिङ 

प्रणािी िागू भएको भएतापलन कलत लविहरु मानलवर् त्ररुटिे लबलग्रए, कलत लसस्टम, कम्प्र्ुटर र  लप्रतटरमा 

आएको खरावीिे लबलग्रए भत ने कुराको लवस्तृत लववरण िखेा शाखामा समेत पठाईनु पदयछ । त्र्स्तै कलत प्रलत 

कम्प्र्ुटर लवि कारटएको हो सोको प्रमुख प्रशासक्रकर् अलधकृतबाट सबै प्रलत प्रमालणत गराई त्र्सको जानकारी 

राजस्व शाखा र िेखा शाखामा सुरलित रहन ुपदयछ । कम्प्र्ुटर लसस्टममा लवलिङको लवस्तृत लववरण रहन े

भएतापलन त्र्सको व्याकअफ रेकडय राखे लवलिङ प्रणािीको डाटावेश अझ सुरलित हुन ेगदयछ । त्र्स्तै बैंकमा 

जम्मा भएको राजश् व रकमको भौचरहरुको समेत आ.िे.प. शाखािे सुक्ष्म रुपमा हनेुय पदयछ । राजस्वको िेखा 

सूत्र (SUTRA) आधाररत भएकोिे सोलह बमोलजम शीषयकगत रुपमा प्रष् ट गरी अनिाईन प्रलतवेदन पठाउने 

प्रणािी अविम्बन गररनु पदयछ । 

 

ग) आततररक आर् पररचािन नीलत तथा कार्यलवलध 

 

गाउँपालिकािे आर् पररचािन सम्बतधी नीलत तथा मु्र् आर् शीषयकहरूवाट आर् संकिन गन ेकार्यलवलध 

तर्ार गरी वडा सलमलतहरूिाई समेत उपिधध गराउनु पदयछ । र्समा आर् संकिन गने लवलध, प्रलतवेदन 

बुझाउने ढाँचा, नगद दालखिा सम्बतधी व्यवस्था, अनुगमन जस्ता लवषर् वस्तु पदयछन् ।  
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घ) आर्थयक ऐनमा सधुार 

 

गाउँपालिकािे आर्थयक ऐन तजुयमा गरी स्वीकृत गरेको छ तर सो ऐनिाई अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन 

ऐन २०७४ वमोलजम सुधार गरी व्यवहाररक तथा वस्तुपरक बनाउनु पने देलखतछ । गाउँपालिकाको आर्थयक 

ऐनमा देहार् वमोलजमका िते्रमा सुधार गनुयपने देलखतछ । 

 

▪ आर्थयक ऐनको सम्पलत करको दफामा “एक्रककृत सम्पलत कर” भत ने वाक्र्िाई हटाएर सम्पलत कर 

मात्र रा् न े

▪ आर्थयक ऐनमा उल्िेलखत करको दर पुनर्वयचार गने । 

▪ मािपोतको दरमा समर् अनसुार पररमाजयन गने । 

▪ घरको तल्िा, बनोट तथा क्रकलसमका आधारमा दस्तरुको दर समर्ानुकुि पररमाजयन गने । 

▪ घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन दस्तुर सम्बलतध दफा गाउँपालिकाको आर्थयक ऐनमा थप गने सो 

वमोलजम छुटै अनुसूची तर्ार गरी नक्शा पास र अलभिलेखकरणको दस्तुर आर्थयक ऐनमा समावेश 

गने । 

▪ लवलभत न क्रकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुरहरूको दरमा सामातर् फेरवदि गने ।  

▪ आर्थयक ऐनमा लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुरको लभतदै दफा थप गरर सो वमोलजम िाग् ने शुल्क र 

दस्तुरहरु अनुसचूीमा उल्िेख गने । 

▪ गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको लववरण र्क्रकन गरी 

सबै सम्पलिको बहाि र लबिी सम्बतधी दफा आर्थयक ऐनमा समावेश गरी सो अनुसारको रकम 

अनुसूचीमा रा् ने ।  

▪ आर्थयक ऐनमा स्वदेशी पर्यटकहरुको िालग समेत शुल्क तोक् ने । 

 

ङ) राजस्वका दर लनधायरण तथा प्रचार प्रसार 

 

गाउँपालिकािे राजश् वको दर लनधायरण गदाय समान स्तरका करदाताहरुिाई समान व्यवहार हुने गरी तथा 

समान तहका स्थानीर् सरकार वीच तर्ून अततर हुने लवषर्मा ध्र्ान क्रदन आवश्र्क हुतछ । स्थानीर् करका 

आधारहरु पर्ायप् त राजस्व सकंिन गनय सक्रकने खािको हुन ुपदयछ । अथायत संकलित राजश् व भतदा संकिन गदाय 

िाग् ने खचय बढी हुने खािको हुनु हुदैँन । साथै स्थानीर् उत्पादनका आधारमा दर लनधायरण गदाय करदातािाई 

पलन मकाय नपने र गाउँपालिकािाई पलन राजश् व प्राप् त सहज रुपमा हुन ेहुतछ । घरजग्गा रलजष् रेशन दस्तुर 

अततगयत मािपोतको मूल्र्ांकन र स्थानीर् चिनचल्तीको रकम ज्र्ादै फरक भएका सो पररमाजयनका िालग 

पहि गदाय राजश् वमा बृलि हुने अवस्था लसजयना हुतछ । गाउँपालिकािे हािको कानुनी व्यवस्था अनुसार 

राजस्व संकिनका िालग दर लनधायरण गरी त्र्सको प्रचार प्रसार गनय आवश्र्क देलखतछ । त्र्सैगरी 

करदातािाई आफूिे लतनुयपने रकम र लशषयक सम्वतधी जानकारी उपिधध गराउन कर लशिा कार्यिम संचािन 

गनुयपने हुतछ । र्सका अलतररक्त समर्मा राजस्व नलतरेमा दण्ड जररवाना िाग् ने तथा धेरै राजश् व लतन े

करदाताहरुिाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गन ेप्रणािीको बारेमा आवश्र्क प्रचार प्रसार गनुय पदयछ । 
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च) अलभिेख व्यवस्थापन 

 

आततररक आर्को अलधकतम पररचािनका िालग र्सका आधारहरूको अलभिेख अद्यावलधक हुनु जरुरी छ । 

गाउँपालिकािाई प्राप् त राजस्वका अलधकारसँग सम्बलतधत व्यलक्तगत सम्पलिहरू, व्यापार व्यवसार्हरू, सेवा 

सुलवधाहरू आक्रदको अलभिेख तर्ारी तथा अद्यावलधक गनय आवश्र्क रहकेो छ । अद्यावलधक अलभिेख लबना 

राजस्व सम्बतधी नीलत लनधायरण, प्रिेपण, असुिी व्यवस्थाको अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन । 

गाउँपालिकाका सम्भाव्य राजश् वका स्रोतहरु (कर, शुल्क तथा दस्तुर) को पलहचान गरी दार्रा फराक्रकिो 

बनाउने तथा दर लनधायरण गरी सामलर्क रुपमा र्स्तो दरिाई अद्यावलधक गदै जानुपदयछ । गाउँपालिकाबाट 

राजश् वका नर्ाँ स्रोतहरु पलहचान तथा कार्ायतवर्नका िालग आवश्र्क िगानी तथा प्राथलमकीकरणका 

आधारमा अध्र्र्न, अनुसतधान तथा सम्भावना लवश् िेषण गदै नर्ाँ स्रोतहरुको पलहचान र पररचािन तथा 

बतयमान स्रोतहरुको दार्रा लवस्तार गदै आततररक राजश् विाई क्रदगो बनाउन आवश्र्क हुतछ । र्स कार्यको 

िालग दि जनशलक्तको व्यवस्थापन र जनताको सहर्ोग अपररहार्य हुतछ । 

 

छ) समतवर् सरं्तत्र 

 

राजस्व पररचािन नीलत लनमायण, शुल्क तथा दस्तरुको दर लनधायरण, राजश् व संकिन लवलध लनधायरण जस्ता 

कार्यमा आततररक तथा वाह् र् लनकार्हरूसंग समतवर् अपररहार्य हुतछ । र्सका िालग राजस्वका आधार 

लनधायरण तथा दरहरूमा पररमाजयनका िालग राजस्व परामशय सलमलतको भूलमकािाई अझै प्रभावकारी बनाउन ु

पदयछ । आर् संकिनमा वडा सलमलतको भूलमकािाई स्पष् ट व्या्र्ा गरी वडा र राजश् व शाखालबच लनरततर 

समतवर् हुन जरुरी देलखतछ । त्र्सैगरी राजश् व बाँडफाँट सम्बतधमा केतर, प्रदेश तथा अतर् स्थानीर् तहहरूसगं 

समतवर् गनय आवश्र्क पहि गनुयपने देलखतछ । राजश् व प्रशासनिाई प्रभावकारी वनाउन लनवायलचत नेतृत्वि े

लनर्लमत अनुगमन र छिफि गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदाता केलतरत समुदार्हरुसँग छिफि गरी नर्ाँ 

करका लशषयकहरु कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 

 

ज) चहुावट लनर्तत्रण, पारदर्शयता र जवाफदलेहता 

 

आर्को संकिन अवस्थाको अनुगमन गरी राजस्व चुहावट भएको पाइएमा त्र्सिाई लनर्तत्रण गनय तत्काि 

आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । गाउँपालिकािे आर् व्यर्को लववरण आवलधक रूपमा प्रकाशमा ल्र्ाउनु, 

करदातासँग लनततर संवाद गनुय, सूचना प्रलवलध तथा सामालजक लमलडर्ामाफय त् राजश् व र करबाट प्राप् त 

आर्िाई के के लशषयकमा खचय गररर्ो भत ने लववरणबारे नागररक तथा सरोकारवािािाई जानकारी गराउन ु

र्स क्रदशातफय को केही सकारात्मक प्रर्ासहरू हुन सक्दछन् । 

 

झ) समावलेशता तथा सहभालगता अलभबलृि 

 

कर प्रणािीको लवकास गदाय करको दार्रा फराक्रकिो बनाउन र लपछलडएका जनताहरुिाई पलन समेट्न गररव, 

लवपत न, एकि मलहिा, अपाङ्गता भएका र जोलखममा परेका व्यलक्तहरुको िालग उपर्ुक्त व्यवसालर्क तथा 

प्रालवलधक सीप लवकास गरी लनजहरुबाट सचंािन गररन ेउद्यम व्यवसार्मा लवलभत न सहुलिर्त तथा छुट 

सुलबधाको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गने नीलत लिनु महत्वपूणय हुतछ । 
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पररच्छेद - पाचँः राजश् व सुधार कार्यर्ोजना 

र्स पररच्छेदमा प्राथलमक तथा लद्वलतर् स्रोतहरुबाट प्राप् त लवलभत न तथ्र्ाङ्क तथा सूचाना लवश् िेषणका 

