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पररच्छेद -१ 

कार्यर्ोजनाको पररचर् 

१.१  पषृ्ठभूमी 
"नेपालको संववधान २०७२" ले नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरर डतन तहको 
हनुेछ भडन उल्लेख गरेको छ । ववकेन्रीकरणको अवधारणा सँगै राज्र्शश्चक्तको बाँिफाँि अनरुुप  एक 
केन्र, ७ प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीर् तहहरुको संरचना ववकास गररएको छ । मलुकुको शासन 
व्र्वस्थामा जनताको बढीभन्दा बढी सहभाडगता प्रबर्द्यन गनय र जनतालाई स्थानीर् स्तरमा नै सेवा 
उपलव्ध गराउन स्थानीर् स्वार्ि शासन सम्बन्धी डनकार्को व्र्वस्था गदै संववधानको धारा ६० ले 
संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहले आफ्नो अडधकारके्षत्र डभत्रको ववषर्मा कर लगाउन र ती श्रोतबाट राजस्व 
उठाउन सक्न े व्र्वस्था गरेको अवस्थामा र्स राजश्व सम्भाव्र्ता तथा राजश्व सधुार कार्य र्ोजना 
प्रडतवेदनले डिलासैनी गाउँपाडलकाको वविीर् क्षमता ववकास गनुयका साथै राजश्वको दर बढाउने भन्दा 
राजश्वको दार्राहरू बढाउनमा सहर्ोक गने छ भडन ववश्वास डलइएको छ।  

हालको पररश्चस्थडतका बारेमा पनुरावलोकन एवमक मूल्र्ाङ्कन गने, लश्चक्षत समूहबीच अन्तरविर्ा एवमक 
कार्यशाला गोष्ठी गने, राजश्व ववृर्द्का उपार् पवहल्र्ाई सल्लाह र सझुाव सवहत राजश्व सधुार कार्यर्ोजना 
तर्ार गने आर्द परामशयदाताको भडूमका  रहेको छ ।र्ी विर्ाकलापहरू गाउँपाडलकाको नेततृ्वमा 
संचालन भएका डथए । राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार गदाय  "गाउँपाडलका तथा नगरपाडलको राजश्व 
सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बश्चन्ध र्दग्दशयन २०७६" अनरुुप गररएको  छ ।  साथै र्स  गाउँपाडलकाले 
र्सका प्रकृर्ा तथा उपलब्धीहरूलाई आत्मसातगरी र्स कार्यर्ोजनालाई अनमुोदन गराई कार्ायन्वर्न 
गने छ भने्न  ववश्वासका साथ डिलासैनी गाउँपाडलकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजनाको अश्चन्तम प्रडतवेदन 
तर्ार पाररएको छ ।  

 

१.२  राजश्व सधुार कार्यर्ोजनाको औश्चचत्र्  

संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररने सशतय अनदुान, समपरुक अनदुान र ववशेष अनदुानले मात्र 
स्थानीर् तहको खचय आवार्कता धान्न  संभव नरहेको अवस्थामा स्थानीर् तहको खचय तथा आवार्कता 
पररपूडतयका लाडग राज्र्को राजस्व अडधकारको समेत तहगत सरकारबीच बाँिफाँि गररएको छ। 
नेपालको संववधानको व्र्वस्था र स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को मान्र्ता अनसुार 
नगरपाडलका तथा गाउँपाडलकाले स्थानीर् स्तरमा आर् संकलन गनय पाउने अडधकार सडुनश्चित गररएको 
छ । स्थानीर् तहलाई प्रदान गररएका मखु्र् करहरुमा सम्पश्चि कर, व्र्वसार् कर, घरजग्गा वहाल कर 
रहेको छ भने शलु्कमा नक्सापास, इजाजत, प्रमाश्चणत, डसफाररश आर्द रहेको छ। त्र्सैगरी स्थानीर् तहले 
आफ्नो सम्पश्चि पररचालनवाट र सावयजडनक जग्गावाट वहाल ववटौरी डलन सक्ने ब्र्वस्था छ । र्सका 



2 
राजश्व सुधार कार्यर्ोजना डिलासैनी गाउँपाडलका  

अडतररक्त स्थानीर् तहलाई प्राकृडतक स्रोतहरुको वविी, डनकासीबाट समेत आर् संकलन गनय सक्ने 
ब्र्वस्था रहेको छ ।  

र्सरी कानूनले स्थानीर् तहलाई आन्तररक आर् पररचालन गनयसक्ने उल्लेख्र् अडधकार र्दएको भएतापडन 
स्थानीर् तहहरुले त्र्सको पूणयरुपमा पररचालन गनय सवकरहेको अवस्था छैन। जसको मखु्र् कारणमा 
स्थानीर् तहको संरचना नै नर्ाँ हनु,ु त्र्सको लाडग आवार्क नीडत तथा कार्यववडध, संगठनात्मक 
ब्र्वस्था, सूचना तथा तथर्ांकको स्थापनामा कमी हनु ु, आर्को सम्भाब्र्ता अध्र्र्न, डनर्न्त्रण प्रणालीको 
स्थापना आर्दको अभाब  तथा अभ्र्ासको कमी हनु ुरहेको छ । 

र्स प्रडतबेदनमा समावेश गररएका सामग्रीले आन्तररक आर् पररचालनमा सधुार ल्र्ाउन, राजश्व दरलाई 
सन्तलुन राख्न र राजश्व प्रके्षपणलाई र्थाथयपरक र वैज्ञाडनक बनाई आर्को दार्रा ववस्तार गनय, प्रशासडनक 
ब्र्वस्था सधुार गनय तथा नर्ाँ स्रोतहरुको पवहचान गरी सो को सम्भाब्र्ता अध्र्र्न गनय सहर्ोग गने 
ववश्वास डलईएको छ । 

 

१.३  कार्यर्ोजनाको उयेार् 

र्स डिलासैनी गाउँपाडलकाको आन्तररक आर्को ववद्यमान अवस्था, आन्तररक श्रोतको संभावना तथा 
आगामी आडथयक बषयको आर् प्रके्षपण सवहतको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार गनुय र्स कार्य र्ोजनाको 
समग्र उयेार् रहेको छ । र्स राजश्व सम्भाव्र्ता तथा राजश्व सधुार कार्य र्ोजनाको ववश्चशविकृत 
उयेार्हरु देहार्अनसुार रहेका छनक : 

१. राजश्व पररचालनका सन्दभयमा ववर्द्मान नीडत तथा ववगतको आर् पररचालनको                      
अवस्था ववश्लषेण गने, 

२. स्थानीर् तहको आन्तररक आर्का आधार तथा दरको सम्भाब्र्ता ववश्लषेण गरी राजस्व 
प्रक्षेपण गने , 

३. सहभाडगतामूलक ववडध अवलम्बन गरी राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गने, 

४. राजश्व सधुार  कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बन्धी स्पि खाका उपलब्ध गराई ढाँचामा एकरुपता 
र ववषर्बस्तमुा गणुस्तररर्ता कार्म गने , 
५. स्थानीर्  तहको राजश्व अडधकारका सम्वन्धमा जनप्रडतडनडधहरु तथा कमयचारीहरुको क्षमता 
ववकास गरी राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गनय सहर्ोग परु्ायउन,े 
 

१.४ कार्यर्ोजनाका ववषर्बस्तहुरु 

नागरपाडलका तथा गाउँपाडलकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा सम्बश्चन्ध र्दग्दशयन २०७६ अनरुुप 
तर्ार पाररएको र्स प्रडतवेदनमा डिलासैनी गाउँपाडलकाको राजस्व पररचालनको हालको पररश्चस्थडतको 
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पनुरावलोकन एवमक मूल्र्ाङ्कनका आधारमा राजस्व सधुारका लाडग गनुयपने कृर्ाकलापहरुको पवहचान 
सवहत आगामी तीन आडथयक वषयको राजस्व प्रके्षपण गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनाले गाउँपाडलकाको 
राजस्व सधुारमा गनुयपने कार्यहरूलाई मागयदशयन गनुयका साथै आगामी वषयहरूको आर् बजेट तर्ार गनय 
आधार उपलब्ध गराउने ववश्वास डलइएको छ ।कार्यर्ोजनामा समेवटएका ववषर्वस्तहुरू देहार् बमोश्चजम 
रहेका छनक । 

क. कार्यर्ोजनाको पररचर् 

ख. गाउँपाडलकाकाको संश्चक्षप्त पररचर् 

ग. गाउँपाडलकाकाको राजस्व अडधकार तथा आर् संभाव्र्ता ववश्लषेण 

घ. आर् संकलनको संस्थागत क्षमता तथा संकलनको अवस्था 
ङ. राजस्व सधुार कार्यर्ोजना 
च. आगामी ३ वषयको आर् प्रके्षपण 

छ. डनष्कषय तथा सझुाव 

 
१.५ कार्यर्ोजना तजुयमा ववडध तथा प्रविर्ा 
र्स गाउँपाडलकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार कार्यका लाडग सम्बश्चन्धत ववडभन्न सन्दभय 
सामाग्रीहरुको अध्र्र्न तथा ववश्लषेण,  तथर्ाङ्क तथा सूचना संकलनका लाडग आवार्क फारमहरुको 
ववकास, तथर्ाङ्क संकलन तथा ववश्लषेण, लश्चक्षत समूहबीच अन्तरविर्ा, सहभाडगतामूलक छलफल, 

कार्यशाला गोष्ठी तथा प्रस्ततुीकरण जस्ता ववडधहरु प्रर्ोग गररएको डथर्ो । अध्र्र्नका िममा 
अवलम्बन गररएका ववडधहरुलाई देहार् अनसुार प्रस्ततु गररएको छ । 

१.५.१  सन्दभय सामग्री संकलन तथा अध्र्र्न 

अध्र्र्न कार्यको प्रथम चरणमा ववडभन्न स्रोतहरूबाट सन्दभय सामग्रीहरू संकलन, अध्र्र्न तथा 
पनुरावलोकन गररएको डथर्ो । थप सूचनाका लाडग सम्बश्चन्धत कमयचारी तथा पदाडधकारीहरुसंग 
छलफल गररएको डथर्ो । कार्यर्ोजना तजुयमाको िममा अध्र्र्न तथा पनुरावलोकन गररएका मखु्र् 
सन्दभय सामग्रीहरू अनसूुची १ मा समावेश गररएको छ । 

 

१.५.२  तथर्ाकं/सूचना संकलन फाराम तर्ारी  

तथर्ांक संकलन गनुयअश्चघ सम्बश्चन्धत ववडभन्न सन्दभय सामग्रीहरूको अध्र्र्नका आधारमा परामशयदात ृ
संस्थाबाट सूचना संकलनका लाडग आवार्क फारामहरूको ववकास गररएको डथर्ो । राजस्व सधुार 
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कार्यर्ोजनाको सन्दभयमा तथर्ांक संकलनको लाडग प्रर्ोग गररएको फाराम अनसूुची २ मा समाबेश 
गररएको छ ।  

 

१.५.३  प्रारश्चम्भक बैठक तथा अडभमखुीकरण कार्यशाला 

राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमाको लाडग परामशयदाताको टोली २०७८/०३/७ गते डिलासैनी    
गाउँपाडलकाको कार्ायलर्मा पगुी गाउँपाडलकाका प्रमखु प्रशासवकर् अडधकृत तथा राजश्व शाखा प्रमखुसंग 
प्रारश्चम्भक बैठक गरी अडभमशु्चखकरण कार्यशालाको डमडत, समर्, सहभाडग र छलफलका ववषर्बस्तहुरु 
तर् गररएको डथर्ो । र्सै गरर पवुय ताडलका अडनरूप ८ गते का र्दन स्थानीर् तहको राजश्व पररचालन 
सम्वन्धमा गाउँपाडलकाका पदाडधकारीहरु, राजश्व परामशय सडमडत, कमयचारीहरु तथा अन्र् सरोकार 
पक्षहरुलाई अडभमशु्चखकरण गनय तथा राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तजुयमा गनय अडभमखुीकरण तथा प्रारम्भीक 
कार्यशाला गोष्ठी आर्ोजना गररएको डथर्ो।कार्यशाला गोष्ठीमा २५ जनाको सहभाडगता रहेको   डथर्ो। 

कार्यशाला गोष्ठीको प्रारम्भमा परामशयदात ृसंस्थाका तफय  नारार्ण कोइरालाज्रू् ले कार्यिमको उयेार्, 

अवधारणा तथा कार्यर्ोजना तजुयमा प्रविर्ा बारे प्रकाश पानुय भएको डथर्ो ।  

ताडलका नं. 1 कार्यशालामा गठन गररएका समूह 

समहु समूह कार्यको के्षत्र  समूह संर्ोजक र सदस्र्हरु 

समूह – १ राजस्वका श्चशषयक दार्रा, दर, तथा 
प्रक्षेपण  

संर्ोजकाः श्री पावयती कुमारी भण्िारी (राना) 

सदस्र्हरुाः श्री अक्कल बहादरु राना 
         श्री शंकर बहादरु साउँद  

 

समहु -२ कर राजस्व सधुार र्ोजना  संर्ोजकाः श्री जर् महरार  

सदस्र्हरुाः श्री हररश जोशी  

         श्री कववन्र प्रसाद जोशी    

समहु -३ गैरकर राजस्व सधुार र्ोजना (नर्ाँ 
के्षत्र समेत) 

संर्ोजकाः श्री नारद डसंह ववि   

सदस्र्हरुाः श्री अडनलशडुनल बहादरु बोहोरा 
श्री कल्पना कुमारी काकी    
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समहु – ४ राजस्व प्रशासन (आर्को अडभलेख 
तथा संकलन, संगठन, अनगुमन र 
समन्वर्) 

संर्ोजकाः श्री पंख बहादरु शाह  

सदस्र्हरुाः श्री धन डसंह मालल्ल  

         श्री महादेव भट्ट  

 

समूह कार्यको प्रस्ततुी र छलफल पडछ कार्यर्ोजनाका लाडग आवार्क सूचना संकलन गनय र 
आवार्क समन्वर्का लाडग डनम्नानसुारको कार्यटोली गठन गररएको डथर्ो । 

ताडलका नं. 2 सूचना संकलन कार्यटोली 

ि सं नाम  पद श्चजम्मेवारी 
१ श्री नववन बहादरु राना  सूचना अडधकृत  संर्ोजक 

२ श्री जर् महरार  आ.ले पररक्षक  सदस्र् 

३ श्री नारद डसंह ववि   लेखापाल  सदस्र् 

 

सूचना संकलन कार्यटोलीको गठनसंगै कार्यशाला  समापनको लाडग परामशयदाता टोलीको तफय बाट 
धन्र्बाद सवहत फ्लोर गाउँपाडलकालाई हस्तान्तरण गररएको डथर्ो।समापनका अवसरमा गाउँपाडलकाका 
प्रमूख श्री उकेन्र बहादरु बोहोराज्र्लेु र्स कार्यर्ोजनाको तजुयमाबाट गाउँपाडलकाको  आन्तररक आर् 
ववृर्द्मा ठोस सधुारको  अपेक्षा गदै सहभाडग सबैलाई धन्र्बाद व्र्क्त गनुय भएको डथर्ो । अडभमशु्चखकरण 
कार्यशालाको कार्यिम तथा सहभाडगहरुको वववरण अनसूुची ३ मा गररएको छ । 

१.५.४  तथर्ाकं/सूचना संकलन 

डिलासैनी गाउँपाडलकाका ववडभन्न शाखाहरू तथा सरोकारवाला पक्षहरूसंग छलफल, अन्तरविर्ा, स्थलगत 
अवलोकन एबमक प्रकाश्चशत अप्रकाश्चशत प्रडतवदेनहरुबाट आवार्क सूचनाहरू संकलन गररएको डथर्ो। 
र्सका अलावा तथर्ांक संकलन कार्यटोलीले समेत आवार्क तथर्ांकहरू संकलन गरी परामशयदाता 
टीमलाई उपलब्ध गराएको डथर्ो।अध्र्र्नका िममा संकलन गररएका के्षत्रगत तथर्ांक एवं सूचनाहरू 
देहार् बमोश्चजम रहेका छनक: 

 राजस्व प्रशासन सम्बन्धी वववरण 

 ववगत दईुवषय तथा चाल ुवषयको हालसम्मको र्थाथय आर् वववरण 

 चाल ुवषयको आडथयक ऐन तथा बजेट 

 गाउँपाडलकाकाको वस्तगुत वववरण 
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 कमयचारी वववरण तथा संगठन संरचना  

 आन्तररक आर्को स्रोत, के्षत्र तथा दर सम्बन्धी ववस्ततृ वववरण 

 आन्तररक आर् संकलनको संभाववत नर्ाँ क्षेत्रहरू सम्बन्धी तथर्ांक तथा सूचना  

१.५.५  तथर्ाकं ववश्लषेण तथा कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा प्रडतवदेन तर्ारी 

कार्यशाला, समूहगत छलफल र स्थलगत भ्रमण तथा सन्दभय सामग्रीहरुको अध्र्र्नबाट प्राप्त तथर्ांक 
तथा सूचनाहरूलाई ववडभन्न तथर्ांकीर् औजारहरूको प्रर्ोग गरी  ववश्लषेण गररएको छ । र्सरी गररएको 
ववश्लषेणको आधारमा राजस्व सधुार कार्य र्ोजनाको प्रारश्चम्भक मस्र्ौदा तर्ार पाररएको डथर्ो ।   
१.५.६ मस्र्ौदा प्रडतवदेन पेश 

राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदा उपर गाउँपाडलकाबाट आवार्क सझुाव तथा सल्लाह प्राप्त गनयका 
लाडग  मस्र्ौदा प्रडतबेदन गाउँपाडलका समक्ष पेश गररएको डथर्ो ।गाउँपाडलकाबाट प्राप्त सझुाव समेतका 
आधारमा पररमाजयन गररएको  मस्र्ौदालाई परामशय कार्यशालामा प्रस्ततु गररएको डथर्ो । 

१.५.७  परामशय कार्यशाला गोष्ठी 

प्रडतबेदनको पररमाश्चजयत मस्र्ौदा प्रस्ततु गरी सझुाव प्राप्त गनय गाउँपाडलकासँगको  समन्वर्मा ७ गते 
परामशय कार्यशाला गोष्ठीको आर्ोजना गररएको डथर्ो । कार्यशाला गोष्ठी गाउँपाडलकाका उपाध्र्क्ष  
श्री पावयती कुमारी भण्िारी (राना)को अध्र्क्षतामा सञ्चालन भएको डथर्ो । गोष्ठीमा गाउँ कार्यपाडलकाका 
सदस्र्हरुको समेत उपश्चस्थडत रहेको डथर्ो । कार्यशालामा मस्र्ौदा प्रस्ततु गरीएको र प्रडतबेदनका 
ववषर्बस्त ुमाडथ ववस्ततृ छलफल गरी रार् सझुाव संकलन गररएको डथर्ो । परामशय कार्यशालाको 
कार्यिम तथा सहभाडगहरुको उपश्चस्थती ववबरण अनसूुची ३ मा समावेश गररएको छ । 

१.५.८ अश्चन्तम प्रडतवदेन तर्ारी   

कार्यर्ोजनाको मस्र्ौदामा गाउँपाडलकाबाट प्राप्त सझुाव र डमडत २०७८।३।७ गते आर्ोश्चजत परामशय 
कार्यशालाबाट गोष्ठीबाट प्राप्त सझुाव समेतका आधारमा मस्र्ौदा प्रडतवेदनलाई अश्चन्तम रुप र्दइएको 
छ ।  

