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पररच्छेद १: पररचर् 

१.१ पषृ् ठभूलम 
 

नपेािको राज्य सञ् िािन संरिना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरर तीन तहको हुने तथा 
राज्यशस्क्तको प्रयोग तीनै तहको ववद्यमान संवैधातनक व्यवस्था अनुरुप रहेको छ । 
संवैधातनक अचधकारलभत्र रही स्थानीय सरकार सञ् िािन ऐन, २०७४ िे स्थानीय सरकारहरुिाई 
कायय स्जम्मेवारी तथा स्रोत पररिािन गनय सक् ने उिे्य अचधकार हदएको छ । स्थानीय 
तनकायिे आ-आफ्नो िेत्रमा पने सेवा प्रवाह तथा ववकास तनमायणको िमतािाई वदृ्चध गनय,  
आय पररिािन िमतािाई वदृ्चध गनय र आय पररिािन िमतामा सुधार गनुय पने हुन्छ । 
साथै प्राकृततक तथा अन्य मानवीय कारणिे अकस्मात लसजयना हुने प्रततकुि पररस्स्थततिाई 
सामना गनयसक् ने गरर उत्थानशीि हुन पतन आय पररिािन िमतामा सुदृढ गनुयपने हुन्छ । 

 

धचत्र नं १ : ववत्तीर् हस्िान्िरण संिन्न्ध ब्र्िस्था 

 

 

 

 

 

 

      स्रोतः स्थानीय सरकार सञ् िािन ऐन, २०७४ 

स्थानीय सरकारिाई संववधानद्वारा प्रदान गररएको काययस्जम्मेवारी पुरा गनय आवश्यक पन े
साधनको पररपूतत यका िाचग सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट ववविय समानीकरण अनुदान, सशतय 
अनुदान, समपुरक अनुदान र ववशेष अनुदान हदन सक् ने व्यवस्था गरेको छ ।  

सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररने यस्तो अनुदानिे मात्र स्थानीय तहको खवय 
आवश्यकता पुरा गनय सम्भव नहुने र राज्य शस्क्तको बाँडफाँड गदाय राज्यको राजस्व 
अचधकारको समेत तहगत सरकारबीि शस्क्तको बाँडफाँड गररने हँुदा सङ्घीय ववि 

ववत्तीर् हस्िान्िरण 

ववत्तीर् समानीकरण 
अनु दान

 

स्थानीर् सरकार 

सशिय अनु दान
 

समपु रक अनु दान
 

ववशेष अनु दान
 

प्राकृतिक स्रोि रोर्ल्टी 
िाँडफाँड 

राजश्व िाँडफाँट 
(म

.ुअ
.क

. 

र आ
न्िररक अन्िशु ल्क

) 
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व्यवस्थापनका मान्यता अनुसार स्थानीय तहिाई ववलभन् न कर तथा गैर कर िगाउने र 
उठाउने गरर राजस्व अचधकार समेत संवैधातनक रुपमै प्रदान गररएको छ । अनुदान र राजस्व 
अचधकार बाहेक स्थानीय तहिे संववधान र सङ्घीय कानून बमोस्जम राजस्व बाँडफाँड बापत 
प्राप् त गनयसक् ने र नेपाि सरकारको पूवय स्वीकृततमा ऋण लिन सक् ने कानुनी व्यवस्था समेत 
गररएको छ । 

स्थानीय सरकारिाई प्राप् त भएका वविीय अचधकारिाई ऐनको प्रावधान अनुसार व्यवस्स्थत 
तथा न्यायोचित तररकािे पूणयरुपमा पररिािन गनय थप प्रयास गनुयपने आवश्यकता महशुस 
भएको छ । यसको मु्य कारणहरुमा स्थानीय सरकारिाई प्राप् त कततपय अचधकारहरु नयाँ 
भएकोिे त्यसका िाचग आवश्यक नीतत तथा काययववचध, संगठनात्मक व्यवस्था, सूिना तथा 
तथ्याङ्क प्रणािीको स्थापना, आयको सम्भावना अध्ययन, तनयन्त्रण प्रणािीको स्थापना आहद 
व्यवस्था तथा अभ्यासको कमी हुनु रहेको छ । 

स्थानीय सरकारको बढ्दो खिय धान् नका िाचग र उनीहरुको सामथ्यय वदृ्चध गनयका िाचग ती 
तनकायहरुको आन्तररक राजस्व पररिािन िमतामा वदृ्चध गनुयपने आवश्यकता बन् न पुगेको 
छ यसका िाचग स्थानीय तहको राजस्व अचधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गने, सम्भाव्य 
िेत्रको राजस्व पररिािनका िाचग अविम्बन गनुयपने नीततगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय 
सुधारका उपायहरु पहहिान गरर कायायन्वयनमा ल्याउने र ती सबै प्रयासका आधारमा आगामी 
हदनमा पररिािन गनय सक्रकने वास्तववक आन्तररक आयको प्रिेपण गने काययका िाचग 
राजस्व सुधार कायययोजना आवश्यक देखखन्छ । 

राजस्व सम्बन्धी वतयमान स्स्थतत अध्ययन, ववश् िेषण गरर राजस्व सुधारका िाचग गनुयपन े
काययहरुको पहहिान गने, समग्र राजस्व प्रशासनिाई सुदृढ गने तथा सोका आधारमा आगामी 
तीन आचथयक वषयको राजस्व प्रिेपण काययमा सहजीकरण गने प्रयोजनका िाचग बागमती प्रदेश 
अन्तरगत का (११९) स्थानीय तहहरुिे राजस्व सुधार कायययोजना (Revenue Improvement 

Action Plan) तयार गरर स्थानीय तहहरुको राजस्व सुधार गनयका िाचग अविम्बन गनुयपने 
क्रियाकिापहरुको कायययोजना आवश्यक छ । सो काययका िाचग प्रदेश तथा स्थानीय शासन 
सहयोग काययिमिे यस प्रदेश अन्तरगतका ववलभन् न स्थानीय तहहरुको राजस्व सुधार 
कायययोजना तयार गनयका िाचग आवश्यक प्राववचधक सहयोग गने काययिम रहेको छ । 

यस दस्ताबेज तजुयमाको िममा भएका प्रयासहरुमा गाउँपालिकाका प्रतततनचध, कमयिारी तथा 
अन्य सरोकारवािा पिहरुिे राजस्व पररिािनको िेत्रमा आधारभूत अलभमुखीकरण, 
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गाउँपालिकाको आन्तररक आय सुधारका िाचग सहभाचगतात्मक ववचधबाट समस्या तथा 
अवसरहरुको पहहिान गरर मु्य उपिस्ब्धका रुपमा गाउँपालिकाको कायययोजना तयारी र आय 
सम्भाव्यताको ववश् िेषण गरी गाउँपालिकाको आय प्रिेपणिाई मागयदशयन जस्ता काययहरु रहेका 
छन ्। 

१.२ राजस्व सुधार र्ोजनाको औधचत्र्  
 

संववधानिे सङ्घीयतामा तहगत सरकारिाई नै काययस्जम्मेवारी तनस्श् ित गरर ती स्जम्मेवारीहरु 
पुरा गनय आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गदाय अन्तरसरकारी ववविय हस्तान्तरणको अिावा 
स्थानीय तहिे राजस्व पररिािन गरर साधन स्रोतको जोहो गदयछन ्। जनताको बढ्दो माग 
बमोस्जमको खिय धान् नका िाचग आवश्यक सामथ्यय अलभवदृ्चध गनय पतन ती स्थानीय 
सरकारहरुको आन्तररक राजस्व पररिािन िमतामा वदृ्चध हुनु अपररहायय देखखन्छ । यसका 
िाचग स्थानीय तहको राजस्व अचधकारका सम्भावनाहरुको खोजी गनय, सम्भाव्य िेत्रको राजस्व 
पररिािनका िाचग अविम्बन गनुयपन ेनीततगत, कानूनी र व्यवस्थापकीय सुधारका उपायहरु 
पहहिान गरर ततनको यथोचित कायायन्वयन गनय र ती सबै प्रयासका आधारमा आगामी हदनमा 
पररिािन गनय सक्रकने वास्तववक आन्तररक आयको प्रिेपण गने काययका िाचग राजस्व सुधार 
कायययोजनाको औचित्य रहेको छ।   

स्थानीय तहिाई कर वा गैर कर वापत रकम ततने स्थानीय तनवासीहरुिे आफुिे ततरेको 
करको सदपुयोग भए नभएको तनगरानी गन े र यस ववषयमा तनयलमत रुपमा आफ्नो 
गाउँपालिका⁄नगरपालिकासँग प्रश् न सोध् ने हुनािे गाउँपालिका⁄नगरपालिकाहरु पतन जनताप्रतत 
सोझै उिरदायी हुने वातावरण लसजयना हुन्छ । सेवा प्रवाहमा पतन सुधार हुन्छ र जनताको 
सन्तुस्ष् टको मात्रा पतन बढ्दै जान्छ । आन्तररक स्रोतबाट पररिालित राजस्व खिय गदाय 
स्थानीय तहिे कुनैपतन बाह् य शतयहरु पािना गनुय नपने भएकोिे यसको मात्रा जतत बढी भयो 
त्यतत बढी मात्रामा स्वायिताको अनुभूतत गदयछन ्। यसरी स्थानीय तह प्रदेश तहिे जतत बढी 
स्वायतता पूवयक काम गनय पाउँछन ् त्यतत नै यसको औचित्य पुस्ष्ट हुदै जान्छ । यसका 
औचित्यिाई बुदागत रुपमा तनम्न अनुसार रहेको छ।   

• स्थानीय तहको राजस्वका सम्भावना, ततनय सक् ने िमता र राजस्व प्रशासनको 
ववश् िेषण गरी आवश्यक सुधारका उपायहरु पहहिान गनय ।  

• स्थानीय तहको आन्तररक आयका आधार, दायरा र दरको सम्भाव्यता ववश् िेषण गरर 
राजस्व प्रिेपण गनय ।  
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• व्यवसायमैत्री कर प्रशासनबाट स्थानीय उद्यम, व्यवसाय िगायतका आचथयक ववकास 
क्रियाकिापहरुिाई करको आधार अन्तगयत समेट् न आवश्यक मागयदशयन प्रदान गनय । 

• स्थानीय तहिे अपनाउन ुपने आय सुधारका कायययोजना तयार गरी सो राजस्व सुधार 
गनय । 

• आवचधक योजना अन्तगयतका योजनाहरुको कायायन्वयन गनयको तनलमि स्रोत सुतनस्श् ित 
गनय ।  

• वावषयक बजेटिाई बढी यथाथयपरक, प्रभावकारी र उद्देश्यमूिक बनाउन ।  
• स्थानीय तहको काम कारवाहीिाई अझै पारदशी तथा नागररक प्रतत स्जम्मेवार 

बनाउन। 

१.३ राजस्व सुधार र्ोजनािे राखकेा उद्देश्र्हरु  
 

गाउँपालिकाको आन्तररक आयका सम्भावनाहरुको पहहिान तथा अचधकतम पररिािनका िाचग 
देखखएका समस्याहरु न्यूनीकरण गनय कायययोजना तयार गरर सोको आधारमा आगामी ३ 
वषयको आय प्रिेपणमा गाउँपालिकािाई सहयोग पुयायउनु नै यस योजनाको मूिभूत उद्देश्य हो 
। यस योजनाका खास उद्देश्यहरु देहाय अनुसार रहेका छन ्: 

▪ गाउँपालिकाका जनप्रतततनधीहरु तथा कमयिारीहरुिाई राजस्व सुधार कायययोजना सम्बन्धी 
अलभमुखीकरण गने । 

▪ शीषयकगत रुपमा सम्भाववत करका आधार तथा ववगत तीन वषयको आन्तररक आयको 
अवस्थाको ववश् िेषण गने । 

▪ गाउँपालिकाको राजस्व वदृ्चधको िाचग आयका प्रमुख स्रोतहरुको सम्भावना र यथाथय 
असुिीमा भएको फरकको पहहिान गने । 

▪ स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको संगठनात्मक सङ्किन तथा बबलिङ्ग पध्दतत र 
आन्तररक तनयन्त्रण प्रणािी सहहत गाउँपालिकाको राजस्व प्रशासन तथा यसको 
काययकुशिताको ववश् िेषण । 

▪ स्थानीय तहको आन्तररक आय वदृ्चधका सम्भावनाहरु पहहिान गरर आय सुधार 
कायययोजना र प्रिेपण सहहतको आन्तररक आय सदुृढीकरण कायययोजना तयार गने । 

▪ नयाँ सम्भावनाहरुको पहहिान गदै स्थानीय तहिे अपनाउनुपने सुधार रणनीतत सहहतको 
राजस्व सुधार कायययोजना तयार गने । 

▪ स्थानीय तहको ववद्यमान आचथयक ऐन पुनराविोकन गरर आगामी आचथयक वषयमा 
सुधारका िाचग सुझाव प्रदान गने । 
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१.४ राजस्व सुधार र्ोजना िजुयमा ववधध र प्रकृर्ा  
राजस्व सुधार कायययोजना तनमायण बबचधमा मुित: स्थिगत रुपमा लसक्ने र लसकाउँदै जाने 
ववचधमा (Coaching & Mentoring) आधाररत हुनेछ । गाउँपालिकाको राजस्व सुधार 
कायययोजना तजुयमाकािाचग इच्छाकामना गाउँपालिकाको पदाचधकारी, कमयिारी, राजस्व परामशय 
सलमतत र सरोकारवािाहरुको अपनत्व र िमता अलभवदृ्चध गने उद्देश्यिे तनम्नानुसारको 
ववचध अविम्बन गररएको छ ।   

• समय साररणी तनधायरण। 

• योजना तजुयमा काययदि गठन 

• आवश्यक सन्दभय सामाग्रीहरु सङ्किन तथा अध्ययन। 

• प्रारस्म्भक काययशािाको आयोजना।  

• सूिना तथा तथ्याङ्क सङ्किन एवम ्ववश् िेषण । 

• राजस्व सुधार कायययोजना तयारी (प्रारस्म्भक) । 

• योजनाको मस्यौदा तयारी । 

• राजस्व सम्भावना ववश् िेषण तथा राजस्व प्रिेपण । 

• मस्यौदा प्रततवेदन गाउँपालिकामा प्रस्तुतत र सुझाव सङ्किन । 

• मस्यौदा पुनराविोकन र अस्न्तम मस्यौदा तयारी ।  

१.५ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तनमायणका चरणहरु 
 

इच्छाकामना गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कायययोजना तयार गने िममा तथ्याङ्कहरुको 
पररमाणात्मक र गुणात्मक ववश् िेषण गरर लमचित ववचधहरुको प्रयोग गररएको छ र 
यसकािाचग तनम् न िरणहरु अपनाइएको छ ।  

 

१.५.१ सन्दभय सामाग्रीहरुको सङ्किन िथा अध्र्र्न 

अध्ययन काययको प्रथम िरणमा सन्दभय सामाग्रीहरुको सङ्किन तथा अध्ययन गररएको छ। 
यस िममा अध्ययन तथा पुनराविोकन गररएका मु्य सामाग्रीहरु संबस्न्धत तनकायहरुको 
होमपेज बाट र केहह सामाग्रीहरु प्रतक्ष्य रुपमा संबस्न्धत कायायियहरुवाट संकिन गररएको छ। 
यसरर संकिन गररएका सामाचग्रहरु देहाय अनुसार रहेका छन:्  

▪ स्थातनय तनकायको राजस्व सुधार कायययोजना तजुयमा सम्बन्धी हदग्दशयन, २०७६ 

▪ अन्तर सरकारी ववि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 
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▪ आन्तररक राजस्व व्यवस्थापनको तेस्रो सुधार कायययोजना (२०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 

▪ रास्ष् िय प्राकृततक स्रोत तथा ववि आयोग ऐन, २०७७  

▪ सावयजतनक तनजी साझेदारी तथा िगानी ऐन, २०७५ 

▪ बागमती प्रदेशको आचथयक ऐन, २०७८  

▪ इच्छाकामना गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट स्वीकृत आचथयक ऐन २०७८  

▪ इच्छाकामना गाउँपालिकाको आ.व. २०७५⁄७६, २०७६/७७ र २०७७⁄७८ को आय/व्यय 
वववरण  

▪ इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ 

 

१.५.२ सूचनाहरुको सङ्किन  

इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यि, उपाध्यक्ष्य (राजस्व परामशय सलमतत संयोजक), प्रमुख 
प्रशासकीय अचधकृत, सूिना प्रववचध अचधकृत तथा आन्तररक िेखा परीिक, महहिा 
काययपालिका सदस्य, िगायतसँग प्रत्यि छिफि गररएको चथयो । साथै सूिना 
सङ्किनकािाचग सूिना संकिन फारामको ववकास गरेर गाउँपालिकामा आवश्यक छिफि र 
अन्तरक्रिया समेत गररएको चथयो र गाउँपालिकाको राजस्वको अवस्था बारे सूिनाहरुको 
सङ्किन गररएको चथयो ।  आवश्यक सन्दभय सामाग्रीहरुको अध्ययन तथा ववश् िेषण पश् िात 
ववज्ञहरुको टोिीबाट तथ्याङ्क तथा सूिना सङ्किनका िाचग तयार गररएको  फारमहरु 
तनम् नानुसार रहेका छन ्।   

▪ गाउँपालिकाको पररियको िाचग आवश्यक आधारभूत र संस्थागत सूिना तथा मु्य 
पदाचधकारीहरुसँगको परामशयकािाचग तयार गररएको सूिना सङ्किन िेकलिष् ट 
अनुसुिी २ मा रहेको छ । यस सूिीमा मु्यत: गाउँपालिकाको संक्षिप् त पररिय, गठन, 

राजस्व प्रशासनको अवस्था र ववगत तीन आचथयक वषयको राजस्व पररिािनको स्स्थतत 
बारे जानकारी लिने उद्देश्यिे यो फारमको प्रयोग गररएको छ । 

▪ राजस्वका लशषयकगत समूह छिफिका िाचग आवश्यक सूिनासँग सम्बस्न्धत फारम 
अनुसूिी २ मा रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ् िािन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए 
अनुसार कर र गैरकर राजस्वहरुको लशषयकगत रुपमा वतयमान समस्याहरु, सम्भावना, 
समाधानका िाचग गनुयपने उपायहरु र स्जम्मेवार तनकायको पहहिान र कायायन्वयनको 
समयावधीका बारेमा समूहगत रुपमा छिफि गनयका िाचग यो फारम प्रयोगमा 
ल्याईएको हो ।  



 इच्छाकामना गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कायययोजना प्रततवेदन, २०७९ 

7 
 

बबज्ञहरुिे ववकाश गरेको सूिना संकिन फारामको माध्यमवाट गाउँपालिकाको ववगत ततन 
वषयदेखखका आय तथा व्यय, आचथयक ऐनमा भएका करका दरहरु , नीतत तथा काययिमहरु र 
पूवयतनधायररत प्रश् नाविी तथा ढाँिामा गाउँपालिका र वडास्तरका प्राथलमक तथा द्ववतीयक 
स्रोतबाट प्राप् त तथ्याङ्क तथा सूिनाहरु संकिन गररएको हो ।  

 

१.५.३ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िर्ारी  

सन्दभय सामाग्री सङ्किन तथा अध्ययन, गाउँपालिकासँग सम्पकय , छिफि र सूिना सङ्किन 
ववचध तनधायरण र तथ्याङ्क⁄सूिना सङ्किन िगायतका क्रियाकिापहरु तथा प्राप् त सुिनाको 
ववश् िेषणका आधारमा पहहिान भएको वावषयक कुि सम्भाव्यता र स्रोतबाट प्राप् त हुन सक् न े

राजस्विाई आगामी तीन आचथयक वषयका िाचग प्रिेपण गररएको छ । साथै इच्छाकामना 
गाउँपालिकामा मस्यौदा प्रततवेदनको प्रस्तुततकरण तथा छिफि वाट प्राप् त सुझावहरु सङ्िग् न 

गरर अस्न्तम प्रततवेदन तयार गररएको छ ।  

१.६ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका सीमाहरु 
 

इच्छाकामना गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कायययोजना तनम् नानुसारका सीमामा रही तयार 
गररएको छ । 

▪ राजस्व सुधार कायययोजनाको अध्ययन तथा ववश् िेषण मु्य रुपमा गाउँपालिकाको 
अलभिेख, दस्तावेज, प्रततवेदन, ऐन तथा प्राथलमक तथा द्ववतीय स्रोतहरूबाट प्राप् त 
तथ्याङ्क तथा सूिनाहरूका साथै बाग्मती प्रदेश सुशासन केन्रवाट प्राप् त सुझावहरु 
सङ्िग् न गरर प्रततबेदन तयार गररएको छ। 

▪ प्रततवेदन तयार पादाय गाउँपालिकाको बबगत ३ बषय देखखको  कर कथा गैरकर राजस्व 
बाट प्राप्त भएका आम्दानी हरुिाई समावेश गररएको छ भने प्रदेश तथा संघबाट प्राप्त 
अनुदानिाई पतन समावेश गररएको छ।  