आधारमा गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना प्रस्तुत गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनािाई गाउँ 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउने लवश् वास लिईएको छ । 

 

५.१ राजश् व सधुार कार्यर्ोजना 

गाउँपालिकािे राजश् व सुधारका िालग लिने रणनीलत, कार्यनीलत र कार्यर्ोजनाहरु लनम् न वमोलजम रहकेा 

छनः 

 

५.१.१ प्रभावकारी राजश् व सकंिनका रणनीलत तथा कार्यनीलत 

गौरीशंकर गाउँपालिकामा राजश् व संकिन रर्ाकमा गसैकेको र रर्ाकमा िानुपन े गरी दईु क्रकलसमका 

अवस्थाहरु छन् । परम्परादलेख चल्दै आएका राजश् वहरु रर्ाकमा छन् भन े नर्ाँ राजश् वका स्रोतहरुमा 

जनतािाई वानी पानय थप पहि गनय आवश्र्क रहकेो छ । सालवकका ७ गालवसहरु लमिाएर गठन गररएको 

र्स गाउँपालिकामा लवद्यमान कानुन प्रदि केही राजश् व अलधकारहरु हािसम्म प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सक्रकएको 

छैन । गाउँपालिकाका कानुनहरु पलन समर् अनुकुि पररमाजयन एवं संशोधन गनुयपदयछ । र्ी तथ्र्हरुिाई समेत 

मध्र्नजर राखी आततररक राजश् व पररचािन सम्बतधमा देहार् अनुसारका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरु 

अविम्बन गनय सुझाव गररएको छ । 

 

क) राजश् व सम्बतधी कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरी आततररक आर्को दार्रा फराक्रकिो बनाउने । 

ख) राजश् व प्रशासनको संस्थागत सुदढृीकरण गरी व्यवलस्थत बनाउने । 

ग) राजश् व प्रणािीिाई सरि, सहज र करदाता मैत्री बनाउने । 

घ) समतवर् र सहकार्यको अलभवलृि गररने । 

 

तालिका 18: राजश् व सुधार सम्बतधी रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 

1) राजश् व सम्बतधी 

कानुनी 

व्यवस्थामा सुधार 

गरी आततररक 

आर्को दार्रा 

फराक्रकिो 

बनाउने । 

1) गाउँपालिकामा राजश् वसँग सम्बलतधत आवश्र्क ऐन तथा लनर्महरु तजुयमाका 

साथै तजुयमा भइसकेका ऐन लनर्मिाई सुधार गरी अझ बढी व्यवहारीक 

बनाउदै िलगनेछ । 
2) कर तथा सेवा शुल्किाई सम्बलतधत करदाता एवं लवषर् िेत्रसँग आबि 

गराउदै गाउँपालिका तथा लनजीिेत्रबाट थप िगानी गनय प्रोत्सालहत गररनेछ । 
3) कर, शुल्क, सेवा शुल्क आक्रदको दर तथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजी िेत्र तथा 

सरोकारवािाहरुसँग परामशय गने पिलतको संस्थागत लवकास गररनेछ । 
4) जनताको कर लतने तथा करको भार बहन िमता लवश् िेषणका आधारमा कर 

नीलतिाई लववेकसम्मत र प्रगलतशीि बनाइने छ । 
5) थप राजशवका स्रोतको सम्भाव्यता अध्र्र्न गरी सम्भाव्य थप स्रोत 

पलहचानका साथै बतयमान राजश् व स्रोतको दार्रा बृलि गनय र्सको र्क्रकन 
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रणनीलत कार्यनीलत 

तथ्र्ाङ्क सकंिन गरी सम्भाव्यताका आधारमा समर् सापेि रुपमा 

करदाताहरुको सं्र्ा बढाउद ैिलगनेछ । 
6) राजश् वको स्रोत बृलि गनय पूजँी िगानीको सम्भाव्यता अध्र्र्न गररनेछ । 
7) सम्पलि मूल्र्ांकन सम्वतधी लसफाररसिाई लनलित आधार र मापदण्डमा 

आवि गरी एकरुपता कार्म गररने छ । 
8) आततररक राजश् वका लवलभत न स्रोतहरुबारे सम्भाव्यता अध्र्र्न, पलहचान, 

स्रोतहरुको र्क्रकन तथ्र्ाङ्क, सूचना सकंिन गनय कार्यदिहरु बनाई वडागत 

रुपमा पररचािन गररनेछ । 
9) करका स्रोत अनसुारका तथ्र्ाङ्क हरेक वषय अद्यावलधक गररनेछ । 
10) गाउँपालिकामा पर्यटन प्रवद्वयन गनय पूवायधारहरुको लवकास गररनेछ साथ ै

पर्यटन लवकासमा र्स गाउँपालिकामा रहकेा धार्मयक/साँस्कृलतक धरोहर तथा 

प्राकृलतक संपदाको सरंिण तथा लवकास गनय लनजी िेत्र र स्थानीर् पर्यटन 

लवकास सलमलतहरुसँग साझेदारीको समेत पहि गररनेछ । 
11) पूवायधार उपर्ोग दस्तुर, घर बहाि कर, व्यवसार् कर जस्ता स्रोत पररचािन 

गनय दर लनधायरण गदाय लछमेकी स्थानीर् तहहरु, लनजी िेत्र र करदातासँग 

समेत छिफि तथा सहकार्य गररनेछ । 
12) लनर्लमत एवं बढी कर लतने करदातािाई सम्मान र पुरस्कत गररनेछ । 
13) समर्मा कर लतने करदातािाई प्रोत्साहन तथा बक्र्ौता रा् ने करदातािाई 

जररवाना िगाइन ेछ । 
14) ढंुगा, लगट्टी, वािुवा जस्ता प्राकृलतक स्रोतहरुको लविी लवतरणको िागी 

वातावरण प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गरी उक्त प्रलतवेदनको आधारमा ठेक् का आव् हान 

गररने छ । 

2) राजश् व 

प्रशासनको 

संस्थागत 

सुदढृीकरण गरी 

व्यवलस्थत 

बनाउने । 

1) गाउँपालिकाको समग्र राजश् व पररचािन सम्बतधी नीलतहरुिाई कार्ायतवर्न 

गनय राजश् व शाखाको सुदढृीकरण गरी िमताबृलि गररनछे । 
2) गाउँपालिकाको राजश् व शाखामा स्वीकृत संगठन संरचना अनुसारको 

दरबतदी पूर्तय गररनेछ । 
3) स्थानीर् राजश् व परामशय सलमलत तथा राजश् व शाखा र वडा कार्ायिर्का 

कमयचारीहरुको िमता अलभबृलि गररनेछ ।  
4) राजश् व शाखाका िालग आवश्र्क उपकरणको प्रबतध गररने छ ।  
5) स्थानीर् करबारे सवयसाधारणिाई जानकारी गराउने करदाता लशिा तथा 

सचेतना कार्यिम समुदार्/टोि एव ंवडास्तरमा संचािन गररनेछ । 
6) प्रादेलशक तथा लजल्िाका अतर् स्थानीर् तहसँग राजश् व पररचािन बारे ज्ञान-

सीप, अनुभव आदान-प्रदान र अततरक्रिर्ा गररनेछ । 
7) राजश् व िेखापािनिाई कम्प्र्ूटरकृत गरी लवद्युतीर् माध्र्मबाट नै राजश् वको 

प्रलतवेदन र फाँटबारी बनाइने छ । 

3) राजश् व कर 

प्रणािीिाई 

सरि, सहज 

करदाता मैत्री, 

पारदशी र 

समावेशी बनाउन े

1) कर सकंिनमा र्थासम्भव लनजी िेत्र, उपभोक्ता सलमलत एवं सहकारी 

संस्थाहरुसँग सहकार्य गररनछे । 
2) कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सम्बतधी सूचनाहरुमा नागररकहरुको 

पहुचँ पुर् र्ाइनेछ । 
3) कर/राजश् व सूचना सम्बतधी प्रलतवेदनहरु अधयवार्षयक एवं वार्षयक रुपमा 

गाउँपालिकाको वेभसाईटमा रालखने छ । साथै र्स्तो सूचनाहरु गाउँपालिका 

तथा वडा कार्ायिर्को सूचना पाटीमा टाँस गने व्यवस्था लमिाइने छ । 
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रणनीलत कार्यनीलत 

4) करदाता लशिा र कर सम्वतधी जनचतेनामूिक कार्यिमहरु संचािन गररन े

छ । 
5) मलहिा, अपाङगता भएका व्यलक्त तथा गररब तथा कमजोर आर्थयक 

अवस्थाका स्थानीर् व्यवसार्ी तथा घरमूिीहरुिाई करमा लवशेष छुटको 

व्यवस्था लमिाईने छ । 
6) कर सकंिन प्रक्रिर्ािाई सहज बनाउन बैंक तथा लवद्युतीर् माध्र्मबाट कर 

भुक्तानी गने प्रणािीिाई अझ प्रभावकारी बनाईने छ । 

4) समतवर् र 

सहकार्यिाई 

प्रोत्साहन गन े

1) पर्यटन शुल्क तथा ढंुगा, लगट्टी, बािुवा, माटो जस्ता प्राकृलतक स्रोतको 

उत्खनन्, लविी तथा बजार व्यवस्थाका सम्बतधमा लछमेकका अतर् स्थानीर् 

तहहरुसँग समेत समतवर् तथा सहकार्य गररनेछ । 
2) बालँझएका नीलतगत व्यवस्था संशोधनका िालग आवश्र्क समतवर् गररनेछ । 
3) कर सकंिनमा र्थासम्भव लनजी िेत्र, उपभोक्ता सलमलत एवं सहकारी 

संस्थाहरुसँग सहकार्य गररनछे । 
4) राजश् वसंग सम्बलतधत लवषर्मा प्रदेश सरकार तथा लजल्िा समतवर् 

सलमलतसँग लनर्लमत अततरक्रिर्ा गररनेछ । र्सैगरी अतर् लछमेकी स्थानीर् 

तहहरुसंग समतवर् वैठक आर्ोजना गरी राजश् व सकंिनका सवािहरुबारे 

छिफि तथा समतवर् गररनछे । 
5) राजश् व प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार तथा लजल्िा समतवर् 

सलमलतसँगको सहकार्य तथा समतवर्मा जोड क्रदइनेछ । 
 

५.१.२ राजश् व सधुार कार्यर्ोजना 

क) राजश् व प्रशासन सधुार र्ोजना 

 