१.६ अध्र्र्नको सीमा 
गाउँपाडलकाको राजस्व सधुार कार्य र्ोजनाको के्षत्र व्र्ापक रहेता पडन सीडमत स्रोत साधन, पर्ायप्त 
सूचनाको अभाव, कोडभि-१९ महामारीको दोस्रो लहरका कारण र्स अध्र्र्नका सीमाहरू देहार्अनसुार 
प्रस्ततु गररएको छ   
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 कोडभि १९ को प्रकोपको समर्मा र्ो अध्र्र्न कार्य गनुयपरेकोले प्रत्र्क्ष रुपमा स्थलगत 
अध्र्र्नमा धेरै समर् र्दन सम्भव भएन । र्सका बाबजदु पडन आवार्क पने अडभलेखहरू २ 
र्दनको स्थलगत भ्रमण, गाउँपाडलकाको वेवसाइट, प्रमखु प्रशाकीर् अडधकृत तथा   सचुना 
प्रववडध अडधकृत माफय त भच्र्ुयल बैठकबाट संकलन गरर र्ोजना तथा कार्यिम तर्ार  गररएको 
डथर्ो । 

 अध्र्र्न तथा ववश्लषेण कार्य प्रमखु रुपमा कार्ायलर्को अडभलेख, दस्तावेज प्रडतवेदन तथा र्ितीर् 
स्रोतहरूबाट प्राप्त तथर्ाङ्क तथा सूचनाहरूलाई आधार मानी गररएकोछ। र्सका अडतररक्त 
गाउँपाडलकाका सम्बश्चन्धत जानप्रडतडनडधहरू, पदाडधकारीहरु, कमयचारीहरू तथा अन्र् 
सरोकारवाला पक्षहरूसंग भएको छलफलहरुबाट प्राप्त सूचनाहरू समावेश गररएको छ । 

 गाउँपाडलकाकाको आन्तररक आर् तथा स्रोत पररचालन सम्बन्धी अध्र्र्नको लाडग उपलब्ध 
गराइएका फाराम अनसुार प्राप्त तथर्ाङ्कहरू, कार्ायलर्का अडभलेखहरु तथा केवह स्थलगत 
अध्र्र्नबाट संकलन गररएको छ भने तथर्ाङ्क संकलनको लाडग ववस्ततृ स्थलगत सभेक्षण 
भएको छैन । 

 गाउँपाडलकाकाको जनसंख्र्ा तथा आडथयक गडतववडधमा हनेु पररवतयन, गाउँपाडलकाकाको सेवामा 
हनु ेपररवतयन, नागररक संन्तवुिमा हनेु पररवतयन, मूल्र्ांकन दरमा हनेु पररवतयन तथा राजस्वका 
दरको पनुरावलोकन आर्द विर्ाकलापहरूले भववष्र्को राजस्व संकलनमा असर गने भएता 
पडन र्ी तथर्ाङ्कहरू उपलब्ध नभएकोले आर् प्रके्षपणमा आधार डलन सवकएको छैन । 
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पररच्छेद - २ 

गाउँपाडलकाको संश्चक्षप्त पररचर् 

२.१ डिलासैनी गाउँपाडलकाको संश्चक्षप्त परीचर् 

डिलासैनी गाउँपाडलका सदुरु पश्चिम प्रदेशको बैतिी श्चजल्लामा अवश्चस्थत रहेको छ।संघीर् माडमला तथा 
स्थानीर् ववकास २०७३ स्थानीर् तह लाग ु गदाय बैतिी श्चजल्लाका साडबकका कोट्पेटरा, रुरेश्वर, 
मठैराज, डिलासैनी र गोकुलेश्वर गाउँ ववकास सडमडतहरुलाई डिलासैनी गाउँपाडलका बनाइएको हो। 
हाल ७ वटा विाहरु रहेका र्स गाउँपाडलका बैतिी श्चजल्लाको सदरमकुाममा अवस्थीत दसरथचन्द 
गाउँपाडलकाबाट  उिर तफय  रहेको छ।  

  

डिलासैनी गाउँपाडलकाको नक्सा 
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भौगोडलक अवश्चस्थडताः 
अक्षांश: २९.७१ देश्चख २९.६१ 

देशान्तर: ८०.७९ देश्चख ८०.५० 

कुल १२५.२८ वगय वक.डम.मा फैडलएको डिलासैनी गाउँपाडलका सबै भभूाग पहािी के्षत्र पदयछ र 
अडधकांश के्षत्र डभरालो रहेको छ I र्स गाउँपाडलकाको पूवयमा बझाङ श्चजल्ला र पश्चिममा दाच ुयला श्चजल्ला 
रहेको छ।त्र्सैगरी दश्चक्षणमा पचुौिी नगरपाडलका र दोगिा केदार गाउँपाडलका रहेको छ भने उिरमा 
दाच ुयला श्चजल्ला रहेको छ। तलको ताडलका ३ मा र्स गाउँपाडलकाको जनसंख्र्ा वववरण देखाईएको 
छ ।  

ताडलका नं. 3 डििरण (२०६८को तथर्ांक अनुसार)  

ि.स वववरण जम्मा 
१. जनसंख्र्ा   २२९२४  

२. घरधरुी   ४४१०  

३. मवहला   ११९३४ 

४. परुुष   १०९९०   

५. जनसंख्र्ाको अनपुाडतक वववरण   ३२७४.८५ प्रडत वाि 

६. जन घनत्व   १८२.९८  

७. पररवारको औषत आकार   ५.१९८  

८. मवहला परुुष अनपुात  १.०८५  

श्रोताः राविर् जनगणना २०६८ 

  

२.२ मानव संसाधन 

हाल र्स गाउँपाडलकाको संगठनात्मक स्वरूप  देहार् अनसुार शाखा र ७ वटा विाहरुमा विा 
कार्ायलर्हरु रहेका छनक । 
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गाउँपाडलकाको संगठनात्मक स्वरूप 
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हाल गाउँपाडलकामा कार्यरत कमयचारी हरुको वववरण देहार् अनसुार रहेको छ । 

ताडलका नं. 4 कमयचारीको उपलव्धता (गा.पा. स्तर ििा कार्ायलर् समेत) 

पद दरवन्दी संख्र्ा 
पदपूडतय संख्र्ा 

ररक्त 
स्थार्ी करार जम्मा 

अडधकृतस्तर १० ५ ५ १० ३ 

सहार्कस्तर ३० १९ ११ ३० ५ 

कूल जम्मा ४० २४ १६ ४० ८ 

ताडलका ४ : कमयचारीको उपलव्धता 
 

 ताडलका नं. 5 डिषर्गत क्षेत्र तर्य का कमयचारीको डििरण 

 

अ) श्चशक्षा 

पद दरवन्दीसंख्र्ा 
पदपूडतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अडधकृतस्तर १ १  १  

सहार्कस्तर १ १  १  

कूल जम्मा २ २  २  

ताडलका ५ : श्चशक्षा के्षत्र तफय को  

 

आ) कृवष 

पद दरवन्दीसंख्र्ा 
पदपूडतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अडधकृतस्तर १    १ 

सहार्कस्तर ४ १ १ २  

कूल जम्मा ५ १ १ २ १ 

ताडलका ५ : कृवष के्षत्र तफय को  

 

इ) पश ुसेवा 

पद दरवन्दीसंख्र्ा 
पदपूडतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अडधकृतस्तर १ १  १  

सहार्कस्तर ४  २ २ ४ 
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कूल जम्मा ५ १ २ ३ ४ 

ताडलका ६ : पश ुसेवा तफय को  

 

ई) स्वास्थर् (स्वास्थर् चौकी सवहत) 

पद दरवन्दीसंख्र्ा 
पदपूडतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अडधकृतस्तर ३ ३  ३  

सहार्कस्तर ३१ १७ २४ ४१ १३ 

कूल जम्मा ३४ २० २४ ४४ १३ 

ताडलका ७  : स्वास्थर् के्षत्र तफय को  

उ) मवहला तथा बालबाडलका 

पद दरवन्दीसंख्र्ा 
पदपूडतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अडधकृतस्तर      

सहार्कस्तर १ १    

कूल जम्मा      

ताडलका ८  : मवहला तथा बालबाडलका तफय को  

ऊ) इश्चिडनर्ररङ्ग सेवा तफय  

पद दरवन्दी संख्र्ा 
पदपूडतयको अवस्था 

स्थार्ी करार जम्मा ररक्त 
अडधकृतस्तर १  १ १ १ 

सहार्कस्तर ४ २  २ २ 

कूल जम्मा ५ २ १ ३ ३ 

ताडलका ९ : प्राववडधक (इन्जीडनर्र) क्षेत्र तफय को  

 
 

२.३ भौडतक सम्पश्चि 
डिलासैनी गाउँपाडलका अन्तरगत भौडतक पवुायधारको अवस्था समान्र् रहेको छ।हाल र्स 
गाउँपाडलकाको आफ्नो भवन छैन । ५वटा विा कार्यलर्को आफ्नो भवन भएको र २ वटा विा 
कार्ायलर्को भवन डनमायणाडधन अवस्थामा रहेको छ ।  
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र्स गाउँपाडलका अन्तरगत सिकहरु पडन डनमायणडधन अवस्थामा रहेको छ। बैतिी दाच ुयला जोड्ने 
कालोपते्र राजमागयले छोएको छ भने उिर पट्टी चौलानी नदीको वकनार हदैु बलाच ववद्यतु पावरहाउस 
सम्म जोिने सिक डबस्तार भई कालोपते्र गने तर्ारी अवस्थामा रहेको छ। कोटपेटरा, रुरेश्वरं, मठैराज, 

डिलासैनी र गोकुलेश्वर सबै स्वास्थर् चौकीका परुानै भवनहरु रहेका छनक ।त्र्सैगरी ३३ वटा 
सामदुावर्क वन रहेका छनक भने ७ वटा कबडुलर्ती वन रहेका छनक । र्स गाउँपाडलकाको मखु्र् नर्द 
तथा खोलाको रुपमा  चौलानी नदी, जमािी गाि, धामीगाउं खोला, खमुटं खोला अडध रहेका छनक । 

र्स गाउँपाडलकामा हाल १४ वटा मोटरसाइकलरहेको छ भने एउटा सदुरु पश्चिम सरकारबाट 
हस्तान्तरण गररएको  एम्बलेुन्स रहेको छ । त्र्सैगरी १० कप्रू्टर , २५ ल्र्ापटप र ४० वप्रन्टर 
रहेको छ र कार्ायलर् संचालनका लाडग हाल सम्म पर्ायप्त फनीचर रहेका छनक । 

ताडलका नं. 6सेिा प्रिाहको लाडग भौडतक सुडिधाको अिस्था 

वववरण संख्र्ा भवन संरचना 
(पक्की//कच्ची) 

कार्ायलर्
को आफ्न ै

अन्र् सरकारी भवनको 
प्रर्ोग गररएको 

भािामा 
रहेको 

डनमायणाडधन 

गा.पा.  कार्ायलर् भवन    १ १  
विा कार्ायलर्  भवन ५ 

 ५ 
 २ ३ 

 

 ताडलका नं. 7 स्थानीर् तहको केन्द्रमा उपलब्ध अन्द्र् भौडतक पूिायधारको अिस्थााः 

ि.सं. वववरण पक् की कच् ची/ग्रावले नपगुेको     कैवफर्त 

1  सिकको पहुचँ  ११ ४७ २  
 

ि.सं. वववरण राविर् स्थानीर् नपगुेको कैवफर्त 

1  ववद्यतु  ४ ३ २  
 

ि.सं. वववरण भएको नभएको सेवा प्रदार्क संख्र्ा कैवफर्त 

1  इन्टरनटे सेवा   २  

२ सरकारी कारोबार गने बैंक/अन्र् 
वविीर् संस्था 

  २  

 

 

ताडलका नं. 8 सिारी साधनको डििरण 

Formatted Table
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सवारी साधन संख्र्ा 
अवस्था 

चाल ु ममयत गनुयपने डललाम 
गनुयपने  

अन्र् 

दईु पाङ्ग्ग्र े(मोटरसाइकल/स्कुटर) १४ १२ २   
चारपाङ्ग्ग्र े(जीप/कार/भ्र्ान) १ १    
दमकल      

एम्बलेुन्स १ १    
शववाहन      
अन्र् (ट्रर्ाक्टर,वट्रपर,एक्साभेटर, 

लोिर आर्द) 
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  पररच्छेद - ३ 

राजश्व अडधकार र आर् सम्भावना ववश्लषेण 
 

३.१ राजस्व अडधकार सम्बन्धी संवैधाडनक तथा काननुी व्र्वस्था 
"नेपालको संववधान २०७२" ले  नपेालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह गरर डतन तहको 
व्र्वस्था  हनुेछ भडन धारा ५६ मा उल्लेख गरेको छ I संववधानको धारा ६०ले संघ, प्रदेश र 
स्थानीर् तहले आफ्नो अडधकार क्षेत्र डभत्रको ववषर्मा कर लगाउन र ती श्रोतबाट राजस्व उठाउन 
सक्ने व्र्वस्था गरेको छ ।स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ ले करको ववद्धमान संरचना 
एवमक संचालन बारेमा गाउँपाडलकालाई मागयदशयन गरेको अवस्था रहेको छ।र्ो ऐनले 
गाउँपाडलकाहरूले डलन पाउने कर, दस्तरू एवं शलु्कको वकडसम, दर एवमक दार्रा डनश्चित गरेको छ 
साथै र्स ऐनले कानून बमोश्चजम बाहेक गाउँपाडलकाले आफ्नो अडधकार के्षत्र डभत्र कुनै कर लगाउन, 

उठाउन र ऋण डलन नपाउने व्र्वस्था गरेको छ ।र्स ऐनले डनधायरण गरेको पररडधडभत्र रही गाउँ 
पररषद्बावाट अनमुोदन गराई गाउँपाडलकाले स्थानीर् कर, शलु्क एवमक दस्तूरहरू उठाउने गदयछ ।  

नेपालको संववधान, २०७२ को अनसूुची ८ रहेको स्थानीर् तहको २२ वटा एकल अडधकार मध्रे् 
राजश्व अडधकार अन्तगयत देहार् बमोश्चजमका अडधकार प्रदान गरेको छाः  

 सम्पश्चि कर 

 घर बहाल कर 

 घर जग्गा रश्चजिेशन शलु्क 

 सवारी साधन कर 

 सेवा शलु्क दस्तरु 

 पर्यटन शलु्क 

 ववज्ञापन कर 

 व्र्वसार् कर 

 भमूीकर (मालपोत)  

 दण्ि जररवाना 
 मनोरिन कर  

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ले गाउँपाडलकालाई देहार्का राजस्व अडधकार प्रदान गरेको 
छाः 

(क) गाउँपाडलकाको एकल राजस्व अडधकाराः 
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अ) कर 

 १. सम्पश्चि कराः आफ्नो क्षेत्रडभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरले चचेको जग्गामा सम्पश्चि 
कर लगाई बाँकी जग्गा र घर नभएका अन्र् जग्गामा भमूीकर (मालपोत) लगाउन सक्ने व्र्बस्था 
रहेको छ । “घरले चचेको जग्गा” भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको के्षत्रफल र अडधकतम सो 
क्षेत्रफल बराबरको थप जग्गासम्म पदयछ । (आडथयक ऐन, २०७५ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन 
गनय बनेको ऐन, २०७५ वाट संशोडधत ब्र्वस्था) 

२.भडूम कर (मालपोत): आफ्नो क्षेत्रडभत्रको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका आधारमा भमूीकर 
वा मालपोत लगाउने व्र्बस्था छ।तर, सम्पश्चि कर लगाएको अवस्थामा भूडमकर (मालपोत) 
लगाउन पाइदैन । (आडथयक ऐन २०७५ वाट संशोडधत ब्र्वस्था) 

३.घर जग्गा  बाहाल कराः कुनै व्र्श्चक्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आशं्चशक तवरले बाहालमा र्दएकोमा घरजग्गा बाहाल कर 
लगाउन सवकने व्र्बस्था छ।(तर खण्ि ६८, संख्र्ा ३, भाग ५, डमडत २०७५।१।१० को नेपाल 
राजपत्रमा प्रकाश्चशत सूचना अनसुार प्राकृडतक व्र्श्चक्तले आजयन गने घर बाहाल आर्मा लाग्ने घर 
बाहाल कर मात्र सम्बश्चन्धत स्थानीर् तहले संकलन गने व्र्बस्था गरेको छ ।) 

४.व्र्वसार् कराः पूजँीगत लगानी र आडथयक कारोबारको आधारमा स्थानीर् तहले व्र्बसार् कर 
लगाउने व्र्बस्था रहेको छ ।  

५.सवारी कराः गाउँ पालकाडभत्र संचालन हनुे टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ववद्धडुतर् ररक्सामा स्थानीर् 
तहले सवारी कर लगाउन सक्छ। 

 

६.जडिबटुी, कवािी र जीवजन्त ुकराः आफ्नो क्षेत्रडभत्र ऊन, खोटो, जिीबटुी, बनकस (खर), कवािी 
माल, जीवजन्तकुो हाि, सीङ, प्वाँख, छालाको ब्र्वसावर्क उपर्ोग गरे बापत स्थानीर् तहले र्स्तो 
कर लगाउन सक्छ। 

आ) शलु्क 

 बहाल ववटौरी शलु्काः आफुले डनमायण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा 
सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग बापत स्थानीर् तहले बहाल ववटौरी शलु्क 
डलन सक्ने व्र्बस्था छ । 

 पावकय ङ शलु्काः आफ्नो क्षेत्रडभत्र सञ्चालन हनेु  सवारीलाई पावकय ङ सेवा उपलब्ध गराए बापत 
र्ो शलु्क लगाउन सवकन्छ । 

 इ) सेवा शलु्क 
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स्थानीर् तहले उपलब्ध गराउने देहार्का सेवामा सेवाशलु्क लगाई उठाउन सक्ने व्र्बस्था छ M 

 आफ्नो क्षेत्रडभत्र सञ्चालनमा रहेका केवलकार, टे्रवकङ, कार्वकङ, बिी जम्प, श्चजपप्लार्र, 

प्र्ाराग्लाइडिङ आर्द मनोरिन तथा साहसीक खेलकुद सम्बन्धी सेवा वा व्र्वसार्मा। 

 आफुले डनमायण, संचालन वा ब्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पवुायधार वा उपलब्ध गराएको 
खानेपानी, ववजलुी, धारा, अडतडथ गहृ, धमयशाला, पसु्तकालर्, सभागहृ, फोहरमैला व्र्वस्थापन, 

सरसफाई, ढल डनकास, सिक बश्चि, शौचालर्, पाकय , पौिी पोखरी, ब्र्ार्ामशाला, पर्यटकीर् स्थल, 

हाटवजार, पश ुवधशाला, शवदाहगहृ, धोववघाट, सिक, वसपाकय , पलु आर्द सेवामा । 

 अचल सम्पश्चि वा अन्र् कुनै ववषर्को मूल्र्ांकन सेवा शलु्क । 

 डसफाररश सम्बन्धी कुनै सेवा शलु्क । 

 

ई) दस्तरु 

दताय, अनमुडत तथा नवीकरण दस्तरुाः देहार्का सेवा उपलब्ध गराए बापत स्थानीर् तहले दस्तरु डलन 
सक्छ : 

 एफएम रेडिर्ो संचालन, 'घ' वगयको डनमायण इजाजत पत्र, ववद्यालर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका 
व्र्ापाररक फमय, सहकारी, प्राववडधक श्चशक्षा तथा व्र्वसावर्क ताडलम, ट्युसन, कोश्चचङ सेन्टर, 

औषडध पसल, जग्गा ववकास (प्लवटग) 

 ढुङ्गा, डगट्टी, वालवुा, माटो, स्लेटजस्ता वस्तकुो सभेक्षण, उत्खननक तथा उपर्ोग  

 घर-नक्सा पास   

 ३५ र्दन पडछ दताय गररने व्र्श्चक्तगत घटना   

 सबै वकडसमका डसफाररश तथा प्रमाश्चणत सेवा 

उ) डबिी गनय सक्न े(केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गनय बनेको ऐन २०७५ वाट संसोडधत ब्र्वस्था) 

 गाउँपाडलकाले आफ्नो क्षेत्रडभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ांकन तथा प्रारश्चम्भक वातावरणीर् 
परीक्षणबाट तोवकएको पररमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, डगट्टी, बालवुा एबमक माटोजन्र् वस्तकुो डबिी 
गनय सक्ने । 

 गाउँपाडलका आफ्नो क्षेत्रडभत्रको सावयजडनक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ दाउरा, 
जराजरुी, दहिर बहिर आर्दको डबिी गनय सक्ने । 