▪ गाउँपालिकाको जनसङ््या तथा आचथयक गततववचधमा हुने वदृ्चध, नगरपालिकाको 
सेवामा हुने वदृ्चध र नागररक सन्तुस्ष् टमा हुने वदृ्चध, मूल्याङ्कन दरमा हुने वदृ्चध 
तथा राजस्व दरको पुनराविोकन आहद कृयाकिापहरूिे भववष्यको राजस्व सङ्किनमा 
असर समेत पनुयका साथै कततपय तथ्याङ्कहरू उपिब्ध नभएकोिे आय प्रिेपण 
अनुमानमा आधाररत भै गररएको छ । 

▪ आगामी ३ वषयको आय प्रिेपण गदाय ववगतका तीन वषयहरूको आम्दानी र िािु वषयको 
प्रिेवपत आम्दानीिाई आधार बनाई औसत गणना गरर त्यसैका आधारमा आगामी 
तीन वषयको बावषयक आम्दानीिाई प्रिेपण गररएको छ। 
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पररच्छेद २. गाउँपालिकाको संक्षिप् ि पररचर् 

२.१ संक्षिप् ि पररचर् 
इच्छाकामना गाउँपालिकाको राजस्व सम्भाव्यता पहहिान, पररिािन र व्यवस्थापनका िाचग 
गाउँपालिकाको वस्तुस्स्थतत, आचथयक गततववचधहरुको महत्वपूणय भूलमका रहेको हुन्छ । यस 
पररच्छेदमा तयनै स्स्थततहरुिाई समेटेर संक्षिप् त पररिय प्रस्तुत गररएको छ । 

 

२.१.१ गाउँपालिकाको अवन्स्थति  िथा प्रशासतनक ववभाजन 

 चितवन स्जल्िामा ववध्यमान ७ स्थानीय तहहरु १ महानगर, ५ नगरपालिका र १ गाउँपालिका 
रहेको छ जसमध्ये मध्ये एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिका हो। यो प्राकृततक 
छटािे भररपूणय एक सुन्दर गाउँपालिका हो । साववकका दारेिोक, िस्डडभञ्ज्याङ्ग, काउिे र 
दहखानी गा.वव.स.का सबै वडाहरुिाई एकबत्रत गरेर ७ वटा वडाहरु रहेको यस इच्छाकामना 
गाउँपालिकामा जनजाततहरु (गुरुङ्ग, मगर, तामाङ्ग, नेवार, थकािी) अतत लसमान्तकृत 
िेपाङ्ग, अल्पसं्यक मुस्स्िम तथा खस आययमा ब्राह्मण, िेत्री, ठकुरी र दलित बसोबास 
गछयन । राजधानी काठमाडडौं देखख कररब १०० क्रक.लम. दक्षिण पस्श्िममा रहेको यो 
गाउँपालिका समुन्री सतह ५०० लमटर उिाइ देखख १५०० लमटर उिाइमा अवस्स्थत छ। यस 
गाउँपालिकाको लसमाना पूवयतफय  धाहदङ्ग स्जल्िा, पस्श्िममा तनहँू तथा भरतपरु 
महानगरपालिका, उिरमा गोरखा स्जल्िा र दक्षिणमा कालिका नगरपालिका रहेका छन ् । 
बागमती प्रदेशको कुि िेत्रफि (२०,३०० वगय क्रक.मी.)को ०.८२ प्रततशत तथा नेपािको कुि 
िेत्रफि १,४७,१८१ वगय क्रक.मी. को ०.११ प्रततशत भ-ूभाग ओगटेको यस गाउँपालिकाको 
िेत्रफि १६६.७३ वगय क्रक.मी.( ६४.३७ बगयमाइि) रहेको छ ।  
तालिका १ इच्छाकामना गाउँपालिकाको वडा ववभाजन सम्बन्धी वववरण 

वडा नं. साववकका गा.वव.स.हरु साववक वडा नं. िेत्रफि (बिघामा) 
१ काउि े १ देखख ४ सम्म ४९४ 
२ काउि/ेिडडीभञ्ज्याङ्ग ५ देखख ९ सम्म/ १ देखख ४ सम्म ५७७ 
३ दारेिोक १, २, ५, ६, ७, ८ र ९  ५५४ 
४ दारेिोक ३    ५७५ 
५ दारेिोक/िडडीभञ्ज्याङ्ग ४/५ ७३७ 
६ िडडीभञ्ज्याङ्ग/दाहाखानी ६,७,८,९/५,६ ६६३ 
७ दाहाखानी १, २, ३, ४, ७, ८,९   ८२८ 

स्रोत:  सङ्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय र इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, 

२०७८ 
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२.१.२ गाउँपालिकाको भू-उपर्ोग  

यस गाउँपालिकाको जम्मा भू-भाग मध्य सबैभन्दा बढी िेत्रफि कृवष िेत्रको (५०.११ प्रततशत) 
रहेको छ । त्यसैगरी गाउँपालिकाको कुि िेत्रफिको २९.६९ प्रततशत जलमन वन िेत्रमा रहेको 
छ भने िरण िेत्र १०.१३ प्रततशत र बुट् यान िेत्रिे करीब ८.६ प्रततशत ओगटेको छ । 
इच्छाकामना गाउँपालिकाको भू-उपयोग वववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 
 

तालिका २ इच्छाकामना गाउँपालिकाको भू-उपयोगको प्रकार 

क्र.स.ं जलमनको प्रकार िेत्रफि (वगय कक.मी.) प्रतिशि 

१ कृवष िेत्र ४४.११ ५०.११ 
२ वन जङ्गि िेत्र २६.१३ २९.६९ 
३ िरण िेत्र ८.९१ १०.१३ 
४ बुट् यान िेत्र ७.५७ ८.६० 
५ वगर िेत्र ०.५८ ०.६६ 
६ खोिा नािा िेत्र ०.४० ०.४६ 
७ बस्ती िेत्र ०.२८ ०.३२ 
८ बाँझो जलमन ०.०१ ०.०१ 

जम्मा ८८.०३ १००.०० 

स्रोत:  इच्छाकामना गाउँपालिकाको वस्तुगत वववरणको प्रततवेदन, २०७६ 

२.१.३ गाउँपालिकाको जनसङ््र्ा  

 इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ अनुसार यस गाँउपालिकाको कुि जनसङ््या 
२६,३५० तथा घरधुरी सङ््या ५,२२७ रहेको छ । गाउँपालिकामा पुरुषको सङ््या १३,२०२ 
(५०.१० प्रततशत) र महहिाको सङ््या १३,१४८ (४९.९० प्रततशत) छ । यस गाँउपालिकाको 
सरदर प्रततघरधुरी जनसङ््या ५.०४, िैंचगक अनुपात १.००४ र जनघनत्व २६६.९४ व्यस्क्त प्रतत 
वगय क्रक.लम. रहेको छ । सबैभन्दा बढी जनसङ््या वडा नं ९ मा ४,००१ (१७.० प्रततशत) र 
सबैभन्दा कम जनसङ््या वडा नं १ मा १,६२९ (६.९३ प्रततशत) छ । जनघनत्वको हहसाबिे 
हेदाय सबैभन्दा बढी जनघनत्व वडा १ मा १६१.६१ व्यस्क्त प्रतत वगय क्रक.लम. तथा सबै भन्दा 
बढी वडा नं. ४ मा ६१९.८४ व्यस्क्त प्रतत वगय क्रक.लम. छ ।  
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तालिका ३ इच्छाकामना गाउँपालिकाको वडागत घरधुरी र जनसङ््या वववरण 

वाडय नं.  घरधुरी सं्र्ा पुरुष महहिा जम्मा 
१ ५४१ १५८९ १६४९ ३२३८ 
२ ६५१ १८७८ १७४४ ३६२२ 
३ ६८९ १७८७ १६५९ ३४४६ 
४ ७९८ १८३३ १८४४ ३६७७ 
५ ८५६ २१४७ २०३३ ४१८० 
६ ७०६ १८४२ १९१६ ३७५८ 
७ ९८६ २१२६ २३०९ ४४२९ 

जम्मा ५२२७ १३२०२ १३१४८ २६३५० 
स्रोत:  इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ 

धचत्र २ घरधुरी िथा जनसं्र्ा वविरण 

 
तालिका ४ लिङ्ग र उमेरका आधारमा घरमुिीको वववरण 

लिङ्ग घरमुलिको सं्या जम्मा 
०-१४ १५-२५ २६-३५ ३६-४५ ४६-५५ ५६-६० ६१ भन्दा माचथ 

पुरुष ० १८२ ७८८ ११०९ ११०३ ४४९ ८२७ ४४५८ 
महहिा ० ५४ १८१ २२२ ११३ ५० १४९ ७६९ 
जम्मा ० २३६ ९६९ १३३१ १२१६ ४९९ ९७६ ५२२७ 

स्रोत:  इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ 
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यस गाउँपालिकामा जाततगत हहसाबिे कुि जनसङ््याको िेत्री ४५ प्रततशत, तामाङ ९.४२ 
प्रततशत, ब्राम्हण ८.९७ प्रततशत, नेवार ७.८९ प्रततशत, मगर ७.३४ प्रततशत, साकी ५.४३ प्रततशत, 

दमाई ४.५१ प्रततशत तथा अन्य जातजातीहरुमा कामी २.७० प्रततशत, सुनवुार २.०५ प्रततशत, 

शेपाय १.८३ प्रततशत,  जोगी १.३८ प्रततशत, माझी ०.६३ प्रततशत, गुरुङ ०.२० प्रततशत, राई ०.२० 
प्रततशत र अन्य २.४५ प्रततशत बसोबास रहेको छ । मातभृाषाको आधारमा नेपािी बोल्नेको 
बाहुल्यता रहेको छ भने बाँकीिे मु्य भाषाको रुपमा तामाङ, शेपाय, मगर, नेवार, सुनुवार 
िगायत अन्य भाषा बोल्ने गरेका छन ् । गाउँपालिकाका ८७.६ प्रततशतिे नेपािी भाषा 
मातभृाषाको रुपमा बोल्ने गदयछन ्भने तामाङ भाषा बोल्ने जनसङ््या ७.७ प्रततशत, शेपाय भाषा 
बोल्ने जनसङ््या १.९ प्रततशत, मगर १.४ प्रततशत, नेवारी ०.६ प्रततशत र सुनुवार भाषा बोल्ने 
जनसङ््या ०.९ प्रततशत छन ्। 

२.१.४ गाउँपालिकाको साँस्कृतिक अवस्था 

 आफ्नो छुट्टै भौगोलिक, साँस्कृततक, सामुदातयक पहहिान बोकेको यस इच्छाकामना 

गाउँपालिकामा ववशेष रुपिे ब्राम्हण, िेत्री, नेवार, तामाङ, सुनुवार, राई िगायत ववलभन् न 

आहदवासी तथा जनजाततहरुको लमचित बसोबास रहेको छ । मु्य बोिीिालिको भाषा नेपािी 

भएता पतन सबै समुदायको आ-आफ्नै खािका भाषाहरु प्रििनमा रहेका छन ् । स्थानीय 

िाडपवय, भाषा, धमय तथा संस्कृततिे कुनै पतन स्थानको सांस्कृततक ववववधता झल्काउने गदयछ । 

जाततय, भावषक, धालमयक रुपमा ववववधता बोकेको इच्छाकामना गाउँपालिका िेत्रमा स्थानीय 

िाडपवय तथा संस्कृततहरुमा ववववधता पाइन्छ । यस िेत्रमा जनैपूखणयमा, दशैं, ततहार, होिी 

पूखणयमा, तीज, गुरुपूखणयमा, कृष्णाष् टमी, माघे संिास्न्त, िैते दशैं, रिाबन्धन, रोहद घर, गाईजात्रा, 

धान् ने पूखणयमा, ल्होसार, आहद मनाईने गरेको छ । धालमयक तथा भावषक रुपमा करीब एकरुपता 

रहेको यस गाउँपालिका िेत्रमा िाडपवयका समयमा गररने ववलभन् न साँस्कृततक क्रियाकिापहरुिे 

यस िेत्रको सामास्जक र साँस्कृततक उत्कृष् टता झल्काउने गदयछ ।  
 



 इच्छाकामना गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कायययोजना प्रततवेदन, २०७९ 

12 
 

२.१.५ गाउँपालिकाको आधथयक अवस्था  

 आधथयक रुपिे सकक्रर् जनसं्र्ा: इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ अनुसार १५ 
देखख ५९ वषय उमेर समूहका आचथयक रुपिे सक्रिय जनसङ््या ६२.९८ प्रततशत रहेको छ । 

तालिका ५ आचथयक रुपिे सक्रिय जनसं्याको अवस्था 

वाडय नं.   पुरुष महहिा जम्मा 
१ ८९९ २१५ १११४ 
२ ९८१ ८५८ १८३९ 
३ ११९९ ११६४ २३६३ 
४ १०१२ ९६४ १९७६ 
५ १५८९ १४५७ ३०४६ 
६ १२४३ ११७४ २४१७ 
७ १७६१ १७६९ ३५३० 

जम्मा ८६८४ ७६०१ १६२८५ 
स्रोत:  इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ 

मु्र् पेशााः मु्य पेशाको आधारमा घरधुरीको वववरण अनुसार कृवष, उद्योग, व्यापार, नोकरी, 
ज्यािादारी, वैदेलशक रोजगार र अन्य पेशा रहेको छ। गाउँपालिकाका बालसन्दाहरु ववशेष गरर 
कृवष पेशामा तनभयर रहेका छन ्भने केही मात्रामा सरकारी नोकरी, व्यापार व्यवसाय र वैदेलशक 
रोजगार जस्ता पेशामा आवद्ध रहेका छन ्। यसिाई वडागत रुपमा र प्रततशतका आधारमा 
तनम्न अनुसार देखाईएको छ। 

तालिका ६ मु्य पेशाको आधारमा घरधुरीको वववरण 

वाडय नं. पररवारको मु्य पेशाको आधारमा घरधुरीको सं्या 
कृवष तथा 
पशुपािन 

स्वरोजगार व्यापार 
व्यवसाय 

सरकारी 
जाचगर 

तनजी 
िेत्रमा 

बैदेलशक 
रोजगार 

अन्य 

१ ३८१ १६ १३ ९ ४८ १७ ५७ 
२ ४६७ ११ १७ १३ ३२ ३६ ७५ 
३ ३८६ १४ १३६ १६ ३१ १११ ५ 

४ ४९२ १९ ११८ २९ ११ ५३ ७७ 
५ ३८४ ९ २४८ ३२ १६ ११४ ६३ 
६ ४२१ २२ ६० २४ १९ ७२ ८८ 
७ ५९५ ३१ १५२ ४७ ९८ ४३ ३० 

जम्मा ३१२६ १२२ ७४४ १७० २२५ ४४६ ३९५ 

स्रोत:  इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ 
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गाउँपालिका िेत्रमा खेततयोग्य जलमन ४४.११ वगय क्रक.मी. रहेको छ जस अनुसार कृवष काययका 
िाचग उपयोग गररएको कुि जलमन ८६,७०५ रोपनी रहेको देखखन्छ भने ब्यापार 
ब्यबसायकािाचग १५५६२ रोपतन उपयोग गररएको छ । यसिाई कठ्ठामा पररवतयन गदाय 
कृवषमा १३३३९२.३० देखखन्छ भने ब्यापार ब्यबसायमा २३९४१ कटठ्ठा देखखन्छ। इच्छाकामना 
गाउँपालिकामा सबभन्दा बढी वावषयक उत्पादन धान बािी ९,९८२ स्क् वन्टि उत्पादन हुने गदयछ 
। त्यसै गरर मकै ८,१६५ स्क् वन्टि, कोदो २,१३२ स्क् वन्टि, गहँु ६४९ स्क् वन्टि तथा आिु ३६८ 
स्क् वन्टि, तरकारी ३२८ स्क् वन्टि, दिहन १७९ स्क् वन्टि, फिफुि १७० स्क् वन्टि, फापर ३४ 
स्क् वन्टि र तेिहन ३० स्क् वन्टि उत्पादन हुने गदयछ । यस गाउँपालिकाको वडा नं. ९ 
पोकिीको माचथल्िो भेग आिु उत्पादनको िाचग प्रलसद्ध रहेको छ । यस गाउँपालिकामा 
चिराइतो, जटामासी, बत्रफिा, पाँिऔिंो, घोड्ताप्रे, बोजो जस्ता महत्वपूणय स्वास्थ्यवधयक 
जडीबुटीहरु पाइन्छ ।   

यस गाउँपालिकाको पशुपािनको अवस्था हेदाय राँगा, खसी, बोका, बाख्रा, सुंगुर, बंगुर, भेंडा, कुखुरा, 
हाँस, माछा, मौरी, आहद मु्य पाल्ने गररएको छ । गाउँपालिकामा दधुको उत्पादन 
उत्साहजनक अथायत ्िगभग १० िाख लिटर वावषयक रहेको देखखन्छ । साथै मासुजन्य उत्पादन 
पतन आत्मतनभयरता उन्मुख छ । तर माछा, मह तथा हाँस र भेंडाको उत्पादन न्यून देखखन्छ । 
फिफुिको िाचग उपयुक्त हावापानी भएका कारण यस िेत्रमा सुन्तिा, जुनार, आँप, कटहर, 
अनार, खुपायनी, र अंगुर जस्ता फिफुि पाईन्छ । इच्छाकामना गाउँपालिकामा ८० वटा कृषक 
समूह र २७ वटा पशुपािन समूह दताय भई सञ् िािनमा रहेका छन ्। 
तालिका ७ गाउँपालिकाको पशेागत वववरण 

क्र. स. पेशा प्रतिशि 

१ कृवष तथा पशुपािन ५८.५ 
२ उद्योग, व्यापार १०.५ 
३ नोकरी  १०.० 
४ ज्यािादारी ७.१ 
५ वैदेलशक रोजगार १०.२ 
६ अन्य पेशा ३.७ 

जम्मा १०० 

स्रोत:  इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ 

रोजगारको अिस्था:  रास्ष् िय आचथयक तथ्याङ्क २०१८ अनुसार इच्छाकामना गाउँपालिकामा 
३२८ वटा आचथयक रोजगार हदने संस्थाहरुिे ५५८ पुरुष र ५९६ महहिा गरर कुि १,१५४ जना 
स्थानीयहरुिाई रोजगार प्रदान गरररहेको छ । ३२८ वटा संस्थाहरु मध्ये १-४ जना, ५-९ जना 
तथा १०-४९ जनािाई रोजगार हदने संस्थाको सङ््या िमश: २६७, ३८ र २३ रहेको छ । 
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तालिका ८ गाउँपालिकाको संस्थागत सं्याको रुपमा रोजगार वववरण 

क्र. स. रोजगारको प्रकार जम्मा संस्था   रोजगार सं्र्ा 
१ कृवष, वन जङ्गि र माछापािन सम्बन्धी   ४  १९ 

२ उत्पादनमुिक  ३१  ६१ 
३ खानी, ववद्युत, ग्यास, खानेपानी ववतरण र तनमायण 

सम्बन्धी 
११  ३५ 

४ होिसेि र ररटेि व्यापार व्यवसाय सम्बन्धी १६३  ३३१ 
५ ढुवानी, भडडारण, सुिना तथा सञ् िार ४  १२ 
६ आवास र खाद्य सम्बन्धी १५  ३४ 
७ आचथयक तथा ईन्स्युरेन्स  १३  ६० 
८ लशिण २७  २३८ 
९ स्वास्थ्य तथा सामास्जक कायय २७  १४६ 
१० अन्य ३३  २१८ 

जम्मा ३२८ ११५४ 

स्रोत:  इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ 

िैंक िथा बिवत्तर् संस्थाहरु: इच्छाकामना गाँउपालिकामा साना बजार, साना उद्योग, 

किकारखाना मात्र भएकोिे हािसम्म ५ वटा बैङ्क स्थापना भएका छन ् । यस अन्तगयत 
इच्छाकामना गाउँपालिकामा िेत्रमा रहेका मु्य बैंकहरु िुस्म्बनी ववकास बैंक, गरीमा ववकास 
बैंक, गडडकी ववकास बैंक, माछापुच्रे बैंक र ग्िोबि आई.एम.ई बैंक रहेका छन। साथै 
सहकारर संस्थाहरु पतन स्थापना भएका छन। गाउँपालिका लभत्र बैंक खाता भएका र नभएका 
घरधुररहरुको अबस्थािाई तनम्न अनुसार देखाईएको छ।  