तालिका 19: राजश् व प्रशासन सुधार र्ोजना 

ि.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजम्मवेारी 

१ काननुी तथा नीलतगत व्यवस्था   

१.१ 
राजश् व परामशय सलमलतको मालसक वैठक गरी 

भूलमकािाई प्रभावकारी बनाउने 
२०७९ श्रावण 

देखी 
राजश् व परामशय सलमलत 

१.२ 

आर्थयक ऐन पररमाजयन गरर िागू गने 
▪ आर्थयक ऐनको सम्पलत करको दफामा 

“एक्रककृत सम्पलत कर” भत ने वाक्र्िाई 

हटाएर सम्पलत कर मात्र रा् ने 
▪ आर्थयक ऐनमा उल्िेलखत करको दर 

पुनर्वयचार गने । 
▪ मािपोतको दरमा समर् अनसुार पररमाजयन 

गने । 
▪ घरको तल्िा, बनोट तथा क्रकलसमका 

आधारमा दस्तुरको दर समर्ानुकुि 

पररमाजयन गने । 

२०८० असार 

मसातत सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत, 

गाउँ सभा 
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▪ घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन दस्तुर 

सम्बलतध दफा गाउँपालिकाको आर्थयक ऐनमा 

थप गने सो वमोलजम छुटै अनसुूची तर्ार गरी 

नक्शा पास र अलभिेलखकरणको दस्तुर 

आर्थयक ऐनमा समावेश गने । 

▪ लवलभत न क्रकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत 

दस्तुरहरूको दरमा सामातर् फेरवदि गने ।  

▪ आर्थयक ऐनमा लसफाररश तथा प्रमालणत 

दस्तुरको लभतदै दफा थप गरर सो वमोलजम 

िाग् ने शुल्क र दस्तुरहरु अनसुूचीमा उल्िेख 

गने । 

▪ गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र 

बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको 

लववरण र्क्रकन गरी सबै सम्पलिको बहाि र 

लबिी सम्बतधी दफा आर्थयक ऐनमा समावेश 

गरी सो अनसुारको रकम अनुसूचीमा रा् ने ।  

▪ आर्थयक ऐनमा स्वदेशी पर्यटकहरुको िालग 

समेत शुल्क तोक् न े। 

१.३ 
राजश् व सम्बतधी स्पष् ट कार्यलवलध तजुयमा गरी 

िागू गने 

२०८० असर 

मसातत सम्म 

गाउँ कार्यपालिका 

२ सकंिन प्रकृर्ामा सधुार   

२.१ 
करका लबषर्मा जानकारी गराउनका िालग 

वडाहरुमा करदाता लशिा कार्यिम संचािन गने 
चौमालसक रुपमा 

राजश् व शाखा तथा प्रमुख 

प्रशासक्रकर् अलधकृत 

२.२ 
सबै करहरुको तथ्र्ाङ्क सकंिन गरी कम्प्र्ुटर 

प्रणािीमा अद्यावलधक गने 

२०८० असार 

मसातत सम्म 

राजश् व शाखा तथा वडा 

कार्ायिर्हरु 

२.३ 
धेरै कर लतन ेकरदाताहरुिाई सम्मान र पुरस्कृत 

गने 
बार्षयक रुपमा गाउँसभा 

२.४ 
मु्र् करहरु एकैपटक असुि गनेगरी एकद्वार 

कर सकंिन प्रणालिको शुरुवात गन े

आगामी आर्थयक 

बषय २०७९/८० 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ 

तथा गाउँ कार्यपालिका 

२.५ 
लवलिर् संस्थासंग समतवर् गरी बैंक्रकङ 

प्रणािीबाटै कर संकिन गने व्यवस्था गने 

आगामी आर्थयक 

बषय २०७९/८० 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ 

तथा गाउँ कार्यपालिका 

३ ससं्थागत व्यवस्था तथा अतर्   

३.१ 

राजश् व शाखामा गाउँ सभाबाट लस्वकृत 

दरबतदीमा कमयचारी लनर्ुक्त गने 
२०८० असार 

मसातत सम्म 

गाउँ कार्यपालिका तथा 

प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अलधकृत 

३.२ 

वडा कार्ायिर्हरुमा समेत राजश् व प्रशासनका 

िालग कमयचारीहरुिाई लजम्मेवारी क्रकटान गरी 

लनर्लमत अनुगमन गन े

२०७९ चैत्र 

मसातत सम्म 

गाउँ कार्यपालिका तथा 

प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अलधकृत 
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ि.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजम्मवेारी 

३.३ 

जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीहरुका िालग राजश् व 

सम्बतधी तालिम तथा अलभमुखीकरण कार्यिम 

संचािन गन े

बषयमा १ पटक 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृत तथा राजश् व 

शाखा 

३.४ 

राजश् व संकिन अवस्थाको आवलधक अनुगमन 

तथा मूल्र्ाङ्कन गन ेतथा आम्दानी खचयको 

लववरण सावयजलनक गन े

चौमालसक रुपमा 

राजश् व परामशय सलमलत 

तथा प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृत 

३.५ 

गाउँपालिकाको स्वालमि तथा हक भोगमा 

रहकेा जग्गा तथा भवनहरुको लववरण संकिन 

गरी प्रमाण सलहत व्यवलस्थत रुपमा अलभिेख 

रा् ने तथा लसमाना छुट्याउने 

२०८० असार 

मसातत सम्म 
प्रालवलधक शाखा, प्रप्रअ 

३.६ 

आततररक िेखा परीिण, सामालजक 

िेखापरीिण र अलततम िेखा पररिणका 

प्रलतवेदनहरु, बार्षयक आर् व्यर्मा लववरणहरु 

गाउँपालिकाको वेभसाईट माफय त लनर्लमत 

रुपमा सावयजलनक गन े

२०७९ श्रावण 

देलख 

प्रमुख प्रशासक्रकर् 

अलधकृत, राजश् व शाखा, 

आर्थयक प्रशासन शाखा, 

सूचना प्रलवलध शाखा 

३.७ 
आर्थयक प्रशासन शाखा अततगयत राजश् व 

उपशाखािाई स्रोत साधन सम्पत न बनाउन े

२०८० असार 

सम्म 
गाउँ कार्यपालिका 

३.८ व्यवसार् रलजष् रेशन कार्यलवलध तजुयमा गन े २०८० चैत्र सम्म गाउँ कार्यपालिका 

 

ख) कर राजश् व सधुार र्ोजना 

 

तालिका 20: कर राजश् व सधुार र्ोजना 

ि.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजम्मवेारी 

१  सम्पलत कर   

१.१ 
सम्पलत कर व्यवस्था कार्यलवलध तजुयमा 

गरी पाररत गने  
२०७९ फागुन सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र गाउँ कार्यपालिका 

१.२ 

सम्पलि करिाई थप स्पष् ट गनय संघीर् 

कानुनको भावना अनुसार स्थानीर् 

आर्थयक ऐन पररमाजयन गन े

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र गाउँसभा 

१.३ 

सम्पिी कर िगार्त अतर् करहरुको 

िालग एक्रककृत सफ्ट्वेर्र खरीद तथा सो 

सम्बतधी तालिमको व्यवस्था गने  

२०७९ कार्तयक गाउँ कार्यपालिका, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृत 

१.४ 
सम्पलि कर प्रशासनका िालग थप भौलतक 

सामग्रीहरुको व्यवस्था गन े(वडा 

कार्यिर्हरुमा)  

२०७९ माघ गाउँ कार्यपालिका, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृत 

१.५ 
सम्पलत कर प्रशासनमा GIS Mapping 

Tools िाई समेत प्रर्ोगमा ल्र्ाउने 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

प्रालवलधक शाखा र प्रप्रअ 

२ भलूमकर/मािपोत 
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१.१ 
जग्गाको वर्गयकरण अनसुार मु्र् सडक 

बजारहरुमा जोलडएका क्रकिाको लववरण 

संकिन गन े

२०७९ असोज मसातत 

सम्म 

आर्थयक प्रशासन शाखा र 

वडा कार्ायिर् 

१.२ 
मािपोत कार्ायिर्हरुबाट जग्गाको नर्ाँ 

िगत र मूल्र्ांकन दर प्राप् त गने   

२०८० असार मसातत 

सम्म 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृत र अध्र्ि 

१.३ 
जग्गाको उपर्ोग अनुसार पूनःवर्गयकरण 

गनय वडा र टोि समूहहरुसँग परामशय गने 

२०७९ फागुन सम्म राजश् व परामशय सलमलत 

३ व्यवसार् कर   

३.१ 

व्यवसार् दताय तथा नवीकरण सम्बलतध 

प्रणािीिाई व्यवलस्थत गनय व्यवसार् कर 

व्यवस्थापन कार्यलवलध तजुयमा गरी 

कार्ायतवर्न गने  

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र प्रप्रअ 

३.२ 

व्यवसार्ीका प्रलतलनलधहरूसगं समतवर् 

गरी व्यवसार्मा भएको िगानी तथा 

कारोवारको आधारमा व्यवसार्को 

वगीकरण गने । 

२०८० जेष् ठ मसातत 

सम्म 
 

राजश् व परामशय सलमलत 

र प्रप्रअ 

३.३ 
व्यवसार् करको दरिाई वर्गयकरणको 

आधारमा पुनराविोकन गरी आर्थयक 

ऐनमा समावेश गने । 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र गाउँसभा 

३.४ 

गाउँपालिका लभत्र व्यवसार् संचािनको 

िालग गाउँपालिकाको इजाजत लिनुपने 

धर्वस्था अलनवार्य गरी व्यापक प्रचार 

प्रसार गने । 

२०७९ श्रावण देलख 
 

राजस्व शाखा, वडा 

कार्ायिर् र प्रप्रअ 
 

३.५ 

उद्योग वालणज्र् संघ, आततररक राजश् व 

कार्ायिर्, घरेिु कार्ायिर् तथा अतर् 

मु्र् सरोकारवािासँग गाउँपालिकािे 

समतवर् र लनर्लमत अततरक्रिर्ा गने । 

२०७९ मंलसर देलख 

लनरततर 
गाउँ कार्यपालिका 

३.६ 
व्यवसार्को तथ्र्ांक/िगत, व्यवसार् 

करको दर तथा संकिनको अवस्था 

सम्बतधी अनुगमन तथा मुल्र्ांकन गने । 

चौमालसक रुपमा 
 

राजस्व परामशय सलमलत 

र गाउँ कार्यपालिका 

३.७ 

व्यवसार् दताय तथा कर सकंिनका िालग 

आवलधक रुपमा घुलम्त लशलवर संचािन 

गने 

२०७९ श्रावण  देलख 

त्रैमालसक रुपमा 

आर्थयक प्रशासन शाखा र 

वडा कार्ायिर्हरु 

३.८ 
व्यवसार् कर सम्बतधमा आर्थयक ऐनमा 

दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गने । २०८० असोज देलख गाउँसभा 