 र्स्तो डबिीबाट प्राप्त रकम गाउँपाडलकाको सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपने ।  
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ऊ) सामदुावर्क वनबाट आर् प्राप्त गने (केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गनय बनेको ऐन २०७५ वाट 
संसोडधत ब्र्वस्था) 

 वन पैदावारको डबिी वापत प्राप्त हनेु रकमको १० प्रडतशत रकम सामदुावर्क वन उपभोक्ता 
सडमडतले वन पैदावार डबिी तथा उपर्ोग सम्बन्धी आफ्नो वावषयक कार्यर्ोजना बनाई 
गाउँपाडलकाबाट स्वीकृत गराई सोही अनसुार कार्यिम सञ्चालन गनुय पदयछ । 

 हाल र्ो संसोधन भै सकेको छ ।  

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को उपरोक्त कानूनी व्र्बस्था र संघीर् वन ऐन २०७६ 
मा गररएको सामदुावर्क वन सम्बन्धी व्र्बस्था एक आपसमा बाश्चझन गएको अवस्था उत्पन्न भएको 
छ । 

(ख) प्रदेश तथा संघीर् कानून अनसुार प्राप्त हनेु (दफा ११ (४)) 

 प्राकृडतक श्रोत साधन र सेवा शलु्क रोर्ल्टी  

 खडनज पदाथयको उत्खननक रोर्ल्टी  

 सामदुावर्क वनको संचालन ब्र्वस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी  

 पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप्त रोर्ल्टी  

 प्राकृडतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क रोर्ल्टी   

 खानेपानी महसलु 

 स्थानीर् साना सतह तथा भडूमगत डसंचाई सेवा शलु्क 

 स्थानीर् स्तरमा जडिवटुी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र वजार 
ब्र्वस्थापन 

 जनरल अस्पताल, नडसयङ होम, डनदान केन्र र स्वास्थर् संस्थाको दताय, संचालन अनमुडत 

 स्थानीर् सावयजडनक र्ातार्ातको रुट अनमुडत, नवीकरण 

 इन्टरनेट सेवा, टेलीसेन्टर, केवल, तारवववहन टेडलडभजन प्रसारण अनमुडत, नवीकरण 

 स्थानीर् तहका पत्रपडत्रकाको दताय 

अन्तर सरकारी ववि व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ ले गाउँपाडलकालाई डनम्नअनसुार राजस्व अडधकार 
प्रदान गरेको छाः 

(अ) एकल कर प्रशासन सम्वन्धी ब्र्वस्था (आडथयक ऐन २०७५ वाट संसोडधत ब्र्वस्था) 

(क) सवारी साधन कर प्रदेशले लगाउने र उठाउने । तर टागँा, ररक्सा, अटोररक्सा र ववद्यडुतर् 
ररक्सामा सवारी साधन कर गाउँपाडलकाले लगाउने र उठाउने । 
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(ख) घरजग्गा रश्चजिेशन शलु्कको दर प्रदेशले डनधायरण गने र गाउँपाडलकाले उठाउने ।  

(ग) मनोरंजन करको दर प्रदेशले डनधायरण गने र गाउँपाडलकाले उठाउने । 

(घ) ववज्ञापन कर गाउँपाडलकाले लगाउने र उठाउने । 

(ख), (ग) र (घ) बमोश्चजमको करबाट उठेको रकममध्रे् ६० प्रडतशत रकम गाउँपाडलकाको 
संश्चचत कोषमा जम्मा गरी ४० प्रडतशत रकम  प्रदेश सश्चञ्चत कोषमा जम्मा गनुयपने व्र्बस्था रहेको 
छ ।  

प्रदेशले सवारी साधन  करबाट उठेको रकम प्रदेश ववभाज्र् कोषमा जम्मा गनुयपने हनु्छ ।प्रदेश 
ववभाज्र् कोषमा जम्मा भएको रकम ६० प्रडतशत रकम प्रदेश सरकारलाई र ४० प्रडतशत 
गाउँपाडलकालाई बािँफाँि हनेु गदयछ । र्स्तो रकम राविर् प्राकृडतक स्रोत तथा ववि आर्ोगले 
डनधायरण गरेको आधार र ढाँचा बमोश्चजम प्रदेश सरकारले स्थानीर् तहलाई उपलब्ध गराउन ुपने 
हनु्छ। 

(आ) राजस्व बाँिफािँ  

नेपाल सरकारले संकलन गरको मूल्र् अडभवृवर्द् कर र आन्तररक उत्पादन तफय को अन्तशलु्कबाट 
संकलन भएको रकमको १५ प्रडतशत स्थानीर् ववभाज्र् कोषमा जम्मा हनेु व्र्बस्था छ । राविर् 
प्राकृडतक स्रोत तथा ववि आर्ोगले डनधायरण गरेको आधार र ढाँचा बमोश्चजम र्स्तो रकमको 
बाँिफाँि हनेु गदयछ । र्स्तो रकम स्थानीर् सश्चञ्चत कोषमा  प्राप्त हनेु व्र्बस्था छ। प्राकृडतक 
श्रोतबाट प्राप्त हनेु रोर्ल्टी समते आर्ोगको डसफाररसमा प्राकृडतक श्रोतको उपर्ोगबाट प्रभाववत 
हनुे स्थानीर् तहलाई २५ प्रडतशतले हनेु रकम बाँिफाँि गररन्छ । र्स्तो रोर्ल्टी स्थानीर् तहलाई 
बावषयक रुपमा प्राप्त हनुे व्र्बस्था छ । 

(इ)  अनदुान 

 वविीर् समानीकरण अनदुानाः खचयको आवार्कता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राविर् 
प्राकृडतक श्रोत तथा ववि आर्ोगको डसफाररसमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हनेु । 

 सशतय अनदुानाः कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय आर्ोगले तोकेको आधारमा संघ र प्रदेशबाट 
प्राप्त हनेु । 

 समपूरक अनदुानाः पूवायधार डबकास सम्बश्चन्ध कुनै र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय र्ोजनाको कुल 
लागतको अनपुातका आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हनेु । 

 ववशषे अनदुानाः कुनै खास उयेार् र र्ोजनाको लाडग संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हनेु । 

(ई) वैदेश्चशक सहार्ता तथा आन्तररक ऋण 
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 नेपाल सरकारको पूवयस्वीकृडत डलएर मात्र वैदेश्चशक अनदुान वा सहर्ोग डलन वा बैदेश्चशक 
अनदुान वा सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यिम कार्ायन्वर्न गनय गराउन सक्ने । 

 नेपाल सरकारको सहमडत डलएरमात्र राविर् प्राकृडतक स्रोत तथा ववि आर्ोगले डसफाररस 
गरेको डसमा डभत्र आन्तररक ऋण डलन सक्न े। 

 स्थानीर् तहले नेपाल सरकारसँग ऋण डलन सक्ने । 

उपरोक्त कानूनी व्र्वस्था बमोश्चजम स्थानीर् तहले राजस्व सम्वन्धी अडधकार प्रर्ोग गदाय कानून 
बमोश्चजम वाहेक कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण डलन नपाउने ब्र्वस्था हनुकुा साथै डनम्न 
अनसुारका थप ब्र्वस्थाहरू रहेका छनक । 

 कर लगाउँदा राविर् आडथयक नीडत, वस्त ुतथा सेवाको ओसार पसार, पूजँी तथा श्रम बजार, 

डछमेकी प्रदेश तथा स्थानीर् तहलाई प्रडतकुल असर नहनेु गरी लगाउन ुपने संवैधाडनक 
ब्र्वस्था रहेको । 

 कूटनीडतक डनर्ोग, कूटनीडतज्ञ, वैदेश्चशक ऋण वा सहार्ताबाट संचाडलत पररर्ोजनावाट हनुे 
पैठारी, सामवुहक वा संर्कु्त आवासको डबिी नभएको स्टक, सामवुहक आवासको सावयजडनक 
उपर्ोगको के्षत्रमा कर नलाग्ने । 

 सेवा शलु्क असलुी कार्य  आफै वा ब्र्वस्थापन करार वा सावयजडनक डनजी साझेदारीवाट 
गनय सक्ने । 

३.२ आन्तररक आर् पररचालनको वतयमान अवस्था 
माडथ उश्चल्लश्चखत राजस्व अडधकार सम्बन्धी कानूनी व्र्बस्थाका आधारमा र्स गाउँपाडलकाको 
सम्भाव्र् आर् श्चशषयकहरूको पररचालनको अवस्था ववश्लषेण गररएको छ । र्स अन्तगयत 
गाउँपाडलकामा सम्भावना भएका आर् श्चशषयकहरूको सम्भाव्र्ता, दर डनधायरण र संकलनको 
अवस्थालाई देहार् बमोश्चजम पवहचान गररएको छ : 

ताडलका नं. 9 सिारी साधनको डििरण 

आन्तररक आर् पररचालनको वतयमान अवस्था 
ि.सं. आर्का श्चशषयक सम्भावना दर डनधायरण संकलन 

क. करतफय   

१ भूडम कर (मालपोत) छ  भएको भएको  

२ सम्पश्चि कर   छ  भएको  नभएको 
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३ सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, इररक्सा)   छ  भएको नभएको 

४ घर जग्गा बहाल कर   छ  भएको  नभएको 

५  घर जग्गा रश्चजस्टे्रसन शलु्क  छ   भएको  नभएको 

६  व्र्वसार् कर   छ  भएको  नभएको 

७  जिीबटुी, कवािी र जीवजन्त ुकर छ भएको  नभएको 

८  ववज्ञापन कर  छ  भएको  नभएको 

९  मनोरन्जन कर (प्रडत साँडगडतक महत्सब र प्रडत खेलकुद 
चखाय) 

छ  नभएको  नभएको 

ख. गैरकर 

१ ढंुगा, डगट्टी, बालवुा, एवमक माटोजन्र् वस्तकुो डबिी  छ नभएको नभएको 

२ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर, बहिर डबिी  छ नभएको नभएको 

३ सामदुावर्क वन पैदावार डबिी  छ नभएको नभएको 

४ नक्सापास दस्तरु   छ  भएको  भएको 

५ व्र्श्चक्तगत घटना दताय ववलम्ब दस्तरु छ भएको  भएको 

६ बहाल ववटौरी शलु्क   छ भएको नभएको 

७ पारवकंग शलु्क   छ भएको नभएको 

८ फोहरमैला व्र्वस्थापन शलु्क  छैन नभएको नभएको 

९ स्थानीर् खानेपानी महसलु  छैन  नभएको नभएको 

१० स्थानीर् ववद्धतु महसलु  छ  नभएको नभएको 

११ मनोरिन तथा साहसी खेलकुद सम्वन्धी सेवा तथा 
व्र्वसार्मा सेवाशलु्क (केवलकार, टे्रवकंग , कार्ावकंग, 
वन्जीजम्प, श्चजपफलार्र, प्र्ाराग्लाईडिंग आर्द)  

छ नभएको नभएको 
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१२  डनमायण, संचालन र व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवायधार 
तथा सेवामा सेवा शलु्क (अडतडथ गहृ, सभागहृ, सिक 
वश्चि, शौचालर्, पाकय , व्र्ार्ामशाला, पर्यटकीर् स्थल, 

हाटबजार, पश ुवधशाला, शवदाह गहृ, वसपाकय  आर्द  

छ नभएको नभएको 

१३ मूल्र्ांकन सेवा शलु्क  छ  भएको  नभएको 

१४ दताय, अनमुडत तथा नवीकरण दस्तरु (एफएम रेडिर्ो 
संचालन, घ वगयको डनमायण इजाजतपत्र, ववध्र्ालर् 
स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय  

(आशं्चशक) 

छ नभएको नभएको 

१५ ढँुगा, डगट्टी, बालवुा, माटो, स्लेटजस्ता वस्तकुो सभेक्षण, 

उत्खननक तथा उपर्ोग शलु्क  
छ नभएको नभएको 

१६ डसफाररस तथा प्रमाश्चणत दस्तरु छ  भएको  भएको 

१७ दण्ि जररवाना   छ  नभएको नभएको 

 

प्रस्ततु ताडलकामा ववद्यमान काननुी प्रावधान अनसुार गाउँपाडलकाले डलन पाउने कर तथा 
गैरकरहरुको आधारभतू अवस्था शीषयकगत रुपमा प्रस्ततु गररएको छ ।  

ताडलका अनसुार करतफय  ९ शीषयक र गैरकरतफय  १७ शीषयकमा आन्तररक आर्को ववद्यमान 
अवस्था ववश्लषेण गररएको छ ।र्स ताडलका अनसुार गाउँपाडलकाले डलनसक्ने ९ वकडसमका कर 
मध्रे् गाउँपाडलकाले सम्बश्चन्धत कमयचारीहरूसँगको छलफल, स्थानीर् तहको भ्रमण तथा 
गाउँपाडलकाका दस्तावेजहरूको अध्र्र्नका आधारमा ८ वकडसमका करहरु संकलनको सम्भावना 
रहेको देश्चखन्छ।तत्काल संभावना नदेश्चखएको मनोरंजन कर सवहत बाकी ं७ श्चशषयककामा पडन करको 
दर डनधायरण गररएको तर हाल सम्म राजश्व संकलन भने भएको देश्चखदैन ।  

गैरकरतफय का राजस्वका १७ शीषयक मध्रे् थोरैको दर डनधायरण नगरेको अवस्था भए पडन राजश्व  
संकलन हनुे सम्भावना देश्चखन्छ ।  

 

३.३ आन्तररक राजस्वका प्रमखु क्षेत्र र सम्भावना 
३.३.१ कर राजस्व 

क. सम्पश्चि कर   
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बतयमान अवस्थााः गाउँपाडलकाले २०७४  देश्चख सम्पश्चि कर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको छ । डिलासैनी 
गाउँपाडलकाको आडथयक ऐन २०७७  ले घर संरचना र सो घरसंरचनाले चचेको (श्चप्लन्थ एररर्ा) 
जग्गामा सम्पश्चि कर लगाउने व्र्वस्था गरेको छ ।हालको अवस्थामा मलु्र्ांवकत रकमको ०.२५% 
( शनु्र् दामलम दईु पाँच प्रडतशत ) का दरले सम्पश्चि कर डनधायरण गरेको छ ।  

गाउँपाडलकाले सम्पश्चि कर बापत गत आ.व. २०७६/७७ मा राजश्व संकलन शनु्र् देश्चखर्को छ।  

सम्भाव्र्तााः 

डिलासैनी गाउँपाडलकाले सम्पडत कर उठाउने कानूनी व्र्बस्था गरे पडन हाल सम्म सम्पश्चि कर 
उठाएको देश्चखएन । संभाव्र्ता गणना गदाय सम्पूणय घरधरुी (४४१०) मध्रे् कररब ५०% कर 
दातालाई आगामी आ.ब.मा  सम्पश्चि करको दार्रामा ल्र्ाउन सक्ने अनमुान गररएको छ । घर 
र घरले चचेको जग्गाको मात्र सम्पश्चि कर डलने व्र्वस्था भएको हुँदा औषतमा न्र्नु रकम मात्र 
संकलन हनु सक्ने सम्भावना देश्चखएकोले आगामी आ.ब.मा रु ६५००० मात्र राजश्व उठाने अनमुान 
गररएको छ । 

सधुारका पक्षहरूाः 

 तत्काल घर धरुी सवेक्षण गरर वतयमानमा रहेका घरधरुी संख्र्ा डनधायरण गनुय पने । 

 सबै विा मा घर न. ववतरण गनुय पने । 

 करदातालाई करको दार्रामा ल्र्ाउनका लाडग करदाता जनचेतना कार्यिम संचालन गनुय 
पने । 

 घर कार्म नभएका हकमा आवार्क प्रविर्ा परुा गरी घर कार्म गने । 

 घर कार्म गनयका लाडग नक्सापास अडनवार्य गने । 

 ववगतमा नक्सापास नभएकाहरुका हकमा कश्चम्तमा एकपटक लाई व्र्ापक छुटको व्र्वस्था 
गने । 

ख. भडूम कर (मालपोत)  

हालको अवस्थााः डिलासैनी गाउँपाडलकाको आडथयक ऐन, २०७७  ले सम्पश्चि कर लगाउने भनी 
तोवकएको जग्गा बाहेकका अन्र् जग्गामा भूडमकर (मालपोत) लगाउने व्र्वस्था गरेको छ। भूमीकर 
(मालपोत) डलंदा सम्पश्चि कर प्रर्ोजनका लाडग कार्म भएको जग्गाको मूल्र् र करको दरका 
आधारमा डलने गररएको छ ।र्स गाउँपाडलकामा अब्बल, दोर्म, सीम र चाहार गरर जग्गालाई ४ 
वगयमा ववभाजन गररएको छ र जग्गाको दर कार्म गदाय खेडत र्ोग्र् जग्गाको सबैभन्दा बढी रु 
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११ न्र्नुतम १५ रोपनी सम्मको र चाहार पाखो जग्गाको सबैभन्दा कम रु २ न्र्नुतम १५ 
रोपनी सम्मको डनधायरण गरेको छ ।  

गाउँपाडलकाले करदाताबाट सम्पश्चि कर र भमूीकर (मालपोत) भनी एउटै ववल/रडसद र्दने गरेको 
भए पडन भमूीकर (मालपोत) र सम्पश्चि कर लाग्ने जग्गाको क्षेत्रफल छुट्याई कर डलने गररएको 
देखएन ।  

डिलासैनी  गाउँपाडलकाले आ.ब. २०७४ देश्चख नै सम्पश्चि कर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको हुँदा त्र्स 
पडछका आ.ब. २०७८ सम्मका लाडग बक्र्ौता मालपोत रकम मात्र असूल गरररहेको छ।र्स 
अनरुुप आ.व. २०७६/७७ मा कुल र ३,८०,०००  बक्र्ौता मालपोत संकलन भएको डथर्ो। 
चाल ुआ.व. २०७७/२०७८ मा मालपोत बापत रु ४००००० संकलन हनु ेअनमुान गरेको 
देश्चखन्छ । 

सम्भाव्र्तााः 

डिलासैनी गाउँपाडलकामा नीश्चज स्वाडमत्वको जग्गा सम्बन्धी एकीन ववबरण उपलब्ध छैन । मालपोत 
कार्ायलर्बाट पडन र्स्तो वववरण उपलब्ध हनु सकेन । गाउँपाडलकाको वस्तगुत वववरण तर्ार 
नभएको करण २०६८ को जनगणना अनसुार घरधरुी संख्र्ा ४४१० लाई आधार मान्दा कडतपर् 
करदाताको घरधरुी अलग देश्चखए पडन जग्गा र घरको स्वाडमत्व एकै व्र्श्चक्तको नाममा रहेको र 
कडतपर् करदाताको सम्पश्चि कर लाग्ने बाहेक मालपोत लाग्ने जग्गा नहनेु समते सम्भावनालाई 
ध्र्ानमा राखी  कुल मालपोत करको करदाता संख्र्ा (कुल घरधरुी ४४१० को ७०%) ३०८७ 
अनमुान गररएको छ। मालपोत कर बाट आगामी आ.ब.मा रु ६५०००० संकलन हनुे अनमुान 
गररएको छ । 

सधुारका पक्षहरूाः 

गाउँपाडलकामा भडूम तथा करदातासम्बन्धी ववस्ततृ र र्कीन तथर्ांक उपलब्ध नभएको अवस्थाको 
कारण भूडम र करदाता सम्बन्धी ववस्ततृ र र्कीन तथर्ांक संकलन र डनर्डमत अद्यावडधको व्र्वस्था 
गनुय पने प्रमखु आवार्कताको रुपमा रहेको देश्चखन्छ । थप सधुारका पक्षहरु देहार्अनसुार छनक 

 मालपोत कार्ायलर्को समन्वर् र सहर्ोगमा तथर्ांक संकलन गरेर अवहले भई राखेको 
एवकन तथर्ाङ्क संकलन गने र र्दघयकालका लागी मालपोत कार्ायलर्सँगको समन्वर्मा नर्ाँ 
नापी गरेर भूडमसम्बन्धी र्कीन र ववस्ततृ तथर्ांक कार्म गने। 