तालिका ९ गाउँपालिकाको बैंक तथा बबविय संस्थाहरु बैंक खाता सम्बस्न्ध वववरण 

वाडय नं. खािा भएका घरधुरी खािा नभएका घरधुरी 

१ ३९८ १४३ 
२ ४८२ १६९ 
३ ५०४ १८५ 
४ ६२१ १७७ 
५ ६८५ १७१ 
६ ४५२ २५४ 
७ ७०८ २७८ 

जम्मा ३८५० १३७७ 
स्रोत:  इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ 
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पर्यटनाः  गाउँपालिको कुररनटारमा वव.स २०५४ साि मंलसर ८ बाट व्यवसातयक रुपमा संिािन 
गरेको मनकानमा केबुिकारको सेवा १९ वषय पुरा भएर २० वषयमा िागकेो छ । यातु्रहरुको 
दैतनक बढ्दो िापिे गदाय यस आचथयक वषयमा ३ वटा केबुिकार थप्नको िाचग सम्पूणय प्रकृया 
पुरा भएको केबुकिकार सलमतत जनाएको छ । िामो झरना जिववरे, लसराईिुिी, हािीवाङ 
ऐततहालसक िेत्र उपरदाङगढी, धालमयक िेत्र इच्छाकामना माईको मस्न्दर, जिबबरे मस्न्दर, 

मनकामना केविकार, बत्रशुिी नहद, मुस्ग्िन बजार रहेको यस िेत्र पययटन ववकासका िाचग 
प्रिुर सम्भावनायुक्त गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका बत्रशुिी नदीको काखमा अवस्स्थत छ । 

२.१.६ सामान्जक अवस्था 

 लशिा: इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ अनुसार पालिकामा शैक्षिक संस्थातफय  १४ 
आधारभूत र ८ वटा माध्यलमक गरर जम्मा २२ वटा सामुदातयक ववद्यािय तथा १ वटा 
संस्थागत ववद्यािय र १ वटा क्याम्पस रहेका छन ्। सामुदातयक ववद्याियतफय  १,५६८ छात्रा 
र १,४५३ छात्र गरर जम्मा ३,०२१ ववद्याथी अध्ययनरत छन ्भने २३८ लशिक तथा कमयिारी 
काययरत छन ् । छात्र र छात्राको िैङ्चगक अनुपात १.०८ रहेको छ । गाउँपालिकाका २४ वटा 
बाि ववकास केन्रमा ३८५ जना बािबालिका छन ्। यस गाँउपालिकामा ५ वषयभन्दा बढी उमेर 
समूहको जनसङ््याको सािरता दर ८७.४५ प्रततशत रहेको छ जुन रास्ष् िय सािरता दर भन्दा 
बढी रहेको छ । गाँउपालिकामा उच् ि लशिा हालसि गरेका जनसङ््या ६.०५ प्रततशत रहेका 
छन ्। तनरिर जनसङ््या सबभन्दा बढी वडा नं. १ मा १८ प्रततशत तथा सबैभन्दा कम वडा 
न.ं ६ मा ८ प्रततशत छ । ववश् व ववद्यािय तहको शैक्षिक अवस्थामा ईस्न्जतनयररङ २.९८ 
प्रततशत, चिक्रकत्सा ०.३६ प्रततशत, कृवष वा पशु ०.०१ प्रततशत, लशिा १.२७ प्रततशत, 

व्यवस्थापन ०.७२ प्रततशत, कानून ०.०८ प्रततशत, ववज्ञान ०.१९ प्रततशत, अन्य ववषय ०.४४ 
प्रततशत रहेको छ । 
 

स्वास््र्: इच्छाकामना गाउँपालिकामा ६ वटा स्वास्थ्य िौकी, ३ वटा आधारभुत स्वास्थ्य केन्र 
रहेका छन ्। कोलभड १९ को महामारी व्यवस्थापनका िाचग कोलभड - १९ अस्थायी अस्पताि 
पतन स्थापना गररएको छ । स्वास्थ्य िेत्र सुधार काययिम िागु गरर गाउँ काययपालिकाको 
कायायियिे स्वास्थ्य िौकी गाम् नाङ्टारिाई प्राथलमक स्वास्थ्य केन्रको रुपमा स्तरोन् नतत 
गररएको छ । यस गाउँपलिकामा ८२ जना महहिा स्वास्थ्य स्वयंसेववका काययरत छ भने खोप 
स्क्ितनक २०, गाउँघर स्क्ितनक २२ र दरु दराजमा स्वास्थ्य सेवा पुर् याउन २ वटा हेल्थ युतनट 
तथा २ वटा आयुवेद औषधािय पतन सञ् िािन गररएको छ ।   
 

खानेपानी: खानेपानीको स्रोत इच्छाकामना गाँउपालिकामा राम्रै देखखएको छ । गाउँपालिकाको 
९१.३६ प्रततशत पररवारिे पाईप घाराबाट खानेपानी प्राप् त गदयछन ् ।  त्यसै गरर अन्य 
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खानेपानीको िोतहरुमा ईनार/कुवा (ढाक्रकएको) ३.८६ प्रततशत, मूिको पानी २.३० प्रततशत, 

ईनार/कुवा (नढाक्रकएको) १.५५ प्रततशत, खोिा वा नहद ०.९० प्रततशत र अन्य िोत ०.०३ 
प्रततशत रहेको छ । खानेपानीको पहँुि ८९.९ प्रततशत रहेतापतन वडा नं. ६ र ९ मा व्यापक 
सुधार गनुयपने देखखन्छ । इच्छाकामना गाउँपालिकामा आफ्नै घरम ैखानेपानीको पहँुि भएका 
पररवार ७४.८ प्रततशत रहेको छ । त्यसै गरर खानेपानीको पहँुि आधा घडटाको दरुीमा रहेको 
१५.१ प्रततशत तथा आधा घडटा भन्दा टाढा रहेको घरधुरी १०.१ प्रततशत रहेको छ । 
गाउँपालिकामा ५२ वटा खानेपानी आयोजनाहरु सञ् िािनमा छन ् । शौिािय प्रयोगको 
अवस्थािाई हेदाय स्यातनटरी प्रकारका शौिािय ८३.६ प्रततशत घरमा रहेको भएतापतन साधारण 
खाल्डो तथा ईन स्यातनटरी प्रकारक शौिािय रहेको ९.७ प्रततशत घरमा शौिाियको 
अवस्थामा सुधार गनुयपने देखखएको छ भने ६.७ प्रततशत घरमा तनमायण गनुयपने देखखएको छ । 
गाउँपालिकामा वडा नं. ९ मा ७ वटा, वडा नं. ८ मा ३ वटा, वडा नं. ३ मा ४ वटा तथा वडा नं. 
४ र २ मा १/१ वटा गरर १६ वटा सावयजतनक शौिाियहरु तनमायण गररएको छ । 
 

२.१.७ भौतिक अवस्था 

 सडक िथा र्ािार्ाि: गाउँपालिकाको रणनीततक सडक राङ्िा माहोरडाँडा सडक (२९ क्रक.लम.) 

तथा अन्तर स्थानीय तह सडकहरुमा इच्छाकामना एक् वायर सडक (३१ क्रक.लम.) र साँघुटार 
लसहंदेवी घोराखोरी सडक (९ क्रक.लम.) रहेका छन ् । यसका अिावा गाउँपालिकामा २६ वटा 
प्रमुख सडक र ४५ वटा शाखा सडक तनमायण गररएका छन ् । गाउँपालिका िेत्रलभत्र ३९९ 
क्रक.लम. सडक रहेको भएता पतन हाि सम्म कुनै पतन सडक कािोपते्र हुन सकेको छैन । 
गाउँपालिकामा दैतनक गाडीको सुववधा रहेको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. १ लसकारी डाँडा 
च्युरीडाँडा र वडा न.ं ५ यसम िेत्रमा गरर २ वटा बसपाकय  तनमायण गररएको छ । यसममा १० 
रोपनी ५ आना २ पैसा िेत्रफिको जग्गामा १२ वटा गाडी तथा लसकारी डाँडा च्युरीडाँडामा २ 
रोपनी जग्गामा १० वटा गाडी पाक्रकय ङ गनय सक्रकन्छ । गाउँपालिकामा ३६ वटा झोिुङ्गे पुि 
तनमायण गररएको छ । 
 

ववद्र्ुि िथा वैकन्ल्पक उजाय: इच्छाकामना गाउँपालिकामा ९२.७ प्रततशत घरघुरीमा 
ववद्युततयीकरण भएको छ । केस्न्रय ववद्युत प्रसारण सेवाको पहँुि वडा नं. ४, ५ र ८ मा 
शुन्य बराबर देखखन्छ र सोही वडाहरुमा िघु जिववद्युत आयोजनाबाट ववद्युत सेवाको 
आपूतत य भएको छ । वडा नं. २ र ३ मा केस्न्रय ववद्युत प्रसारणको पहँुि उल्िे्य देखखन्छ 
भने वडा नं. ९ र ६ मा ववस्तार हँुदै छ । इच्छाकामना गाउँपालिकाका २७.८ प्रततशत घरधुरीमा 
केस्न्रय प्रसारणको ववद्युतको पहँुि रहेको छ । गाउँपालिकामा अझै पतन ७०.५ प्रततशत 
घरधुरी िघु जिववद्युत र १.७ प्रततशत घरधुरी सौयय ऊजायमा तनभयर छ । गाउँपालिकामा ८०५ 
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क्रक.वा. िमताको भञ् ज् याङ्ग िेत्रमा अवस्स्थत महलभर खहरेखोिा िघु जिववद्युत ववकास 
आयोजान सहहत १३ वटा िघु जिववद्युत आयोजनाहरु सञ् िािनमा छन ् । इच्छाकामना 
गाँउपालिका पूणयतया ग्रामीण रहेकोिे खाना पकाउनको िाचग ९१.८१ प्रततशत घरधुरीिे  
परम्परागत काठ/दाउरा नै प्रयोग गने गदयछन ् । त्यस्तै गरर ७.७९ प्रततशत घरिे एि.पी. 
ग्यास, ०.१० प्रततशतिे गोबर ग्यास, ०.०३ प्रततशत घर पररवारिे मट्हटतेि र ०.१५ घरिे 
अन्य ईन्धन प्रयोग गरेको देखखन्छ । 
 

सञ् चार: इच्छाकामना गाउँपालिकामा सञ् िारको मु्य स्रोतको रुपमा मोबाईि प्रयोग गन े
पररवार ९०.४ प्रततशत रहेको छ भने हट.भी. र रेडडयो मात्र प्रयोग गने िमश: ३५.५ प्रततशत र 
२६.३ प्रततशत रहेको छ । यसका साथै आधुतनक सुववधाहरु जस्तै मोटरसाईकि (६.२ 
प्रततशत), गाडी (१.६ प्रततशत), कम्प्युटर (१.२ प्रततशत), टेलिफोन (१.१ प्रततशत), ईन्टरनेट (०.३ 
प्रततशत), आहद प्रयोग गने गरेका छन ्भने सञ् िारको कुनै सुववधा नभएको घर पररवार २.९ 
प्रततशत छन ्। 
 

लसञ् चाई: इच्छाकामना गाउँपालिकामा लसञ् िाईको िाचग इच्छाकामना खोिा, लसल्खु खोिा, 
कुवापानी खोिा, ठूिो खोिा, जुके खोिा, महलभर, पोकिी खोिा, सेिेिे खोिा, स्जम्पाखा ठाडो 
खोिा, टुडे खोिा, सावािे खोिा, धारे खोिा, दहरी खोिा र खहरे खोिाबाट गाउँपालिका िेत्रलभत्र 
खेततयोग्य जलमनहरुमा लसञ् िाई सुववधा पुर् याईरहेको देखखन्छ । गाँउपालिकामा कुि ३८ वटा 
लसञ् िाई आयोजनाहरु सञ् िािनमा छन ्।  

२.२ मानव संसाधनको अवस्था 
 

इच्छाकामना गाउँपालिकाको पहहिो तनवायिनबाट तनवायचित जनप्रतततनचधहरू माफय त 
गाउँपालिकाको कायय सञ् िािन भईरहेको छ । यस गाउँपालिकामा रहेका ९ वटा वडामा 
तनवायचित तथा मनोतनत सदस्यहरु सहहत जम्मा ५० जना गाउँसभा सदस्य तथा १८ जना 
काययपालिका सदस्य रहेका छन ्। 
 

त्यसैगरी गाउँ काययपालिकाको दैतनक काययसम्पादनका िाचग गाउँपालिकािे तय गरेको गाउँ 
सभा, गाउँ काययपालिका, ववषयगत सलमतत र शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अचधकृत, सूिना 
अचधकृत, िेखा अचधकृत, ईस्न्जतनयर, सब-ईस्न्जतनयर, सब ओभरलसयर, कम्प्युटर तथा 
कायायिय सहयोगी र वडा कायायियहरुमा वडा सचिव तथा सामास्जक पररिािक रहने व्यवस्था 
गररएको देखखन्छ । इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ अनुसार ववलभन् न ववषयगत 
िमता सहहत अचधकृत तथा सहायक कमयिारी काययरत रहेको यस गाउँपालिकामा काययरत 
कमयिारी सम्बन्धी वववरण तिको तालिकामा देखाइएको छ ।   
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तालिका १० गाउँपालिकामा काययरत कमयिारीहरुको वववरण 

क्र.सं. पद सङ््र्ा कैकफर्ि 

१.  प्रमूख प्रशासकीय अचधकृत १ प्रशासन 

२.  ज. स्वा. तन. २ स्वास्थ्य तथा सरसफाई 

३.  अचधकृत (सातौ) ५ प्रशासन तथा योजना, लशिा 
४.  ईस्न्जतनयर ३ पूवायधार ववकास 

५.  सहायक (पािौं) १५ आचथयक प्रशासन, कृवष ववकास 

६.  कम्प्युटर अपरेटर २ न्यातयक सलमतत 

७.  प्राववचधक सहायक  २ लशिा, रोजगार सेवा केन्र 

८.  कववराज १ आयुवेद 

९.  सब-ईस्न्जतनयर ४ पूवायधार ववकास 

१०.  खररदार ५ व्यवसाय तथा सङ्घ संस्था 
११.  खा.पा.स.टे. १ पूवायधार ववकास 

१२.  सूिना प्रववचध अचधकृत १ सूिना प्रववचध  

१३.  रोजगार संयोजक १ रोजगार सेवा केन्र 

१४.  एम.आई.एस अपरेटर  १ पंजीकरण तथा सामास्जक सुरिा 
१५.  सहायक (िौंथो) ४ पशुपन्छी ववकास - २, कृवष ववकास - २ 

१६.  क्रफल्ड सहायक  २ पंजीकरण तथा सामास्जक सुरिा 
१७.  उद्यम ववकास सहजकताय २ उद्यम ववकास 

१८.  सुपररवेिक १ गररब पररिय पत्र (करार) 
१९.  गणक ३ गररब पररिय पत्र (करार) 
२०.  हल्का सवारी िािक ३ गाउँपालिका (करार) 
२१.  कायायिय सहयोगी २५ गाउँपालिका - ४, वडा कायायिय -७, , स्वास्थ्य 

शाखा - ३, आधारभुत स्वास्थ्य केन्र -३  

२२.  कायायिय सहायक ९ वडा कायायिय 

२३.  लसतनयर अ.न.लम. ४ स्वास्थ्य िौकी 
२४.  हेल्थ अलससटेन्ट (पािौं) ५ स्वास्थ्य िौकी 
२५.  अ.हे.ब. १५ स्वास्थ्य शाखा - १३, आधारभुत स्वास्थ्य 

केन्र -२ 

२६.  अ.न.लम. ३ आधारभुत स्वास्थ्य केन्र - ३ 

२७.  मेडडकि अचधकृत १ स्वास्थ्य िते्र सुधार केन्र 

२८.  ल्याव टेस्क् नलसयन १ स्वास्थ्य िते्र सुधार केन्र 

२९.  लसतनयर अ.हे. (छैठौं) १ स्वास्थ्य िौकी 
 जम्मा १२३  

स्रोत:  इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ 
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इच्छाकामना गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ अनुसार गाउँ काययपालिका, ९ वटा वडा 
कायायियहरु, ववषयगत कायायियहरु (लशिा, स्वास्थ्य), आहदमा स्थायी तथा करार गरर १२६ 
जना कमायिारी काययरत छन ्। इच्छाकामना गाउँपालिकाको संगठनात्मक तथा मानव संशाधन 
चित्र यस प्रकार रहेको छ: 
धचत्र ३ संगठनात्मक रुपरेखा 

 

२.३ भौतिक सम्पवत्तको अवस्था 

इच्छाकामना गाउँपालिकाको कायायिय हाि वडा नं. ४ मा रहेको छ । इच्छाकामना 
गाउँपालिकाको क्रफल्ड सभे अनुसार गाउँपालिकाको आफ्नै जग्गामा १६ कोठे (२ तल्िे), स्थायी 
रुपमा प्रमुख प्रसासकीय भवनको डड.वप.आर. तयार तयार भई तनमायण हुन बाँकी रहेको छ । 
गाउँपालिकाका ९ वटा वडा मध्ये ५ वटा वडा कायायियको आफ्नै भवन रहेको छ भने ४ वटा 
वडा कायायियहरु भाडामा रहेका छन ् । वडा नं १, ३, ५ र ७ का वडा कायायियहरु भाडामा 
रहेको देखखन्छ र वडा नं.४ बाङ्गेवपपि स्स्थत सामुदातयक भवन हाि वडा कायायियको रुपमा 
प्रयोग भईरहेको छ । गाउँपालिकाको केवि वडा नं. ९ को कायायिय पक् की रहेको छ भने अन्य 
वडा कायायियहरु कच् िी अवस्थामा छन ्।  
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तालिका ११ गाउँपालिकाको भौततक सम्पविको वववरण 

क्र. सं. वववरण सं्र्ा 
१.  ववषयगत कायायिय १६ कोठा (दईु तल्िे) 
२.  सभा भवन  ८ कोठा (ततन तल्िे) 
३.  प्रशासक्रकय भवन ५ कोठा (एक तल्िे) 
४.  बबभाचगय भवन  १५ कोठा (दईु तल्िे) 
५.  िमेना गहृ ३ कोठा (एक तल्िे) 
६.  स्ियाप टहरा ब्िक १ कोठा (एक तल्िे) 
७.  वडा कायायिय भवन ५ वटा वडाका आफनै भवन 
८.  वपक अप गाडी २ वटा 
९.  मोटर साईकि १३ 
१०.  ब्याक हो िोडर १ 
११.  ईन्टरनेट सेवा संपुणय वडा कायायिय  
१२.  दरुसञ् िार उपकरण ४० 
१३.  कायायिय उपकरणहरु २५ 
१४.  कम्प्युटर उपकरणहरु ९१ 
१५.  ववद्युततय उपकरण ८५ 
१६.  सञ् िार उपकरण १ 
१७.  तनमायण सम्बन्धी उपकरणहरु ६ 
१८.  अस्ग् न रिक उपकरणहरु १२ 
१९.  फतनयिर ३०७ 

स्रोतः गाउँपालिका स्थिगत सवेक्षण, २०७९ 

राजस्व सङ्किनको िाचग कम्प्युटर ववलिङ शुरु गररएको छ । राजस्व पररिािनका िाचग 
गररएको प्रभावकारी प्रयासहरुमा सफ्टवेयर खरीद गरर राजस्व सम्बन्धी डाटावेस, राजस्व 
प्रशासनमा सफ्टवेयर र त्यसको प्रयोग गररएको छ । गाउँपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा तथा 
हकभोगमा रहेका जग्गा तथा भवनहरुको अलभिेख तनयलमत अद्यावचधक गनुयपदयछ । यसरी 
गाउँपालिकािे आफ्नो स्वालमत्व तथा हकभोगमा रहेका सम्पविको उपयोग गरर तनयलमत 
आयआजयन गनयका िाचग आवश्यक िगानी तथा तनणयय गनय सक्रकन्छ । 
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पररच्छेद ३. गाउँपालिकाको राजस्व अधधकार िथा आर् सम्भाव्र्िा 
 

स्थानीय तहिाई प्राप् त राजस्व सम्बन्धी अचधकार र सो अचधकार कायायन्वयनका िाचग 
गाउँपालिकाका तफय बाट गररएका कानूनी व्यवस्था र गाउँपालिकाको राजस्व सङ्किन अवस्था, 
सम्भावना, समस्या तथा िुनौतीहरु शीषयकगत रुपमा यस पररच्छेदमा ववश् िेषण गररएको छ । 
 

३.१ राजस्व अधधकार सम्िन्धी संवैधातनक िथा कानुनी व्र्वस्था 
 

३.१.१ संवैधातनक व्र्वस्था  
 

नेपािको संववधानको अनुसूिी ८ अनुसार स्थानीय तहको वविीय अचधकार अन्तरगत स्थानीय 
तहहरुिे सम्पवि कर (घरजग्गा कर), घरबहाि कर, घरजग्गा रस्जष् िेशन शुल्क, सवारी साधन 
कर, भूलमकर (मािपोत), मनोरञ् जन कर, ववज्ञापन कर र व्यवसाय कर ल्याउन सक् नेछन ्र 
गैरकर अन्तरगत सेवा शुल्क, दस्तुर, पययटन शुल्क र दडड जररवाना सङ्किन गनय सक् नेछन ्
। राजस्व अचधकार सम्बन्धी ववलभन् न तहहरुको एकि तथा साझा अचधकार सम्बन्धी वववरण 
तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 
तालिका १२ तहगत राजस्व अचधकार 