४ घरजग्गा वहाि कर   

४.१ 

वहािमा भएका घरजग्गाको िगत संकिन 

गरी अद्यावलधक गन े र सम्पलि करसंग 

आवि गने । 

२०८० असार सम्म 
राजश् व शाखा, वडा 

कार्ायिर्, प्रप्रअ 

४.२ 
घर तथा जग्गा धनी र वहािवािाहरू 

लबचको वहाि सम्झौता अलनवार्य गने । 
२०७९ मंलसर सम्म 

राजश् व शाखा र गाउँ 

कार्यपालिका, प्रप्रअ 
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४.३ 

घरजग्गा वहाि रकम मूल्र्ांकन गनय 

संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा 

प्रलत वगयक्रफटका दरिे वहाि मूल्र् 

लनधायरण गने र सो वमोलजम वहाि रकम 

लनधायरण गरी कर संकिन गने । 

२०८० असार सम्म 
राजश् व शाखा र गाउँ 

कार्यपालिका 

४.४ 
घरजग्गा वहाि कर संकिन कार्यलवलध 

तजुयमा गने । 
२०८० असार सम्म 

गाउँ कार्यपालिका र 

प्रप्रअ 

५ जलडबुटी, कवडी र लजवजतत ुकर 

५.१ 
व्यवसार्ीहरुको दताय र अलभिेखीकरण 

गने । २०८० असार सम्म 
राजश् व शाखा र प्रप्रअ, 

गाउँ कार्यपालिका 

५.२ 

कवाडी वस्तुहरुको व्यवसालर्क कारोवार 

गनेिाई इजाजत प्रदान गरी वार्षयक 

ठेक् काको व्यवस्था गने  

२०८० असार सम्म 
राजश् व शाखा र प्रप्रअ, 

गाउँ कार्यपालिका 

५.३ 

जडीबुटी र लजवजततुको उपिधधता पिा 

िगाई कारोबारमा कर सकंिन शुरुवात 

गने । 

२०८० असार सम्म 
राजश् व शाखा र प्रप्रअ, 

गाउँ कार्यपालिका 

 

ग) गरै कर राजश् व सधुार र्ोजना 

 

तालिका 21: गैर कर राजश् व सुधार र्ोजना 
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१ घर नक्शा पास एव ंरलजष् रेशन दस्तरु   

१.१ 

घर अलभिेखीकरण तथा नक्सापास 

प्रक्रिर्ािे भवन लनमायण प्रक्रिर्ािाई 

लनर्मन समेत गने भएकोिे र्सिाई 

प्रभावकारी वनाउने  

२०७९ श्रावण देलख 
प्रालवलधक शाखा र प्रमुख 

प्रशासक्रकर् अलधकृत 

१.२ 
गाउँपालिका लभत्र भएका पक् की तथा 

कच् ची घरहरुको अलभिेलखकरण गन े

२०७९ श्रावण देलख 

लनरततर 

कार्यपालिका र 

प्रालवलधक शाखा 

१.३ 
मापदण्ड तथा कार्यलवलधहरू अनुसार 

नक्सापास प्रावधान पूणय रुपमा िागु गने । 
२०७९ मंलसर देलख प्रालवलधक शाखा र प्रप्रअ 

१.४ 
घरको तल्िा, बनोट तथा क्रकलसमका 

आधारमा दस्तुरको दर समर्ानकुुि 

पररमाजयन गने । 

२०८० असार सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र भवन तथा नक्शा पास 

उपशाखा 

१.५ 
गाउँपालिका गठन पूवय वनेका घरहरूको 

अलभिेखीकरणको िालग दस्तुर आर्थयक 

ऐनमा समावेश गने। 

२०८० असार सम्म 

भवन तथा नक्शा पास 

उपशाखा र गाउँ 

कार्ायपालिका 

१.६ 
नक्सापासको िालग मापदण्ड तथा 

कार्यलवलधहरू अनसुार भवन लनमायण भए 

नभएको लनरततर अनुगमन गने । 

२०७९ मंलसर देलख 

भवन तथा नक्शा पास 

उपशाखा र गाउँ 

कार्यपालिका 
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१.७ 

घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन दस्तुर 

सम्बलतध दफा गाउँपालिकाको आर्थयक 

ऐनमा थप गने सो वमोलजम छुटै अनुसूची 

तर्ार गरी नक्शा पासको दस्तुर आर्थयक 

ऐनमा समावेश गने । 

२०७९ श्रावण देलख 

भवन तथा नक्शा पास 

उपशाखा र गाउँ 

कार्ायपलिका 

२ वहाि लवटौरी शलु्क   

२.१ 
गाउँपालिका िेत्रलभत्र भएका सावयजलनक 

जलमन तथा त्र्हाँ रहकेा संरचनाबारे 

तथ्र्ांक संकिन गन े

२०८० जेष् ठ मसातत 

सम्म 

प्रालवलधक शाखा, प्रमुख 

प्रशासक्रकर् अलधकृत 

२.२ 
सावयजलनक जलमनमा रहकेा संरचना र 

लवद्यमान उपर्ोगको अवस्था हरेी शुल्क 

लनधायरण गन े

२०८० असार सम्म 
राजश् व परामशय सलमलत 

र गाउँसभा 

२.३ 

संकलित लववरणका आधारमा 

पसिहरूको वगीकरण गरी वहाि लवटौरी 

शुल्क संकिन गने । 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

कार्यपालिका, प्रप्रअ, 

राजश् व परामशय सलमलत 

२.४ 

गाउँपालिका लभत्र रहकेा अस्थार्ी 

पसिहरुको पटके शुल्क लनधायरण गरी 

आर्थयक ऐनमा उल्िेख गने  

२०८० असार मसातत 

सम्म 

राजश् व परामशय सलमलत 

र गाउँसभा 

२.५ 
लवटौरी शुल्क लतनुयपने करदाताहरुिाई 

सूलचत गन े

२०७९ माघ मसातत 

सम्म 
आर्थयक प्रशासन शाखा 

३ दताय, नलवकरण तथा अनमुती दस्तरु   

३.१ 

लवद्यािर् स्थापना, घ वगयको ठेक् का 

इजाजत, एफ.एम. रेलडर्ो सचंािन, 

लवलिर् संस्था, स्वास्थ्र् संस्था, ममयत 

संभार, स्थानीर् व्यापारीक फमय आक्रदको 

दताय गने कार्यलवलध तजुयमा गने  

२०७९ फागुन मसातत 

सम्म 
कार्यपालिका, प्रप्रअ  

४ लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरु   

४.१ 

लसफाररश वा प्रमालणत गनुय पूवय दस्तुर 

लतरे नलतरेको प्रमाण समावेश गने 

प्रणािी स्थालपत गने । 

२०८० असार मसातत 

सम्म 

कार्यपालिका, प्रप्रअ, 

राजश् व शाखा 

४.२ 

दस्तुर नबुझाएसम्म सम्बलतधत 

अलधकारीिे लसफाररश वा प्रमालणत 

नगने। 

२०७९ श्रावण बाट कार्यपालिका, प्रप्रअ, 

राजश् व शाखा 

५ सरकारी सम्पलिको बहाि र लविी   

५.१ 

गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र 

बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पलिहरूको 

लववरण र्क्रकन गरी सबै सम्पलिको 

बहाि रकमको दर आर्थयक ऐनमा 

समावेश गने । 

२०८० असार मसातत कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 
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५.२ 

गाउँपालिकाको सम्पलि बहािमा 

िगाउने सम्बतधमा कार्यलवलध तजुयमा गरी 

कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने । 

२०८० असार मसातत कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

५.३ 

कार्यलवलधमा उलल्िलखत शतयहरू पािना 

भए नभएको आवलधक रुपमा अनुगमन 

गने । 

२०७९ फागुन मसातत कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

६ पर्यटन शलु्क   

६.१ 
पर्यटक्रकर् स्थि र गलतलवलधहरु अनुसार 

आर्थयक ऐनमा पर्यटक्रकर् शुल्क तोक् ने । 

२०८० असार मसातत  कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

६.२ 
स्थालनर् पटयर्क्रकर् िेत्रहरुको प्रचार 

प्रसार गने  । 

२०७९ फाल्गुन कार्यपालिका, प्रप्रअ 

६.३ 

आर्थयक ऐनमा पर्यटन शुल्कको दफा थप 

सो अनुसार अनुसचूीमा स्वदेशी पर्यटक र 

लवद्याथीहरुको िालग पलन पर्यटन शुल्क 

तोक् ने । 

२०८० असार मसातत  कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

६.४ 

स्थानीर् पर्यटन लवकास सलमलत र नीलज 

िेत्रसंग पर्यटन शुल्क सम्बतधी परामशय, 

समतवर् र सहकार्य गन े

२०८० असार मसातत  कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलत 

७ 
क्रदघयकालिन आर्स्रोतको पलहचान तथा 

सभंाव्यता 

  

७.१ 

गाउँपालिकाको क्रदघयकालिन आर् 

हुनसक् न ेसंभाव्य िेत्रहरुको पलहचान गन े
▪ मु्र् बजार र राजमागय आसपास 

भवन वा सटर  
▪ बजार िेत्रमा खानेपानी आर्ोजना 

संचािन 
▪ अस्पताि लनमायण तथा सचंािन 
▪ अलतथी गृह सचंािन 
▪ सामुदालर्क भवन तथा सभाहि 
▪ बसपाकयको पूवायधार 
▪ हाटबजार पूवायधार 
▪ पर्यटक्रकर् िेत्रको पूवायधार 
▪ फोहोरमैिा व्यवस्थापन 

२०७९ देलख िमश  
गाउँ कार्यपालिका, गाउँ 

सभा 

७.२ 
पलहचान भएका िेत्रहरुको सभंाव्यता 

अध्र्र्नका िालग रकम लवलनर्ोजन गने 
२०८० श्रावण मसातत  गाउँ कार्यपालिका 
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पररच्छेद - छः आगामी तीन बषयको आर् प्रिपेण 

र्स पररच्छेदमा गौरीशंकर गाउँपालिकाको राजस्व अलधकार, हािको आर् सकंिन अवस्था तथा राजस्व 

सुधार कार्यर्ोजना कार्ायतवर्न पश् चात आर् संकिनमा पाने प्रभाव समेतिाई मध्र्नजर गदे आगामी तीन 

वषयको आर् प्रिेपण गररएको छ । महािेखा पररिकिे स्वीकृत गरेको एक्रककृत आर्थयक संकेत तथा वर्गयकरण 

र व्या्र्ा, २०७४ को आधारमा आर् प्रिेपण गररएको छ । र्सिे गाउँपालिकाको आर् वजेट तजुयमा गनय 

सहर्ोग पुग् ने छ । 

 

६.१ राजश् व सधुार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजश् व प्रिपेण 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न पश् चात आगामी तीन वषय (आ.व. २०७९/८० देलख २०८१/८२) 

को िालग आर् प्रिेपण गररएको छ । र्ो आर् अनुमान राजस्व सुधार र्ोजनामा प्रस्ताव गररएका 

क्रिर्ाकिापहरूको आधारमा गररएको छ । धेरैजसो लशषयकहरूको आर् प्रिेपण प्राप् त तथ्र्ाङ्कमा आधाररत 

छ भने भलवश्र्मा आर्का आधारको दार्रा बढ्न गई सोबाट हुने र्ोगदानिाई समेत मध्र्नजर गररएको छ 