  सिकहरुको नक्साङ्कन, नामकरण र लगत कट्टाको व्र्वस्था गने । 

  सम्पश्चि करमा दताय भएका करदाताको वववरणहरू व्र्वश्चस्थत रुपमा अडभलेखीकरण गने। 
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 सफ्टवेर्रको व्र्वस्था गरी  सबै विामा कम्प्र्टुरमा आधाररत डबडलङ पर्द्डतलाई अडनवार्य 
गने । 

  आडथयक ऐन पररमाजयन गरी भडूमकर र सम्पश्चि कर अडनवार्य रुपमा एकैपटक उठाइने 
काननुी व्र्बस्था गने । 

  भूडमकर लाग्ने जग्गाको मूल्र्ांकनमा आवार्कता अनसुार पररमाजयन गने । 

 

ग. घरजग्गा बाहाल कर  

र्स गाउँपाडलका के्षत्रडभत्र व्र्श्चक्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पच, जग्गा वा 
पोखरी परैु वा आशं्चशक तवरले वहालमा र्दएकोमा वहालमा र्दएको कुल रकमको १० प्रडतशतको 
दरले बाहल कर लगाईने व्र्वस्था अनसुार वहाल कर असलुी गदै आइरहेको छ ।  

हालको अवस्थााः  

डिलासैनी गाउँपाडलकाले आ.ब. २०७४ देश्चख नै घरजग्गा वहाल कर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको 
छ।आ.व. २०७६/७७ मा कुल १५००० उठेको देश्चखन्छ।चाल ु आ.व. २०७७/७८ मा  
घरजग्गा बाहाल बापत रु २०००० अनमुान गरेको देश्चखन्छ । 

संभावनााः 

ताडलका नं. 10 घरजग्गा बाहाल करको सम्भाव्यता डिश्लेषण 

िसं 
प्रर्ोजनका आधारमा 
बहालमा बस्न े

कुल 
संख्र्ा 

बहालमा 
बस्ने 
अनमुाडनत 
संख्र्ा 
(क) 

माडसक औषत 
अनमुाडनत 
भािारकम(ख) 

वावषयक भािा 
रकम(ग) 

घर बहाल 
कर (घ) 

क X ख X १२ 
(ग)को १० 
प्रडतशत* 

१ बैंक १  १  २०००० २४०००० २४०००  

२ सहकारी ३ ३ ५०००  १८००००  १८०००  

३ डनजी ववद्यालर्      

४ होटेल तथा रेिुरेन्ट ३० १५ २०००  ३६००००  ३६०००   

५ 
घरार्सी प्रर्ोजनमा 
बस्नेहरु ५० ५० १०००  ६००००० ६०००० 

६ 
सरकारी तथा गैस संघ 
संस्थाहरु १० १० ५०००  ६०००००  ६०००० 

७ अन्र् व्र्वसार्हरु ३५ १४ १५००  २५२००० २५२००  
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जम्मा १२९  ९३   
२२३२००० २२३२०० 

 

माडथको ताडलकाको ववश्लषेण अनसुार आगामी आ.ब.मा रु.२२३२०० बहाल कर उठ्न सक्ने 
अनमुान गररएको छ ।  

सधुारका पक्षहरूाः 

 घर बहाल करलाई व्र्वश्चस्थतरुपमा लाग ुगनयका लाडग घर बहाल कर व्र्वस्थापन 
कार्यववडध २०७७ लाई पूणयरुपमा कार्यन्वर्न गने । 

 घर वहाल सवै लाई एकमिु दर नलगाई प्रकृती अनसुार दर समार्ोजन गनुय पने जस्तै 
एक एक कोठा भािामा र्दने घरको लागी ८ प्रडतशत मात्र लगाउने।  

 लगत वववरण संकलन गने । 

 करदाता पवहचान गने । 

 घर धडन र बाहालमा बस्ने दबैुलाई बाहाल करको डबषर्मा जानकारी गराई ब्र्पक 
सहभाडगता बढाउने ।जनमैत्री कर लगाउने प्रबन्ध गने । 

घ. व्र्वसार् कर 

“डिलासैनी गाउँपाडलकाको आडथयक ऐन, २०७७” अनरुुप र्स गाउँपाडलकाले आफ्नो क्षेत्र डभत्र 
व्र्वसार् दताय तथा नवीकरण सलु्क लगाउदै आएको छ ।र्स गाउँ पाडलकाले वावषयक पुंजीगत 
लगानीको १% व्र्वसार् कर डनधायरण गरेको छ । 

हालको अवस्थााः 

डिलासैनी  गाउँपाडलकाले आ.ब. २०७४ देश्चख नै व्र्वसार्  कर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको छ।आ.ब. 
२०७६/७७ मा कुल ५५००० उठेको देश्चखन्छ।चाल ुआ.व. २०७७/७८ मा व्र्वसार् कर 
बापत रु ११०००० अनमुान गरेको देश्चखन्छ ।  

सम्भावनााः 

 ताडलका नं. 11 व्यिसार् करको सम्भाव्यता डिश्लेषण 

िसं व्र्ापार व्र्वसार्को वववरण संख्र्ा सम्भाववत कुल पजुी  
लगानीको १% का  
दरले 

१ होटेल रेिुरेन्ट ३० ३०००००  ३००० 

२ ववश्चिर् संस्था/सहकारी ४ १०००००००  १०००००  



27 
 

३ घरेल ुउद्योग ३ १५०००००  १५०००  

४ डनजी ववद्यालर्    

५ राइस डमल ४ ८०००००  ८०००  

६ फडनयचर उद्योग तथा साःडमल ४ ६५००००  ६५००  

७ डनजी अस्पताल    

८ अन्र् व्र्वसार् ३५ ३५०००००  ३५०००  

जम्मा  १६७५०००० १६७५००  

 

माडथको ववश्लषेण अनसुार आगामी आडथयक बषयमा व्र्बसार् करबाट रु.१६७५०० उठाउने अनमुान 
गररएको छ।  

सधुारका पक्षहरूाः 

 गाउँपाडलकामा सञ्चाडलत सबै वकडसमका व्र्वसार्हरुको वववरण/लगत संकलन गने । 

 एकै प्रकारको व्र्वसार्लाई व्र्वसार्मा भएको लगानी तथा कारोवारको आधारमा ठूला, मझौला 
र साना(क, ख, ग) वगयमा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन गने । 

 ऐनले व्र्वस्था गरेअनसुारका सबै व्र्वसार्लाई गा.पा.मा दताय गराउने तथा गाउँपाडलका के्षत्रमा 
व्र्वसार् संचालन गनयको लाडग गाउँपाडलकावाट व्र्वसार् संचालन अडनवार्य इजाजत डलनपुने 
व्र्वस्था गने ।  

 ववश्चिर् वववरणको आधारमा दताय शलु्क र वावषयक कर डनधायरण गने । 

 बजार अनगुमन गने कार्यका लाडग राजस्व परामशय सडमडतको सविर्ता बढाउने । 

 कर अडभर्ान सञ्चालन गरी कर सचेतना अडभववृर्द् गने साथसाथै र्ससम्बन्धमा नागररकका 
गनुासो सनुवुाइ गने आडधकाररक व्र्वस्था गने । 

 कर प्रशासनमा दण्ि र परुस्कारलाई डनर्डमत प्रविर्ाका रुपमा स्थावपत गने ।जस्तै– अडधकतम 
कर डतने उपभोक्तालाई परुस्कृत गने।करको दार्रामा नआउनेलाई पाडलकावाट प्रदान गने सेवा 
सवुवधामा कटौती गने तथा जररवानाको समेत व्र्वस्था गने । 

 प्रभावकारी रुपमा व्र्वसार् कर संकलनका लाडग आन्तररक राजस्व कार्ायलर्, घरेल ुतथा साना 
उद्योग कार्ायलर् तथा उद्योग वाश्चणज्र् संघ आर्द कार्ायलर्हरूसँग आवार्क सहर्ोग र समन्वर् 
गरी कर संकलनलाई व्र्वश्चस्थत गने ।जस्तै आन्तररक राजस्व कार्ायलर्ले व्र्वसार् संचालनका 
लाडग VAT  तथा PAN दताय एवं नवीकरण गदाय स्थानीर् डनकार्को व्र्वसार् कर चकु्ता अडनवार्य 
गररर्दएमा कर संकलन प्रभावकारी हनेुछ। 

 



28 
 

ङ. जिीबटुी, कवािी, जीवजन्त ुकर  

डिलासैनी गाउँपाडलकाबाट घर पालवुा जनावरको डनकासीमा तथा जडिबटुी, खोटो आर्द डनकासीमा 
कर कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाएको छ ।र्स गाउँपाडलकाले देहाए अनरुुप जिीबटुी, कवािी, जीवजन्त ुकर 
लगाउँदै आएको छ :  

ताडलका नं. 12 जिीबुटी, किािी, जीिजन्द्तु कर डििरण 

ि.स. वववरण  दर  

१  प्रडत भैंसी /राँगा ५००  
२  प्रडत खसी/बाख्रा  १००  
३  जडिबटुी, खोटो आर्द प्रडत श्चक्वन्टल डनकासीमा ०.५ % डबवि मलु्र्को  

 

हालको अवस्था:   घर पालवुा जनावरको डनकासीमा हाल भैंसी /राँगा , खसी/बाख्रा आर्दमा मात्र 
दर डनधायरण गरेको अवस्था छ ।त्र्सैगरी जडिबटुी, खोटो आर्द प्रडत श्चक्वन्टल डनकासीमा पडन कर 
डनधायरण गररएको छ।तर हाल सम्म र्स श्चशषयकमा कर उठेको नदेश्चखएपडन चाल ु आ.व. 
२०७७/७८ मा कर बापत रु ३०००० अनमुान गरेको देश्चखन्छ । 

सम्भावना: भैंसी /राँगा, खसी/बाख्रा आर्द बाहेकका  अरु जनावर हरुको पडन डनकासीको सम्भावना 
रहेको छ ।त्र्सैगरी जडिबटुी डनकासीको पडन प्रचरु सम्भावना रहेको छ । 

सधुारका पक्षहरूाः 

 गाउँपाडलका के्षत्रमा संकलन हनुे कवािी मालसामान तथा जिीबटुीको पररमाण एकीन गरी 
करको दर आडथयक ऐनमा समावेश गने । 

  कवािी तथा जिीबटुी व्र्बसार्  सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ि तथा कार्यववडध डनधायरण गरी 
र्समा  वातावरणीर् ववषर् समेत समेवट  प्रदूषण डनर्न्त्रणका ववषर्मा समेत अध्र्र्न हनेु 
ब्र्बस्था गने । 

 चोररडछपी चमेडलर्ा नदीमा माछा माने ववषर्मा  डछमेवक पाडलकाहरुको  समन्वर्मा डनणयर् 
गरर आगामी आडथयक बषयमा कार्ायन्वर्नमा  ल्र्ाउने । 
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च. सवारी कर: 

टाँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा र ई ररक्साको दताय र नवीकरणमा वावषयक शलु्क २००० डनधायरण गरेको 
भएपडन हाल सम्म र्स श्चशषयकमा कर उठेको देश्चखदैन । 

हालको अवस्था  

हालको अवस्थामा केवह मात्र सवारी भएपडन आगामी र्दनमा सिक ववस्तारको िमसंगै  सवारी 
साधन बढ्दो िममा रहेको छ । 

सम्भाव्र्तााः 

आगामी आ.ब.मा ५ ओटा सम्म अटो ररक्सा र ई ररक्सा दताय गने सम्भावना हदुा रु १०००० 
संकलन गने सक्ने देश्चखन्छ ।   

सधुारका पक्षहरूाः 

केवह ववशेष वकडसमका कार्यिम माफय त ऋण वा सहडुलर्त र्दएर भएपडन र्समा जोि र्ददै व्र्वसार् 
तथा उर्द्मश्चशलाता प्रबधयन गनय जरुरी रहेको छ ।र्स वषय दतायमा छुट जस्ता कार्यिम ल्र्ाउनाले 
आगामी वषय नवीकरण शलु्क डलन पाइने हुँदा पडन र्स्ता ववषर्मा ध्र्ान र्दन ुपने देश्चखन्छ । 

छ) ववज्ञापन कर  

कसैले गाउँपाडलका डभत्रका होडिङ बोिय, साईन बोिय, पम्पलेट, पोिर जस्ता ववज्ञापनका सामाग्रीहरु 
राखेमा वा सवारी साधनमा ववज्ञापन गरेमा  डनम्न बमोश्चजमको वावषयक ववज्ञापन कर व्र्वस्था 
गरेको छ।गाउँपाडलकाले लाडग ववज्ञापन कर वापत देहार् अनसुार दर डनधायरण गरेको छ। 

 

ताडलका नं. 13 डिज्ञापन कर डििरण 

 

वववरण दर रेट रु. 
क) प्रडत होडियङ बोिय  ३००  
ख) सवारीमा गररने ववज्ञापन  १५०  

 

   
 

हालको अवस्था: ववज्ञापन सेवालाई गाउँपाडलकाले करको दार्रा ल्र्ाए पडन हाल सम्म कुनै कर 
असलुी गरेको छैन । हाल गाउँपाडलकाको मखु्र् र सहार्क सिकमा धेरै होडियङ बोिय रहेको र 
प्रत्र्क पसल तथा औधोगी हरु पसल अगािी धेरै होडियङ बोिय प्रर्ोगमा देख्न सवकन्छ । 
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सम्भावना: सबै उद्योग तथा व्र्वसार् सन्चाल गने र गाउँपाडलकाको के्षत्रम ववज्ञापन सेवा डलने 
कताय पवहचान गने करको दार्रामा ल्र्ाउने सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ ।सरुुका वषयमा 
देहाएको  अनमुाडनत संख्र्ा बाट सरुु गरर ववज्ञापन सेवा प्रर्ोगलाई करको दार्रामा ल्र्ाउन सवकन्छ  
र र्सको सम्भावना तल उल्लेख गररएको छ : 

ताडलका नं. 14 डिज्ञापन करको सम्भाव्यता डिश्लेषण 

वववरण  
अनमुाडनत संख्र्ा 
०७७/०७८   

सम्भाव्र् रकम (रु) 

०७७/०७८   

प्रडत होडियङ बोिय १००  ३००००  

सवारीमा गररने ववज्ञापन ५०  ७५०  

जम्मा  ३०७५०  

 

सधुारका पक्षहरू 

 ववज्ञापन कर व्र्बस्थापन कार्यववडध तजुयमा गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने । 

 गाउँपाडलका  के्षत्रमा रहेका ववद्यमान ववज्ञापन सामग्री सम्बन्धी लगत संकलन गने । 

 सबै ववज्ञापनलाई करको दार्रामा आउने ववषर् सडुनश्चित गने साथै ववज्ञापन करको 
अनगुमनलाई प्रभावकारी बनाउने । 

 सावयजडनक जग्गा बाहेक डनजी घर र जग्गामा राश्चखएका ववज्ञापन सामग्रीमा समेत कर 
लगाउने गरी कानूनी व्र्बस्था गने ।  

३.३.२ गैरकर राजस्व 

क) बहाल डबटौरी शलु्क 

स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पाडलकाले आफ्नो के्षत्रडभत्र आफूले डनमायण, रेखदेख वा 
सञ्चालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचनाको उपर्ोग बापत बहाल 
डबटौरी शलु्क लगाउन पाउने व्र्वस्था गरेको छ । उक्त ऐनको आधारमा गाउँपाडलकाको आडथयक 
ऐनले अव्र्वश्चस्थत, भूडमहीन र सकुुम्बासी बसोवास भएका स्थानमा घरले चचेको जग्गा र सो 
जग्गामा डनमायण भएका घरमा अव्र्वश्चस्थत बसोवास व्र्वस्थापन शलु्कको रुपमा बहाल डबटौरी 
शलु्क लगाइने व्र्वस्था गरेको छ ।   

ताडलका नं. 15 बहाल डबटौरी शुल्क  डििरण 

वववरण दर रेट रु. 
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क) हाट बजार वा सरकारी 
जग्गामा पसल राखेमा  

२२०  

ख) गाउँ पाडलकाको क्षेत्रमा 
फेरीमा समान बेच्नेलाई वावषयक  

२०००  

 

हालको अवस्था र सम्भावना : हालको अवस्थामा दईु श्चशषयकमा मात्र दर डनधायरण गरेको भए पडन 
कुनै आम्दानी गररएको छैन र र्सको प्रवल सम्भावना देश्चखन्छ । 

सधुारका पक्षहरूाः 

 सावयजडनक, पती र ऐलानी जग्गा तथा त्र्स्ता जग्गामा बनेका घर, टहरा तथा अन्र् संरचना 
सम्बन्धी ववस्ततृ तथर्ांक संकलन गरर बहाल ववटौरी शलु्कको दार्रामा ल्र्ाउने । 

 जडमनको उपर्ोगको आधारमा शलु्क डनधायरण गने । 

 हाट बजारमा हनेु पसल तथा व्र्ापार सम्बन्धी आवार्क तथर्ांक तथा वववरण संकलन 
गने । 

 संकडलत वववरणका आधारमा पसलहरूको वगीकरण गरी हाट बजार ववटौरी शलु्कको दर 
डनधायरण गने र सोही आधारमा ठेक्का अंक कार्म गने । 

ख) पावकय ङ शलु्क  

आफ्नो क्षेत्रडभत्र सवारीलाई पावकय ङ सेवा उपलब्ध गराए बापत सेवा  शलु्क लगाउन सवकने कानूनी 
अडधकारको प्रर्ोग गदै डिलासैनी गाउँपाडलकाले डनम्न बमोश्चजमको दर डनधायरण गरेको अवस्था छ। 

ताडलका नं. 16 पार्कय ङ शुल्क डििरण 

ि.स. वववरण  दर  

१  मोटरसाइकल  ५०  

२  हलकुा सवारीसाधन  २००  

३  वास, ट्रक , वटप्पर  आर्द  ३००  

४  ह्याबी इकुप्मेंट  ५००  

 

हालको अवस्था:  

डिलासैनी गाउँपाडलकाले पावकय ङ सेवा शलु्क लाग ुगरर उठाउंदै आएको छ ।डिलासैनी गाउँपाडलकाले 
आ.व. २०७६/७७ मा रु १५००० संकलन भएको छ भने र आगामी आ.व. मा रु २५०००को 
अनमुान गररएको छ । 
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सम्भावनााः 

ववडभन्न चािपवयहरुमा लाग्ने मलेा तथा हाट बजारमा आउने सवारी साधनहरुको व्र्वश्चस्थत पावकिं गको 
व्र्वस्थापन गरर थप शलु्क संकलन गनय सक्ने सम्भावना छ । 

सुधुारका पक्षहरूाः 

 उपर्कु्त स्थानमा पावकिं ग स्थलको डनमायण गरर पावकिं ग सेवा उपलब्ध गराउने । 

 पावकिं ग शलु्क भकु्तानीको डबडध छनोट गरर कार्ायन्वर्न गने । 

 पावकिं गको शलु्क पावकय गं अवडधको आधारमा लगाउने ब्र्बस्था गने । 

ग) फोहोरमैला व्र्वस्थापन शलु्क  

हालको अवस्थााः  हालको अवस्थामा फोहरमैला व्र्वस्थापन सम्बश्चन्ध कुनै नीडत तथा डनर्महरुको 
डनमायण भएको छैन ।  

सम्भावनााः  

शहरीकरणको ववकास संगै फोहोर मैला व्र्वस्थापन गदै जानपुने देश्चखन्छ । तत्काल फोहोर मैला 
व्र्वस्थापन कार्यववडध डनमायण गरी व्र्वस्थापन शलु्क डनधायरण गनय सवकन्छ । 