सङ्घ प्रदेश स्थानीर् साझा 
▪ भन्सार 
▪ अन्त:शुल्क 

▪ मूल्य अलभवदृ्चध 
कर 

▪ संस्थागत आयकर 
▪ व्यस्क्तगत 

आयकर 
▪ पाररिलमक कर 

▪ राहधानी कर 
▪ लभसा शुल्क 

▪ पययटन दस्तुर 
▪ सेवा शुल्क दस्तुर 
▪ दडड जररवाना 

▪ घरजग्गा 
रस्जष् िेशन शुल्क 

▪ सवारी साधन कर 
▪ मनोरञ् जन कर 
▪ ववज्ञापन कर 
▪ पययटन शुल्क 

▪ कृवष आयमा कर 
▪ सेवा शुल्क दस्तुर 
▪ दडड जररवाना 

▪ सम्पवि कर 

▪ घर बहाि कर 
▪ घर जग्गा 

रस्जष् िेशन शुल्क 

▪ सवारी साधन कर 
▪ सेवा शुल्क दस्तुर 
▪ पययटन शुल्क 

▪ ववज्ञापन कर 
▪ व्यवसाय कर 
▪ भूलमकर (मािपोत) 

▪ मनोरञ् जन कर 
▪ मािपोत सङ्किन 

▪ दडड जररवाना 

▪ सेवा शुल्क 

▪ दस्तुर 
▪ दडड जररवाना 
▪ प्राकृततक 

स्रोतबाट प्राप् त 
रोयल्टी 

▪ पययटन शुल्क 

स्रोत: नेपािको संववधान, २०७२ 
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३.१.२ कानुनी व्र्वस्था  

स्थानीय सरकार सञ् िािन ऐन, २०७४ को दफा ५४ देखख दफा ६३ सम्म स्थानीय तहको 
वविीय अचधकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसमा कर अन्तगयत प्रत्यि करहरु जस्तै 
सम्पवि कर, भूलमकर (मािपोत), घरजग्गा वहाि कर, वहाि ववटौरी शलु्क, पाक्रकय ङ्ग शुल्क, 

जडीवुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, आहद छन ्भने अप्रत्यि कर जस्तै व्यवसाय कर जस्ता 
करहरु रहेका छन ् । यसै गरर गैरकर अन्तगयत गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट ववलभन् न 
सेवाहरु उपभोग गरे वापतको सेवाशुल्क जस्तै ववलभन् न पययटन व्यवसाय शलु्क, स्थानीय तहिे 
तनमायण, सञ् िािन वा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूवायधार उपयोग शुल्क, स्थानीय तहिे 
उपिब्ध गराएको कुनै सेवा उपयोग गरे वापत सेवा उपयोगकतायहरुबाट असूि गररने सेवा 
व्यवस्थापन शुल्क, ववलभन् न तनयमन सेवा तथा लसफाररस वापत प्राप् त भएको दस्तुर वापतको 
रकम, नक्सापास दस्तुर र गाउँपालिका वा नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन तथा प्रारस्म्भक वातावरणीय परीिणबाट तोक्रकएको पररमाणमा स्िेट, ढुङ्गा, 
चगट्टी, वािुवा एवम ्माटोजन्य वस्तु वविी र अन्य सम्पवि वविी सामुदातयक वनको आय र 
जनसहभाचगता वापतको रकम आहद रहेका छन ्। 
धचत्र ४ स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ 

 

संघीर् सरकार

अनुदान (समानीकरण 

(जनसंख्र्ा ७०, भूगोि १५, 

HDI ५, LDI १०, सशतय, 

समपुरक, लिशेष

राजश्व बाँडफाँड (पवयतारोहण, 

लवद्युत, वन, खानी तथा खलनज 

पदाथय, पानी तथा अन्र् २५%, 

२५%, ५०%)

मूल्र् अलभवृलि कर र अन्त:शुल्क 

(१५%, १५%, ७०%)

प्रदशे सरकार

अनुदान (समालनकरण, सशतय, 

समपूरक, लवशेष) 

एकि कर प्रशासन अन्तगयतको 

राजश्व बाँडफाटँ

सवारी कर ४०%, घरजग्गा रलजष्ट्रशेन 

शुल्क ६०%, मनोरञ्जन कर ६०%, 

लवज्ञापन कर ६०%

स्थानीर् सरकार

कर गैरकर

सम्पवत्त कर 
भूलमकर (मािपोि) 

धर जग्गा िहाि कर 
व्र्वसार् कर 
जडीिुटी, कवाडी र जीवजन्िु कर 
इन्न्जन रहहि साना सवारी साधन 
कर 
ववज्ञापन कर  
मनोरञ्जन कर 

 

वहाि, ववटौरी शुक्ि, पययटन शुल्क, 

पाक्रकिं ग शुल्क, िेक्रकङ्ग, कोयोक्रकङ, 

क्यानोतयङ्ग, बन्जी जस्म्पङ्ग, 

स्जपप्िायर र र् यास्फ्टङ्ग शुल्क सवेा 
शुल्क, दस्तुर (नक्सापास, लसफाररस, 

नाता प्रमाखणत,...) वविी (ढंुगा, चगट्टी, 
वािुवा र सम्पवि), सामुदातयक वनको 
आय, वहाि, व्याज, िाभांस तथा अन्य 

 

जनसहभाचगता 
१०-३०% सम्म 
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यसै गरर प्रदेश र स्थानीय तह दवुैिे साझेदारीमा सकिन गने घरजग्गा रस्जष् िेशन दस्तुर 
रहेको छ । जसको दर प्रदेशिे तोक् ने र सङ्किन स्थानीय तहिे गने प्रावधान रहेको छ । 
हािसम्म सङ्घीय तहबाट स्थानीय तहमा घरजग्गाको िगत स्थानान्तरण भई नसकेको र 
सङ्घीय सरकार मातहतको स्जल्िास्स्थत मािपोत कायायियिे नै घरजग्गा कर प्रदेश कानून 
वमोस्जम असूि उपर गरर त्यसको ६० प्रततशत सम्बस्न्धत गाउँपालिका वा नगरपालिका र ४० 
प्रततशत सम्बस्न्धत प्रदेशमा पठाउने गरेको छ ।  

 

अन्तर सरकारी ववि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ िे स्थानीय तहको वविीय अचधकारिाई थप 
स्पष् ट पानय सङ्घीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहिे पररिािन गने कर र गैर करका 
लशषयकहरु तनधायरण गनुयका अिावा संववधानका अनुसुिीमा एकि अचधकारमा दोहोरो अचधकार 
िेत्रमा परेका र संयुक्त अचधकार िेत्रका राजस्वका लशषयकहरुको सन्दभयमा प्रदेश र स्थानीय 
तह बीि एकि कर प्रशासन सम्बन्धमा तनम् नानुसारको थप व्यवस्था समेत गरेको छ । 
शुरुमा राखखएको व्यवस्थामा २०७५ सािको आचथयक ऐनिे थप पररमाजयन समेत गरेको छ । 
पररमास्जयत व्यवस्था देहाय बमोस्जम रहेको छ  । 
 

तालिका १३ एकि कर प्रशासन अन्तगयत उठेको राजस्विाई स्थानीय र प्रदेश तह बीि बाँडफाँड 
व्यवस्था 

करका िेत्रहरु दर तनधायरण गने िह सङ्किन गने िह राजस्व िाँडफाँड (प्रतिशि) 

प्रदेश स्थानीर् िह 
सवारी साधन कर प्रदेश प्रदेश ६० ४० 
रस्जष् िेशन शुल्क प्रदेश स्थानीय ४० ६० 
मनोरञ् जन कर प्रदेश स्थानीय ४० ६० 
ववज्ञापन कर स्थानीय स्थानीय ४० ६० 

स्रोत : अन्तरसरकारी ववि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ (आचथयक ऐन २०७५ द्वारा संशोचधत) दफा ५ र ६ 

 

एकि कोषको व्यवस्थापन देहाय अनुसार हुनेछ : 
 

▪ यस्तो एकि कर बाँडफाटँ प्रयोजनका िाचग सङ्किन गने तहिे (प्रदेश र स्थानीय) 

सङ्कलित रकम ववभाज्य कोषमा जम्मा गनुयपने हुन्छ । 
▪ प्रदेश सवारी साधन करबाट उठेको रकम प्रदेश ववभाज्य कोषमा जम्मा गने । 
▪ प्रदेशिे सवारी साधन करबाट उठेको रकम प्राकृततक स्रोत तथा ववि आयोगिे तनधायरण 

गरेको आधार र ढाँिा बमोस्जम प्रदेश सरकारिे स्थानीय तहिाई बाँडफाँट गने । 
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गाउँपालिकाको 

आन्तरीक राजस्व

कर राजस्व
गैरकर 

राजस्व

▪ प्रदेशिे मालसक रुपमा सम्बस्न्धत स्थानीय सस्ञ् ित कोषमा जम्मा गनुयपने । 
 

स्थानीर् िहको आन्िरीक आर् 
 

स्थानीय तहको सरकार अथायत ्गाउँपालिका तथा नगरपालिकािाई 
कानूनिे कर, सेवाशुल्क, दस्तुर तथा दडड जररवानाबाट राजस्व 
प्राप् त गने अचधकार प्रदान गरेको छ । यी राजस्वका स्रोतहरु 
सम्बस्न्धत व्यस्क्तिे प्रत्यि रुपमा भुक्तानी गनुयपने क्रकलसमका 
छन ् । यसैिे हरेक नागररकिे आफुिे ततरेको करको उपयोग 
स्थानीय सरकारिे कसरी गरेको छ भन् ने ववषयमा स्वभाववक 

रुपमा िासो र सरोकार रा् ने गदयछ  र स्थानीय सरकारिे यसको सही उपयोग गने दातयत्व 
तनवायह गनुयपदयछ । 
 

राजस्व पररचािन चक्र र प्रकक्रर्ा 
 

स्थानीय तहमा राजस्व पररिािनिाई सुदृढ बनाउन देहाय बमोस्जमको िि अनुसारका 
ववलभन् न खुड्क्रकिाहरु जस्तै:  

क) नीतत तथा काययववचधहरुको तनमायण र संस्थागत व्यवस्था (यस अन्तगयत ऐन, कानून 
काययववचधहरुको तजुयमा, तनयमाविी तनणययहरु तनमायण तथा पुराना काम निाग् न तनणययहरु 
खारेजी, करको ढाँिा र दरको तनधायरण तथा सभाबाट अनुमोदन र सशक्त र प्रभावकारी 
राजस्व शाखाको स्थापना गरर कमायिारीको व्यवस्था समेत पदयछन)्, ख) करदाताहरुको गणना 
र दताय (राजस्वको नक्साङ्कन, करदाताहरुको पहहिान तथा िगत तयारी, फारामको उपिब्धता 
र सो फारममा आम्दानीको स्रोतको अलभिेखीकरण), ग) राजस्वको बारेमा जानकारी, प्रिार 
प्रसार र करको अनुमान (करयोग्य स्रोत तनधायरण र सावयजतनक छिफि तथा िेतनामूिक 
गोष् ठीहरुको आयोजना), घ) कर सङ्किन तथा करदाताहरुसँग सम्बन्ध तनमायण (ततरेको करको 
बबि बनाई ववतरण गने र करिुक्ता ववचध प्रणािीको प्रिार प्रसार, आम सञ् िारको 
माध्यमबाट प्रिार प्रसार र छिफि काययिमको आयोजान), ङ) कायायन्वयन तथा अनगुमन, 

आन्तररक तनयन्त्रण (बबि र रलसद काटेको तथा कर सङ्किन भएको सुतनस्श् ित गन,े 

समयमा आचथयक प्रशासन शाखामा कर रकम दाखखिा तथा आम्दानी बाँचधएको सुतनश् ितता र 
आन्तररक िेखापरीिण, समयमा कर नततने करदातािाई दडड जररवाना भए नभएको 
अनुगमन र कानूनी कारवाही, अस्न्तम िेखापरीिन आहद) र ि) अलभिेखीकरण तथा प्रततवेदन 
र उिरदातयत्व वहन (गाउँपालिकाको सेवा र राजस्वको आवद्धता, राजस्व सङ्किन तथा 



 इच्छाकामना गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कायययोजना प्रततवेदन, २०७९ 

25 
 

यसको उपयोगको सावयजतनकीकरण, करको क्रकलसम र स्थानको आधारमा राजस्वको प्रततवेदन 
र तनयलमत रुपमा प्रकाशन गने आहद) आहद पदयछन ्।  

यो ििका प्रत्येक खुड्क्रकिामा गाउँपालिकाको राजस्व प्रशासन र अन्य प्रशासकीय व्यवस्था, 

प्रमुख प्रशासकीय अचधकृत तथा अध्यि र समग्र काययपालिकाको सहयोग, समन्वय, 

सहजीकरण र तनगरानी आवश्यक पछय । 

धचत्र ५ : राजस्व प्रशासन चक्र प्रकक्रर्ा 

 

 

 

 

 

 

 

नीलत तथा कार्यक्रमहरुको 

लनमायण र संस्थागत व्यवस्था

करदाताहरुको गणना र दताय

राजस्वको बारेमा जानकारी, 

प्रिार र करको अनुगमन

कर सङ्किन तथा करदातासगँको 

सम्बन्ध लनमायण

आन्तररक लनर्न्रण, अनगुमन 

तथा कार्ायन्वर्न

अलभिखेीकरण तथा उत्तरदालर्त्व 

बहन र प्रलतवदेन

राजस्व प्रशासन चक्र र प्रकक्रर्ा 

 

राजश्वको नक्साङ्कन करदाताहरुको 
पहहिान तथा िगत तयारी 
करदातािाई उपिब्ध गराइएको फारममा 
आम्दानीको स्रोतको अलभिेखीकरण 

 

करयोग्य स्रोत तनधायरण 

सावयजतनक छिफि तथा िेतनामूिक गोष् ठीहरुको 
आयोजना 

ववि, रलसद काटेको तथा सङ्किन गरेको सुतनस्श् ित गनय 
समयमा आचथयक प्रशासन शाखामा दाखखिा, आन्तररक सेवा 
पररिण 

समयमा कर नततनेिाई कावायही तथा दडड जररवानाको 
अनुगमन 

अदाििी प्रक्रिया र कायायन्वयन 

आन्तरीक राजस्वको िेखा परीिण गने  

गाउँपालिकािे प्रदान गने सबिैाई राजस्वसँग 
जोड्ने 

राजस्वको सङ्किन तथा उपयोगको 
सावयजनीकरण गने  
करको क्रकलसम र स्थानको आधारमा राजस्वको 
प्रततवेदन 

तनयलमत रुपमा प्रकाशन गने  

 

ऐन, कानून, काययववचधको तजुयमा 
तनयमाविी र तनणययहरु तनमायण तथा 
खारेजी 
करको ढाँिा र दरको तनधायरण तथा 
अनुमोदन 

राजस्व शाखाको स्थापना 

ततरेको करको ववि बनाउने तथा ववतरण 

कर िुक्ता ववचध तथा प्रणािीको प्रिार प्रसारवदृ्ध आम सञ् िारको माध्यमबाट 
प्रिार र छिफि काययिमको आयोजना 
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गाउँपालिकाको आन्िररक राजस्वका स्रोिहरु 

कर राजस्वाः  

क) सम्पवत्त कर सम्िन्धी व्र्वस्था : गाउँपालिकाको आफ्नो िेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा 
सम्पवि कर िगाउदै आएको छ । यस बमोस्जम सम्पवि कर िगाउँदा घर र सो घरिे ििेको 
जग्गा सम्पवि कर िगाएर बाँकी जग्गा नभएका अन्य जग्गामा भूलमकर (मािपोत) िगाउन े
गरेको छ । घरिे ििेको जग्गा भन्नािे घरिे ओगटेको िेत्रफि बराबरको जग्गा र अचधकतम 
सो बराबरको थप जग्गा सम्झनु पदयछ । यसरी सम्पवि कर िगाउँदा देहाय बमोस्जमका 
ववषयिाई आधार लिइने व्यवस्था रहेको छ । यसिाई गाउँपालिकाको आचथयक ऐन २०७९ मा 
तनम्न अनुसारको ब्यबस्था गररएको छ।  

 

१. घर र जग्गाको आकार प्रकार र बनौट 

२. घर र जग्गाको प्रिलित बजार मूल्य तथा घरको हकमा ह्रास मूल्य  

३. घर र जग्गाको व्यापाररक वा आवासीय उपयोगको अवस्था 
 

ख) भूलमकर (मािपोि) सम्िन्धी व्र्वस्था : गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्रको जग्गामा त्यस्तो 
जग्गाको उपयोगको आधारमा भूलमकर (मािपोत) िगाउने गरेको छ । आचथयक ऐन, २०७९ िे 
घर र त्यसिे ििेको तनस्श् ित जग्गामा सम्पवि कर िगाएपतछ सोभन्दा बढी जग्गामा 
भूलमकर (मािपोत) िगाउनुपने व्यवस्था गरेको छ ।  

 

ग) व्र्वसार् कर: गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत िगानी 
र आचथयक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर िगाउन सक् ने ब्यबस्था छ ।  

 

घ) घर जग्गा िहाि कर: गाउँपालिकाको िेत्रलभत्र कुनै व्यस्क्त, वा संस्थािे भवन, घर, पसि, 

ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा, पोखरी पुरै वा आंलशक तवरिे बहािमा हदएको 
अबस्थामा गाउँपालिकािे घर जग्गा बहाि कर िगाउन सक् ने ब्यबस्था छ । 

 

ङ) सवारी कर: गाउँपालिकािे सवारी साधन हरुको (अटोररक्सा तथा इ-ररक्सा, ठेिा गाडा, टाँगा 
र ररक्सा) मात्र दताय, नवीकरण तथा वावषयक सवारी कर सङ्किन गनय सक् ने अचधकार पाएको 
छ । यस गाउँपालिकािे िािु आ.व. मा सवारी कर तनधायरण गररसकेकोिे सवारी साधनहरुवाट 
कर सङ्किन गरने गरेको छ ।   
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च) ववज्ञापन कर: गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रका सडक, िोक, सावयजतनक स्थिमा ववज्ञापन, 

प्रिारप्रसार आहदका िाचग रा् न हदने साइन वोडय, ग्िो वोडय, स्टि, आहदमा ववज्ञापन कर 
िगाउन सक् ने व्यवस्था गरे अनुरुप यस लशषयकवाट पतन कर संकिन गरेको छ । 

 

गैर कर राजस्व:  

स्थानीय सरकार सञ् िािन ऐनमा गाउँपालिकािे पययटन शुल्क अन्तगयत आफ्नो िेत्रलभत्र 
सञ् िािनमा रहेका केविकार, िेक्रकङ्ग, कायाक्रकङ्ग, बञ् जी जम्प, स्जपफ्िायर, र् यास्फ् टङ्ग, 

प्याराग्िाइडडङ्ग िगायतका स्थानीय पययटन, मनोरञ् जन तथा साहलसक खेिकुद सम्बन्धी सेवा 
वा व्यवसायमा सेवा शुल्क िगाउने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी गाउँपालिकाबाट ववलभन् न 
लसफाररसहरु, इजाजत पत्र तथा नववकरण जस्तै एफएम रेडडयो सञ् िािन, ‘घ’ वगयको तनमायण 
इजाजत पत्र, तनजी ववद्यािय स्थापना, स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्राववचधक 
लशिा तथा तालिम, ट् युशन तथा कोचिङ सेन्टर, औषधी पसि, प्िहटङ जस्ता व्यवसातयक 
संस्थाहरुको दताय, नववकरण आहदमा ववलभन् न दस्तुर सङ्किन गने व्यवस्था रहेको छ । 

 

छ) प्राकृतिक स्रोिको रोर्ल्टी िाँडफाँट सम्िन्धी व्र्वस्था 
 

अन्तरसरकारी ववि व्यवस्था ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृततक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट अन्तरगत 
पवयतारोहण, ववद्युत, वन, खानी तथा खतनज, पानी तथा अन्य प्राकृततक स्रोतबाट प्राप् त रोयल्टी 
बाँडफाँट सम्बन्धमा तनम् न तालिकामा व्यवस्था गरे अनुरुप छ । 
 

तालिका १४ प्राकृततक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट (प्रततशतमा) 

स्रोिहरु सङ्घ प्रदेश स्थानीर् िह 

पवयतारोहण ५० २५ २५ 

ववद्युत ५० २५ २५ 

वन ५० २५ २५ 

खानी तथा खतनज ५० २५ २५ 

पानी तथा अन्य स्रोत ५० २५ २५ 

स्रोत : अन्तरसरकारी ववि व्यवस्था ऐन, २०७४ (अनुसुिी ४) 