। त्र्सै गरर केही लशषयकहरूको आर् प्रिेपण गदाय लवगतको आर् संकिनको वृलिदरिाई आधार मालनएको छ। 

 

तालिका 22: आगामी तीन आर्थयक बषयको राजश् व प्रिेपणको आधार 
 

(रु हजारमा) 

ि.स. राजश् व लशषयक 
कुि सम्भाव्य 

आर् 
प्रक्ष्र्पेणको आधार प्रिलेपत रकम 

क आततररक आर् तफय        

१ सम्पलत कर १०३४ 
कुि संभावनाको ७५% र त्र्सपछीका 

आवहरुमा १५% बढदै जान े
७७६ 

२ 
मािपोत वा भूलम 

कर 
७०० 

कुि संभावनाको ८०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १५% ि ेबढदै जान े
५६० 

३ व्यवसार् कर ७८६ 
कुि संभावनाको ८०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १५% ि ेबढदै जान े
६२९ 

४ घरजग्गा वहाि कर ३७४ 
कुि संभावनाको ७०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा २०% ि ेबढदै जान े
२६२ 

५ 
जलडबुरट, कवाडी र 

लजवजततु कर 
८०० 

कुि संभावनाको ७०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १५% ि ेबढदै जान े
५६० 

६ 
घर नक्शा पास एवं 

रलजष् रेशन दस्तुर 
३२५ 

कुि संभावनाको १००% र त्र्सपछीका 

आव बषयहरुमा १०% ि ेबढदै जाने 
३२५ 

७ वहाि लवटौरी शुल्क २५ 
कुि संभावनाको ७०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा २०% ि ेबढदै जान े
१८ 

८ 
लसफाररश तथा 

प्रमालणत दस्तुर 
७५० 

कुि संभावनाको १००% र त्र्सपछीका 

आव बषयहरुमा १०% ि ेबढदै जाने 
७५० 
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९ 
सरकारी सम्पलतको 

वहाि र लवक्रि 
१५२ 

कुि संभावनाको ७०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १०% ि ेबढदै जान े
१०६ 

१० पर्यटन शलु्क ५१२ 
कुि संभावनाको ७०% र त्र्सपछीका आव 

बषयहरुमा १५% ि ेबढदै जान े
३५८ 

११ अतर् दस्तरु ५०० 
कुि संभावनाको १००% र त्र्सपछीका 

आव बषयहरुमा १०% ि ेबढदै जाने 
५०० 

१२ 
अतर् प्रशासलनक सेवा 

शुल्क 
२०० 

कुि संभावनाको १००% र त्र्सपछीका 

आव बषयहरुमा १०% ि ेबढदै जाने 
२०० 

ख राजशव बाडँफाडँ       

ख. १         

१ 
बाँडफाँड भई प्राप् त 

हुने मु.अ.कर 
 

आर्थयक बषय २०७८/७९ का िालग प्राप् त 

रकम र त्र्सपछी िमश ५% का दरिे बृलि 

हुदै जाने अनुमान 

८४५०१ 

२ 
बाँडफाँड भई प्राप् त 

हुने अतत शुल्क 
  

३ 
बाँडफाँडबाट प्राप् त 

हुने रोर्ल्टी 
  

आर्थयक बषय २०७८/७९ मा संकिन भएको 

आधारमा आ.व. २०७९/८० का िालग 

रालष् रर् प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आर्ोगिे 

गरेको लसफाररशको आधारमा र त्र्सपछी 

बार्षयक ५% को दरिे बृलि हुदँ ैजाने 

अनुमान 

 

ख. २ प्रदेश सरकार       

१ 
घरजग्गा रलजष् रेशन 

दस्तुर 
  

आर्थयक बषय ७९/८० मा प्राप्त लसलििङ र 

त्र्सपछी बार्षयक १०% िे बृलि हदँै जान े

अनुमान  

  

२ 

बाँडफाँडबाट प्राप् त 

हुने सवारी साधन 

कर 

  

आर्थयक बषय २०७९/८० का िालग प्राप् त 

लसलिङ र त्र्सपछी िमश ५% का दरि े

बृलि हुदै जाने अनुमान 

२११०४ 

३ 
बाँडफाँडबाट प्राप् त 

हुने लवज्ञापन कर 
  

आर्थयक बषय २०७९/८० मा गाउँपालिकाको 

लहस्सा ६०% र त्र्सपछी िमश १५% का 

दरि ेबृलि हुदै जान े

  

ग. 
अनदुान तथा लवलिर् 

हस्ताततरण 
      

ग. १ सघंीर् सरकार       

१ समालनकरण अनुदान   
आर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र 

त्र्सपछी िमश ५% का दरि ेबृलि हुदै 

जाने अनुमान 

११३३०० 

२ शसतय अनुदान   
२१६७०० 

३ लबषेश अनुदान   
३७४०० 
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४ समपुरक अनुदान   
 

५ अतर् अनुदान    

चािु आर्थयक बषयको लवलनर्ोजन र्थावत 

रलह बार्षयक ५% का दरि ेथलपदै जाने 

अनुमान 

 

ग. २ प्रदेश सरकार      

१ समालनकरण अनुदान   

आर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र 

त्र्सपछी िमश ५% का दरि ेबृलि हुदै 

जाने अनुमान 

९५५१ 

२ शसतय अनुदान   
२०३४८ 

३ समपुरक अनुदान   
२२५३४ 

४ लवषेश अनुदान   
३००० 

५ प्रदेश पूवायधार      

ग. ३ 
अतर् आततररक 

अनदुान 
     

१ 
अतर् संस्थागत 

आततररक अनुदान 
  

आर्थयक बषय २०७९/८० मा रु १० िाख 

प्राप् त हुने र त्र्सपछी त्र्सपछी िमश 

बार्षयक ५% का दरिे बृलि हुद ैजाने 

अनुमान 

 

२ 
अतर् व्यलक्तगत 

आततररक अनुदान 
  

जनताको िागत सहभालगताबाट आर्थयक 

बषय २०७९/८० मा रु ५ िाख प्राप् त हुने र 

त्र्सपछी त्र्सपछी िमश बार्षयक ५% का 

दरि ेबृलि हुदै जाने अनुमान 

 

 

६.२ आगामी तीन आर्थयक बषयको राजश् व प्रिपेण 

आर् शीषयकको संभाव्य आधार तथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्निाई आधार मानी 

गाउँपालिकाको आगामी तीन वषयको प्रिेलपत आर्को लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

प्रिेपणको िालग राजस्व संकेत वतयमानमा लसफाररश गररएको िेखा कोडको आधारमा गररएको छ । मालथका 

अध्र्ार्हरूमा प्रस्ताव गररए अनुसार ऐनिे क्रदए बमोलजम करका दार्रा लवस्तार गनय सकेको खण्डमा लनम् न 

तालिकामा क्रदए अनुसार गाउँपालिकाको आर् वृलि हुने देलखतछ । 

 

तालिका 23: आगामी ३ आर्थयक बषयको आर् प्रिेपण 

(रु हजारमा) 

राजस्व 

संकेत 
राजस्व लशषयक 

२०७६/७७ 

(र्थाथय) 

२०७७/७८ 

(र्थाथय) 

२०७८/७९ 

अनमुालनत 

प्रिपेण 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८०/८१ 

१०००० राजस्व तथा अनदुान             

क आततररक आर् ८३४० ३४०२ २५०० ५०४४ ५७२१ ६४९२ 

११३१३ सम्पलत कर       ७७६ ८९२ १०२६ 

११३१४ मािपोत वा भूलम कर       ५६० ६४४ ७४१ 
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११३५१ व्यवसार् कर       ६२९ ७२३ ८३२ 

११३२१ घरजग्गा वहाि कर       २६२ ३१४ ३७७ 

 ११६३२ जलडबुरट, कवाडी र लजवजततु कर       ५६० ६४४ ७४१ 

१४२४२ 
घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन 

दस्तुर 
      ३२५ ३५८ ३९३ 

११३२२ वहाि लवटौरी शुल्क       १८ २२ २६ 

१४२४३ लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर       ७५० ८२५ ९०८ 

१४१५१  सरकारी सम्पलतको वहाि र लवक्रि       १०६ ११७ १२८ 

  पर्यटन शुल्क       ३५८ ४१२ ४७३ 

१४२४९ अतर् दस्तुर       ५०० ५५० ६०५ 

१४२२९ 
अतर् प्रशासलनक सेवा शुल्क 

(मूल्र्ाङ्कन समेत) 
      २०० २२० २४२ 

  सघंीर् सरकार ८१२०० ८३९१० ८४५०१ ८८७२६ ९३१६२ ९७८२० 

१४४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मु.अ.कर ८१२०० ८३९१० ८४५०१ ८८७२६ ९३१६२ ९७८२० 

१४४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अततःशुल्क             

१४१५३ बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोर्ल्टी             

  प्रदशे सरकार २०५५४ १५४०२ २११०४ २२१५९ २३२६७ २४४३१ 

११४५६ सवारी साधन कर १०६५६ १५४०२ २११०४ २२१५९ २३२६७ २४४३१ 

११३१५ 
घरजग्गा रलजष्ट्रशेन दस्तुर 

(प्रदेशसंग राजस्व बाँडफाँड) 
            

११४७१ मनोरतजन कर             

११४७२ लवज्ञापन कर             

  रोर्ल्टी वापत प्राप् त नेपाि सरकार ९८९८           

ग अततरसरकारी लविीर् हस्ताततरण             

  सघंीर् सरकार २४४४०० २९७८०० ३६७४०० ३८५७७० ४०५०५९ ४२५३११ 

१३३११ समालनकरण अनुदान १०६५०० १०८८०० ११३३०० ११८९६५ १२४९१३ १३११५९ 

१३३१२ शसतय अनुदान चािु १३७९०० १७४००० २१६७०० २२७५३५ २३८९१२ २५०८५७ 

१३३१३ शसतय अनुदान पूँजीगत             

१३३१४ लवषेश अनुदान चािु   १५००० ३७४०० ३९२७० ४१२३४ ४३२९५ 

१३३१५ स्थानीर् पूवायधार साझेदारी लवकास             

१३३१६ समपुरक अनुदान चािु             

१३३१७ समपुरक अनुदान पूँजीगत             

१३३१८ अतर् अनुदान             

  प्रदशे सरकार १२६५४ ७५३३७ ५५४३३ ५८२०५ ६१११५ ६४१७१ 

१३३११ समालनकरण अनुदान ९७५१ १००११ ९५५१ १००२९ १०५३० ११०५६ 

१३३१२ शसतय अनुदान चािु २९०३ ३४८२६ २०३४८ २१३६५ २२४३४ २३५५५ 

१३३१३ शसतय अनुदान पूँजीगत             

१३३१४ लवषेश अनुदान चािु   ३००० ३००० ३१५० ३३०८ ३४७३ 

१३३१५ प्रदेश पूवायधार लवकास             

१३३१६ समपुरक अनुदान चािु             

१३३१७ समपुरक अनुदान पूँजीगत   २७५०० २२५३४ २३६६१ २४८४४ २६०८६ 
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१३११७ अतर् अनुदान चािु             