घ) डसफाररस  तथा प्रमाश्चणत दस्तरु  

गाउँपाडलकाले घर जग्गा नामसारी डसफाररस,कृवषपश ुसमहुदताय नववकरण शलु्क, स्थार्ी बसोवास 
डसफाररस, नागररकता डसफाररस,नागररकता प्रडतडलवप डसफाररस,अंडगकृत नागररकता डसफाररस, 
आडथयक अवस्था कमजोर  वा ववपन्नता प्रमाश्चणत,  आडथयक अवस्था वडलर्ो वा सम्पन्नता  प्रमाश्चणत, 
ववद्यतु जिान डसफाररस, धारा जिान डसफाररस, श्चजववत रहेको डसफाररस, दवैु नाम गरेको व्र्श्चक्त 

एउटै हो भने्न डसफाररस/ फरक जन्मडमडत संशोधन डसफाररस,जग्गा मूल्र्ाङ्कन डसफाररस र प्रमाश्चणत, 
व्र्वसार् वन्द डसफाररस, व्र्वसार् सञ्चालन नभएको डसफाररस, व्र्ापार व्र्वसार् नभएको डसफाररस, 
कोट शलु्क डमनाहा डसफाररस, नावालक पररचर्पत्र डसफाररस, चौपार्ा सम्बन्धी 
डसफाररस,गाँउपाडलकामा दताय वा नववकरण भएका व्र्वसार् को डसफाररस,उद्योग ठाउँ सरी 
डसफाररस,ववद्यालर् ठाउँ सरी डसफाररस,आश्चन्तररक बसाइँसराई डसफाररस,व्र्श्चक्तगत वववरण 
डसफाररस,जग्गा दताय डसफाररस आर्द दस्तरु   जस्ता अन्र्  डसफाररस तथा प्रमाश्चणत दस्तरु कार्ायनर्न 
गदै आइरहेको छ । 
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हालको अवस्थााः 

डिलासैनी गाउँपाडलकाले डसफाररस तथा प्रमाश्चणत दस्तरु लाग ुगरर उठाउंदै आएको छ ।डिलासैनी 
गाउँपाडलकाले आ.व. २०७६/७७ मा रु ३५००००  संकलन भएको छ भने र आगामी आ.व. 
मा रु ४००००० को अनमुान गररएको छ ।  

सम्भावनााः 

ताडलका नं. 17 डसर्ाररस तथा प्रमाडणत दस्तुरको सम्भाव्यता डिशे्लषण 

प्रमाश्चणत तथा दस्तरुका प्रकारहरु अनमुाडनत संख्र्ा 
औसतदर 

सम्भाव्र् रकम (रु) 
 (वावषयक) 

डनवेदन तथा डसफारीस दस्तरु ८८२   २००  १७६४०० 

व्र्श्चक्तगत घटना दताय ववलम्ब दस्तरु २२०५  १००  २२०५०० 

प्रमाश्चणत दस्तरु २२०  १५० ३३०७५ 

अन्र् दस्तरु २२० १००  २२०००  

न्र्ावर्क दण्ि जररवाना र जफत ४४ २५०  ११०००  

प्रशासडनक दण्ि जररवाना २२  ५००  ११०००  

अन्र् ववववध आर्   १००००  

जम्मा   ४८३९७५ 

 

माडथको ताडलका अनसुार गाँउपाडलकाको कुल घरधरुी संख्र्ा ४४१०को आधारमा संख्र्ा डनधायरण 
गररएको छ जस अनसुार डनवेदन तथा डसफारीस दस्तरुमा २० प्रडतशत, व्र्श्चक्तगत घटना दताय 
ववलम्ब दस्तरुमा ५० प्रडतशत, प्रमाश्चणत दस्तरुमा ५ प्रडतसत, अन्र् दस्तरुमा ५ प्रडतशत, न्र्ावर्क 
दण्ि जररवाना र जफतमा १ प्रडतशत, प्रशासडनक दण्ि जररवानामा 0.५ प्रडतशत गररएको छ ।  

सधुारका पक्षहरूाः डसफाररस  तथा प्रमाश्चणत दस्तरुका सन्दभयमा डनम्नअनसुार सझुावहरु प्रस्ततु 
गररएको छाः 

१. अनलाइन ववडधमाफय त डसफाररस तथा प्रमाश्चणत दस्तरुको संकलन गने  व्र्वस्था गने । 

२. व्र्श्चक्तगत घटना दतायका लाडग अडभर्ान संचालन गने । 

३. डसफाररस गदाय शलु्क डतरे नडतरेको र्वकन गरेर मात्र डसफाररस गने । 

४. विाबाट संकडलत दस्तरुहरु श्चशषयक सवहतको वववरण तर्ार पने । 

५. विा कार्ायलर्को डबडलंग प्रणालीलाई पडन कम्र्टुर सफ्टवेर्रमा आधाररत बनाउने । 

६. गाउँपाडलका र विाको ववचमा कम्र्टुर प्रणालीवाट नेटववकिं ग गने । 
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ङ) पर्यटन स्थल प्रवशे शलु्क  

हालको अवस्थााः  

वतयमान अवस्थामा गाउँपाडलकाले पर्यटन स्थल प्रवेश शलु्क डनधायरण गरेको छैन । 

सम्भावनााः 

पहािी तथा दगुयम क्षेत्रमा मा अवश्चस्थत र्स गाउँपाडलकामा पर्यटन स्थल प्रवेश शलु्कको सम्भावना 
न्रू्न देश्चखएको छ। 

च) नक्शापास दस्तरु  

हालको अवस्था र सम्भावना: 

वतयमान अवस्थामा गाउँपाडलकाले नक्शापास दस्तरु डनधायरण गरेको छैन । 

सधुारका पक्षहरूाः  न्रू्नतम शलु्क डनधायरण गरर नक्सा पासलाई अडनवर्य गररन ुजरुरी छ । र्स 
वाट भोडलका र्दनमा दैवी प्रकोपको तथर्ाकं संकलन तथा क्षडतपूती प्रदान गनय सरल हनुेछ । 

छ ) डबिीबाट प्राप्त रकम (स्लेट, ढंुगा, डगट्टी, बालवुा तथा माटोजन्र् वस्त ुडबिी) 

हालको अवस्था:  

गाउँपाडलकाले हाल सम्म प्राकृडतक श्रोतको वविी (स्लेट, ढंुगा, डगट्टी, बालवुा तथा माटोजन्र् वस्त)ु 
बाट कुनै पडन रकम संकलन गरेको छैन । 

सम्भावना: 

गाउँपाडलकाको डसमानामा चमेडलर्ा नर्द रहेकोले स्लेट, ढंुगा, डगट्टी, बालवुा तथा माटोजन्र् वस्त ु
डबिीको लाडग तत्काल वातावरणीर् प्रभाव  मलु्र्ांकन गरर राजश्वको श्रोत बरृ्य गनय सक्ने सम्भावना 
देश्चखन्छ । 

सधुारका पक्षहरूाः  ढंुगा, डगट्टी, बालवुा वविीको सन्दभयमा डनम्नअनसुार सझुावहरु प्रस्ततु गररएको 
छाः  

१. वातावरणीर् प्रभाब मलु्र्ांकन गने । 

२. डबिीको दर डनधायरण गने । 

 

झ) सामदुावर्क वनको वन पैदावार डबिीबाट प्राप्त हनु ेआर्  

हालको अवस्थााः  
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र्स गाउँपाडलकामा रहेका सामदुावर्क वन तथा ती वनहरुबाट डबिी हनुे वन पैदावरको पररमाण 
सम्बन्धी तथर्ांक उपलब्ध नभएकाले आगामी आ.व.मा जम्मा रु. १लाख संकलन हनु सक्ने अनमुान 
गररएको छ । 

सधुारका पक्षहरूाः 

 गाउँपाडलकामा रहेका सामदुार्ीक वना तथा वन पैदावर सम्बन्धी अडभलेख संकलन गने । 

 सामदुार्ीक वन पैदावर डबिी तथा उपर्ोग सम्बन्धी वावषयक कार्यर्ोजना गाउँपाडलकाले 
स्वीकृत गने । 

 आर् संकलन सम्बन्धी प्रावधान आडथयक ऐनमा समावेश गने । 
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पररच्छेद - ४ 

आर् संकलनको संस्थागत क्षमता तथा संकलन अवस्था 
४.१ राजस्व पररचालन सम्बन्धी संस्थागत संरचना 
स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले राजस्व सम्बन्धी नीडत तथा कानूनको तजुयमा,  संशोधन,  

पररमाजयन र सोको पररपालनाका सम्बन्धमा आवार्क परामाशय प्रदान गनय स्थानीर् स्तरमा सात सदस्र् 
राजस्व परामशय सडमडतको व्र्वस्था गरेको भएता पडन र्स गाँउपाडलकामा ५ सदस्र् परामशयसडमडत 
गठन भएको छ । डिलासैनी गाउँपाडलकाको राजस्व परामशय सडमडतको संस्थागत संरचना देहाए 
बमोश्चजम रहेको छ  ।                                     

ताडलका नं. 18 डिलासैनी गाउँपाडलकाको राजस्ि परामशय सडमडत 

िसं नाम पद श्चजम्मेवारी 
१ श्री पावयती कुमारी भण्िारी (राना )  उपाध्र्क्ष संर्ोजक 

२ श्री पंख बहादरु शाह  डन.प्र.प्र. अडधकृत  सदस्र् 

३ श्री मान बहादरु बोहरा  गाँउ का.पा. सदस्र् सदस्र् 

४ श्री नरमा देवी जागरी  गाँउ का.पा. सदस्र् सदस्र् 

५   उ.वा. संघ प्रडतडनडध  सदस्र् 
६   व्र्ापार संघ प्रडतडनडध  सदस्र् 
७  श्री जर् महरा  राजश्व शाखा  सदस्र् सश्चचव 

 

आ.व. २०७७/७८  का लाडग स्वीकृत राजस्व सम्बन्धी नीडत तथा कार्यर्ोजनाहरूाः 
र्स गाउँपाडलकाले आडथयक वषय ०७७/०७८ को लाडग स्वीकृत गरेको राजश्व सम्बन्धी नीडतहरु 
डनम्न रहेका छन । 

 एकीकृत सम्पश्चि कर र व्र्वसार् कर र्सै आ.व.को शरुुदेश्चख लाग ुगररनेछ । करबाट 
संकडलत रकम सम्बश्चन्धत विाकै ववकास डनमायणमा खचय गने नीडत डलईनेछ । 

 आन्तररक आर्का नर्ाँ र स्थार्ी श्रोतहरुको खोजी गररने नीडत डलइनेछ । 

 गाउँपाडलकाको पंसेरा के्षत्र, गन्ना क्षेत्र, गोकुलेश्वर के्षत्र, धामीगाउँ के्षत्र र अन्र् सम्भाव्र् 
क्षेत्रलाई साप्तावहक वा डनश्चित बारहरुमा सब्जी मण्िी थोक बजार, हाटबजार, तरकारी वा 
अन्र् कृवष उत्पादन संकलन केन्रका रुपमा ववकास गरीकृवष  बजारलाई प्रवर्द्यन  गररनेछ। 

 गाउँ के्षत्र डभत्रका सावयजडनक जग्गाहरुको संरक्षणको लाडग ववशेष पहल गररनेछ । 
ऐलानी/प्रडतयजग्गाको लगत डलई संरक्षणको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ र उक्त जग्गाको 
उपर्ोग गरी आर् आजयनको रुपमा पररणत गने र्ोजना र कार्यिमहरु बनाई कार्ायन्वर्न 
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गररनेछ । साथै सरकारी जग्गाहरुको समेत लगत डलई व्र्वश्चस्थत गररनेछ । सावयजडनक 
जग्गामा बनेका घर, भवन, सटर, टहरा, घमु्तीहरुलाई गाउँपाडलकाको दार्रामा ल्र्ाईने नीडत 
डलईनेछ। 

 गाउँपाडलकाको सबै ववषर्, के्षत्र र माध्र्महरुलाई एकीकृत रुप सावयजडनकीकरणका लाडग 
एक अनलाइन पाटयलको डनमाणय गरर प्रर्ोगमा ल्र्ाईने छ। 

 गाउँ कार्यपाडलका कार्ायलर्मा सबै नागररकहरुले स्पि देख्न र पढ्न सक्ने गरी नागररक 
बिापत्र राश्चखनेछ । 

 सेवा प्रवाहमा जवाफदेवहता, पारदश्चशयता सशुासन कार्म गररनेछ र्सका लाडग रेडिर्ो, 
पडत्रका, अनलाईन र मोवाइल एप्स माफय त सूचना प्रवाहमा जोि र्दइनेछ ,डनर्डमत 
सावयजडनक सनुवुाईको व्र्बस्था गररनेछ । 

 कमयचारीहरुको क्षमता ववकासका लाडग ववडभन्न ताडलम, गोष्ठी, ररफे्रसमेन्ट, भ्रमण तथा उच्च 
अध्र्र्नको व्र्वस्था गने नीडत डलइनेछ । 

 न्र्ावर्क सडमडत माफय त वववादहरुको व्र्वस्थापन र मलेडमलाप सम्बन्धी कार्यहरु संचालन 
गरी डछटो छररतो र सलुभ न्र्ार् प्रणालीको ववकास गदै असहार्लाई डनशलु्क न्र्ार् 
प्रदान गने व्र्वस्था डमलाइनेछ । 

 

 

४.२ गाउँपाडलकाको आर् संकलनको संस्थागत व्र्वस्था   

डिलासैनी गाउँपाडलकाको कर तथा शलु्क संकलन सम्बश्चन्ध कार्यववडध अनसुार कर तथा शलु्क 
र्स प्रकार तोकेको छ ववगत आर् वववरण देहार् अनरुुप वृवर्द् दर अनरुुप आगामी आ.व को 
आर् अनमुान गररदै राजश्व प्रके्षपण गररएको छ । 

ताडलका नं. 19 गाउँपाडलकाले डनधायरण गरेका  राजस्िका दरहरु 

ि.स
 += 

 राजश्वका क्षते्रहरु  प्रस्ताववत दर रु  

१  सम्पश्चि कर  मलु्र्ांवकत रकमको .०२५ 
प्रडतशत  

२  घर बाहल कर बहाल आर् रकमको १० 
प्रडतशत  

३  गर जग्गा रश्चजिेशन शलु्क  प्रदेश सरकारको आडथयक ऐन 
बमोश्चजम  
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४  सवारी साधन कर (टाँगा,ररक्सा,अटो ररक्सा र 
ई ररक्सा दताय तथा नववकरणमा वावषयक 
शलु्क)  

२०००  

५  भूडमकर (मालपोत)  जग्गाको वगय  न्रू्नतम ५ 
रोपनी सम्म 

रु.= 

थपप्रती रोपनी 
रु.  

 खेत  पाखो  खेत  पाखो  
अबब्ल  २५  २०  ६  ४.५  
दोर्म  २०  १५  ५  ३.५  
सीम १५  १०  ४  २.५  
चाहार १०  ५  ३  १.५  

६  मनोरन्जन कर  प्रडत सांडगडतक महोत्सव प्रदेश आडथयक ऐन अनरुुप हनेु 

 

 
प्रडत खेलकुद चखाय आर्द  

७  ववज्ञापन कर  प्रडत होडिंग बोिय  ३००  
गािीमा गररने ववज्ञापन  १५०  

८  व्र्वसार् कर  व्र्वसार् दताय तथा 
नववकरण  

वावषयक पंूजीगत लगानीको १ 
प्रडतशत  

९  बहाल ववटौरी कर  हाट बजारमा सरकारी 
जग्गामा पसल राखेमा  

२२०  

गाउँपाडलका के्षत्रमा 
फेरीमा समान बेच्नेलाई 
वावषयक कर  

२०००  

१०  पारवकंग शलु्क  मोटरसाइकल  ५०  
हलकुा सवारी साधन  २००  
बस, ट्रक, वटपर आर्द  ३००  
हेभी इक्र्पुमने्ट  ५००  

११   जडिबटुी, कवािी 
र जीवजन्त ुकर 

गाउँपाडलकाबाट घर 
पालवुा जनावरको 
डनकासीमा  

प्रडत भैंसी राँगा ५००  
प्रडत खडस बाख्रा १००  

 चमडेलर्ा नदीमा माछा माने 
दर डछमेकीगा.पा. न.पा. सँग 
समन्वर् गरी कार्यपाडलकाले 

डनणयर् गरे बमोश्चजम हनु 
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िीबटुी , खोटो, आर्द 
प्रडत श्चक्वन्टल डनकासीमा   

 डबिीमलु्र्को ०.५ प्रडतशत 

कवािी कर प्रडत 
श्चक्वन्टल  डनकासीमा  

२०  

!@ प्राकृडतक श्रोत कर    प्रदेश सरकारको आडथयक ऐन 
बमोश्चजम 

!# सेवा शलु्क दस्तरु  घर जग्गा नामसारी 
डसफाररस  

२२०  

कृवषपश ुसमहुदताय 
नववकरण शलु्क  

१००  

मोही लगत कट्टा 
डसफाररस 

११०  

घर कार्म डसफाररस १५०  
छात्र बशृ्चि डसफाररस  डनशूल्क 

ववपन्न ववद्याथी छात्रबृश्चि 
डसफाररस 

डनशूल्क  

अपांगता डसफाररस डनशूल्क  
कक्षा ८ को प्रमाणपत्र 
प्रडतडलवप दस्तरु 

१५०  

अस्थार्ी बसोवास 
डसफाररस 

२००  

स्थार्ी वसोवास 
डसफाररस 

२००  

नागररकता डसफाररस १५०  
नागररकता र प्रडतडलवप 
डसफाररस 

 

अंडगकृत नागररकता 
डसफाररस 

१५०० 

आडथयक अवस्था कमजोर  
वा ववपन्नता प्रमाश्चणत 

डनशूल्क  

आडथयक अवस्था वडलर्ो 
वा सम्पन्नता  प्रमाश्चणत 

२०००  

ववद्यतु जिान डसफाररस १५०  
धारा जिान डसफाररस १००  
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श्चजववत रहेको डसफाररस १५०  
 दवैु नाम गरेको व्र्श्चक्त 
एउटै हो भने्न डसफाररस÷ 

फरक जन्मडमडत 
संशोधन डसफाररस 

२००  

जग्गा मूल्र्ाङ्कन 
डसफाररस र प्रमाश्चणत 

५००  

व्र्वसार् बन्द डसफाररस १५०  
व्र्वसार् सञ्चालन 
नभएको डसफाररस 

१५०  

व्र्ापार व्र्वसार् 
नभएको डसफाररस 

१५०  

कोट फी डमनाहा 
डसफाररस 

डनशूल्क  

नावालक पररचर्पत्र 
डसफाररस 

                      
१००  

 चौपार्ा सम्बन्धी 
डसफाररस 

१५०  

 गाँउपाडलकामा दताय वा 
नववकरण भएका 
व्र्वसार् को डसफाररस 

डनशूल्क  

 उद्योग ठाउँ सरी 
डसफाररस 

१५००  

 ववद्यालर् ठाउँ सरी 
डसफाररस 

८००  

 आश्चन्तररक बसाइँसराई 
डसफाररस 

१५०  

 व्र्श्चक्तगत वववरण 
डसफाररस 

१५०  

जग्गा दताय डसफाररस २५०  
संरक्षक डसफाररस 
(व्र्श्चक्तगत) 

१५०  

संरक्षक डसफाररस 
(संस्थागत) 

२००  
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 नेपाल सरकारको 
नाममा बाटो कार्म 
डसफाररस 

डनशूल्क  

श्चजववत संगको नाता 
प्रमाश्चणत 

१५०  

मतृक संगको नाता 
प्रमाश्चणत 

१५०  

कोठाखोल्ने कार्य÷ 

रोहवरमा वस्ने कार्य 
२००  

डनशलु्क वा सशलु्क 
स्वास्थर् उपचार 
डसफाररस 

डनशलु्क  

अन्र् कार्ायलर्को 
मागअनसुार वववरण 
खलुाइ पठाउने कार्य 

डनशलु्क  

संस्था दताय वा डसफाररस ३००  
घरबाटो प्रमाश्चणत २५०  
चार वकल्ला प्रमाश्चणत २५०  
जन्मडमडत प्रमाश्चणत  १५०  
वववाह प्रमाश्चणत २००  
कागज मन्जरुीनामा 
प्रमाश्चणत 