 

रास्ष् िय प्राकृततक स्रोत तथा ववि आयोगिे स्थानीय तहिे प्राप् त गने २५ प्रततशतको हहस्सा 
बमोस्जम यस गाउँपालिकािे पतन प्राकृततक स्रोतको अवस्स्थतत तथा प्राकृततक स्रोतमा 
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आधाररत पररयोजना वा उपयोगबाट प्रभाववत िेत्र र जनसङ््याको पहहिान गरर स्थानीय 
तहिाई रकम बाँडफाँट गनय लसफाररस गरेको छ ।  

 

ज) कर राजस्व िाँडफाँट सम्िन्धी व्र्वस्था 
 

अन्तर सरकारी ववि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार मूल्य अलभवदृ्चध कर र आन्तररक 
उत्पादनबाट उठेको अन्त शुल्क रकममध्येबाट उठेको रकमिाई सङ्घीय ववभाज्य कोषमा राखी 
सोबाट प्राप्त रकममध्ये सङ्घीय सरकारिे ७० प्रततशत, प्रदेशिे १५ प्रततशत र स्थानीय 
सरकारिे १५ प्रततशत बाँडफाँट गने व्यवस्था रहेको छ र यसै अनुरुप यो गाउँपालिकािे पतन 
गदै आएको छ।  

 

तालिका १५ कर राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था 

स्रोिहरु सङ्घ प्रदेश स्थानीर् िह 

मूल्य अलभवदृ्चध कर (भ्याट) ७० १५ १५ 

अन्तशुल्क ७० १५ १५ 

स्रोत : अन्तरसरकारी ववि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पररच्छेद ३ (६) 

 

रास्ष् िय प्राकृततक स्रोत तथा ववि आयोग ऐन, २०७४ अनुसार ववलभन् न तहका सरकारहरुका 
बीिमा अनुदान लसफाररस गदाय लिइने आधारहरु, राजस्वको बाँडफाँट गदाय लिइने आधारहरु र 
प्राकृततक स्रोतको पररिािन गदाय लिइने आधार र मापदडडहरु तयार गरर कायायन्वयनका िाचग 
सहस्जकरण गनुयपने व्यवस्था रहेको छ । प्राकृततक स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धी ववषयमा सङ्घ 
र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरु बीि उठ्न सक् ने सम्भाववत 
वववादको ववषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरर त्यसको तनवारण गनय समन्वयात्मक रुपमा काम 
गनय रास्ष् िय प्राकृततक स्रोत तथा ववि आयोगिे सम्बस्न्धत तहहरुिाई सुझाव हदने संवैधातनक 
व्यवस्था गरेको छ । रास्ष् िय प्राकृततक स्रोत तथा ववि आयोगिे प्राकृततक स्रोतको बाँडफाँट 
गदाय सो सँग सम्बस्न्धत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसन्धान 
गरर नेपाि सरकारिाई लसफाररस समेत गनुयपने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 
 

हाि रास्ष् िय प्राकृततक स्रोत तथा ववि आयोगिे जनसङ््या (कूि जनसङ््या र आचित 
जनसङ््या), िेत्रफि, मानव ववकास सूिकाङ्क, न्यून ववकास सूिकाङ्कको आधारमा प्रदेश 
तथा स्थानीय तहहरुिाई राजस्व बाँडफाँट गने गरर तनम्नअनुसार लसफाररस गरेको छ । 
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तालिका १६ राजस्व बाँडफाटँका िाचग भएको लसफाररसको आधारहरु (प्रततशतमा) 

लस.न.ं आधारहरु प्रदेश स्थानीर् िह 

१ जनसङ््या (कूि जनसङ््या अनुपात ८०, आचित 
जनसङ््या अनुपात २०) 

७० ७० 

२ िेत्रफि १५ १५ 

३ मानव बबकास सूिकाङ्क ५ ५ 

४ न्यून ववकास सूिकाङ्क 

पूवायधार सूिकाङ्क (७० प्रततशत खियको आवश्यकता 
सूिकाङ्क २० प्रततशत र सामास्जक तथा आचथयक 
असमानता सूिकाङ्क १० प्रततशत) 

१० १० 

जम्मा १०० १०० 

स्रोत : अन्तरसरकारी ववि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

नोट: यस सूत्रबाट आएको रकममा ठूिो फरक देखखने र अन्तरसरकारी ववि व्यवस्थापन ऐनको दफा 
२१ िे प्रदेश तथा स्थानीय तहिे आफ्नो प्रशासतनक खिय आन्तरीक राजस्व तथा राजस्व बाँडफाँटबाट 
पुर् याउनु पने हुनािे ववि आयोगिे प्रत्येक स्थानीय तहिाई न्यूनतम रकम र त्यसमा सुत्र अनुसार 
रकम बाँडफाँट गने गरेको छ ।  

३.२ आन्िररक आर् पररचािनको वियमान अवस्था 
 

इच्छाकामना गाउँपालिकामा सम्भावना भएका कर राजस्व र गैर कर राजस्वका लशषयकहरुको 
सम्भाव्यता, करका दरहरुको तनधायरणको अवस्था र सङ्किनको अवस्थािाई तनम्न तालिका 
अनुसार देखाइएको छ ।  

 

तालिका १७ गाउँपालिकाको आन्तररक आय पररिािनको वतयमान अवस्था 

क्र.स.ं आर्का लशषयक सम्भावना दर तनधायरण सङ्किन 

क. कर िफय  
१ सम्पवि कर छ भएको भएको 
२ भूलम कर (मािपोत) छ भएको भएको 
३ घर जग्गा वहाि कर छ भएको भएको 
४ व्यवसाय कर  छ भएको भएको 
५ सवारी साधन कर  छ भएको नभएको 
६ मनोरञ् जन कर छ भएको भएको 
७ ववज्ञापन कर छ भएको भएको 
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८ जडीवुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर छ भएको भएको 
ख. गैर कर िफय  
१ वहाि ववटौरी शुल्क छ भएको भएको 
२ दहिर, वहिरको वविी छ भएको भएको 
३ वन पैदावर (सामुदातयक वनको वविीबाट प्राप् त 

आय) 

छ भएको भएको 

४ नक्सापास दस्तुर छ भएको भएको 
५ व्यस्क्तगत घटना दताय शलु्क  छ भएको भएको 
६ पाक्रकय ङ्ग शुल्क छ भएको नभएको 
७ अस्पताि सञ् िािन शुल्क छैन नभएको नभएको 
८ फोहरमैिा व्यवस्थापन शुल्क (सेवा शुल्कमा) छ भएको भएको 
९ स्थानीय खानेपानी महशुि छैन नभएको नभएको 
१० स्थानीय ववद्युत महशुि छैन नभएको नभएको 
११ िेक्रकंग, कायाक्रकंग, वन्जीजम्प, -यास्फ्टङ, केविकार, 

मोटरबोट, पाराग्िाईडडगं आहद मनोरञ् जन तथा 
साहसी खेिकुद सम्बन्धी सेवा तथा व्यवसायमा 
सेवा शुल्क 

छ भएको भएको 

१२ तनमायण, सञ् िािन र व्यवस्थावपत गरेका स्थानीय 
पुवायधार तथा सेवामा सेवा शुल्क (अततचथ गहृ, 

धमयशािा, पुस्तकािय, सभागहृ, ढि तनकास, सडक 
विी, शौिािय, पाकय , पौडी पोखरी, व्यायमशािा, 
पययटकीय स्थि, हाटबजार, पशु वधशािा, शवदाह 
गहृ, धोववघाट, सडक, बसपाकय , पुि, आहद) 

छैन नभएको नभएको 

१३ मूल्याङ्कन सेवा शुल्क (अिि सम्पवि) छ भएको भएको 
१४ दताय, अनुमतत तथा नवीकरण दस्तुर (एफ.एम. रेडडयो 

सञ् िािन, ‘घ’ वगयको तनमायण इजाजतपत्र, ववद्यािय 
स्थापना, स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमय) 

छ भएको भएको 

१५ ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा, माटो तथा स्िेट जस्ता वस्तुको 
सवेिण, उत्खनन तथा उपयोग शुल्क 

छ भएको भएको 

१६ वडा कायायियमाफय त गररने लसफाररश तथा प्रमाखणत 
दस्तुर 

छ भएको भएको 

१७ दडड जररवाना छ भएको नभएको 

स्रोत : फफल्ड सभे, ईच्छामनकामना गाँउपालिकाको  कार्ायिर्, २०७८ 
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माचथको तालिकाका आधारमा ववश् िेषण गदाय गाउँपालिकािे कर तफय  ८ वटा लशषयकहरुमा आय 

सङ्किन गने सम्भावना भएता पतन ५ वटा लशषयकहरुमा राजस्व सङ्किन भइरहेको । 

जसमध्ये गाउँपालिकािे लशषयकहरुको करका दरहरु तनधायरण गरेता पतन िािु आ.व.मा 

मािपोत कर, सम्पवि कर, घर वहाि कर, व्यवसाय कर लशषयकमाफय त आय सङ्किन भइरहेको 

छ । त्यसैगरी गैर कर तफय  समग्रमा जम्मा १७ वटा लशषयकहरु मध्ये ८ वटा लशषयकहरुमा दर 

तनधायरण गररएको छ । गैर करबाट लशषयकहरुबाट आय सङ्किन हुन सक् ने सम्भावना 

भएतापतन केही लशषयकहरुबाट मात्र राजस्व सङ्किन भइरहेको छ । 

३.३ आन्िररक आर् सङ्किनको प्रमुख िेत्र र सम्भावना ववश् िेषण 
 

इच्छाकामना गाउँपालिकािे गाउँसभाबाट आ.व. २०७८⁄७९ का िाचग ववलभन् न लशषयकहरुका िाचग 

कर दर रेट तनधायरण तथा स्वीकृत गरर लमतत २०७८/०३/३१ गते स्थानीय राजपत्र प्रकाशन 

गररसकेको छ । गाउँपालिकाको आन्तररक आय सङ्किनको प्रमुख िेत्र र सम्भावना 

ववश् िेषण छुट्टाछुट्टै तनम् न उपलशषयकहरुमा गररएको छ ।  
 

३.३.१ स्थानीर् कर राजस्व 
 

क. सम्पवत्त कर 

 

हािको अवस्था: इच्छाकामना गाउँपालिकािे सम्पवि कर दर तनधायरण गरर कायायन्वयनमा 

ल्याएको छ । नगरपालिका िेत्रलभत्र कुनै व्यस्क्त वा संस्थाको स्वालमत्वमा रहेको जग्गामा 

बनेको भौततक संरिना (घर) र सो घरिे ििेको जग्गाको कर तनधायरण गररएको छ । आचथयक 

ऐनमा संरिनाको मुल्यांकनको आधारमा मात्र करको दर तनधायरण गरी सोही अनुरुप संकिन 

गरेको पाईन्छ । उक्त मुल्यांकनमा संरिनाको िेत्रफििाई मात्र आधार मातनएको छ भन े 

ह्रासकट्टीको समेत व्यवस्था गररएको छ ।गाउँपालिकािेत्रमा तनलमयत घरहरुिाई आचथयक ऐन 
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२०७८ िे १० प्रकारमा वचगयकरण गरेको छ। गत आ.व. २०७७⁄७८ मा यस लशषयक वाट रु. 

२,२२,६२४.७७ उठेको छ ।  

तालिका १८ घरहरुको वचगयकरण 

qm=;. ljj/)f 

k|lt ju{ 

lkm^  

(klxnf] 
tNnf) ?= 

k|lt ju{ 

lkm^ 

(bf]>f] 
tNnf) ?= 

k|lt ju{ lkm^ 

(t]>f] tNnf 
/ ;f] eGbf 

dfly) ?= 

x|f; 

s§L  

1 cf/ l;=l; k|m]d :^ «Sr/ १२०० ९६० ८०० ५% 
2 cf/ l;=l; k|m]d :^ «Sr/ -k|m]d gePsf]_ १००० ८०० ६५० ५% 
3 l;d]G^sf] hf]*fO{ O§f jf ("éfsf] ufx|f] cf/ 

l; l; %fgf  
१००० ८०० ६५० ७% 

4 df^f]sf] hf]*fOdf O§f jf ("éfsf] ufx|f] cf/ 

l; l; %fgf  
९०० ७२० ६०० ७% 

5 l;d]G^sf] hf]*fOdf O§f jf ("éfsf] ufx|f] 

h:tf %fgf 
६०० - - १०% 

6 df^f]sf] hf]*fOdf O§f jf ("éfsf] ufx|f] 

h:tf %fgf 
५०० - - १०% 

7 ;f]?d, pBf]u ;~rfngsf] nflu agfOPsf] 

;fDfGo #/ tyf Uof/]h 
२५० - - १०% 

8 ^x/f tyf Uof/]h २०० - - १०% 
9 1 b]lv 8 ;Dd afx]ssf c:yfoL tyf 

sRrL #/, ^x/f, uf]&, ;]* 
एक मूष्ठ  
रू. ५०,००० 

- - - 

10 ("éfsf jf O§fsf] kvf{n k|lt /gLª lkm^ २०० - - - 

स्रोतः आचथयक ऐन, २०७८ 

सम्भाव्र्िा: गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ अनुसार गाउँपालिकामा ५२२७ घरधुरी रहेका छन। 
आचथयक ऐन २०७८ अनुसार औषतमा संपवि करको दर ३०६.२५ अनुमान गदाय सोको आधारमा 
संपवि कर गणना गने हो भने त्यसवाट १६,००,७६८.७५ उठने संभावना देखखन्छ।   

सुधारका पिहरु: 
 

▪ इच्छाकामना गाउँपालिकािे सम्पवि करको दायरामा संपुणय घर धतनहरुिाई समावेश 
गनय सकेको देखखएन त्यसैिे आगालम हदनमा यस्ता कलम कमजोरर हरुिाई सच्िाई 
अगाडड बढनु पने देखखन्छ।   

▪ गाउँपालिकाको सहरर िेत्रहरुमा अचधकांश पक् की घरहरु भएको हुनािे यसिाई करको 
दायरामा समावेश गनय प्रयास थाितन गनुय पने।  
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▪ बजार िेत्र, आवासीय िेत्र, राजमागयमा परेका घरहरुको छुट्टै वगीकरण गररएको 
भएपतन त्यसिाई अद्याबचधक गनुय पने।  

▪ गाउँपालिका र वडास्तरमा पदाचधकारी तथा कमयिारीहरुका िाचग सम्पवि कर सम्बन्धी 
अलभमुखीकरण तथा तालिम सञ् िािन गने । 

▪ सम्पवि करको सम्बन्धमा नागररकहरुिाई ववलभन् न माध्यमबाट सूचित गने । 
▪ सम्पवि कर सङ्किनमा वदृ्चध गनय प्रोत्साहनको िाचग पुरस्कार तथा छुटको व्यवस्था 

गने । 
 

ख. मािपोि (भूलम कर) 
 

हािको अवस्था: गाउँपालिकािे आचथयक ऐन २०७८ मा मािपोतको दर उल्िेख गरर 
कायायन्वयनमा ल्याएको छ । परम्परागत ववचध अनुसार अब्बि, दोयम, सीम र िाहार गरर 
िार समूहमा वगीकरण गने गररएकोमा हाि यसिाई तनम्न अनुसार वचगयकरण गररएको छ। 
गत आ.व. २०७७/७८ मा यस लशषयक अन्तगयत रु १,७८,०८१.५५ सङ्किन भएको छ ।  

तालिका १९ भुलमको बचगयकरण 

s| ;+  ljj/0f b/ 

1.  /fhdfu{;Fu hf]l8Psf] %) ld6/;Dd k|lt s7\7f 150 

2.  /fhdfu{;Fu hf]l8Psf]  %) ld6/ eGbf aflx/ k|lt s7\7f 100 

3.  /fhdfu{ b]lv lelq u|fdL0f ;8s cf;kf;sf]  #) ld6/;Dd k|lt s7\7f १५ 

4.  u|fdL0f Jofj;flos/ Jofkf/Ls s]Gb| /:yfg  k|lt s7\7f १5 

5.  ufpFkflnsf If]q leqsf ! b]lv & g+ j8fdf kg]{ cGo ;a} hUufsf] xsdf Kf|lt s7\7f  १0 

स्रोतः आचथयक ऐन, २०७८ 

सम्भाव्र्िा: इच्छाकामनाको गाउँपालिकामा आगालम आ. ब. मा जम्मा रु. ६ िाख मात्र उठने 
अनुमान गररएको छ। संपवि करमा जस्तै भुलम करमा पतन गाउँपालिकािे आम्दातन प्राप्त गनय 
सकेको छैन क्रकनक्रक गाउँपालिकामा प्रयोगको दृस्ष्टकोणिे कृवषमा जम्मा ८६, ७०५ रोपनी खेत 
तथा बारी तथा ब्यापार ब्यबसायमा १५,५६२ रोपतन रहेको अनुमान छ। साथै कृवष योग्य भुलम 
९५% कृवष िेत्रमा रहेको देखखन्छ भने बाँक्रक ५% मात्र ब्यापाररक िेत्रमा देखखन्छ। त्यसैिे 
औषतमा करको दर रु. २५ कायम गदाय करीब कुि रु २५,५६,६७५ आय जम्मा हुन सक्न े
देखखन्छ।  
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सुधारका पिहरु: यस गाउँपालिकाको आन्तररक आयको तनकै महत्वपूणय स्रोत मािपोत (भूलम) 

कर भएकोिे यसिाई प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गनय गाउँपालिकािे तनम् न पिहरुमा सुधार 
गनुयपने देखखन्छ । 
 

▪ मािपोतको िाचग जग्गाको क्रकलसम अनुसार अलभिेख रा् ने । 
▪ गाउँपालिकाको भू-उपयोग योजना अनुसार उल्िेख भएका भू-उपयोगका क्रकलसम बजार 

िेत्र, व्यापाररक िेत्र, आवालसय िेत्र अनुसार मािपोत (भूलम) कर तनधायरण गरर 
वैज्ञातनक तवरिे यसका क्याटेगोरी गररएको भएतापतन पुरानै बबचध अनुसार नै रकम 
संकिन गरेको देखखएकािे यसिाई सुधार गनुय पने।   

▪ वडा कायायियिे असुि गने मािपोतको अलभिेख गाउँपालिकामा तनयलमत पठाउनु पन े
भएपतन त्यस्तो नदेखखएकािे त्यस्तो व्यवस्था गरर कस्म्तमा १ पटक िेतनामूिक 
काययिम सञ् िािन गने । 

ग. घरजग्गा िहाि कर 
 

हािको अवस्था: गाउँपालिकािे आचथयक ऐन २०७८ िे दफा ४ मा घर बहाि करको ब्यबस्था 
गरेको छ र सोहह बमोस्जम कोठा भाडा िगाउने, सम्झौता बमोस्जम बहािका साथै भवन, 

पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा बापत रकमको १ प्रततशत देखख १० प्रततशत सम्म  
असुि गने व्यवस्था गरेको छ । यस लशषयक अन्तगयत गत आ.व. २०७७/७८ मा रु 
१४,०३,१३८.९२सङ्किन भएको छ । 
तालिका २० घरजग्गा बचगयकरण अनुसार करको दर 

qm=;+ ljj/0f     s/sf] b/ 

1  s[lif k|of]hgsf nflu k|of]u x'g] 3/ hUufdf 1 प्रततशत 
2  cfjf;Lo k|of]hgsf nflu k|of]u x'g] 3/ hUuf axfns/  २ प्रततशत 

3  Joj;foLs k|of]hgsf nflu k|of]u x'g] 3/ hUuf ५ प्रततशत 

4  ;+:yfut k|of]hgsf nflu k|of]u x'g] 3/ hUuf १० प्रततशत 
5 3/ hUuf axfns/ b08 hl/jfgf १० प्रततशत 

स्रोतः आचथयक ऐन, २०७८ 

 

सम्भाव्र्िा: यस गाउँपालिकाको मु्य बजार िेत्रमा घर तथा जग्गाहरु बहािमा रहेका छन ्
भने ग्रालमण िेत्रमा केहह मात्रामा मात्र गर जग्गा बहािमा गएको देखखन्छ। तर पुणय मात्रामा 
यसिाई पतन अद्याबचधक गनय सक्रकएको छैन। यो िेत्रवाट पतन ठुिो आम्दातनको संभावना 
भएतापतन यसबाट पतन केवि न्युन रकम मात्र उठेको छ। तर गाउँपालिकामा भएको 
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छिफिका अनुसार केहह तथ्याङ्कहरु अद्याबचधक गररएकािे १० प्रततशत करको दरिाई 
आधार बनाउदा यो यस लशषयकबाट आगालम आ. व. मा करीब रु १० िाख उठाउने अनुमान 
गररएको छ। गाउँपालिकाका करीब ५०० घरधुरी तथा संघसंस्थािे ब्यस्क्तगत बसोबास तथा 
मालसक भाडामा व्यापार गरररहेको अनुमान छ । यसप्रकार गाउँपालिकामा भाडा बापत वावषयक 
औषत २० हजार आम्दानी गरेको मानी त्यसको १० प्रततशत कर लिदंा १० िाख त्यसबाट 
प्राप् त हुनसक् ने देखखन्छ ।  
 