  अतर् आततररक अनदुान             

१३४११ अतर् संस्थागत आततररक अनुदान             

१३४१२ 
अतर् व्यलक्तगत आततररक अनुदान 

(जनसहभालगता) 
            

  अ. ल्र्ा.     ५३६००       

३०००० लविीर् सम्पलत तथा दालर्त्व             

३२१२१ नगद             

३२१२२ बैंक मौज्दात             

३३१४३ अतर् संस्थाहरुबाट ऋण प्राप्ती             

३३१८२ लतनुयपने लवलभत न अतर् खाताहरु             

जम्मा राजश् व, अनदुान, सम्पलत तथा दालर्त्व ३६७१४८ ४७५८५१ ५८४५३८ ५५९९०४ ५८८३२३ ६१८२२५ 
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पररच्छेद - सातः अपलेित नलतजा 

र्स गाउँपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका िममा लवलभत न स्रोतहरुबाट तथ्र्ाङ्क तथा 

सूचनाहरु संकिन गररएको लथर्ो । लवलभत न फारमहरुको प्रर्ोग गरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा 

सम्वलतधत अलधकारीहरुबाट समेत सचूना संकिन गररएको लथर्ो । हािको राजश् व सकंिन तथा प्रशासनको 

अवस्थािाई सुधार गनयका िालग सहभालगतामूिक पिलत माफय त् राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएको 

छ । संकलित तथ्र्ाङ्क, लवद्यमान प्रवृलि, उपिधध सूचनाको लवश् िेषण तथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनामा 

लनर्दयष् ट गररएका क्रिर्ाकिापहरुको कार्ायतवर्न हुने मातर्ता र त्र्सको नलतजा समेतिाई मध्र्नजर गरी 

आगामी तीन आर्थयक वषयका िालग राजश् व प्रिेपण गररएको छ । 

 

७.१ अपलेित नलतजा 

र्स अध्र्र्न अनुसार गौरीशंकर गाउँपालिकाको आगामी आ.व. २०७९/८० को कुि आर् ५५ करोड ९९ 

िाख ४ हजार हुने देलखएको छ । तालिका २४ मा प्रस्तुत लववरणिे गाउँपालिकाको आततररक आर् सो आर्थयक 

बषयमा ५० िाख ४४ हजार हुने अनुमान गररएको छ, जनु कुि आर्को कररब ०.९% हुन आँउछ । आर्थयक 

बषय २०७६/७७ मा रोर्ल्टी वापत नेपाि सरकारबाट रु ९८,९८,००० प्राप् त भएकोिे कुि आततररक बढी 

हुन गएको देलखतछ भने सोही अनुसार गाउँपालिकाको आम्दानी समेत बढन गएकोि ेआततररक आर्को लहस्सा 

बढी हुन गएको देलखतछ । तर आर्थयक बषय २०७७/८८ मा आततररक आर् रु ३४,०२,००० मात्र भएको 

देलखतछ भने आर्थयक बषय २०७८/७९ मा आततररक आर् रु २५,००,००० अनुमान गररएकोमा आर्थयक बषयमा 

अतत्र् सम्ममा सो रकममा बृलि हुने अनुमान गनय सक्रकतछ । सारांशमा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको 

कार्ायतवर्न पश् चात आगामी तीन आर्थयक वषयहरुमा हुन ेआर् संरचना देहार् अनुसार हुने प्रिेपण गररएको 

छः 

 

तालिका 24: अपेलित आर् संरचना 

(रु हजारमा) 

राजस्व 

संकेत 
राजस्व लशषयक 

र्थाथय र्थाथय अनुमालनत प्रिेपण 

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८२/८३ 

१ आततररक आर् ८३४० ३४०२ २५०० ५०४४ ५७२१ ६४९२ 

२ राजश् व बाँडफाडँ १०१७५४ ९९३१२ १०५६०५ ११०८८५ ११६४३० १२२२५१ 

  संघीर् सरकार ८१२०० ८३९१० ८४५०१ ८८७२६ ९३१६२ ९७८२० 

  प्रदेश सरकार २०५५४ १५४०२ २११०४ २२१५९ २३२६७ २४४३१ 

३ अनदुान तथा लविीर् हस्ताततरण २५७०५४ ३७३१३७ ४७६४३३ ४४३९७५ ४६६१७३ ४८९४८२ 

  संघीर् सरकार २४४४०० २९७८०० ३६७४०० ३८५७७० ४०५०५९ ४२५३११ 

  प्रदेश सरकार १२६५४ ७५३३७ ५५४३३ ५८२०५ ६१११५ ६४१७१ 

  अतर् आततररक अनुदान     ५३६००       

  जम्मा ३६७१४८ ४७५८५१ ५८४५३८ ५५९९०४ ५८८३२३ ६१८२२५ 

कुि आर्मा आततररक आर्को र्ोगदान (%) २.२७ ०.७१ ०.४३ ०.९० ०.९७ १.०५ 
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लचत्र 2: कुि आर्मा आततररक आर्को र्ोगदान 

 

तालिका २२ मा उल्िेख गररए अनुसार प्रिेलपत आर् हालसि गनयका िालग गाउँपालिकािे वतयमान संरचना 

तथा व्यवस्थापन प्रणािीमा पररवतयन गनय आवश्र्क देलखतछ । र्स सतदभयमा सुधारका िालग सुझाइएका 

कदमहरु लनम् नानसुार छनः 

 

▪ राजश् व असुिीको अनुगमन कार्यमा राजस्व परामशय सलमलतिाई थप क्रिर्ाशीि बनाउने । 

▪ आर्थयक ऐन संशोधन गरी थप वस्तुपरक बनाउने । 

▪ आर् अनुमान र आर् प्रलतवेदनका िालग तोक्रकएको ढाँचा व्यवहारमा ल्र्ाउन े। 
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अनसुूची १ – मस्र्ौदा प्रलतवदेन प्रस्तुतीकरणको माईतर्टू 
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अनसुूची २ – मस्र्ौदा प्रलतवदेन प्रस्तुतीकरणको फोटोहरु 
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अनसुूची ३ – सूचना सकंिन फाराम 

१. गाउँपालिकाको सलंिप् त पररचर् तथा हािको अवस्था 

 

सलंिप् त पररचर् 

 

▪ नामाकरण 

▪ घरधुरी तथा जनसं्र्ा 

▪ िेत्रफि तथा वडा लवभाजन 

▪ प्रलसि स्थिहरु 

 

मु् र् पवूायधारको अवस्था 

 

▪ सडक, बाटो, पुि 

▪ लबजुिी 

▪ खानेपानी तथा ससंचाई 

▪ सावयजलनक भवन तथा पूवायधारहरु 

▪ फोहरमैिा व्यवस्थापन (फोहरको पररमाण र व्यवस्थापनको अवस्था) 

 

आर्थयक अवस्था 

 

▪ उद्योग, व्यवसार् तथा किकारखाना 

▪ मु्र् व्यापाररक केतरहरु 

▪ प्राकृलतक तथा पर्यटकीर् सम्पदा 

 

२. गाउँपालिकाको सगंठन तथा राजस्व प्रशासन 

 

हािको सगंठन सरंचना 
 

कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स.ं पद स्वीकृत दरबतदी पदपरु्तय 

स्थार्ी करार 
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१५     
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१७     
 

भौलतक सलुवधाहरु 

 

▪ कार्ायिर्का भवनहरु 

▪ सवारी साधन 

▪ फर्नयचर, कम्प्र्ुटर, लप्रतटर 

 

राजस्व शाखा तथा राजस्व प्रशासन 

 

राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीहरुको लववरण 

ि.स.ं नाम पद लजम्मवेारी 

१    

२    
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३    

४    

५    

६    

७    

 

▪ कार्यकि तथा कार्य स्थिको पर्ायप् तता 

▪ फर्नयचर, कम्प्र्ुटर, लप्रतटर तथा अतर् भौलतक सलुवधाहरु 

▪ राजस्व सम्बतधी डाटा बेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

▪ कम्प्र्ूटर लवलिङ्ग प्रणािीको प्रर्ोग 

 

३. गाउँपालिकाको आर् (आततररक तथा वाह् र्) सम्बतधी लववरण 

 

▪ लवगत तीन आर्थयक वषयहरु (२०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८) को र्थाथय आर् लववरण 

▪ चािु आर्थयक वषयको (२०७८/७९) को अनुमालनत/बजेट लववरण र गत चौमालसकको र्थाथय 

लववरण 

▪ चािु आर्थयक वषयका िालग गाउँसभािे पाररत गरेको कर, शुल्क तथा दस्तुरका दरहरु 

 

अतर् दस्तावजे तथा सचूनाहरु 

▪ लनवायलचत पदालधकारीहरुको लववरण 

▪ गाउँ सभािे पाररत गरेको आर्थयक ऐन 

▪ राजस्वसँग सम्बलतधत अतर् नीलत तथा कार्यिमहरु 

▪ गाउँपालिकाको बस्तुलस्थलत लववरण (Profile) 

▪ राजस्व पररचािनका िालग भएका प्रभावकारी प्रर्ासहरु 
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अनसुूची ४ – सूचना सकंिन फाराम 

क) राजस्व तफय  

१) सम्पलत कर 

▪ सम्पलि कर कार्ायतवर्न प्रारम्भ भएको आर्थयक बषयः  

▪ जम्मा करदाता सङ््र्ा:  

▪ गत आर्थयक बषयमा उठेको जम्मा रकम रुः  

▪ चािु आर्थयक बषयको वार्षयक िक्ष्र् रुः  

▪ चािु आर्थयक बषयको गत मलहनासम्म उठेको रकम रुः  

▪ अलधकतम र तर्ूनतम कर लतने व्यलक्तिे कलत लतरेका छन्? अलधकतम रुः            तर्नूतम रुः  

▪ गत आर्थयक बषयसम्मको बक्र्ौता रकम रुः  

 

२) भलूमकर (मािपोत) 

 

▪ गाउँपालिका लभत्रको जम्मा खेतीर्ोग्र् जग्गाको कूि िेत्रफिः   (पालिकामा 

तथ्र्ाङ्क उपिधध नभए मािपोत वा नापी कार्ायिर्बाट प्राप् त गनय सक्रकने) 

▪ गत आ.ब. मा उठेको रकम रुः 

▪ गत आ.ब.सम्मको जम्मा बक्र्ौता रकम रुः  

 

३) व्यवसार् कर 

 

▪ दताय भएका व्यबसालर्क फमयको सङ््र्ा: 

▪ गत आ.ब. मा उठेको जम्मा रकम रुः 

▪ चािु आ.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को गत मलहनासम्म उठेको रकम रुः 