१५०  

हकवाला वा हकदार 
प्रमाश्चणत  

१५०  

अवववावहत प्रमाश्चणत १५०  
जग्गा रेखाङ्कनको कार्य 
वा सो कार्यमा रोहवर 

२५०  

जग्गाधनी पूजाय हराएको 
डसफाररस 

२००  

पूजायमा घर कार्म गने 
डसफाररस 

२५०  

अंग्रजेी डसफाररस तथा 
प्रमाश्चणत 

२५०  

डमलापत्र कागज ५००  
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रुख कटान डसफाररस १२००  
उजरुी दताय ३००  
जन्मदताय ५०  
मतृ्र् ुदताय ५०  
वसाई सराई आउने÷जाने 
दताय 

५०  

पक्का घरको सजयडमन 
वापत 

डनशूल्क  

अन्र् सवै प्रर्ोजनको 
सजयडमन वापत 

डनशलु्क  

अचल सम्पश्चि मूल्र्ाकंन २५००  
रकम कलम उढाई र्दए 
वापत 

५ प्रडतशत  

सम्वन्ध ववच्छेद दताय पंजीकरण सम्बश्चन्ध काननु 
बमोश्चजम  

वववाह दताय ५०  
व्र्श्चक्तगत घटना दताय 
प्रडतडलवप 

१००  

उल्लेश्चखत बाहेक अन्र्  

डसफाररस (संस्थागत) २५०  
डसफाररस (व्र्श्चक्तगत) १५०  
प्रमाश्चणत (संस्थागत) ३५०  
प्रमाश्चणत (व्र्श्चक्तगत) १५०  
संशोधन २५० 

 

 

कागजात वप्रश्चन्टंग दस्तरु 
प्रडत पषृ्ठ १०  

 

 

कागजात फोटोकपी 
दस्तरु प्रडत पषृ्ठ ५  

 

 

स्वास्थर् प्रर्ोगशाला जाँच 
शलु्क 

श्चजल्ला जनस्वास्थर् कार्ायलर्ले 
डनधायरण गरे बमोश्चजम 

 

 कमयचारी आवेदन दस्तरु 
लोक सेवा आर्ोगले डनधायरण गरे 
बमोश्चजम  

 

  राजपत्र वविी शलु्क 

राजपत्र सम्बन्धी कार्यववडध 
बमोश्चजम हनेु  
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 बोलपत्र डबिी शलु्क  
सावयजडनक खरीद ऐन २०६३ 

बमोश्चजम 

श्रोत: डिलासैनी गाउँपाडलका आडथयक ऎन 2077  

४.३ गाउँपाडलकाको आर् पररचालनको अवस्था  

गाउँपाडलकाले चाल ुआ.व. २०७५।७६ देश्चख सम्पश्चि कर कार्ायन्वर्न सरुु गरेको छ । कवािी, 
जीवजन्त,ु जिीबटुी, पर्यटन शलु्क बाहेक स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनले अश्चख्तर्ारी प्रदान गरेका 
अन्र् प्रार्ाः सबै शीषयकमा गाउँपाडलकाले कर संकलन गदै आएको छ ।आ.व. २०७३।७४ को 
तलुनामा आ.व. २०७४।७५ मा कुल आन्तररक आर्मा २४ प्रडतशतले ववृर्द् भएको देश्चखन्छ। 
राजस्व बाँिफाँिबाट प्राप्त हनुे आर् उक्त अवडधमा ९४ प्रडतशतले घटेको देश्चखन्छ । श्रोत बाँिफाँि 
बापत प्राप्त हनेु रकम पडछल्लो आ.व.मा प्राप्त नभएकाले घटेको देश्चखन्छ।र्स्तै अनदुानतफय को 
रकम २१४ प्रडतशतले बढेको देश्चखन्छ भने समग्रमा उक्त दईु वषयमा गाउँपाडलकाको आर् १२२ 
प्रडतशतले ववृर्द् भएको पाइन्छ। 

डिलासैनी गाँउपाडलकाले आगामी आडथयक वषयका लाडग अनमुाडनत कर तथा गैर कर राजस्व 
संकलनको अवस्था: 

ताडलका नं. 20 डिलासैनी गाउँपाडलकाको राजस्ि संकलनको अिस्था 

डस.नं. राजस्वका क्षते्रहरु गत आ.व. 
को अनमुाडनत 
रकम 

गत आ.व. को 
र्थाथय रकम  

आगामी आडथयक 
वषयको अनमुान 

कैवफर्त 

१  सम्पश्चि कर ६००००  ६५०००  ७५०००   

२  घर बहाल कर १५०००  २००००  ३५०००   

३  घर जग्गा रश्चजिेशन 
शलु्क 

० 
   

४  सवारी साधन 
कर(टागँा, ररक्सा, अटो 
ररक्सा र ई ररक्साको 
दताय र नववकरणमा 
वावषयक शलु्क 

०     

५  भडुमकर(मालपोत) ३८०००० ४००००० ६५०००० 
 

६  मनोरिन कर ० २००० ५०००० 
 

७  ववज्ञापन कर ०     

८  व्र्वसार् कर ५५०००  ११०००० १३०००० 
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९  बहाल डबटौरी शलु्क  ० 
   

१०  पावकय ङ शलु्क  १५००० २०००० २५००० 
 

११  जीिबटुी, कवािी र 
जीवजन्त ुकर 

० ३०००० ३५०००० 
 

१२  प्राकृडतक श्रोत कर ० 
 २०००० 

 

१३  सेवा शलु्क दस्तरु ३५०००० ४००००० ७००००० 
 

जम्मा  ८७५००० १०४७००० १६७५००० 
 

 

 

डिलासैनी गाउँ पाडलकाको राजश्व संकलनको अवस्था 
 

गाउँपाडलकाको ववगत दईु वषयको कुल आर् संरचना हेदाय आ.व. २०७६।0७७ को कुल आर्मा       

लेख्न ुपने प्रडतशत र्ोगदान रहेकोमा  आ.व. २०७७/०७८ आन्तररक आर्को वहस्सा २ प्रडतशत, 
राजस्व बाँिफाँिबाट घटेर १३ प्रडतशत र बाह्यस्रोतबाट ८५ प्रडतशत रहेको देश्चखन्छ । 
गाउँपाडलकाको कुल आर्मा बाह्य स्रोतको वहस्सा सबैभन्दा धेरै रहेको देश्चखन्छ । र्स सम्बन्धी 
थप वववरण देहार् अनसुार रहेको छ  

ताडलका नं. 21 डिलासैनी गाउँपाडलकाको कूल आर् संरचना(हजारमा) 

आर् स्रोत २०७६/७७ प्रडतशत २०७७/७८ प्रडतशत 

आन्तरीक आर् (रु.) ९१०० २ ९६७५ २  

राजश्व बाँिफाँि (रु.) ७५२०० १६ ७४५७३  १३  

बाह्यस्रोत (रु.) ३७९९६२  ८२  ४७९७७५  ८५ 

जम्मा ४६४२६२  १००  ५६४०२३  १००  

 

८७५००० १०४७०००
१६७५०००

गत आ.व.को अनुमाननत गत आ.व.को यथाथथ आगामी आर्थथक वर्थको अनुमाननत 

डिलासैनी गाउँपाललकाको राजस्व संकलनको 
अवस्था
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४.४ राजस्व पररचालनमा रहेका सवालहरू 

क. आन्तररक आर् पररचालन सम्बन्धी नीडतगत र कानूनी व्र्बस्था  

गाउँपाडलकामा हालसम्म अत्र्न्त न्रू्न जनशश्चक्तका कारणले राजस्व प्रशासन प्रभावकारी हनु सकेको 
डथएन । हाल सवै विामा सश्चचव तथा गाउँपाडलकामा पडन कमयचारीहरूको व्र्वस्थापन भएकाले 
राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यको थालनी गाउँपाडलकाले गररसकेको छ । र्सको 
लाडग जनशश्चक्त व्र्वस्थापन, राजस्व शाखाको संस्थागत ववकास, राजस्व सम्वन्धी कार्यर्ोजना तजुयमा, 
मालपोतको लगत अद्यावडधकरण, करदाताहरूको पवहचान र लगत अडभलेखीकरण, कर तथा गैर 
करका स्रोतहरूको पवहचान आर्द कार्यहरू हनुक। र्सैगरी र्हाँ राजस्वको महत्वपूणय स्रोत कृवष, 
घरेल ुउधोग, वन, लगार्तका क्षेत्रलाई प्रथाडमकता र्दइएको हनुाने त्र्स के्षत्रको क्षमता ववकास, 

ववस्तार र प्रवर्द्यन गनुयपने र्ोजना रहेकोछ । 

विाबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह र राजस्व संकलन कार्य संचालन गनुयका साथै विा कार्ायलर् भन्दा 
टाढाका वस्तीहरूमा डनर्डमत रूपमा घशु्चम्त श्चशववर सञ्चालन गनुयपने हनु्छ ।गाउँपाडलका तथा विा 
कार्ायलर्का राजस्व प्रशासनसँग सम्बश्चन्धत कमयचारीहरूलाई आर्का शीषयक, प्रववडधको प्रर्ोगमाफय त 
राजस्वका ववववध पक्षहरूको अडभलेखीकरण लगार्तका ववषर्मा अडभमखुीकरण आवार्क हनु्छ। 
राजस्व परामशय सडमडतको भूडमकालाई अझ सशक्तीकरण गरी राजस्व अनगुमन तथा लक्ष्र् प्राडप्तका 
लाडग श्चजम्मेवारी डनधायरण, आवार्क डनदेशन एवं डनणयर् गनय जरुरी देश्चखन्छ । 

ख. संगठन संरचना र जनशश्चक्त व्र्बस्थापन 

गाउँपाडलकामा राजस्व शाखा भएता पडन राजस्व हेने कमयचारीको अभाव देश्चखएको छ । हाल 
आन्तररक लेखा डनर्न्त्रकलाई नै राजस्व शाखा को श्चजम्मेवारी तोवकएको छ भने कमयचारी नर्ाँ 
भएका कारण तत्काल क्षमता ववकास ताडलमको आवार्क देश्चखन्छ । 

 

ग. सूचना तथा तथर्ाकं प्रणाली र सूचना प्रववडध  

गाउँपाडलकामा सम्पश्चि कर, भडूम कर (मालपोत), व्र्वसार् कर तथा अन्र् कर र गैरकर बझुाउने 
करदाताको संख्र्ा के कडत छ भने्न वास्तववक तथर्ांक छैन । एकाडतर डबडलङ पर्द्डतलाई पूणयरुपमा 
कम्प्र्टुरमा आधाररत बनाउनपुने देश्चखन्छ भने अकायडतर सबै करदाताको लगत संकलन गनुयपने 
आवार्कता रहेको छ । पूणयरुपमा कम्प्र्टुरमा आधाररत डबडलङ गने पररपाटी भए मात्र कुन 
शीषयकमा कर डतने कडत करदाता छनक भने्न र्कीनका  साथ तरुुन्त भन्न सवकने श्चस्थडत रहन्छ र 
करदाताको लगत संकलन पिात करको दार्रामा आउन बाँकी करदाताको संख्र्ाका बारेमा पडन 
आकँलन गनय सवकन्छ । 
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ङ. समन्वर् संर्न्त्रको प्रभावकाररता  

राजस्व पररचालन सम्बन्धी नीडत डनमायण, शलु्क तथा दस्तरुको दर डनधायरण, राजस्व संकलन ववडध 
डनधायरण जस्ता कार्यमा सम्बश्चन्धत आन्तररक तथा बाह्य डनकार्हरूसँग प्रभावकारी समन्वर्को खाँचो 
देश्चखन्छ । र्सका लाडग राजस्वका आधार डनधायरण तथा दरहरूमा पररमाजयनका लाडग राजस्व 
परामशय सडमडतको भडूमकालाई प्रभावकारी बनाउन आवार्क हनु्छ । आर् संकलनमा विा 
सडमडतको भडूमकालाई स्पि व्र्ाख्र्ा गरी विा र राजस्व शाखाबीच डनरन्तर समन्वर्को खाँचो 
देश्चखन्छ । त्र्सैगरी रोर्ल्टी लगार्तका राजस्व बाँिफाँि सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग, सवारी 
साधन कर तथा घरजग्गा रविेशन दस्तरुको बाँिफँटका लाडग प्रदेश सरकारसँग र ववगत बषयहरुको 
राजस्व बाँिफाँटका लाडग श्चजल्ला समन्वर् सडमडतसँग पर्ायप्त समन्वर् कार्म नहुँदा ती डनकार्बाट 
नगरपाडलकामा प्राप्त हनेु स्रोत डनर्डमत रुपमा प्राप्त हनु सकेको देश्चखदैन । 
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च. आन्तररक डनर्न्त्रण र जवाफदेवहता 

आर् संकलन अवस्थाको अनगुमन गरी राजस्व चहुावट भएको पाइएमा त्र्सलाई डनर्न्त्रण गनय 
तत्काल आवार्क कार्य गनुय पदयछ । गाउँपाडलकाले आर् व्र्र्को वववरण आवडधक रूपमा प्रकाशमा 
ल्र्ाउन,ु करदातासँग डनन्तर संवाद गनुय, सूचना प्रववडध तथा सामाश्चजक डमडिर्ा माफय तक राजस्व र खचयको 
वववरणबारे जनता तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउन ुर्स र्दशातफय को केही सकारात्मक प्रसासहरू 

हनु सक्दछनक। 
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पररच्छेद - ५ 

राजश्व सधुार कार्यर्ोजना 
 

५.१ राजस्व सधुार कार्यर्ोजना  
राजश्व सधुार कार्यर्ोजनाको मखु्र् उयेार् स्थानीर् तहको राजश्व पररचालनमा सधुार ल्र्ाउनको 
लाडग र्ोजनाबर्द् रुपमा कार्य संचालन गनुय हो । स्थानीर् तहको राजश्व प्रके्षपण गरी सोको 
आधारमा वजेट तर्ार गने तथा राजश्व परामशय सडमडतको डसफाररशमा राजश्वका दररेट डनधायरण 
गने कार्यमा राजश्व सधुार कार्यर्ोजनाले सहर्ोग गदयछ । 

गाउँपाडलकाकाको राजस्व पररचालनमा के कस्ता समस्र्ा छनक र सधुारका लाडग के कस्ता 
कृर्ाकलाहरु सञ्चालन गनय आवार्क छ भने्न ववषर्मा डनवायश्चचत जनप्रडतडनडध र सो कार्यमा संलग्न 
जनशश्चक्त नै सबैभन्दा बढी जानकार हनु सक्दछनक । त्र्सबाहेक र्सका सरोकारवालाहरुको भोगाई 
पडन आफैमा महत्वपूणय माडनन्छ । र्स कार्यका लाडग बाह्य परामशयदाताको भमूीका उनीहरुलाई 
समस्र्ा पवहचान गरी समाधानका सही उपार् पवहल्र्ाउने कुरामा सहजीकरण गने सम्मको 
हनु्छ।तसथय र्ो कार्यर्ोजना तजुयमा गदाय पडन र्सै अवधारणा अनरुुप सहभाडगतामूलक कार्यशालाको 
आर्ोजना गररएको डथर्ो । कार्यशालाका सहभागीहरूलाई चार वटा समूहमा ववभाजन गरी गररएको 
समूह कार्य र त्र्स उपर प्लेनरीमा भएको छलफलका आधारमा तर् भएका ववषर्बस्तलुाई 
परामशयदाताबाट  संकडलत अन्र् सूचना तथा ववश्लषेणबाट आएका नडतजाहरूलाई समेत समावेश 
गरी राजस्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनाका विर्ाकलापहरूलाई बहृतक 
रुपमा डनम्न तीन क्षेत्रमा ववभाजन गररएको छाः  

क. कर राजस्व सधुार र्ोजना 
ख. गैरकर राजस्व सधुार र्ोजना 
ग. राजस्व प्रशासन सधुार र्ोजना  
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क. कर राजस्व सधुार र्ोजना 

ताडलका नं. 22 कर राजस्ि सूधार कार्यर्ोजना 

ि.सं 
करराजस्वको 
श्चशषयक 

सधुारकालाडग गनुयपने कार्यहरु समर्ावडध श्चजम्मेवारी 

१ 
भमूीकर 

(मालपोत) 

 मालपोत कार्ायलर्बाट 
जग्गाको अडभलेखप्राप्त 
गनय 

 विागत रुपमा सम्पूणय 
जग्गाको अडभलेखराख्न ेर 
डनर्डमत अद्यावडधक गने 

  जग्गाको पनुवगीकरण 
गरी मूल्र्ांकनलाई 
वैज्ञाडनक बनाउने 

आ.ब. 
२०७८/०८९ देश्चख 
डनरंतर  

राजस्व शाखा  

२ सम्पश्चिकर 

 सम्भाव्र् सम्पश्चि करदाता 
सबैको वववरण संकलन 
गरी अद्यावडधक गने 

 सम्पश्चि कर सम्बन्धी 
फाराम अनलाइन 
प्रववडधबाट भने व्र्वस्था 
गने 

 सम्पश्चि कर सम्बन्धी 
जनचेतना श्चशववर 
सञ्चालन गने 

आ.बा. 
२०७८/०८९ देश्चख 
डनरंतर 

सूचना प्राडबडधक शाखा  

३   सवारी कर  

 दताय तथा नववकरण 
कार्यववडध बनाउने 

 भािा डनधायरण गने  

 नम्बर कार्म गने  

आ.बा. 
२०७८/०८९ देश्चख 
डनरंतर 

कार्यपाडलका  

 ४ 
 घरजग्गा 
बहाल कर 

 घर बहाल कारलाई 
प्रगडतशील प्रणालीमा 
डनधायरण गने  

 घर नम्बर लाग ुगने   

आ.बा. 
२०७८/०८९ देश्चख 
डनरंतर 

सूचना प्रववडध शाखा, 
आडथयक प्रशासन शाखा 
र विा कार्ायलर्हरु 



50 
 

 ५  व्र्वसार्कर  

 नर्ाँ दताय तथा 
नवीकरणका लाडग 
श्चशववर सञ्चालन गने 

 सम्भाव्र् व्र्वसार् 
करदाता सबैको वववरण 
संकलन गरी डनर्डमत 
अद्यावडधक गने 

 अनलाइन प्रववडधबाट 
व्र्वसार् दताय अडभलेख 
राख्न े

 

आ.बा. 
२०७८/०८९ देश्चख 
डनरंतर 

आडथयक ववकास शाखा 
र सूचना प्रववडध शाखा   

६ 

जिीवटुी, 
कवािी र 
जीवजन्त ुकर 

 ठेक्का प्रणाली लाग ुगने 

 संकलन केन्रको स्थापना 
गने  

आ.बा. 
२०७८/०८९ देश्चख 
डनरंतर 

आडथयक प्रशासन शाखा  

७    ववज्ञापन कर  

 कार्यववडध डनमायण गने  

 सम्भाव्र्ता अध्र्ार्न गने  

 अनगुमन प्रभावकारी 
बनाउने  

आ.बा. 
२०७८/०८९ देश्चख 
डनरंतर 

गाउँ कार्यपाडलका र 
राजस्व परामशय सडमडत   

 

ख. गैरकर राजस्व सधुार र्ोजना 

गैरकर राजस्वको के्षत्रमा आवार्क सधुारका लाडग डनम्नानसुारका कृर्ाकलापहरु प्रस्ताव गररएको 
छाः 

ताडलका नं. 23 गैरकर राजस्ि सूधार कार्यर्ोजना 

ि.सं 

गैरकर 
राजस्वका 
श्चशषयक 

सधुारकालाडग गनुयपने कार्यहरु समर्ावडध श्चजम्मेवारी 

१ 

ढंुगा, डगट्टी, 
बालवुा, जराजरुी,  
आर्द प्राकृडतक 
वस्तकुो डबिी 

 सम्भाव्र् क्षेत्रहरुको प्रारश्चम्भक 
वातावरणीर् परीक्षण गने, 

 प्रारश्चम्भक वातावरणीर् 
परीक्षणका अडतररक्त आवार्क 
भए वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ांकन समेत गने,  