सुधारका पिहरु:  
 

▪ गाउँपालिकािे अझै पतन घरबहाि करको वस्तुस्स्थतत वववरण तयार पानय सकेको छैन। 
वहािमा भएका घरजग्गा तथा बहािमा िाग् न सक् ने घरहरुको िगत सङ्किन गरर 
अद्यावचधक गनै पने देखखन्छ । 

▪ घर बहाि करका वारेमा कस्म्तमा १ पटक िेतनामूिक काययिम सञ् िािन गने । 
▪ घर बहाि कर सङ्किन तनदेलशका तयार गरर िागु गनुय पने । 
▪ घर बहािको कर समय सापेि अनुसार पररमाजयन गने । 
▪ घर बहाि करको दायरामा सबै घर बहाि हदने घर वा जग्गावािाहरुिाई एक 

पटककािाचग स्वस्फुतय रुपमा स्वयं घोषणा गनय िगाई करको दायरामा समेटनु पने। 
 

घ. व्र्वसार् कर 
 

हािको अवस्था: गाउँपालिकािे आचथयक ऐन २०७८ मा यस िेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा 
सेवामा पुँजीगत िगानी र आचथयक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर िगाउने व्यवस्था 
गरेको छ । व्यवसायीहरुिाई व्यवसायको क्रकलसम र आकारको आधारमा कुनै पतन क्रकलसमको 
व्यापार तथा व्यवसाय गको िाचग गाउँपालिकाबाट व्यवसाय इजाजत पत्र लिई वावषयक रुपमा 
नववकरण गनुय पदयछ। गाउँपालिकािे ब्यबसाय करिाई बबलभन्न १४५ भागमा बबभाजन गरेको 
छ र यस लशषयक अन्तगयत गत आ.व.२०७७/७८ मा रु. १०,२३,६२५ सङ्किन भएको छ ।  

सम्भाव्र्िा: यद्यवप गाउँपालिकाको पाश् वयचित्र, २०७८ अनुसार हािसम्म ७४४ वटा व्यवसायहरु 
सञ् िािनमा रहेको उल्िेख छ । इच्छाकामना गाउँपालिकामा आगालम आ. व. मा थप २८६ 
वटा नयाँ व्यवसाय दताय हुने अनुमान गररएको छ। सामान्य चिया पसिको दताय शुल्क रू. 
२००० रहेको छ भने यो िेत्रमा प्रशस्तमात्रामा ररसोटयहरु पतन दताय हुने िम बढेको छ यसको 
दताय शुल्क रू. ६१,००० सम्म रहेको छ। अन्य उद्धोगहरुको दताय शुल्क रु. २१,००० सम्म 
रहेको छ। त्यसैिे ब्यबसाय करवाट औसत  दताय शुल्क रू. ६,००० गदाय यसवाट रु १७,१६,६०० 
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उठ्ने संभावना देखखन्छ । त्यसै गरर नववकरण माफय त ७४४ वटा व्यवसायको रु १०० को दरिे 
रु ७४,४०० सङ्किन हुनेछ भने वावषयक व्यवसाय करबाट कुि रु १७,९०,४०० राजस्व सङ्किन 
हुन सक् ने देखखन्छ ।  

 

तालिका २१ व्यवसाय करको सम्भाव्यता ववश् िेषण 

व्र्वसार्को ककलसम सङ््र्ा करको दर सङ्किन हुने कर 

नयाँ दताय २८६ ६,००० १,७१,६००० 
नववकरण ७४४ १०० ७४,४०० 

जम्मा        ९३० १७,९०,४०० 

स्रोत :  ईच्छामनकामना गाँउपालिकाको आचथयक ऐन २०७८ का आधारमा गणना 

सुधारका पिहरु: गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सङ्किन सुधार ल्याउनका िाचग तनम् न काययहरु 
नय आवश्यक देखखन्छ । 
 

▪ व्यवसायीहरुको तथ्याङ्क अध्यावचधक गरर गाउँपालिकामा दताय हुने व्यवसायीहरु 
वदृ्चध गने र घुम्ती लशववर माफय त प्रिार प्रसार गने । 

▪ गाउँपालिका िेत्रमा व्यवसाय गनयको िाचग व्यवसाय सञ् िािन इजाजत अतनवायय गने। 
▪ गाउँपालिकामा व्यवसायहरूको करको दर पुनराविोकन गरर आचथयक ऐनमा उल्िेख 

गने । 
▪ व्यवसाय कर सङ्किन टोिी गठन गरर वषयमा एक पटक व्यवसाय कर सङ्किन 

अलभयान सञ् िािन गने । 
 

ङ. ववज्ञापन कर 
 

हािको अवस्था: ववद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकािे आफ्नो िेत्रका सडक, िोक, 

सावयजतनक स्थिमा ववज्ञापन, प्रिार-प्रसार आहदका िाचग रा् न हदने सामाग्रीमा ववज्ञापन कर 
िगाउदै आएको छ । सङ्घीय कानुन अनुसार ववज्ञापन कर प्रदेश सरकारसगँ बाँडफाँड हुने कर 
हो । यस गाउँपालिका िेत्रलभत्र हुने ववज्ञापनमा कर िगाई असूि उपर गररने र यसरी कर 
सङ्किन गदाय अन्तर सरकारी ववि ऐन, २०७४ बमोस्जम स्थानीय तहको ववभाज्य कोष माफय त 
गाउँपालिका सस्ञ् ित कोषमा राजस्व बाडँफाड गनुयपने उल्िेख गररएको छ । गाउँपालिकाको 
सावयजतनक स्थानमा ववज्ञापन वा साईन बोडय राखे बापत वावषयक कर प्रतत स्क्वायर फुट रू. 
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६० देखख रू. ११० सम्म तनधायरण गररएको छ । आचथयक ऐन २०७८ मा यस संबस्न्ध करका 
दरहरु तनधायरण भएतापतन यस लशषयक वाट रकम उठन थािेको छ। गाउँपालिकामा बलस 
छिफि गदाय आ. व. २०७७/७८ मा यस वाट कररब रू. ७ िाख बराबर उठेको छ।  

तालिका २२ बबज्ञापन दर रेट 

ि. सं.  ववज्ञापन रू.  
१ xf]l8Ë af]8{ k|lt :Sjfo/ km'6 105/- 

Unf] af]8{ k|lt :Sjfo/ km'6 80/- 

;fO{g af]8{ k|lt :Sjfo/ km'6 60/- 

kf]n af]8{ k|lt :Sjfo/ km'6 100/- 

leQ] n]vg, t'n Jofg/ tyf lj1fkgh:tf ;fdu|L k|ltuf]6f 50/- 

d]nf, :jfut u]6, af6f] b]vfpg] af]8{ / O{n]S6«Ls Jofg/ 110/- 

;+3, ;+:yf, Jofkf/, pBf]u cflbn] cfkm\gf] sf/f]af/ If]qdf %) :Sjfo/ km'6 ;Ddsf] lj1fkg 

;fdu|L /fVg kfpg] / ;f] eGbf dfly eP lj1fkg s/ nfUg]5।  
 

स्रोतः आचथयक ऐन, २०७८ 

 

सम्भाव्र्िा: आगामी आचथयक वषयमा यस िेत्रबाट कररब ९ िाख राजस्व संकिन हुने देखखन्छ 
क्रकनक्रक यस गाउँपालिकामा पययटन िेत्रको प्रशस्त सम्भावना रहेको हुनािे र मनकामना 
केविकार, ईच्छाकामना मस्न्दर, पाचथभरा मस्न्दर काउिे, उपदायङगहढ, िामो झरना पतन यही 
गाउँपालिकामा रहेका छन। व्यवसायीहरुिे ववज्ञापनका िाचग यो िेत्रिाई अत्यन्त उपयोगी 
स्थान मानेकािे पतन यसवाट थप राजस्व उठने संभावना देखखन्छ। 
सुधारका पिहरु:   

 

▪ यथाथय तथ्याङ्क सङ्किन गने । 
▪ आफ्नो व्यवसायको पहहिानको िाचग मनकामना केविकार िेत्रमा, आफ्ना शहरर 

िेत्रका पखायि वा लभिाहरुमा सबैिे देखे्न गरर दर तनधायरण सहहत िेखे्न तथा प्रिार 
प्रसार गने।    

▪ ववज्ञापन करको दर बावषयक रुपमा पूनराविोकन गने । 
▪ न्यूनतम सङ्किन हुन सक् ने रकम यक्रकन गरर ठेक् का अङ्क तनधायरण गने । 

 

च. जडडवुटी, कवाडी र जीवजन्िु कर  

हािको अवस्था: गाउँपालिकािे आचथयक ऐनमा यस िेत्रलभत्र कुनै व्यस्क्त वा संस्थािे जडडबुटी, 

कवाडी जस्ता बस्तुको व्यावसातयक कारोबार गरे वापत कर िगाइने र असुि गने गरर कर 



 इच्छाकामना गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कायययोजना प्रततवेदन, २०७९ 

38 
 

तनधायरण गरेको छ । प्रतत के. जी. ५० पैसा देखख रू. २ सम्म कायम गररएको भएता पतन 

हािसम्म यस लशषयक अन्तगयत कुनै राजस्व सङ्किन भएको छैन । 

तालिका २३ जडडवुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको दर 

qm=;.+  ljj/0f s/sf] b/ 

1  pg k|lt s]=hL=%) k};f 

2  vf]6f] k|lt s]=hL ! ?k}ofF 

3  hl8a'l6 k|lt s]=hL % ?k}ofF b]lv !%)). ;Dd 

4  sjf8L s_k|lt uf]6f @% k};f/ v_k|lt s]=hL ! ?k}ofF b]lv # ?k}ofF ;Dd 

5  5fnf/ x8\8L/ l;ª v'/ k|lt s]=hL= @ ?k}ofF/ k|lt s]=hL ! ?k}ofF %) k};f/ k|lt s]=hL @ ?k}ofF 

6  Knfli6s af]tn k|lt s]=hL ! ?k}ofF 

7  lao/ af]tn 7'nf] k|lt uf]6f !) k};f 

8  xfNkm af]tn k|lt uf]6f % k};f 

9  rf}yfO{ af]tn !) k};f 

10  af]/f Knfli6s 7'nf] ! ?k}ofF %) k};f 

11  af]/f Knfli6s ;fgf] ! ?k}ofF 

12  af]/f h'6 @ ?k}ofF 

 

स्रोतः आचथयक ऐन, २०७८ 

सम्भाव्र्िा: गाउँपालिकाको जडडवुटी, कवाडी, जीवजन्तुहरुको वविी ववतरणको तथ्याङ्क 
उपिब्ध नभएपतन उत्पादन र वविीबाट कर बापत सङ्किन हुन सक् ने सम्भावना रहेको छ । 
गाउँपालिकामा िौपाया, िखेरु जन्य पदाथय एवम ्अङ्ग र जडडवुटीको वविीबाट जडडवुटी, कवाडी 
र जीवजन्तुबाट कुि रकम करीब रु २ िाख ५० हजार राजस्व सङ्किन हुने देखखन्छ । 
 

सुधारका पिहरु: गाउँपालिकाको जडडवुटी, कवाडी, जीवजन्तु कर सङ्किन सुधार ल्याउनका 
िाचग तनम् न काययहरु गनय आवश्यक देखखन्छ । 
 

▪ गाउँपालिका िेत्रमा सङ्किन तथा व्यवसातयक उपयोग हुन ेजडीवुटी वविी ववतरणको 
पररमाण सम्बन्धी आवश्यक तथ्याङ्क सङ्किन गने ।  

▪ कवाडी माि र प्रिलित कानूनिे तनषेध गररएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मतृ वा 
माररएका जीवजन्तुको हाड, लसङ, प्वाँख, छािा, आहदको वविी वापत कर तनधायरण गरर 
गाउँपालिकाको आयमा वदृ्चध गनय राजस्व सङ्किन गने । 

▪ जडडवुटी, कवाडी, जीवजन्तु करसँग सम्वस्न्धत व्यवसायीहरुको दताय र अलभिेखीकरण 
गने । 
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▪ गाउँपालिकामा हुने कवाडी वस्तुको व्यवसातयक कारोवारिाई इजाजत प्रदान गरर 
वावषयक ठेक् का माफय त कर सङ्किन गने । 

▪ जडीबुटीको र जीवजन्तुको उपिब्धता पिा िगाई कारोबारमा कर सङ्किन शुरुवात 
गने । 

 

३.३.२ गैर कर राजस्व 
 

क. िहाि ववटौरी शुल्क 
 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे आफुिे तनमायण, रेखदेख वा सञ् िािन गरेको हाटबजार, पसि 
िगायत सरकारी जग्गामा बनेका संरिनाको उपयोग गरेबापत बहाि ववटौरी शुल्क िगाउन 
पाउने व्यवस्था छ । सावयजतनक, ऐिानी, पततय, स्ववासी वा अन्य यस्तै प्रकृतत जग्गाधनी 
प्रमाणपूजाय प्राप्त नगरेका  जग्गामा घर बनाइ बसोबास गने वा खेतीबािी िगाउने व्यस्क्त वा 
संस्थाहरुिाइय  गाउँ काययपालिकाबाट पाररत काययववचध बमोस्जम सेवा शुल्क लिइनेछ भतन 
आचथयक ऐन २०७८ मा उल्िेख गरेको छ तर पतन यस लशषयक अन्तगयत गत आ.व. २०७७/७८ 

मा रु १,०१,३०० सङ्किन भएको छ ।  

 

सम्भाव्र्िा: यस गाउँपालिकाको िेत्रमा हाट बजारहरु पहहिान गरर सावयजतनक स्थानमा टहरा 
तनमायण िगायतका आवश्यक पूवायधार तनमायण गरर व्यवस्स्थत गनय सक्रकन्छ । हाट बजार 
व्यवस्थापनका अिावा सावयजतनक स्थि, ऐिानी जग्गा वा बाटो छेउमा अस्थायी पसि रा् न 
हदए बापत बहाि ववटौरी शुल्क सङ्किन गनय सक्रकने सम्भावना रहेको छ । बहाि ववटौरी 
कर अन्तगयत गाउँपालिकामा वावषयक रु २ िाख ४० हजार राजस्व सङ्किन गनय सक्रकने 
अनुमान गररएको छ । 
 

सुधारका पिहरु:  

▪ गाउँपालिका िेत्रलभत्र िाग् ने दैतनक तथा साप् ताहहक हाट बजारहरु सावयजतनक स्थानमा 
आवश्यक पूवायधार तनमायण सहहत व्यवस्स्थत गरर  हाट बजारमा वविी हुने ववलभन् न 
सामाग्रीहरुको कर उठाउन वावषयक ठेक् का प्रदान गने । 

▪ हािसम्म दताय कायम नभएका ऐिानी जग्गाको अलभिेख राखी बहाि ववटौरी शुल्क 
लिन सक् ने सम्भावनाको अध्ययन गरर कायायन्वयन गने । 

▪ बहाि ववटौरी शुल्कको दायरालभत्र सावयजतनक जग्गाको उपयोग र सरकारी जग्गामा 
बनेका संरिनाको उपयोग बापत िाग् ने शुल्किाई उल्िेख गने । 
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▪ सङ्कलित वववरणका आधारमा वगीकरण गरर बहाि ववटौरी शुल्क तनधायरण गरर सोही 
आधारमा सङ्किन गने । 

 

ख. नक्सापास दस्िुर 
हािको अवस्था: गाउँपालिकाको आचथयक ऐन, २०७८ अनुसार नक्सा पास दस्तुरिाई तनम्न 
आँकडा अनुसार बचगयकरण गररएको छ। साथै नक्शा पास तनवेदन फाराम दस्तुर रु ५०० 
कायम गररएको छ । गत आ.व. २०७८ मा नक्शा पास दस्तुर बापत रु ७०,६०९ सङ्किन 
भएको छ। तर बबगतका दईु वषयमा िगातार रू. २ िाख रकम उठेको देखखन्छ।   

तालिका २४ नक्सा पास दस्तुर वववरण 
qm=:+f= 3/sf] agfj6 /fhdfu{sf] bfofF afofF k|lt 

ju{km'6 nfUg] b:t'/ ?=df 

zfvf lkr ;8ssf] bfFof afoFf 

k|lt ju{km'6 nfUg] b:t'/ ?= df 

cGo ;8ssf] bfofF afofF tyf cGo :yfgdf 

k|lt ju{km'6 nfUg] b:t'/ ?=df= 

1. cf}Bf]lus tyf Jof;flos k|of]hg tkm{  
 s_ RCC k|m]; :6Sr/ tkm{ 

 hldgtnf 3/- 3/- 2/- 

 k|ydtnf 4/- 4/- 3/- 

 bf];|f]tnf ;f] eGbf dfly 5/- 5/- 4/- 

 v_ nf]8j]ol/Ë :6Sr/ tkm{ 

 hldgtnf  3/- 2/- 1/- 

 k|ydtnf 4/- 3/- 2/- 

 bf];|f] tnf tyf ;f] eGbf dfly 5/- 4/- 3/- 

 u_ O{§fnfO{ l;d]G6 jf df6f]sf] hf]8fO{ u/L ag]sf] h:tfsf] 5fgf ePsf] 3/ 

 hldgtnf  3/- 2/- 1/- 

 k|ydtnf 4/- 3/- 2/- 

 bf];|f] tnf tyf ;f] eGbf dfly 5/- 4/- 3/- 

२. cfjf;Lo k|of]hg tkm{ 

 s_ RCC k|m]d :6Sr/ tkm{ 

 hldgtnf  3/- 2/- 1/- 

 k|ydtnf  4/- 3/- 2/- 

 bf];|f]tnf tyf ;f] eGbf dfly 5/- 4/- 3/- 

 v_ nf]8j]ol/Ë :6Sr/ tkm{ 

 hldgtnf  2/- 1/- 1/- 

 k|ydtnf 3/- 2/- 2/- 

 bf];|f] tnf tyf ;f] eGbf dfly 4/- 3/- 2/- 

 u_ O{§fnfO{ l;d]G6 jf df6f]sf] hf]8fO{ u/L ag]sf] h:tfsf] 5fgf ePsf] 3/ 

hldgtnf  2/- 1/20 1/- 
k|ydtnf 3/- 2/- 1/- 
bf];|f] tnf tyf ;f] eGbf dfly 3/- 2/50 2/- 

 स्रोतः आचथयक ऐन, २०७८ 

सम्भाव्र्िा: यस गाउँपालिकाको मापदडड अनुसार सडकको समेत पहँुि हँुदै जाँदा यस िेत्रमा 
घरहरु तनमायण हुने िम बढदो छ। पहहिे बनेका घरहरुको अलभिेखखकरण तथा नयाँ बन् न े
घरको नक्सापास गन ेगदाय उल्िे्य मात्रामा राजस्व सङ्किन हुने देखखन्छ । प्रत्येक वषय ५० 
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वटा जतत नयाँ घर तनमायण तथा अलभिेखखकरण हुने आङ्किन गदाय नक्सापास औसत प्रतत 
घर १२०० वगय क्रफटका दरिे नक्सापास प्रतत वगय क्रफट रु ४ का दरिे २,४०,००० तथा नक्शा 
पास तनवेदन फाराम दस्तुरबाट रु २५,००० गरर कुि २,६५,००० राजस्व सङ्किन गनय सक्रकने 
छ । इच्छाकामना गाउँपालिकामा नक्सापास कायय त्यती प्रभावकारी प्रभाबकारर नभए पतन 
बैङ्क ऋण लिने कायय िगायत बाध्यात्मक पररस्स्थततमा मात्र नक्सापास गनय आउने ििन 
रहेको छ । नक्सापास दस्तुरको दर तनधायरण गररएता पतन नक्सापास व्यापक रुपिे अतघ 
बढेको देखखदैंन । 
 

सुधारका पिहरु: नक्सापास प्रकृयािे आयआजयन मात्र नभई भवन तनमायण प्रकृयािाई तनयमन 
समेत गने भएकोिे यसिाई प्रभावकारी बनाउने तफय  पहि गनय जरुरी देखखन्छ । 
 

▪ मापदडड तथा काययववचधहरू अनुसार घरको नक्सापास प्रकृयािाई प्रभावकारी बनाउने । 
▪ घरको बनोट तथा क्रकलसमका आधारमा दस्तुरको दर समयानुकुि पररमाजयन गने । 
▪ घर अलभिेखीकरणका िाचग सावयजतनक सूिना जारी गरर बैङ्क तथा ववविय 

संस्थाहरुसँग समन्वय गने । 
▪ गाउँपालिका हुनु भन्दा पहहिे तनमायण भएका घरहरुको अलभिेखीकरण गरर नक्सापास 