▪ अलधकतम र तर्ूनतम कर लतने व्यलक्तिे कलत लतरेका छन् ? अलधकतम रुः            तर्नूतम रुः  

▪ गत आ.ब.सम्मको बक्र्ौता रकम रुः 

▪ दताय हुन बाँकी रहकेा फमयको सङ््र्ा रुः 
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ि.स.ं व्यापार व्यवसार्को लववरण साना िगानी मझौिा िगानी ठूिा िगानी कैक्रफर्त 

१ उद्योग     

२ लविीर् संस्था (बैंक, लवकास बैंक, 

सहकारी लवमा, आक्रद) 
    

३ व्यापाररक भवन, मि, लनजी 

अस्पताि, संस्थागत किेज 

लवद्यािर्  

    

४ लडिर तथा थोक लविेता     

५ अतर् व्यवसार्     

 
४) व्यवसार् वहाि कर 

 

▪ संस्थागत रुपमा (बैंक, सरकारी, नीलज लवद्यािर्, सरकारी कार्ायिर् आक्रदिाई) भाडामा क्रदएका 

घरहरुको सङ््र्ा:   औषत मालसक घर भाडा रकम रुः 

▪ व्यवसालर्क फमय (पसि, होटेि, रेष् टुरेतट आक्रद) िाई भाडामा क्रदएका घरहरुको सङ््र्ा:         

औषत मालसक घर भाडा रकम रुः 

▪ आवालसर् प्रर्ोजनका िालग भाडामा क्रदएका घरको सङ््र्ा:  औषत मालसक घर 

भाडा रकम रुः 

▪ चािु आ.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को फाल्गुण मलहनासम्म उठेको रकम रुः 

 

५) जलडबटुी, कवाडी र जीवजतत ुकर 

  

▪ जलडबुटी सङ्किन गने व्यबसार्ीको सङ््र्ा:      सङ्किन हुने जलडबुटीको औषत पररमाणः       

के.जी. 

▪ प्रलत के.जी. जलडबुटी करको दरः  चािु आ.ब.को िक्ष्र्ः 

 

ि.सं. वस्तुहरु ईकाई कुि सङ्किन पररणाम अनुमालनत मुल्र् 

क जलडवुटी जतर् वस्तुहरु    

     

     

ख कवाडी जतर् वस्तुहरु    
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ग जीवजततु    

     

     

 

ख) गरै कर राजस्व तफय  

 

१) लसफाररश/प्रमालणत दस्तरु (वडा र पालिकाबाट गररन ेसब ैक्रकलसमका) 

 

▪ गत आ.ब. मा सबै गररएको लसफाररश प्रमालणतको सङ््र्ा: 

▪ लसफाररश/प्रमालणत दस्तुरको तर्ूनतम दरः  लसफाररस/प्रमालणत दस्तुरको अलधकतम दरः 

▪ गत आ.ब. मा प्राप् त र्थाथय आर् रुः 

▪ चािु आ.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को फाल्गुण मलहनासम्म उठेको रकम रुः 

▪ वार्षयक रुपमा दताय र नलवकरण सम्बतधी सेवाको लवबरणः 

ि.स. सवेाको क्रकलसम सङ््र्ा 
दस्तरुको 

दर 

सङ्किन हुनसक् न े

कुि राजस्व 

गत आ.ब मा 

प्राप् त  रकम 

१ एफ एम रेलडर्ो     

२ घ वगयको लनमायण व्यवसार्ी ईजाजत     

३ लवद्यािर् स्थापना     

४ पत्रपलत्रका     

५ व्यापाररक फमय     

६ सहकारी     

७ अतर्     

 जम्मा     
 

२) भवन लनमायण अनमुलत दर 

 

▪ वार्षयक रुपमा लनमायण हुने नर्ाँ घरको सङ््र्ा: 

▪ नक्शापास प्रकृर्ामा आउने गरेका घरहरुको प्रलतशतः 

▪ नक्शापास दस्तुरको दर प्रलतवगय फीटः 

▪ गत आ.ब. मा पास भएका नक्सा सङ््र्ा:  दस्तुर बापतको र्थाथय आर्ः 

▪ चािु आ.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

▪ चािु आ.ब. को फाल्गुण मलहनासम्म उठेको रकम रुः 
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३) सवेा शलु्क 

ि.स. सवेाको क्रकलसम दर 
सवेाग्राहीको 

सङ््र्ा 

सङ्किन हुनसक् न े

कुि राजस्व 

गत आ.ब मा 

प्राप् त  रकम 

१ हाटबजार     

२ पार्कय ङ     

३ बहाि लबरौटी शुल्क     

४ 
फोहोरमैिा व्यवस्थापन 

(सरसफाई) 
    

५ सडक बलि     

६ शौचािर्     

७ पाकय      

८ पर्यटक्रकर् स्थि     

९ सडक, बसपाकय      

१० अचि सम्पलत मूल्र्ाङ्कन     

जम्मा     

 

४) लबिी 

ि.स. सम्पलतको क्रकलसम 

EIA/IEE 

प्रलतवदेन 

अनसुारको 

पररणाम 

दर 

सङ्किन 

हुनसक् न ेकुि 

राजस्व 

गत आ.व. मा 

प्राप् त  रकम 

चाि ुआ.व. 

को ठेक् का 

रकम 

१ 

ढंुगा 

लगट्टी 

वािुवा 

माटो 

स्िेट 

अतर् 

     

२ 
टेण्डर फमय (बार्षयक 

सङ््र्ा) 
     

३ 
पुस्तक वा नक्शा 

(सङ््र्ा) 
     

४ अतर् सम्पलत      

जम्मा      

 

५) सम्पलत भाडा 

ि.स. सम्पलतको क्रकलसम पररणाम दर 

सङ्किन 

हुनसक् न े

कुि राजस्व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.व. 

को 

अनमुान 
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१ मेलसन औजार      

२ घर वा जग्गा वा पोखरी      

३ अतर् सम्पलत      

जम्मा      

 

६) दण्ड जररवाना 

ि.स. दण्ड जररवानाको क्रकलसम पररणाम दर 

सङ्किन 

हुनसक् न े

कुि राजस्व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.व. 

को 

अनमुान 

१ नक्शा पास      

२ छाडा गाईवस्त/पशु      

३ सडक वा सडक पेटी      

४ फोहोरमैिा      

 अतर्      

 

७) सवारी साधन कर (टेम्पो, लजप, रक, रटपर, भ्र्ान, माईिोबस, लमलनबस/बस) 

ि.स. 
सवारी साधनको 

क्रकलसम 
सङ््र्ा दर 

सङ्किन 

हुनसक् न ेकुि 

राजस्व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.व. 

को अनमुान 

१ टेम्पो      

२ लजप      

३ लमलनरक      

४ रक      

५ रटपर      

६ भ्र्ान      

७ माईिोबस      

८ लमलनबस      

९ बस      

 अतर्      

 

८) प्रदशेसँग बाडँफाडँ हुन ेराजस्व 
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ि.स. राजस्वको क्रकलसम पररणाम दर 

सङ्किन 

हुनसक् न ेकुि 

राजस्व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाि ुआ.व. 

को अनमुान 

१ सवारी साधन कर      

२ घरजग्गा रलजष् रेशन शुल्क      

३ मनोरञ् जन कर (करदाता)      

४ लवज्ञापन कर (करदाता)      

 अतर्      

 

९) गाउँपालिकाको स्वालमिमा रहकेो जग्गा र र्सको हािको उपर्ोग सम्बतधी लववरणः 

 

 

१०) गाउँपालिकामा सावयजलनक, पर्तय ऐिानी जग्गा र र्सको हािको उपर्ोगको अवस्थाः 

 
 

११) गाउँपालिका िते्रलभत्रका महत्वपणूय पर्यटक्रकर् र धार्मयक स्थिहरु सम्बतधी लववरणः 

 

 

१२) आततररक आर्का अतर् कुन ैथप सभंाव्य स्रोत भएमा सोको लववरणः  

 

गाउँपालिका आर् स्रोतहरु तथा हािको अवस्था 

 

ि. 

स.ं 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 

लववरण 

सङ्किन 

भएको⁄ नभएको 

दर लनधायरणको 

अवस्था 

क कर तफय     

१ भूलम कर (मािपोत)    

२ सम्पलि कर    

३ सवारी कर     

४ घर जग्गा बहाि कर    

५ व्यवसार् कर    

६ जडीवुटी, कवाडी र जीवजततु कर    

ख अतर् राजस्व    

१ ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, माटो, काठ, दाउरा, 

स्िेट, आक्रद जस्ता वस्तुको लविी तथा 

लनकासी शुल्क 

   

२ नक्सापास दस्तुर    
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३ व्यलक्तगत घटना दताय शुल्क    

४ वहाि लवटौरी शुल्क    

५ पार्कय ङ्ग शुल्क    

६ अस्पताि सञ् चािन शुल्क    

७ फोहरमैिा व्यवस्थपन शुल्क    

८ स्थानीर् खानेपानी शुल्क    

९ स्थानीर् लवद्यतु महशुि    

१० केविकार, रेककंग, कार्ाक्रकङ्ग, बतजीजम्प, 

जीपफ्िार्र, पाराग्िाईलडङ्ग, आक्रद 

मनोरञ् जन तथा साहसी खेिकुद सम्बतधी 

सेवा तथा व्यवसार्मा सेवाशुल्क 

   

११ लनमायण, सञ् चािन र व्यवस्थापन गरेका 

स्थानीर् पूवायधार तथा सेवामा सेवाशुल्क 

(खानेपानी, लवजुिी, धारा, अलतलथ गृह, 

धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागृह, ढि 

लनकास, सडक बलि, शौचािर्, पाकय , पौडी 

पोखरी, व्यार्ामशािा, पर्यटक्रकर् स्थि, 

हाटबजार, पशु वधशािा, शवदाह गृह, 

धोलवघाट, सडक, बसपाकय , पुि, आक्रद 

   

१२ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क    

१३ दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर 

(एफएम रेलडर्ो सञ् चािन, घ वगयको 

लनमायण इजाजतपत्र, लवद्यािर् स्थापना, 

स्थानीर् स्तरका व्यापाररक फमय, आक्रद) 

   

१४ ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, नुन, माटो तथा स्िेट 

जस्ता वस्तुको सवेिण, उत्खनन तथा 

उपर्ोग शुल्क 

   

१५ वडा कार्ायिर् माफय त गररने लसफाररस तथा 

प्रमालणत दस्तुर 
   

१६ दण्ड जररवाना    

 

गाउँपालिकाको स्वालमत्व वा भोगचिनमा रहकेा जग्गा र भवन 

ि.स.ं जग्गा रहकेो स्थान क्रक.न.ं िते्रफि हािको उपर्ोग भाडा वा बहाि 

रकम (र्क्रद भएमा) 

क स्वालमत्व रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      
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४      

५      

ख भोगचिनमा रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      

४      

५      

 

गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेा भवन 

ि.स.ं भवन रहकेो स्थान भवनको लववरण हािको उपर्ोग भाडा वा बहाि 

रकम (र्क्रद भएमा) 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

भवन सम्बतधी लववरण 

ि.स.ं घरको वगीकरण अनमुालनत 

सङ््र्ा 

बहािमा 

भएको 

सङ््र्ा 

औसत 

बहाि दर 

१ व्यापररक प्रर्ोजनका िालग लनर्मयत भवन⁄घरहरु 

(नोट: व्यापाररक कम्प्िके्स, पाटी प्र्ािेस, 

अस्पताि, कोल्ड स्टोर, नीलज लवद्यािर् तथा 

क्र्ाम्पस, आक्रद) 

   

२ औद्योलगक प्रर्ोजनका भवन⁄घरहरु    

३ आवालसर् भवन⁄घरहरु    

३.१ कच् ची घरहरु (कच् ची जोडाई तथा छाना)    

३.२ अधय कच् ची घरहरु (माटोको जोडाई र कंक्रिट वा 

लस्टिको छाना भएको) 
   

३.३ लपिर लसस्टम नभएको पक् की घर (Without RCC 

Frame Structure) 
   

३.४ लपिर लसस्टम भएको पक् की घर (With RCC 

Frame Structure) 
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जम्मा    

 

जग्गा सम्बतधी लववरण 

ि.स.ं जग्गाको क्रकलसम अनमुालनत 

िते्रफि 

औसत मलु्र्ाङ्कन दर (मािपोत 

कार्ायिर्को आधारमा) 

कैक्रफर्त 

१ शहरी िेत्र    

२ आवासीर् िेत्र    

३ कृलष िेत्र    

४ वन तथा अतर् िेत्र    

जम्मा    

 

बहाि लवटौरी 

 

ि.स.ं सम्पलिहरु ईकाई पररमाण दर 

क भवन तथा कोठाहरु    

     

ख मेलसनहरु    

     

ग सावयजलनक सम्पलि    

     

     

 

गाउँपालिकाि ेलनमायण, सञ् चािन तथा व्यवस्थापन गरेका सवेा 

 

ि.स.ं सवेाहरु उपिधध 

गराईएको स्थान 

वा िते्र 

ईकाई र 

पररमाण 

सवेा शलु्कको 

सभंावना के छ 

? 

हािको अवस्था 

(आर्) 

१ फोहरमैिा व्यवस्थापन     

२ स्थानीर् खानेपानी     

३ लवजुिी     

४ धारा     

५ अलतलथ गृह     

६ धमयशािा     

७ पुस्तकािर्     
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८ सभागृह     

९ ढि लनकास     

१० सडक वलि     

११ सावयजलनक शौचािर्     

१२ पाकय      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्यार्मशािा     

१५ पर्यटकीर् स्थि     

१६ हाट बजार     

१७ पशु बधशािा     

१८ शवदाह गृह     

१९ बसपाकय      

२० अतर् पार्कय ङ्ग िेत्र     

२१ लसफाररश तथा प्रमालणत     

२२ दताय, अनुमलत, नलवकरण 

दस्तुर 
    

२३ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क     

२४ नक्सापास     

जम्मा     
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अनसुूची ५ – सझुाव तथा पृष् ठपोषण तालिका 

ि. स.ं मस्र्ौदा प्रलतवदेन उपर प्राप् त सझुावहरु समावेश गररएको सझुावहरु 

१ सम्पलत करको लवगतको अवस्था र 

संभावनाहरुको लवश् िेषण गने  

सम्पलत करको लवगतको असुिी सम्बतधी र्थाथय 

तथ्र्ाङ्क गाँउपालिकाबाट प्राप् त हुन नसकेको 

भएतापलन संभावना र सुधारका पिहरुिाई पृष् ठ 

२१ र २२ मा उल्िेख गररएको  

२ स्थानीर् तहिे आफूि े प्रदान गने सेवािाई 

छररतो ढङ्गबाट लवद्युतीर् माध्र्म प्रर्ोग 

गरी प्रदान गने र सो सेवासँग आबि गरी 

सेवा दस्तुर सकंिन गनय सक् न ेसम्भावनािाई 

उजागर गदाय सुधार र्ोजना बढी कार्ायतवर्न 

हुने देलखतछ।  

गाउँपालिकाको राजश् व सम्बतधी नीलत तथा 

संर्तत्रको बारेमा पररच्छेद ४ (पृष् ठ  ३१ र ३२) मा 

लवश् िषेण गररएको छ । 

३ स्थानीर् तहमा पूवायधार उपर्ोग शुल्क 

पररचािन गन े सम्भावना अलहिे न ै

व्यवहाररक छैन । राजश् व सुधार र्ोजना 

बनाउँदा कर पररचािन गनय सक्रकन े

सम्भावनाको लवश् िेषण कम भएको देलखर्ो। 

कानुन बमोलजम करारोपण गनय सक्रकन ेभए 

पलन व्यवहारतः िागू गनय नसक्रकने लवषर्िाई 

कार्यर्ोजनामा रा् नु आवश्र्क देलखदैन।  

गौरीशंकर गाउँपालिकािे हािसम्म पूवायधार 

उपर्ोग शुल्कबाट रकम संकिन गनय सकेको छैन र 

र्स्को संभावना पलन नरहकेोिे पूवायधार लवकास 

शुल्कको प्रस्ताव गररएको छैन 

४ व्यवसार् कर र व्यवसार् रलजष् रेशन दस्तुर 

का नाममा ब्रोकर वा शुल्क िगाउने गरी 

सुधार र्ोजना बनाउनु हुदैँन । व्यवसार् दताय 

र नवीकरण बापत् मात्र व्यवसार् दताय करवा 

शुल्क िगाउने लवषर्मा र्ी स्पष् ट हुनुपने 

देलखतछ। 

व्यवसार् कर र व्यवसार् रलजष् रेशन दस्तुरका 

नाममा ब्रोकर वा शुल्क प्रस्ताव गररएको छैन 

५ कुनै पालिकाहरूको स्थालनर् सम्भावनाका 

आधारमा राजश् व सुधार र्ोजना बनु्न पनेमा 

एउटै ढाँचा र क्रिर्ाकिापमा सुधार र्ोजना 

बनाएको देलखर्ो । उदाहरणको िालग 

कलतपर् गाउँपालिकामा ढंुगा लगटी र बािुवा 

जस्ता नदीजतर् पदाथय बाट ठुिो राजस्वको 

सम्भावना छ भन े ठूिा शहरी िेत्रमा 

लवज्ञापन करबापत उल्िेखनीर् राजस्व प्राप्त 

गनय सक्रकतछ । र्सरी पालिकाको 

सम्भावनािाई उजागर गने गरी सुधार 

र्ोजना बनु्न पने देलखतछ। 

गौरीशंकर गाउँपालिकाको आततररक आर्को मु्र् 

स्रोतमा मािपोत/भूलमकर, लसफारीस तथा 

प्रमालणत दस्तुर, पर्यटन शुल्क र जिलवद्यतु 

आर्ोजनाबाट प्राप् त हुने रोर्ल्टीको संभावना 

रहकेो र सोही वमोलजम राजश् व सुधारका 

संभावनाहरुको लवश् िषेण गररएको छ (पररच् छेद 

३.३ - आततररक आर् संकिनको प्रमुख िेत्र र 

संभावना लवश् िषेण) 

६ सम्पलि करमा स्वर्ं घोषणा गने लवलधका 

लवषर्मा अध्र्र्न भएको पाइएन ।  

आर्थयक ऐनमा सम्पलत कर मूल्र्ाङ्कनको 

आधारमा लिन े सोही वमोलजम संभावनाहरुको 

लवश् िषेण गररएको छ । 
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७ करका दर र आधार तोक्दा लछमेकी स्थानीर् 

तहसंग समतवर् गने लवषर्िाई समेत सबै 

स्थानीर् तहको राजस्व सधुार र्ोजनामा 

समावेश गनुयपदयछ।  

गौरीशंकर गाउँपालिकािे लछमेकी स्थानीर् 

तहहरुसंग समतवर् गरी कर राजश् वका बारेमा दर 

लनधायरण गरेको देलखतछ र उक्त सुझाव तालिका 

१८ (पेज नं ३८-४०) मा राजश् व सकंिनका 

रणनीलत र कार्यनीलत िगार्त राजश् व सुधार 

कार्यर्ोजना (पेज न ं४०-४१) मा समेत समेरटएको 

छ। 

८ सुधार र्ोजनामा समावेश भएका 

क्रिर्ाकिापहरु व्यबहाररक भतदा बढी 

सैिालततक भएकािे स्थानीर् तहबाट 

कार्ायतवर्न हुने लबषर्मा आशंका छ।  

स्थानीर् तहहरुिे आफ्नो एक कार्यकाि मात्र पुरा 

गरेका छन ् । र्सै कारणिे पलन स्थानीर् तहहरु 

आततररक राजश् व सकंिनका लहसाबिे क्रदगो बत न 

सक्रकरहकेा छैनन । त्र्सैि ेराजश् व सुधारका िालग 

सैिालततक र काननुी पिहरुिाई समेटदै स्थानीर् 

तहको सेवा प्रवाहमा नागररकहरुको पहुचँ बढाउद ै

र कर लशिा माफय त राजश् व संकिनिाई िमश 

बृलि गदै िैजानु पने हुतछ । 

९ प्रदेश सरकार र  संघीर् सरकारिे दर तोक् न े

र संकिन गने तर स्थानीर् तहिाई समेत 

बाँडफाँड हुने करहरुमा स्थानीर् तहि ेगनुयपन े

भूलमकामा राजश् व सुधार र्ोजना मौन छ ।  

कलतपर् स्थानीर् करदाताहरुसँग बसेर छिफि 

गदाय बारम्बार उनीहरूको गुनासो करिाई एक द्वार 

प्रणािी माध्र्मबाट मात्र उठाउँदा राम्रो हुन ेतथा 

करको वारेमा कुनै भ्रम नरहने कुराको जानकारी 

पाईएको छ । त्र्सैिे कर उठाउने राजश् व कार्ायिर् 

एउटै हुने र त्र्लहबाट स्थालनर्, प्रदेश र संघीर् गरेर 

कर बाँडफाँड गन ेहो भने उलचत हुतथ्र्ो होिा भत न े

गुनासो पाइतछ । प्रदेश सरकार र संघीर् सरकारि े

तोक् ने करको दर सरकारको नीलतगत व्यवस्था 

भएको र करको बाँडफाँड अततर सरकारी लवि 

व्यवस्थापन ऐन अनुसार हुने गरेकोिे स्थानीर् 

तहको भूलमका समेत सोही ऐन अनुसार रहकेो छ । 

तरपनी राजश् व सुधार सम्बतधी रणनीलत र 

कार्यनीलतहरु र्स प्रलतवेदनको तालिका १८ (पेज 

नं ३८-४०) मा प्रस्तुत गररएको छ । 

 