 डबिीको दर डनधायरण गने, 

२०७९ जेष्ठ 
मसान्त सम्म 

वातवरण एवम 
राजस्व शाखा  
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 वावषयक ठेक्का लगाउने, 
 आडथयक ऎन डबपररत जाने 

ठेकेदारलाई कारवाही गने   

 २   वन पैदावर  

 सामदुावर्क वन तथा 
वनपैदावार डबिीसम्बन्धी 
तथर्ांक संकलन र डनर्डमत 
अद्यावडधक गने, 

 सामुदाडर्क िनको िन पैदािार 
डबक्रीिापत प्राप्त हुन ेरकमको 
दश प्रडतशत रकमको कार्यक्रम 

डस्िकृत गरी कार्यक्रम सञ्चालन  गनय 

लगाउने   

२०७८-०७९ 
देश्चख 

कार्य पाडलका तथा 
राजस्व शाखा  

 ३  
नक्सा पास 
दस्तरु 

 भवन डनमायण आचार संवहता 
तर्ार पने, 

 आडथयक ऎन संशोधन गने  

 

२०७८-०७९ 
देश्चख 

गाँउ कार्यपाडलका  

४  

बहाल ववटौरी 
शलु्क 

 प्रडतजग्गाको लगत संकलन 
गने, 

 प्रडतजग्गामा बनेका घर 
टहराहरुबाट बहाल डबटौरी 
शलु्क  असलु गने 

२०७८-०७९ 
देश्चख 

सम्बश्चन्धत विा 
कार्ायलर्  

५  पावकिं ग शलु्क  

 पावकिं ङका लाडग उपर्कु्त 
सावयजडनक जग्गा पवहचान गने, 

 प्राथडमकताका आधारमा पावकय ङ 
स्थलहरुको डिजाइन र डनमायण 
गदै जाने,  

 डनमायणमा भएका पावकय ङ 
स्थलमा पावकय ङ, 

 शलु्क असलुी ववडध तर् गने र 
तर् भएको ववडधअनसुार पावकय ङ 
शलु्क असलुी गने 

 

२०७८-०७९ 
देश्चख 

गाउँ कार्यपाडलका  

 ६  
 फोहरमैला 
व्र्वस्थापन 

डनश्चज सावयजडनक मोिेलमा कार्यववडध 
डनमायण गने  

२०७८-०७९ 
देश्चख 

गाउँ कार्यपाडलका 
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 ७ 

 सेवाशलु्क तथा 
डसफाररश 
प्रमाश्चणत दस्तरु 

 सेवा शलु्क डलन सवकने क्षेत्रहरु 
(अडतडथगृह, सभाहल, औद्योडगक 
क्षेत्र, बसपाकय ,हाटबजार तथा 
सावयजडनक जग्गाको डलज, कृवष 
उपज संकलन केन्र, कोल्ि 
स्टोर) आर्दको पवहचान गने, 

  पवहचान भएका आर्ोजनामध्रे् 
स्वलगानीमा सञ्चालन गने 
आर्ोजनाहरुको संभाव्र्ता 
अध्र्र्न गने, 

 सावयजडनक डनजी साझेदारीमा 
सम्पन्न गनय सवकने आर्ोजना 
छनौट गरी कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा 
अश्चघ बढाउने, 

 गाउँपाडलकाले उपलब्ध 
गराउने सेवा शलु्ककोदरमा 
समसामवर्क पररमाजयन गने  

२०७८-०७९ 
देश्चख 

र्ोजना शाखा, राजस्व 
परामशय सडमडत र 
गाउँ कार्यपाडलका  

८ 
व्र्श्चक्तगत घटना 
दताय शलु्क 

 समर्मा व्र्डतगत घटना दताय 
गनयका लाडग जागरण अडभर्ान 
संचालन गने्न, 

 समर्मा व्र्डतगत घटना दताय 
नगरेमा उच्च शलु्क डलने 
कर्यववबी डनमायण गने  

२०७८-०७९ 
देश्चख 

गाउँकार्यपाडलका  

 ९  

 दताय, अनमुडत 
तथा नववकरण 
दस्तरु 

 लगानीका आधारमा व्र्बसार् 
दताय तथा  नवीकरण शलु्क 
डनधायरण गने, 

 उधोघरुलाई साना, मझौला 
तथा ठुला गरर ववभाजन गने  

२०७८-०७९ 
देश्चख 

राजस्व परामशय 
सडमडत, 
गाउँकार्यपाडलका  

 

ग. राजस्व प्रशासन सधुार र्ोजना 

समग्र राजस्व पररचालनलाई प्रभावकारी बनाउन राजस्व प्रशासनको के्षत्रमा गररन ुपने सधुारका 
लाडग देहार् बमोश्चजमका कृर्ाकलापहरु प्रस्ताव गररएको छाः 
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ताडलका नं. 24 राजस्ि प्रशासन सुधार कार्यर्ोजना 

ि.सं. 
राजस्वप्रशासन सधुारका लाडग गनुयपने 
कार्यहरु 

समर्ावडध श्चजम्मेवारी 

काननुी तथा 
नीडतगत 
व्र्वस्था  

 

 आडथयक ऐन पनुरावलोकन गरी 
पररमाजयन गने हालको राजस्व 
अडधकारका सम्भाव्र् श्चशषयकहरु 
अनसुार श्चशषयक हेरफेर गने 
व्र्वहाररक नदेश्चखएका, लाग ु
नहनेु तथा संघीर् काननुसँग 
बाश्चझने प्रावधानहरुलाई 
हटाउने। 

 राजस्व असलुीको व्र्वस्थासंगै 
दण्ि, सजार् तथा परुस्कारको 
व्र्वस्था पडन उल्लेख गने । 

 व्र्वसार् कर सम्बश्चन्ध 
कार्यडबडध २०७७ लाई पूणय 
रुपमा लाग ुगने  

 प्रगडतशील करको दर, मूल्र् र 
महत्वको आाधारमा करको 
डनधायरण, समर्ानकूुल करको 
दरमा पररमाजयन गन 

आ.ब.२०७८ 
साउन देश्चख 
डनरन्तर  

 

राजस्व शाखा, 
राजस्व परामशय 
सडमडत, 
गाउँकार्यपाडलका  

सागंठडनक 
स्वरुप 

राजस्व सम्बन्धी कामको चाप र 
आवार्कता अनसुार विा कार्ायलर् 
देश्चख गाऊँ कार्यपाडलकाको कार्ायलर् 
सम्म O & M Survey गरी कमयचारी को 

दरबन्दी एवकन गने  

 

आ.ब.२०७९ 
असर सम्म  

प्रमखु प्रशासकीर्  

अडधकृत,  

 

भौडतक 
पूवायधार  

तथा संरचना 
 

सेवाग्राहीमैत्री भौडतक संरचना तर्ारी: 
 खानेपानी, शौचालर्, प्रडतक्षालर्, 

चमेनागहृको व्र्वस्था गने, 
 पवहले आउनेलाई पवहलो सेवा 

र्दने  

 टेण्िर, ववज्ञापन लगार्तका 
सूचनाहरु छापा तथा ववद्यतुीर् 

आ.ब.२०७९ 
असर सम्म, 
तोवकएको डमडतमा  

गाँउकार्यपाडलका  
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लगार्तका प्रभावकारी तथा 
सान्दडभयक माध्र्मबाट प्रसार 
गने  

पारदश्चशयता 
तथा  

जवाफदेवहता  

 

 नागररक विापत्रको व्र्वस्था 
गने 

  मोबाइल एपको व्र्वस्था  गने  

  हरेक वषय समर्ानकूुल करमा 
अद्यावडधकरण 

२०७८ असोज 
मसान्त सम्म  

सूचना प्रववडध शाखा 
र राजस्व शाखा  

करदाताको  

पवहचान 

 

 वगीकृत करदाता तथर्ांक 
संकलन 

 कर छुट नहनेु सेवाको 
वगीकरण 

 प्रत्रे्क पररवारको 
सम्पश्चि/आम्दानीको लगत  

     संकलन 

२०७८ चैत 
मसान्त 

आडथयक प्रशासन 
शाखा, राजस्व 
शाखा, विा 
कार्ायलर्  

राजस्व 
सधुार 
कार्यर्ोजना 
कार्ायन्वर्न 

 कर करदातालाई कर 
डतनेबारेको जानकारी  
एसएमएस लगार्तका 
प्रभावकारी माध्र्मबाट गराउने 

  कर नीडतमा दण्िात्मक र 
उत्प्ररेणामूलक दवैु डसर्द्ान्तको 
सन्तडुलत प्रर्ोग गने । जस्तै, 

वढलो कर डतनेलाई ववलम्ब 
शलु्क लगार्त दण्िको 
व्र्वस्था र डनर्डमत तथा बढी 
कर डतने करदातालाई 
परुस्कारको व्र्वस्था गने 

  कर उठाउने टोली खटाई 
व्र्वसार् दताय, नवीकरण गने 

 ववडभन्न सञ्चार माध्र्मबाट कर 
असलुीका लाडग चेतनामूलक 
प्रचार प्रसार गने । 

२०७८ असर 
मसान्त 

राजस्व परामशय 
सडमडत  
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करदाताको  

अडभलेख 

 

ववद्यतुीर् प्रववडधको प्रर्ोगबाट सबै 
प्रकारका करदाताको अडभलेख राख्न ेर 
अद्यावडधक गदै जाने 

 

डनर्डमत तथा 
वावषयक 

राजस्व शाखा,  
विा  

कार्ायलर्हरु 

अनगुमन  

मूल्र्ांकन 

 

 सम्बश्चन्धत शाखा सडमडतले 
विादेश्चख गाउँपाडलकाको सबै 
शाखा तथा सम्पूणय 
सरोकारवाला डनकार्मा 
स्थलगत डनरीक्षण गने, 

 करको महत्व बझुाउने, सझुाव 
संकलन गने 

हरेक आ.व.को  

अश्चन्तम  

चौमाडसक 

 

राजस्व अनगुमन 
सडमडत  

आन्तररक 
लेखा  

परीक्षण 

 

 चाल ुआ.व.मा भए गरेका कर 
असलुीको आन्तररक एवमक 
अश्चन्तम लेखा परीक्षण गने 

 आडथयक प्रडतवेदन तर्ार गने 

 

आगामी  

आ.व.को प्रथम  

चौमाडसक 

 

राजस्व शाखा 
आ.ले.प. शाखा 
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पररच्छेद - ६ 

आगामी तीन वषयको आर् प्रक्षपेण 

६.१ राजस्व प्रक्षेपणका आधारहरु 

राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ारी पिात सोको कार्ायन्वर्नबाट स्थानीर् तहको राजश्व संकलनमा 
पने प्रभावको समेत ववश्लषेण गरी भववष्र्को लाडग प्राप्त हनेु राजश्वको प्रके्षपण गनुय पदयछ ।  राजश्व 
प्रक्षेपणको लाडग डनम्न ववडधहरुमध्रे् राजश्वका स्रोतको उपलब्ध सूचनाको आधारमा कुनै एक ववडध 
प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सवकन्छ । 

क. तथर्ांवकर् आधार 

ख. ववगतको राजश्व बवृर्द्दरको आधार 

ग. संझौताको आधार 

घ. लमसम बवृर्द्दर 
र्सैगरी र्स डिलासैडन  गाउँपाडलकाकामा प्रत्रे्क शीषयकको आर् प्रके्षपण गदाय देहार्का आधारहरु 
डलइएको छाः  

ताडलका नं. 25 राजश्व प्रक्षेपणका आधारहरू 

राजस्व 
संकेत 

राजस्व श्चशषयक 
कुल सम्भाव्र्ता 
(रु हजारमा) 

आर् प्रक्षपेणका आधारहरू 

११३१३ सम्पश्चिकर ६५   

कुल सम्भाव्र्ताको पवहलो वषय ७० प्रडतशत 
संकलन हनेु र त्र्सपिाक्त्रमशाः वावषयक १० 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु । 

११३१४ 
भमूी कर 

(मालपोत) 
४००   

कुल सम्भाव्र्ताको पवहलो वषय ७० प्रडतशत 
संकलन हनेु र त्र्स पिात कमयश: वावषयक १० 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु । 

११३२१ घर बहाल कर २२३  

कुल सम्भाव्र्ताको पवहलो वषय ६० प्रडतशत 
संकलन हनेु र त्र्सपिाक्त्रमशाः वावषयक २० 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु । 

११३२२ 
बहाल डबटौरी 
शलु्क 

  

१४४११ 
बाँिफाँि भई प्राप्त 
हनुे म.ुअ.कर 

 

हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ांक  

नभएकाले अनमुान नगररएका । 

१४४२१ 
बाँिफाँि भई प्राप्त 
हनुे अन्ताःशलु्क 

 
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ांक नभएकाले अनमुान नगररएका । 
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११४७२ ववज्ञापन कर ३०  

चालू आ.व.का लाडग रु ३०हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपडछका वषयमा िमशाः १० 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनुे । 

११४७३ मनोरिन कर ५ 

चालू आ.व.का लाडग रु ५हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपडछका वषयमा िमशाः १० 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनुे । 

११६१३ 

व्र्वसार् 
रश्चजिेशन 
दस्तरु/घ वगय 

१००  

चालू आ.व.का लाडग रु १लाख  अनमुान 
गररएको र त्र्सपडछका वषयमा िमशाः ५ 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनुे । 

११६९१ 

  

अन्र्कर   

व्र्वसार् कर १६७ 

चालू आ.व.का लाडग रु १ लाख सतसठ्ठी हजार 
हजार अनमुान गररएको र त्र्सपडछका वषयमा 
िमशाः २० प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनु े। 

१३३११ 
समानीकरण 
अनदुान 

१०१६८६   

चाल ुआ.व.का लाडग प्राप्त डसडलङ 

संघीर् सरकार बाट ९४७०००००   
प्रदेश सरकार बाट ६९८६०००   

त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रडतशतले 
ववृर्द् हनेु अनमुान । 

१३३१२ सशतय अनदुान २२७८००  

चाल ुआ.व.का लाडग प्राप्त डसडलङ 

संघीर् सरकार बाट २२७८०००००  

त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रडतशतले 
ववृर्द् हनेु अनमुान । 

१३३१४ समपरुकअनदुान २६५१३  

चाल ुआ.व.का लाडग प्राप्त डसडलङ 

संघीर् सरकार बाट १३६०००००   

प्रदेश सरकार बाट १२९१३००० 

त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रडतशतले 
ववृर्द् हनेु अनमुान । 

१३३१५ ववषशेअनदुान २४८०१  

चाल ुआ.व.का लाडग प्राप्त डसडलङ 

संघीर् सरकार बाट १९००००००   

प्रदेश सरकार बाट ५८०१०००  

त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रडतशतले 
ववृर्द् हनेु अनमुान । 

१४१७१ वन रोर्ल्टी  
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१४१७२ खानी रोर्ल्टी  रोर्ल्टी वापत एक मसु्ट रु १९७८ लाख प्राप्त 
हनु ेअनमुान नाररएको छ ।  १४१७३ जलस्रोत रोर्ल्टी  

१४१७४ पवयतारोहणरोर्ल्टी  

१४१७५ पदर्ात्रा रोर्ल्टी  

१४१७६ पर्यटन रोर्ल्टी  

१४१७७ 
घरजग्गारश्चजिेशन 
शलु्क 

३१० 

चाल ुआ.व.का लाडग प्राप्त डसडलङ 

संघीर् सरकार बाट ००  लाख  

प्रदेश सरकार बाट ३१० लाख  

त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रडतशतले 
ववृर्द् हनेु अनमुान । 

१४१७८ सवारी साधनकर ६०० 

चाल ुआ.व.का लाडग प्राप्त डसडलङ 

संघीर् सरकार बाट ००  लाख  

प्रदेश सरकार बाट ६०० लाख  

त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रडतशतले 
ववृर्द् हनेु अनमुान । 

१४१७९ 
अन्र्बाँिफाँि हनेु 
राजस्व 

७५५०१  

चाल ुआ.व.का लाडग प्राप्त डसडलङ 

संघीर् सरकार बाट ७४५३७०००  

प्रदेश सरकार बाट ९६४०००   

त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रडतशतले 
ववृर्द् हनेु अनमुान । 

  
डबविबाटप्राप्त 
रकम  

हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ांक नभएकाले अनमुान नगररएका । 

१४२१३ ढंुगा, डगट्टी, बालवुा   
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ांक नभएकाले अनमुान नगररएका । 

  बन पैदावररु.   

१४२१९ 

अन्र् सेवाशलु्क 
(फोहोरमैला 
व्र्बस्थापन) 

 
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ांक नभएकाले अनमुान नगररएका । 
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१४२२९ 
अन्र्प्रशासडनक 
सेवा शलु्क 

१०  

चालू आ.व.का लाडग रु १० हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपडछका वषयमा िमशाः १० 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनुे । 

१४२४१ पावकय ङशलु्क २५  

चालू आ.व.का लाडग रु २५ हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपडछका वषयमा िमशाः १० 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनुे । 

१४२४२ नक्सापासदस्तरु  
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ांक नभएकाले अनमुान नगररएका । 

१४२४३ डसफाररस दस्तरु १७६  

चालू आ.व.का लाडग रु १७६हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपडछका वषयमा िमशाः १० 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनुे । 

१४२४४ 
व्र्श्चक्तगत घटना 
दताय दस्तरु 

२२० 

चालू आ.व.का लाडग रु २२० हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपडछका वषयमा िमशाः ५  
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनुे । 

१४२४५ 
नाता प्रमाश्चणत 
दस्तरु 

३३ 

चालू आ.व.का लाडग रु ३३ हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपडछका वषयमा िमशाः ५ 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनुे । 

१४२४९ अन्र्दस्तरु २२ 

चालू आ.व.का लाडग रु २२ हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपडछका वषयमा िमशाः १० 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनुे । 

१४३११ 
न्र्ावर्कदण्ि, 

जररवाना र जफत 
११ 

चालू आ.व.का लाडग रु ११ हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपडछका वषयमा िमशाः १० 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनुे । 

१४३१२ 
प्रशासडनकदण्ि, 

जररवाना र जफत 
११ 

चालू आ.व.का लाडग रु ३०हजार अनमुान 
गररएको र त्र्सपडछका वषयमा िमशाः १० 
प्रडतशतका दरले ववृर्द्हनेु हनुे । 

१४५२२ साना सवारीकर  
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ांक नभएकाले अनमुान नगररएका । 

१४५२३ जनसहभाडगता  
हालसम्म प्राप्त नभएको र र्स सम्बन्धी कुनै 
तथर्ांक नभएकाले अनमुान नगररएका । 
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१४५२९ 
अन्र्राजस्व   

(ववववध आर्) 
७६३३६ 

चाल ुआ.व.का लाडग प्राप्त डसडलङ 

संघीर् सरकार बाट ७५२००  लाख  

प्रदेश सरकार बाट ११३६लाख  

त्र्सपछीका आ.व.मा वावषयक १० प्रडतशतले 
ववृर्द् हनेु अनमुान । 

१५१११ बेरुज ु ६०० 
चाल ुआ.व.का लाडग एक मसु्ट ६लाख अनमुान 
गररएको छ । 

  
 
६.२  आगामी तीन आडथयक वषयको आर्को प्रके्षपण 

माडथ उश्चल्लश्चखत प्रक्षेपणका आधारमा गाउँपाडलकाकाको आगामी ३ वषयको प्रक्षेवपत आर् वववरण 
तलको ताडलकामा प्रस्ततु गररएको छ । प्रके्षपणको लाडग राजस्व संकेतका लाडग तोवकएको कोिको 
प्रर्ोग गररएको छ ।   

ताडलका नं. 26 चालू आ.ि.को अनुमान तथा आगामी तीन आर्थयक िषयको आर् प्रक्षेप                (हजारमा) 