गनय अलभप्रेररत गने । 
 

ग. व्र्वसार् दिाय शुल्क 
 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे एफ.एम. रेडडयो सञ् िािन, घ वगयको तनमायण इजाजत पत्र, 

ववद्यािय स्थापना, स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्राववचधक लशिा तथा 
व्यवसातयक तालिम, ट् युसन, कोचिङ, औषधी पसि, प्िहटङ, ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा तथा स्िेट 
जस्ता वस्तुको सवेिण, उत्खनन तथा उपयोग आहद कायय गनयको अनुमतत हदन र सो वापत 
दस्तुर सङ्किन गनय सक्छन ्। इच्छाकामना गाउँपालिकािे व्यवसायको प्रकृया हेरी ववलभन् न 
क्याटागोरीहरुमा ववभाजन गरर दताय तथा अनुमतत दस्तुर तनधायरण गररएको छ । जस अनुसार 
व्यवसाय दताय लसफाररस रु ५००, ववद्यािय सञ् िािन स्वीकृत किा वदृ्चध लसफाररस रु 
१,०००, नववकरण लसफाररस रु १३०, संस्था दताय लसफाररस रु ५००, संस्था दताय दस्तुर रु 
१,०००, सहकारी संस्था दताय दस्तुर रु १,०००, रेडडयो/एफ.एम. सञ् िािन दस्तुर रु १५,००० र 
नववकरण दस्तुर रु ५,००० कायम गररएको छ । गत आ. व. २०७७/७८ मा यसवाट रू. 
१,७४,००० रकम उठेको छ।  
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सम्भाव्र्िा: गाउँपालिका िेत्रमा सञ् िािनमा रहेका स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमय, ‘घ’ 

वगयको तनमायण इजाजत पत्र, सहकारी, ववद्यािय आहद अनुमतत प्रमाणपत्र हदई तनयलमत 
गनुयपने तथा सञ् िािनमा आउन िाहनेिाई इजाजत हदन सक्रकन्छ । इच्छाकामना 
गाउँपालिकामा वावषयक २०० वटा फमयहरुबाट अनुमतत र नववकरण हुन सक् ने अनुमान गदाय 
औसत दस्तुर रु १,५०० अनुमान गदाय वावषयक रु ३,००,००० आय हुने सम्भावना देखखन्छ । 
 

सुधारका पिहरु:  
 

▪ दताय तथा अनुमततका िाचग तनदेलशका तयार गने । 
▪ गाउँपालिका िेत्रमा सञ् िािन भइरहेका र नयाँ व्यवसाय शुरु गनय िाहनेिाई अतनवायय 

व्यवसाय दताय, इजाजत तथा नववकरण गनय जनिेतनामूिक काययिम सञ् िािन गने । 
▪ दताय तथा अनुमतत दस्तुरको दर आवश्यकता अनुसार पररमाजयन गने । 

 

घ. मनोरञ् जन कर 
 

हािको अवस्था: ववद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार गाउँपालिकािे गाउँपालिका िेत्रलभत्र हुन े
मनोरञ् जन व्यवसाय सेवामा मनोरञ् जन कर िगाउन र असुि गनय सक् नेछ । सङ्घीय कानुन 
अनुसार यो प्रदेश सरकारसँग बाँडफाँड हुने कर हो । यस गाउँपालिका िेत्रलभत्र हुने मनोरञ् जन 

कर िगाई असूि उपर गररने र यसरी कर सङ्किन गदाय अन्तर सरकारी ववि ऐन, २०७४ 
बमोस्जम स्थानीय तहको ववभाज्य कोष माफय त गाउँपालिका सस्ञ् ित कोषमा राजस्व बाडँफाड 
गनुयपने उल्िेख गररएको छ । यस गत आ. व. २०७७/७८ मा कुनै पतन रकम उठेको छैन।  

तालिका २५ मनोरञ्जन करको बचगयकरण 

क्र. सं.  वववरण 
s/sf] b/ 

१ s_ b}lgs ?kdf ;~rfng x'g]  रू. 10000 

२ v_ cf+lzs ?kdf ;~rfng x'g]  रू. 5000 

३ u_ l6s6 lalqm u/L ;~rfng u/Lg] d]nf dxf]T;j  cfDbfgLsf] !) k|ltzt 

 

स्रोतः आचथयक ऐन, २०७८ 

सम्भाव्र्िा: गाउँपालिकािे साँस्कृततक प्रदशयन हि, नाि घर, दोहोरी सङ्गीत तथा अन्य 
मनोरञ् जन सामाग्री प्रदशयनीमा प्रवेश शुल्क ५ प्रततशत, ऐततहालसक स्थि, पुरातास्त्वक स्थि 
एवम ्धालमयक महत्वका स्थिमा पययटकहरुबाट प्रवेश शुल्क ५ प्रततशत तथा जाद,ु सकय स, िटक 
र मेिा आयोजना स्थिमा मनोरञ् जन कर बापत प्रतत हदन रु ३०० कर गरर मनोरञ् जन 
करबाट कुि कर करीब रु ७५,००० राजस्व सङ्किन हुने देखखन्छ । 
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सुधारका पिहरु:  

▪ साँस्कृततक प्रदशयन हि, नाि घर, दोहोरी सङ्गीत तथा अन्य मनोरञ् जन सामाग्री 

प्रदशयनी, ऐततहालसक स्थि, पुरातास्त्वक स्थि एवम ् धालमयक महत्वका स्थि प्रवेश 

शुल्क लिएका स्थिहरु सन्दभयमा यथाथय तथ्याङ्क सङ्किन गने । 

▪ सम्भाव्य स्थानहरुमा शुल्क सङ्किनको वातावरण तयार गने । 
▪ सङ्कलित वववरण अनुसार मनोरञ् जन करको दर पूनराविोकन गने । 

 

ङ. लसफाररस िथा प्रमाणणि दस्िुर  
 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे ववलभन् न क्रकलसमका लसफाररस तथा प्रमाखणत दस्तुर दर 
आचथयक ऐन माफय त तनधायरण गरी सङ्किन गदै आएको छ । वडाबाट सङ्कलित लसफाररस 
तथा प्रमाखणत दस्तुर वडािे गाउँपालिकाको आचथयक प्रशासन शाखामा मालसक रुपमा जम्मा 
गने गररएको छ । आचथयक ऐनिे लसफाररस तथा प्रमाखणतको दर न्यूनतम रु ५० देखख 
१०,००० सम्म तनधायरण गरेको छ । गाउँपालिकािे वडा कायायियहरू तथा गाउँपालिकावाट 
सेवाग्राहीिाई आवश्यक लसफाररश तथा प्रमाखणत सेवा उपिब्ध गराउदै यस्तो दस्तुर संकिन 
गदयछ । वडावाट संकलित लसफाररश तथा प्रमाखणत दस्तुरवाट संकलित रकम वडा सचिवहरूिे 
गाउँपालिकाको राजस्व शाखामा हरेक महहना दाखखिा गने गरेका छन ् । आचथयक ऐनमा 
तनधायरण गररएका केही लसफाररश दस्तुरको दर संकिनमा व्यवहाररक कहठनाई रहेको वडा 
कायायियहरु सँगको छिफिमा जानाकारी प्राप्त भयो । जस्तै काठ कटानी को लसफाररश, आय 
स्रोत प्रमाखणत आहद । आ.ब. २०७७।७८ मा गाउँपालिकािे लसफाररस दस्तुर वापत रू. 
२,४२,००० र अन्य दस्तुर अन्तगयत रू. ४,५०,०५३ प्राप्त भएको छ।  
 

सम्भाव्र्िा: गाउँपालिकाको कायायिय तथा ७ वटा वडा कायायियबाट वावषयक करीब ५,००० वटा 
ववलभन् न क्रकलसमका लसफाररश तथा प्रमाखणत हुने अनुमान गररएको छ । वतयमान दर अनुसार 
प्रतत लसफाररश वा प्रमाखणत औसत रु १०० भएमा वावषयक लसफाररश तथा प्रमाखणतबाट रु 
५,००,००० सङ्किन हुने सम्भावना रहेको देखखन्छ । 
 

सुधारका पिहरु:  
 

▪ लसफाररश वा प्रमाखणत गनय पूवय दस्तुर ततरे नततरेको एकीन गने । 
▪ दस्तुर नबुझाएसम्म सम्बस्न्धत अचधकारीिे लसफाररस वा प्रमाखणत नगने । 
▪ वडाबाट सङ्कलित दस्तुरहरु लशषयक सहहतको वववरण तयार गने । 
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▪ ववलभन् न क्रकलसमका लसफाररस तथा दस्तुरको वचगयकरण अनुसार दर पुनराविोकन गरर 
आवश्कता अनुसार पररमाजयन गने । 
 

च. वन पैदावर ववक्रीिाट प्राप् ि हुने आर् 
 

हािको अवस्था : हािैको स्थानीय शासन सञ् िािन ऐनको संशोधन पश् िात सामुदातयक वन 
उपभोक्ता सलमततिे वन पैदावरको वविी बापत प्राप् त गने रकमको दश प्रततशत सम्बस्न्धत 
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सस्ञ् ित कोषमा जम्मा गनुयपने व्यवस्था रहेको छ । 
इच्छाकामना गाउँपालिकाको आचथयक ऐनमा सामुदातयक वनको वन पैदावर वविीको िाचग दर 
तनधायरण गरेको छ।  

तालिका २६ बन पैदावार बबक्रि दर 

ि. सं. sf7 lgsf;L l;kmfl/z रू. 
१     s_ Joj;foLs k|of]hgsf nflu sf7 lgsf;L k|lt So'j lKm6 1500/- 

२     v_ 3/fo;L k|of]hgsf nflu  sf7 lgsf;L 150/- 

स्रोतः आचथयक ऐन, २०७८ 

सम्भाव्र्िा: यस गाउँपालिकामा रहेका सामुदातयक वन तथा ती वनहरुबाट वविी हुने वन 
पैदावरको पररमाण सम्बन्धी तथ्याङ्क नभएता पतन यस िेत्रमा पाईन ेकाठ र बोिा जातत, 

पात जातत, फूि भुवा जातत, फि र ववज जातत, ववरुवा जातत, िोहवन जातत, काठबाट बनेका 
सामाग्रीहरु, काठ तथा फतनयिरहरु, आहद बाट रु १,५०,००० सङ्किन हुन सक् ने अनुमान 
गररएको छ । 
 

सुधारका पिहरु:  
 

▪ गाउँपालिकामा रहेका सामुदातयक वन तथा वन पैदावर सम्बन्धी अलभिेख सङ्किन 
गने । 

▪ सामुदातयक वन पैदावर वविी तथा उपभोग्य सम्बन्धीको वावषयक कायययोजना 
गाउँपालिकािे स्वीकृत गने । 

▪ आय सङ्किन सम्बन्धी प्रावधान आचथयक ऐनमा समावेश गने । 
 

छ. सेवा शुल्क 
 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे तनमायण, सञ् िािन वा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूवायधार र 
उपिब्ध गराइएका सेवामा सेवाग्राहीहरुबाट शुल्क िगाउन सक् ने व्यवस्था गररएको छ । 
सरसफाई शुल्क, ववद्युत जडान लसफाररस, धारा जडान लसफाररस, घर जग्गा नामसारी 
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लसफाररस, मोही िगत कट्टा लसफाररस, सजयलमन लसफाररस दस्तुर, नेपाि सरकारको नाममा 
बाटो कायम लसफाररस, जग्गा मुल्याङ्कन प्रमाखणत, घर बाटो प्रमाखणत, िार क्रकल्िा प्रमाखणत, 

आहदको शुल्क तनधायरण भएको छ । आ. व. २०७७/७८ मा यस लशषयकवाट केवि रू. २०,००० 
मात्र उठेको छ।  

 

सम्भाव्र्िा: आगामी आचथयक वषयमा उपरोक्त लशषयकबाट सहज ढङ्गिे रकम प्राप् त गनय 
सक्रकन्छ । हाटबजार, पाक्रकय ङ्ग, फोहोरमैिा व्यवस्थापन, सडक विी, शौिािय, पाकय , पययटकीय 
स्थि, बसपाकय , आहद िगायतबाट सेवा शुल्क उठाउन सक् ने छ । यस गाउँपालिकामा माचथ 
उल्िेखखत ववलभन् न उपलशषयकहरुको सेवा शुल्क बापत जम्मा रु २ िाख सङ्किन हुन सक् न े
अनुमान गररएको छ । 
 

ज. सरकारी सम्पवत्तको िहाििाट प्राप् ि आर् 
 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा रहेका भौततक सम्पविहरु शुल्क िगाउन सक् न े

व्यवस्था छ । ववद्यमान भौततक स्रोतहरुको प्रयोगको दर रेट आचथयक ऐनमा तनधायरण गररएको छ । 
इच्छाकामना गाउँपालिकाको आचथयक ऐन, २०७८ मा ब्याक हो िोडर भाडामा प्रतत घडटा रु १,००० का 
दरिे लिने र हेभी ईक् वीपमेन्टमा िाग् ने ईन्धन तथा सामान्य ममयत बहािमा लिने व्यस्क्त, सलमतत र 
ससं्थािे व्यहोने उल्िेख छ । यस लशषयक अन्तगयत गत आ.व.मा ब्याक हो िोडर भाडा बापत रु 

४,२५,३९४ सङ्किन भएको छ । 
 

सम्भाव्र्िा: गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भएका सम्पविहरूका बहाि पररिािन सम्बन्धमा ब्याक हो 
िोडर भाडा, गाउँपालिका तथा वडा कायायियको हि भाडा, प्रोजेक्टर भाडा, राजपत्र, पुस्तक, नक्शा, 
टेडडर फाराम, आहदको वविीबाट यस लशषयक अन्तगयत प्राप् त आय बापत आगामी आ.व. २०७८/७९ मा 
जम्मा रु  ५,००,००० सङ्किन हुन सक् ने अनुमान गररएको छ ।  
 

सुधारका पिहरु:  
 

▪ गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र बहािमा िगाउन सक्रकने सम्पविहरूको वववरण 
यक्रकन गरर सबै सम्पविको बहाि रकमको दर आचथयक ऐनमा समावेश गने । 

▪ गाउँपालिकाको सम्पवि बहािमा िगाउने सम्बन्धमा काययववचध तजुयमा गरर 
कायायन्वयमा ल्याउने । 

▪ काययववचधमा उल्िेखखत शतयहरू पािाना भए नभएको आवचधक रुपमा अनुगमन गने । 
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झ. नहदजन्र् पदाथय संकिन िथा उपर्ोग दस्िुर (ढुङ्गा, धगट्टी, वािुवा एवम ्माटोजन्र् 
वस्िु ववक्री) 

 

हािको अवस्था :  नेपाि ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ िे स्थानीय सरकार सञ्िािन ऐन, 

२०७७ को दफा ६२ क थप गरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलभत्र वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारस्म्भक वातावरणीय पररिणबाट तोक्रकएको पररमाणमा स्िेट, ढंुगा, 
चगट्टी, बािुवा एवम ् माटोजन्य वस्तु बबिी गनय सक्ने प्रावधान राखेको छ । साववकमा 
प्रारस्म्भक वातावरणीय पररिणको मात्र व्यवस्था भएकोमा यस संशोधनसँगै वातावरणीय 
प्रभाव मूल्यांकनको समेत व्यवस्था भएको छ र आवश्यकता अनुसार यी अध्ययनहरुको 
लसफाररशका आधारमा बबिी दर तनधायरण गरी गाउँपालिकािे ढंुगा, चगट्टी, बािुवा, माटो वा 
स्िेट बबिी गनय सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।  इच्छाकामना गाउँपालिकाको लसमाना भएर 
बग् ने नदी र सहायक खोिाको क्रकनार तथा बगर िेत्रबाट ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा, माटो 
उत्खनन, सङ्किन तथा तनकासी भई गाउँपालिका िेत्रमा उपयोग भईरहेको छ । यस लशषयक 
आ. व. २०७७/७८ अन्तगयत रु. ४६,७८,९३०.२१रकम संकिन भएको छ।  
 

सम्भाव्र्िा: गाउँपालिका भएर बग् ने बत्रशुिी नदी र अन्य सहायक खोिाहरुवाट ढुङ्गा, चगट्टी र 
वािुवाको हदगो सङ्किन⁄ उत्खनन ् काययका िाचग प्रारस्म्भक वातावरणीय परीिण प्रततवेदन 
तयार गरर सो प्रततवेदन अनुसार सामान्य घरेिु औजार जस्तै कुटो, कोदािो, सावेि, आहदको 
प्रयोगबाट दैतनक १००-३०० घ.लम. ढुङ्गा, चगट्टी र वािुवा उत्खनन ्तथा सङ्किन गनय सक्रकने 
पररमाण प्रस्ताव गररएको छ । वातावरण सरंिण ऐन २०७६ तथा वातावरण संरिण 
तनयमाविी २०७७ को तनयम र इच्छाकामना गाउँपालिकाको वातावरण तता प्राकृततक िोत 
संरिण ऐन २०७७ एवम ् संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारस्म्भक वातावरन परीिण 
काययववचध २०७७ अनुसार तयार गररएको उक्त प्रारस्म्भक वातावरणीय परीिण प्रततवेदन 
अनुसार ववलभन् न स्थानबाट गरर कुि रु २,००,००,००० राजस्व सङ्किन गनय सक्रकने अनुमान 
गररएको छ ।  
 

सुधारका पिहरु:  
 

▪ अध्ययन प्रततवेदनिे एकीन गरेको पररमाणमा ठेक् का िगाई अमानतबाट वविी गनयका 
िाचग आवश्यक प्रक्रिया लमिाउने । 

▪ आचथयक ऐन तनयम ववपररत कायय गने ठेकेदारहरुिाई कावायही गन ेर दडड जरीवानाको 
प्रावधान समावेश गने । 

▪ नहदजन्य पदाथयको उत्खनन तनवायध रुपमा भइरहेकोिे त्यसिाई गाउँपालिकािे रोक् नका 
िाचग पहि गनुयपने । 

▪ नहदजन्य पदाथयको तनकासी गनय सडक तनमायणमा संिग् न भएका तनकायहरुसँग 
समन्वय गरर सहजीकरण गने । 
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पररच्छेद ४. आर् सङ्किनको संस्थागि िमिा िथा सङ्किन 
अवस्था 

 

यस पररच्छेदमा गाउँपालिकािे राजस्व पररिािनमा गरेका प्रयासहरु तथा आय सङ्किननको 
अवस्थािाई छोटकररमा व्या्या गररएको छ । यसिे गाउँपालिकाको आय सङ्किनको िाचग 
संस्थागत िमतामा सुधार गनय गनुयपने काययहरु पहहिान गनय सहयोग पुग् ने छ ।  
 

४.१ राजस्व पररचािन सम्िन्धी नीति 
 

गाउँपालिकाको प्रभावकारी राजस्व पररिािनका िाचग काययपालिका बैठकिे नेपािको संववधान 
र प्रिलित कानुनको अचधनमा रही आफ्नो काययिेत्रलभत्र पररिािन गनय सक्रकने राजस्वका 
स्रोत, दायरा र दर समतेको ववश् िेषण गरर आगामी आचथयक वषयमा प्राप् त हुन सक् न ेराजस्वको 
अनुमान गने प्रयोजनाको िाचग गाउँपालिका उपाध्यिको संयोजकत्वमा देहाय बमोस्जमको ५ 
सदस्यीय राजस्व परामशय सलमतत गठन गरेको छ ।  
 

तालिका २७  राजस्व परामशय सलमतत पदाचधकारी तथा स्जम्मेवारी 

क्र. सं. नाम पद 
१ माया लसिवाि  संयोजक, गाँउपालिका उपाध्यक्ष्य 

२ शालिक राम बस्याि सदस्य, प्रमुख प्रशासक्रकय अचधकृत  

३ तेज बहादरु शेरिन काययपालिका सदस्य  

४ टेकमाया गुरुङ  काययपालिका सदस्य (महहिा) 