राजश्वसंकेत राजश्व श्चशषयक 
प्रस्ताववत प्रक्षवेपत आर् 

०७७ /७८ ०७८ /७९ ०७९/ ८० ०८०/ ८१ 

१०००० 
राजस्व तथा 
अनदुान 

४९४६९६   ५४३४३२.५   ५९७५२४.३५   ६५७३१७.५१   

११००० कर ७६७  ७१५ ७८६.१  ८६४.५१ 

११३०० सम्पिी कर ४६५ ३२५.५  ३५८.०५  ३९३.८६   

११३१० 
अचल सम्पिीमा 
लाग्न ेकर 

४६५  ३२५.५  ३५८.०५   ३९३.८६  

११३११ 

व्र्श्चक्तगत 
सम्पिीमा लाग्ने 
वावषयक कर 

००    

११३१२ 
संस्थागत सम्पिीमा 
लाग्ने वावषयक कर 

००    

११३१३ सम्पश्चि कर ६५ ४५.५  ५०.०५   ५५.०५५ 

११३१४ भमूी कर मालपोत ४०० २८० ३०८  ३३८.८  

११३२० 
खदु सम्पश्चिमा 
लाग्न ेचाल ुकर 

२२३ १३४ १४७  १६१ 

११३२१ घर बहाल कर २२३ १३४   १४७  १६१ 
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११३२२ 
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७.२ डनष्कषय तथा सझुावहरु 

 राजश्वको दर रेट बढाउन ु भन्दा दार्राहरु बढाउने डतर खोज केश्चन्रत गने,  

 आन्तररक आर् पररचालनको लाडग तर्ार पाररएका ऐन तथा कार्यववडधहरुलाई पूणय रुपमा 
लाग ुगने, 

 आन्तररक आर् पररचालनको लाडग थप ऐन तथा कार्यववडधहरु तजुयमा गने , 
 आडथयक ऐन पररमाजयन गरर कर तथा गैर कर राजश्वका ववद्यमान दरमा पररमाजयनका साथै 

परुस्कार एवम जररवानाको व्र्बस्था गने, 
 ढंुगा, डगट्टी, वालवुा, बहाल कर र व्र्बसार् कर लाई व्र्वश्चस्थत बनाउने, 
 प्रारश्चम्भक वातावरणीर् परीक्षण प्रडतबेदनमा तर्ार पारर ढंुगा, डगट्टी, वालवुालाइ प्रमखु आर् 

श्रोत बनाउने, 
 गाउँपाडलकाको  राजश्व श्रोतहरुको के्षत्र ववस्तार तथा  वववधीकरण गने,      

 राजश्व परामशय सडमडतको भमूीकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, 
 करदाताहरुमा ब्र्ापक प्रचार प्रसार गरी जनसहभाडगता अडभबरृ्द्ी गने कार्यिम सञञ्चालन 

गने, 
 राजस्व संकलनको डनर्डमत प्रगडत समीक्षा गने, 
 राजस्व प्रशासनमा दण्ि परुस्कारको व्र्बस्था डमलाउने, 
 राजश्व शाखाको क्षमता ववकास र सूचना प्रववडधको अडधकतम उपर्ोगमा जोि र्दने, 
 राजस्व सधुार कार्यर्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नलाई सडुनश्चित गने, 

 

७.३ कार्यर्ोजनाको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ को ब्र्वस्था अनसुार राजस्व परामशय सडमडतलाई राजस्वका 
स्रोत, दर तथा  दार्राको ववश्लषेण गरी आर् अनमुान गने र स्रोत अनमुान तथा वजेट डसमा डनधायरण 
सडमडतलाई बैशाख १० गते डभत्र आगाडम ३ आडथयक बषयको आर् अनमुान गने कार्यमा र्ो राजश्व 
सधुार कार्यर्ोजनाले सहर्ोग गदयछ । त्र्सैले हरेक आडथयक बषयको बैशाख पवहलो हप्तासम्ममा 
राजश्व सधुार कार्यर्ोजना तर्ार गरी सम्बश्चन्धत सडमडतलाई उपलब्ध गराएमा सडमडतबाट गररने 
डनणर्यहरुको लाडग आवार्क आधार हनेुछ । राजश्व सधुारका नीडत, कृर्ाकलापहरु तथा वजेट 
अनमुान पिात राजश्व सधुार कार्यर्ोजना अनसुारका कृर्ाकलापहरु संचालन भए नभएको तथा 
अनमुान अनसुार आर् असलुी भएको नभएको सम्वन्धमा डनर्डमत रुपमा अनगुमन गने, आगामी 
आडथयक बषयको आर् प्रके्षपणकोलाडग त्र्स अवडध सम्मको कृर्ाकलाप तथा आर् असलुी अवस्थाको 
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मूल्र्ांकन गने तथा आडथयक बषय सम्पन्न भएपडछ सो आडथयक बषयको लाडग तर् गररएका 
कृर्ाकलापहरु तथा आर् असलुी अवस्थाको मूल्र्ांकन गनय आवार्क हनु्छ । र्ो राजश्व सधुार 
कार्य र्ोजनाको अनगुमन तथा मूल्र्ांकनको लाडग डनम्न चार तहको अनगुमन तथा मूल्र्ांकन 
ब्र्वस्था डसफाररश गररएको छ । 

(क) कार्ायलर् स्तरको अनगुमनाः  

कार्ायलर् स्तरको अनगुमन तथा मूल्र्ांकनकोलाडग प्रमखु प्रशासवकर् अडधकृत, राजश्व शाखा तथा 
अन्र् सम्वश्चन्धत शाखाका प्रडतडनडधहरुलाई श्चजम्मेवार वनाउन ुपदयछ । स्थानीर् तहले कश्चम्तमा 
मवहनामा एक पटक बैठक वसी र्ोजनाको कार्ायन्वर्न तथा  राजस्व असलुी अवस्थाको अनगुमन 
गरी लक्ष्र् हाडसल गनेतफय  आवार्क रणनीडत तर्ार पारर  कार्यन्वर्नमा ल्र्ाउन ुपदयछ । 

(ख) राजश्व परामशय सडमडतवाट अनगुमन तथा मूल्र्ाकंनाः 

पाडलकाको राजश्व परामशय सडमडतले चौमाडसक रुपमा राजश्व सधुार र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको अवस्था 
तथा आर् संकलनको अवस्थाको डनर्डमडत अनगुमन गरी कार्यपाडलकालाई आवार्क परामशय प्रदान 
गने कार्य गनुय पदयछ ।साथै आगामी आडथयक बषयकोलाडग आर्को अनमुान गने कार्यपूवय भएका 
कार्यको मूल्र्ांकन गरी आर्कास्रोत, दर तथा दार्रामा सधुारकोलाडग गनुय पने कार्यहरु डसफाररश 
गने र त्र्सको आधारमा आर्को अनमुान गनुय पदयछ । र्सका अडतररक्त आडथयक बषयको समाप्ती 
पिात राजश्व सधुार र्ोजनाको सडमक्षा हनेु ब्र्बस्था गररन ुपदयछ । 

(ग) कार्यपाडलकावाट अनगुमन तथा मूल्र्ाकंनाः 

गाउँ कार्यपाडलकाको बैठकले राजश्व परामशय सडमडतवाट प्रस्ततु गरेका सझुावहरुलाई छलफलमा 
ल्र्ाई आवार्क डनणर्य गने कार्य र्स अन्तगयत पदयछ । छलफलको िममा राजश्व सधुार र्ोजना 
तथा आर् असलुी अवस्थाको सडमक्षा गरी आवार्क भएमा नीडतगत तथा कार्यगत डनणर्य गररन्छ। 

(घ) वाह्य अनगुमन तथा मूल्र्ाकंन: 

गाउँपाडलकाको राजश्व सधुार कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहश्चजकरण गनय चाहने संघीर् माडमला  
तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्, राविर् प्राकृडतक स्रोत तथा ववि आर्ोग, प्रदेश मन्त्रालर् तथा दात ृ
डनकार्हरु आर्दले अनगुमनकोलाडग सहर्ोग प्रदान गनय सक्नेछनक। र्स प्रकारको अनगुमन 
प्रणालीको स्थापनाले गाउँपाडलकाको अनगुमन तथा प्रडतवेदन गने क्षमताको  ववकास हनेुछ । 
राजश्व प्रशासनसंग सम्वश्चन्धत तथर्ांकका साथै र्ोजना कार्ायन्वर्न प्रकृर्ाको अनगुमन तथा 
करदाताहरुको अनभुडुत संकलन पडन अनगुमनको मूख्र् ववडध हनुसक्नेछ ।



68 
 

 

अनसूुचीहरू 

अनसूुची १ सन्दभय सामग्रीहरू  

 नेपालको संववधान २०७२ 

 स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

  अन्तर सरकारी ववि ब्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

  नेपाल सरकारको आडथयक ऐन, २०७५ 

  राविर् प्राकृडतक स्रोत तथा ववि आर्ोग ऐन, २०७४ 

 डिलासैनी गाउँपाडलकाको कर तथा गैर राजस्व सम्बन्धी कानून,२०७४ 

  एकीकृत सम्पश्चि कर व्र्वस्थापन कार्यववडध, २०७४ 

 प्रदेश तथा स्थानीर् कर सम्बन्धी अध्र्र्न तथा सझुाव प्रडतवेदन, २०७५ 

 डिलासैनी गाउँपाडलकाको घर बहाल कर कार्यववडध २०७७  

 डिलासैनी गाउँपाडलकाको आडथयक ऐन २०७७  

 डिलासैनी गाउँपाडलकाको नीडत तथा कार्यिम २०७७  

 डिलासैनी गाउँपाडलकाको राजस्व अनगुमन प्रडतवेदन, २०७७  

 डिलासैनी गाउँपाडलकाको ववडभन्न आडथयक वषयहरूको ववकास र्ोजना, बजेट तथा कार्यिमहरू 

  संघीर् माडमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्का प्रगडत प्रडतवेदनहरू 
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अनसूुची २ :तथर्ांक /सूचना संकलनक लाडग फारम तथा सूची  

tYof+s ;+sng ;"rL 

 

डिलासैनी गाउँपाडलका, बैतिी  

!= ufpF÷gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro tyf xfnsf] cj:yfM 

 ;+lIfKt kl/ro M  

 gfdf+s/0f,  

 3/w'/L tyf hg;+Vof 

 If]qkmn tyf j8f ljefhg 

 k|lz4 :ynx? 

 d'Vo k"jf{wf/sf] cj:yf 

 ;8s, af6f], k'n 

 lah'nL 

 vfg]kfgL tyf l;+rfO{ 

 ;fjh{lgs ejg tyf k"jf{wf/x? 

 kmf]x/d}nf Joj:yfkg -kmf]x/sf] kl/df0f / Joj:yfkgsf] cj:yf_ 

 cfly{s cj:yf  

 pBf]u, Joj;fo tyf snsf/vfgf 

 d'Vo Jofkfl/s s]Gb|x? 

 k|fs[lts tyf ko{6lso ;Dkbf 

============= ufpF÷gu/kflnsfsf] ;+u7g tyf /fhZj k|zf;g M 

 xfnsf] ;+u7g ;+/rgf 

 sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 
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qm=

;+= 
पद :jLs[t b/j+bL 

kbk'lt{ 

:yfoL s/f/ 

     

     

     

     

 ef}lts ;'ljwfx? 

 sfof{nosf ejgx? 

 ;jf/L ;fwg  

 kmlg{r/, sDKo'6/, lk|G6/ 

 /fhZj zfvf tyf /fhZj k|zf;g 

 /fhZj zfvfdf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 

qm=;+= Gffd kb lhDj]jf/L 

    

    

    

    

 sfo{sIf tyf sfo{ :ynsf] kof{Kttf 

 kmlg{r/, sDKo"6/, lk|G6/ tyf cGo ef}lts ;'ljwfx? 

 /fhZj ;DaGwL 8f6f j];, /fhZj k|zf;gdf ;Kkm6\j]o/ / To;sf] k|of]u  

 sKo"6/ ljlnË k|0fflnsf] k|of]u 

 /fhZj k/fdz{ ;ldlt 

qm=;+= Gfd kb lhDj]jf/L 

    

    

    

    

cGo b:tfj]h tyf ;"rgfx? 

 /fhZj;+u ;DalGwt cGo gLlt tyf sfo{s|dx? 

 /fhZj 7]Ssf ;DjlGw ljj/0f 
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 ufpF÷gu/kflnsfsf] a:t'l:ylt ljj/0f  

 /fhZj kl/rfngsfnflu ePsf k|efjsf/L k|of;x? 

@= ============= ufpF÷gu/kflnsfsf] :jldTj jf ef]urngdf /x]sf hUuf 

qm=;+= hUuf /x]sf :yfg ls=g= If]qkmn xfnsf] pkof]u ef8f jf axfn 

/sd -obL ePdf_ 

s :jfldTjdf /x]sf] hUuf  

 
    

 

 
     

 
     

v ef]urngdf /x]sf] hUuf  

      

      

      

>f]t M  

#= ============= ufpF÷gu/kflnsfsf] :jldTjdf /x]sf ejg tyf cf}hf/x? 

qm=;+= :yfg ;DklQsf] ljj/0f xfnsf] pkef]u ef8f jf axfn /sd -

obL ePdf_ 

!= Ejg    

     

     

@ d];Lg cf}hf/    

     

     

>f]t M  

$= s/df cfwfl/t ;"rgfx?  

s= ;DklQ s/ ;DaGwL ljj/0f 

============= ufpF÷gu/kflnsfdf btf{ ePsf hDdf s/bftf ;+Vof M ================== 

ut cf=j= df s/ ltg]{ s/bftf ;+Vof    M ==================  ;+slnt /sd M ================= 

v= ejg ;DaGwL ljj/0f 

qm=;+= 3/sf] juL{s/0f 
cf};t 

If]qkmn 

cg'dflgt 

;+Vof 

axfndf 

ePsf] ;+Vof 

cf};t axfn 

b/ 
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1 Jofkf/Ls k|of]hgsf nflu lgld{t ejg÷3/x? 

-gf]6M Jofkf/Ls sDkn]S;, kf6L{ Kofn];, c:ktfn, 

sf]N8 :6f]/, gLlh ljBfno tyf Sofk; cfbL_ 

      

2 cf}Bf]lus k|of]hgsf ejg÷3/x?       

3 cfjfl;o ejg÷3/x?       

3.1 sRrL 3/x? -sRrLhf]8fO{ tyf 5fgf f_       

3.2 cw{ sRrL 3/x? -df6f]sf] hf]8fO{ / s+ls|6 jf 

l:6nsf] 5fgf ePsf_ 

      

3.3 lkn/ l;:6d gePsf] klSs 3/ (Without RCC Frame 

Structure) 

      

3.4 lkn/ l;:6d ePsf] klSs 3/ (With RCC Frame 

Structure) 

      

hDdf       

u= dfnkf]t -e'dL s/_ ;DaGwL ljj/0f 

============= ufpF÷gu/kflnsfdf btf{ ePsf hDdf s/bftf ;+Vof M ================== 

ut cf=j= df s/ ltg]{ s/bftf ;+Vof    M ==================  ;+slnt /sd M ================= 

hUuf ;DaGwL ljj/0f 

s|=;+= hUufsf] lsl;d cg'dflgt If]qkmn 
cf};t d'Nof+sg b/ -dfnkf]t 

sfof{nosf] cfwf/df_ 
s}lkmot 

1 zx/L If]q      

2 cfjfl;o If]q      

3 s[ifL If]q      

4 jg tyf cGo If]q    

hDdf      

3= ;jf/L ;fwg ;DaGwL ljj/0f 

============= ufpF÷gu/kflnsfdf btf{ ePsfhDdf s/bftf ;+Vof M ================== 

ut cf=j= df s/ ltg]{ s/bftf ;+Vof    M ==================  ;+slnt /sd M ================= 

qm=;+= 
ufpF÷gu/kflnsfdf ;+rfngdf /x]sf ;jf/L 

;fwg 
cg'dflgt ;+Vof s}lkmot 

1 c6f] l/S;f, O{ l/S;f     

2 7]nfuf8f, 6fFuf, l/S;f   

hDdf     

ª= Jofkf/ Joj;fo ;DaGwL ljj/0f 
 

============= ufpF÷gu/kflnsfdf btf{ ePsf hDdf s/bftf ;+Vof M ================== 

ut cf=j= ======== df s/ ltg]{ s/bftf ;+Vof    M ==================  ;+slnt /sd M ================= 
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qm=;+= ;+rfngdf /x]sf Jofkf/ Joj;fosf] ljj/0f 
;fgf nufgL    

-;+Vof_ 

demf}nf 

nufgL -;+Vof_ 

7'nf nufgL    

-;+Vof_ 
s}lkmot 

1 pBf]u tyf xf]6n       

2 ljlQo ;+:yf -a}s, ljsf; a}s, ;xsf/L, ljdf cflb_       
3 lghL :jf:Yo tyf z}lIfs ;+:yfx?       

4 Aofkfl/s j:t'sf] sf/f]jf/ -yf]s, v'b|f_       

5 ljif]z1 ;]jf -8S6/, jlsn, cl86/ cflb_     

6 ;]jf Aoj;fo -dd{t, xhfd, lrof, ld7fO{, /]:6'/]G6, 

lgdf{0f, 9'jfgL cflb_ 

    

7 cGo Aoj;fox?       

r= k|fs[lts ;|f]thGo j:t' ljs|L -lghL tyf ;fj{hlgs b'a} _ 

qm=;+= 
pTkfbg÷pTvgg 

:yn 
a:t'x? 

s'n pTvgg of]Uo 

kl/0ffd 
ljs|L d'No 

!    
  

9'Ëf      

lu6\6L      

:n]6     

afn'jf   

bxQ/ jXQ/      

cGo   

@    
  

9'Ëf      

lu6\6L      

:n]6     

afn'jf   

bxQ/ jXQ/      

cGo   

5= hl8a'6L, sjf8L / lhjhGt'sf] Aoj;flos pkof]u  

s|=;+= 

a:t'x? 

OsfO{ s'n ;+sng / 

Joj;flos pkof]u -

kl/df0f_ 

cg'dflgt d'No 

s= hl8a'6L hGo a:t'x?      

       

     

v= sjf8LhGo a:t'x?    

     

     

u= lhjhGt'sf] xf8, l;+u, v'/, KjfFv     
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h= jxfn lj6f}/L ;DaGwL lja/0f 

s|=;+= 
;DklQx? 

OsfO{ 
kl/df0f b/ 

s= xf6jhf/sf ;]8, sf]7f tyf vfln :yfg      

       

       

v= ;fj{hlgs hUuf    

     

     

       

 

em=  ============= ufpF÷gu/kflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng tyf Joj:yfkg u/]sf ;]jf 

qm=;+= ;]jfx? 
pknAw u/fO{Psf] 

:yfg jf If]q 

OsfO{ / 

kl/df0f 

;]jf z'Nssf] 

;+efjgf -5 ÷5}g_ 

xfnsf] cj:yf 

-cfo_ 

1 kmf]x/d}nf Joj:yfkg       

2 :yfgLo vfg]kfgL       

3 lah'nL     

4 Wff/f     

5 cltly u[x     

6 wd{zfnf     

7 k':tsfno     

8 ;efu[x     

9 9n lgsf;     

10 ;8s alQ     
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qm=;+= ;]jfx? 
pknAw u/fO{Psf] 

:yfg jf If]q 

OsfO{ / 

kl/df0f 

;]jf z'Nssf] 

;+efjgf -5 ÷5}g_ 

xfnsf] cj:yf 

-cfo_ 

11 ;fj{hgLs zf}rfno       

12 kfs{       

13 kf}8L kf]v/L       

14 Jofodzfnf     

15 ko{6lso :yn     

16 xf6 ahf/     

17 kz' awzfnf     

18 zjbfx u[x     

19 a;kfs{     

20 cGo kfls{Ë If]q     

21 l;kmfl/z tyf k|dfl0ft       

22 btf{, cg'dflt, gljs/0f b:t'/       

23 d"Nof+sg ;]jf z'Ns       

24 gS;fkf;     

      

 cGo =================     

hDdf       
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अनसूुची ३ कार्यशालामा उपश्चस्थडतहरुको नाम तथा हस्ताक्षर 
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अनसूुची ४ कार्यशालाको समर् ताडलका  

 

 

 

 