५ रामहरर कडेि  चितवन उध्योग संघ प्रतततनचध  

६ मखण रत्न शाक्य चिउवासंघ, मुस्ग्िन ईकाइ प्रतततनचध  

७ िालिराम कडेि  होटि ब्यबसायी संघ प्रतततनचध  

८ ररता अयायि नेपाि शाखा प्रमुख राजस्व शाखा  

स्रोत : क्रफल्ड सभे, ईच्छामनकामना गाँउपालिकाको  कायायिय, २०७८ 

गाउँपालिकाको बढ्दो खिय धान् नका िाचग र स्थानीय तहको सामथ्यय वदृ्चध गनयका िाचग 
गाउँपालिकाको राजस्व वदृ्चध गनुयपने आवश्यकता रहेको छ । वतयमान समयमा नेपािको 
संववधान तथा स्थानीय सरकार सञ् िािन ऐन, २०७४ र गाउँपालिकाको आचथयक ऐनद्वारा 
गाउँपालिकािाई उपिब्ध वविीय अचधकार तथा प्रिलित कानून अनुकुि आन्तरीक आय र 
राजस्व पररिािनमा सुधार ल्याउनको िाचग तत्काि थप तथा योजनावद्ध प्रयास थाल्नुपन े
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देखखन्छ । गाउँपालिकािे प्राप् त स्वायि अचधकारको प्रयोग र स्थानीय स्रोत साधनको पररिािन 
गनय गाउँपालिकाको राजस्व प्रशासन िमता सुधार गनुयपने देखखएको छ । गाउँपालिकािे 
उपयुक्त मानव स्रोतको व्यवस्था, िमता ववकास तालिम, कम्प्युतरीकृत राजस्व अलभिेख तथा 
सूिना प्रणािी सहहत राजस्व पररिािनका िाचग सुदृढ राजस्व शाखाको व्यवस्था गनुयपने 
देखखन्छ । यसका साथै करको दर तथा दायरा पहहिान एवम ् ववश् िेषण गरर उपयुक्त 
नीततगत व्यवस्था समेत गनुयपने आवश्यकता देखखन्छ । नीततगत सुधार, राजस्व शाखाको 
स्तरोन् नतत, अनुगमन तथा तनयन्त्रण प्रणािीको स्थापना, उत् प्रेरणात्मक ववचधहरुको अविम्बन, 

नागररक केस्न्रत राजस्व प्रशासन करदाता लशिा जस्ता पिहरुिाई सम्वोधन गने गरर 
राजस्व िेत्रमा सुधार गनुयपने देखखन्छ । 
 

गाउँपालिकाको प्रभावकारी राजस्व पररिािनका िाचग काययपालिका बैठकिे नेपािको संववधान 
र प्रिलित कानुनको अचधनमा रही आफ्नो काययिेत्रलभत्र पररिािन गनय सक्रकने राजस्वका 
स्रोत, दायरा र दर समतेको ववश् िेषण गरर आगामी आचथयक वषयमा प्राप् त हुन सक् न ेराजस्वको 
अनुमान गने प्रयोजनाको िाचग गाउँपालिका उपाध्यिको संयोजकत्वमा राजस्व परामशय 
सलमततिे ववलभन् न छिफि तथा बैठकहरु सम्पन् न गरर राजस्वका दरहरु तथा राजस्व 
सम्बन्धी नीततगत तनणययहरु गाउँ सभा समि पेश गरर पुनसंरचित गाउँपालिकाको संवैधातनक 
व्यवस्थाको आधारमा गाउँपालिकािे िािु वषय २०७८ को िाचग आचथयक ऐन पाररत गरेको छ । 
राजस्व परामशय सलमततको बैठक बसी आन्तरीक आयको दर प्रस्ताब गरर गाउँसभािे आयका 
लशषयकगत दायरा तथा उक्त दायराका दरहरु राखी गाउँसभा माफय त आचथयक ऐन सवय 
सहमततिे पाररत गररएको छ । गाउँपालिकािे राजस्व तथा कर सङ्किन काययिाई थप 
प्रभावकारी बनाउनका िाचग आगामी आ.व.बाट िागु हुने सबै क्रकलसमको राजस्व तथा कर 
सङ्किनको शुरुवात गने नीतत लिएको छ । िािु आ.व.मा आन्तररक आयतफय  जम्मा रु 
१,६५,००,००० सङ्किन हुने अनुमान गरेको छ । इच्छाकामना गाउँपालिकामा कर सङ्किन 
कायय अपेिा अनुसार कर उठाउन नसक्रकरहेको अबस्था छ । यसका अततररक्त गाउँपालिकािे 
राजस्व पररिािन तथा सुधार सम्बन्धी नीतत तजुयमा गनय आवश्यक देखखन्छ ।  
 

गाउँ सभािे तनम् न नीतत तथा काययिमहरु अविम्बन गनय आवश्यक देखखन्छ । 
 

▪ आन्तरीक आय वदृ्चध गने सम्भावनाका सम्भाव्य सबै िेत्रहरुको अध्ययन, पहहिान 
गरर व्यवस्स्थत ढङ्गिे करको दायरामा ल्याउने । यसका िाचग आवश्यक संयन्त्र 
तनमायण गरर पररिािन गने । 
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▪ गाउँपालिकाको आन्तररक आय अलभबदृ्चध गनय करको दायरािाई बढाउँदै 
सहभाचगतामूिक कर नीतत अविम्बन गने ।  

▪ स्थानीय सरकार सञ् िािनको मूि आधार आन्तररक आय भएकािे गाउँबासी, उद्योग 
वाखणज्य सङ्घ, टोिसुधार सलमततहरु, स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरुसँग सहकायय गरर कर 
सिेतना तथा अलभबदृ्चध काययिम माफय त कर अलभयानिाई अतघ बढाउने ।  

▪ कर र राजस्व प्रशासनिाई िुस्त र दरुुस्त बनाउन सबै वडा काययियको कम्प्युटरहरुमा 
सफ्टवेयर जडान र इ-कनेक्सनको माध्यमद्वारा गाउँपालिकामा जोड्ने । 

▪ सूिना र प्रववचधको माध्यमबाट गाउँपालिकामा सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गररन े
पररपाटी ववकास गने ।  

▪ ववगत देखखका अलभिेखहरुिाई कम्प्युरकृत गरर सुरक्षित रा् न ेप्रयत् न गने । 
▪ िक्षित वगयिाई व्यवसाय प्रतत आकवषयत गनय महहिा र अपाङ्गता भएका ब्यस्क्तहरुको 

नाममा दताय भएका व्यवसायहरुिाई तोक्रकएको व्यवसाय करमा १० प्रततशत छुट हदने 
। 

▪ घरवहाि कर तनधायरण प्रयोजनाथय तनस्श् ित मापदडड वनाई घर वहाि दर तनधायरण गन े
। असोज मसान्त सम्म एकमुष् ट वावषयक वहाि कर वुझाउन आउन े
घरधनी/व्यवसायीिाई वावषयक वहाि करको १० प्रततशत छुट हदने । 

▪ करदाता लशिा प्रभावकारी बनाउने । 
▪ करका दर र दायरा वैज्ञातनक आधारमा ववश् िेषण गरर ववस्तार गने । 
▪ राजस्व प्रशासन सूिना प्रववचधमा आधाररत बनाई सुदृहढकरण गने । 
▪ कमयिारी तथा जनप्रतततनचधहरुको िमता ववकासका िाचग आवश्यक तालिम तथा 

भ्रमणको ब्यवस्था गने । 
▪ व्यवसाय कर, घरभाडा कर र जग्गा भाडा कर िगायतका सम्पूणय आन्तरीक आयका 

स्रोतहरु सङ्किनका िाचग तयार पाररएको कर नीततिाई प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन 
गने । 

▪ आन्तररक आयको हदगो अलभवदृ्चधका िाचग गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका सम्पवि 
बहािमा हदने नीततिाई प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गने ।  

▪ बढी कर ततने व्यस्क्त⁄संस्थािाई काययववचध बनाई पुरस्कृत गने । 
▪ लशषयकगत राजस्व सङ्किनिाई व्यवस्स्थत गने । 
▪ सबै प्रकारका व्यवसायिाई करको दायरामा ल्याउने । 
▪ प्राकृततक तथा नदीजन्य िोतको उपयोगिाई करको िेत्रलभत्र ल्याउने । 
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▪ भवन तथा नक्शा पासिाई अतनवायय गने । 
▪ अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समयावद्ध तथा वैज्ञातनक बनाउने । 
▪ गाउँपालिका िेत्रमा नयाँ घर तनमायण गदाय भवन तनमायण संहहता २०७२ िाई पूणय रुपमा 

पािना गनय अलभप्रेररत गने तथा गाउँपालिका घोषणा हुनुअतघ बनेका घरहरुिाई समेत 
तनधायररत मापदडडमा नक्सापास र तनयलमत गने अलभयानिाई तनस्श् ित समयसीमा 
तोकी कायायन्वयन गने ।  

▪ गाउँपालिका लभत्र रहेका ववविय संस्थाहरुको अनुगमन तथा तनयमन गरर ववषयगत 
काययप्रतत उिरदायी बनाउने । 

४.२ आर् सङ्किनको संस्थागि िमिा 
 

जग्गा संरिनामा गाउँपालिकािे राजस्व सङ्किनको िाचग आचथयक प्रशासन उपशाखा अन्तगयत 
राजस्व तथा आचथयक प्रशासन इकाई गठन गररएको छ । राजस्व सङ्किनका िाचग िेखापाि, 

आिेप, प्रशासन सहायक िौथो र काययिय सहयोगी गरर िार जना कमयिारीहरु राजस्व तथा 
आचथयक प्रशासनमा काययरत छन ् । गाउँपालिकाका खररद गररएको सफ्टवेयरमाफय त वडा 
कायायियहरु र गाउँपालिकामा राजस्वको सङ्किन तथा अलभिेखीकरण गररदैं आएको छ ।  

धचत्र ६ आधथयक प्रशासन उपशाखा अन्त्रगि राजस्व िथा आधथयक प्रशासन ईकाई 
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स्थिगत अविोकन तथा ववलभन् न सूिनाका आधारमा हेदाय हाि गाउँपालिकाको राजस्व 
सङ्किनको अवस्था देहाय अनुसार रहेको छ । 
 

▪ गाउँपालिकाका िेखापाि, आिेप र प्रशासन सहायकिाई राजस्व सम्वन्धी स्जम्मेवारी 
हदइएको ।  

▪ राजस्व प्रशासनको िाचग सफ्टवेयर खररद भएको र सोही सफ्टवेयर प्रयोग गरर 
राजस्व सङ्किन कायय भइरहेको । 

▪ वडा कायायियहरूबाट मूितः भूलम कर (मािपोत), सम्पवि कर, पञ् जीकरण, लसफाररस 
दस्तुरहरु र व्यवसाय कर, खानी रोयल्टी, सवारी कर, आहद सङ्किन गने गररएको । 

▪ गाउँपालिका काययियबाट घर बहाि कर, बहाि ववटौरी कर, व्यवसाय रस्जष् िेशन कर, 
सरकारी सम्पविको बहािबाट प्राप् त आय, घर जग्गा रस्जष् िेशन शुल्क, सरकारी 
सम्पविको वविी, न्यातयक दस्तुर, पररिा शुल्क, खानी रोयल्टी, अन्य प्रशासतनक सेवा 
शुल्कहरु, लसफाररस दस्तुर, नक्शा पास, टेडडर वविी जस्ता राजस्व सङ्किन हुने गरेको 
छ । 

▪ वडा कायायियहरूिे महहनाभर सङ्किन भएको रकम एकमुष् ठ बैङ्क दाखखिा गरर 
मालसक रुपमा जम्मा गने गररएको । 

▪ राजस्व सङ्किनको स्जम्मेवारी पाएका कमयिारीहरुका िाचग थप तालिम तथा 
अलभमुखीकरण गनय सक्रकने । 

▪ हािसम्म राजस्व सङ्किन तथा त्यसको प्रभावकारीताका िाचग अनुगमन तथा 
मुल्याङ्कन नभएको । 

▪ राजस्व सङ्किनमा वडास्तरमा कम्प्युटरबाट ववि वप्रन्ट गरर प्रयोग भइरहेको ।  
▪ राजस्व बजेट तथा प्रततवेदन प्रणािी तोक्रकएको ढाँिामा भएको ।  
▪ आचथयक ऐन र यथाथय सङ्किन बीिको तािमेि केही सुधार गनय सक्रकने । 

४.३ आन्िररक आर् पररचािन 
 

यस गाउँपालिकाको कुि आयमा आन्तररक आयको हहस्सा िमागत रुपमा केही बढ्दो छ । 
आन्तररक आयतफय  सम्पवि कर, मािपोत (भूलम कर), खानी रोयल्टी, व्यवसाय रस्जष् िेशन/कर 
दस्तुर, घर बहाि कर, बहाि ववटौरी कर, घर जग्गा रस्जष् िेशन, लसफाररश दस्तुर, तथा अन्य 
प्रशासतनक सेवा सुल्क यहाँका मु्य स्रोतका रुपमा रहेको छ । हािै मात्र इच्छाकामना नदी 
तथा सहायक खोिाहरुका क्रकनाराबाट घरेिु औजार जस्तै कुटो, कोदािो, सावेि, आहदको 
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प्रयोगबाट ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा, माटो उत्खनन, सङ्किन तथा तनकासी कायय गनय प्रारस्म्भक 
वातावरण प्रततवेदन तयार गररएको हुनािे टेडडर गरर नदीजन्य पदाथय तनकासी तथा वविी 
शुल्कबाट राजस्व सङ्किन हुन सक् न ेदेखखन्छ । तसथय गाउँपालिकाको िाचग आगामी हदनमा 
समेत आन्तररक आयतफय  सम्पवि कर, भूलम कर, व्यवसाय कर, घर बहाि कर, खानी रोयल्टी, 
ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा वविी कर, लसफाररस र दस्तुर नै मु्य तथा हदगो िेत्र हुन ् । 
गाउँपालिकाकाबाट प्राप् त तथ्याङ्क अनुसार गाउँपालिकािे ववगत आ.व. २०७६⁄७७ र २०७७⁄७८ 
मा सङ्किन गरेको यथाथय आय तथा िािु आ.व.का िाचग गररएको अनुमान सम्बन्धी आय 
वववरण देहाय तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ:  

तालिका २८ गाउँपालिकाको आय सङ्किनको अवस्था 

ि. सं  वववरण २०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 

(२०७९ जेष्ठ २३ 
सम्म) 

१.   संपवि कर ४,०७,८४७.३६ ३,२३,४६४.३५ २,२२,६२४.७७ ४४,००० 

२.  भुलम ताथा मािपोत कर  १,४५,५५९.१७ ७२,१८४.०९ १,७८,०८१.५५ ६६,७७८ 
३.  ब्यबसाय कर  ८,१५,७५० १०,७५,५५० १०,२३,६२५ ९,८९,००० 
४.  घरबहाि कर  ७,८३,४५५.७९ १४,५४,७८४.६४ १,४०३,१३८.९२ ८,७०,८४५.४२ 
५.  बबज्ञापन कर    ७,००,००० - 
६.  अन्य कर ४,६२,४९० १२,००,३११.८ १३,८०,७८० २९,५०० 
७.  बहाि बबटौरर शुल्क - - १,०१,३०० - 
८.  अन्य दस्तुर  ३४७१२१ ६३२७६७.६ ४५००५३ १,०३,९०० 
९.  अन्य सेवा शुल्क  १२५०० १०,००० २०,००० १५,०१,७२३ 

१०.  खातन रोयस्ल्ट  ४५०००० - - - 
११.  नक्शा पास दस्तुर  २२५८४७.३८ २,०५,४७३.७१ ७०,६०९ ८,३२० 
१२.  लसफाररस दस्तुर  २४५८५० १२९२५० २४२००० १५,७५० 
१३.  दडड तथा जररवाना १९८७३.९४ ८९१९ ४२४५१.१५ १,१४४ 
१४.  नक्सा पास दरखास्त 
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२१.  िामो झरना आम्दातन - - ६,८९,७४० ९,७७,७२० 
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 क) आन्िररक स्रोि  २६०४७८६०.५८ ४२०९७८०३ ४१७०८७१६.५३ 

 ख) जम्मा - ४५,१४,०९,२०३.१७ ४९,३४,३१,१०७.४९ ४९,८६,२६,०३९.८० 

स्रोत :  ईच्छामनकामना गाँउपालिकाको फफल्ड सभेका आधारमा गणना 

यस गाउँपालिकाको आय संरिना हेदाय कुि आयमा आन्तररक आयको हहस्सा आ. व. 
२०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा िमशः ५.७७%, ८.५३% र ८.३६% प्रततशत रहेको छ । 
गाउँपालिकाको समग्र आयको प्रमुख स्रोतको रुपमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप् त हुन े
राजस्व वाँडफाँड र अनुदान बापतको रकम रहेको देखखन्छ । गाउँपालिकाको समग्र आयको 
सारांश देहाय बमोस्जम रहेको छ: 

४.४ राजस्व पररचािनमा रहेका सवािहरु  
 

गाउँपालिकाको स्थानीय आन्तरीक आय पररिािनमा नयाँ व्यवस्था अनुसारको िमता ववकास 
गनय आवश्यक देखखन्छ । आन्तरीक आय पररिािनमा देखखएका सवािहरुिाई सम्वोधन गनय 
तनम् न काययहरु गनय आवश्यक देखखन्छ ।  
 

४.४.१ राजस्व प्रशासनका िाधग उपरु्क्ि संगठन तनमायण 

राजस्व पररिािन िमता सुधार तथा राजस्वको स्रोत र आधारहरु वदृ्चध गनय गाउँपालिकामा 
राजस्व तथा आचथयक प्रशासन इकाईका कमयिारीको िमता अलभवदृ्चध गनुय पहहिो काययको 
रुपमा देखखन्छ । गाउँपालिकाको नयाँ िेत्र तथा पररवततयत राजस्व अचधकारको आधारमा 
गाउँपालिकािे भौततक सुववधा, उपयुक्त मानव संसाधन व्यवस्था, िमता ववकास तालिम, 

काययववचध, सूिना तथा अलभिेख प्रणािीको आवश्यकता देखखन्छ । त्यसका अततररक्त 
वडाहरुबाट समेत तोक्रकएका लशषयकहरुमा आय सङ्किन गनय िमता ववकास गरर आवश्यक 
स्रोत तथा साधन उपिब्ध गराउन आवश्यक रहेको देखखन्छ । 
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४.४.२ आधथयक ऐनमा सुधार 

गाउँपालिकािे आचथयक ऐन तजुयमा गरर स्वीकृत गरेको छ तर सो ऐनिाई अन्तर सरकारी ववि 
व्यवस्थापन ऐन २०७४ वमोस्जम सुधार गरर व्यवहाररक तथा वस्तुपरक बनाउनुपने देखखन्छ । 
गाउँपालिकाको आचथयक ऐन, २०७८ मा तनधायरण गररएको कर तथा गैर करहरुको दर वैज्ञातनक 
तवरिे तनधायरण गनुयका साथै खानी रोयल्टी िगायत हाि सङ्किन भईरहेको राजस्वका 
लशषयक छुटेको देखखन्छ । यो गाउँपालिकामा मनकामना केविकार िगायत ईच्छा कामना 
मस्न्दरका साथै अन्य पययटकीय स्थिहरु पतन रहेका छन।् तर ती िेत्रहरुबाट छुट्टै शीषयकमा 
कर आम्दानी प्राप्त भएको देखखएको छैन। साथै नदीजन्य बस्तुहरूिाई दहिर बहिर शीषयक 
अन्तगयत राखी कर उठाउनुपने देखखन्छ भने यो गाउँपालिकामा ढिान गररएका घरहरु तथा 
व्यवसातयक िेत्रहरु पतन बढ्दै गएको कारणिे गदाय नक्सापास दस्तुर िगायत ब्यबसाय करमा 

केही पररवतयन गरेर  यसिाई थप सरिीकृत गदै कर राजस्वमा वदृ्चध गनुयपने देखखन्छ। 

कततपय करका शीषयक अन्तगयत अनुसूिीमा करका दरहरु तनधायरण नगररएको भएतापतन 
त्यस्तो शीषयकमा रहेर पतन कर राजस्व प्राप्त भएको देखखन्छ भने कततपय अनुसूिीमा करका 
दरहरु तनधायरण गररए तापतन सम्भावना भएका लशषयकहरुमा पतन कर राजस्व प्राप्त हुन 
सकेको छैन त्यसिाई पतन पररवतयन गनुयपने देखखन्छ। 

४.४.३ आन्िररक आर् पररचािन नीति िथा कार्यववधध 

गाउँपालिकािे आय पररिािन सम्बन्धी नीतत तथा मु्य आय शीषयकहरुबाट आय सङ्किन 
गनय स्पष् ट काययववचध तयार गरर वडा सलमततहरूिाई समेत उपिब्ध गराउनु पदयछ । यसमा 
आय सङ्किन गने तररका, प्रततवेदन बुझाउने ढाँिा, नगद दाखखिा सम्बन्धी व्यवस्था, 
अनुगमन जस्ता ववषवस्तु पदयछन ्। 
 

४.४.४ राजस्वका दर तनधायरण िथा प्रचार प्रसार 

गाउँपालिकािे हािको कानुनी व्यवस्था अनुसार राजस्व सङ्किनका िाचग दर तनधायरण 

गररएको भएतापतन त्यसको प्रिार प्रसारको कमी रहेको देखखन्छ । त्यसैगरी करदातािाई 

आफूिे ततनुयपने कर रकम र लशषयक सम्वन्धी जानकारी उपिब्ध गराउन कर लशिा काययिम 

तथा जनिेतनामुिक काययिमहरु सञ् िािन गनुयपने हुन्छ । साथै करदाताहरुिे समयमा 

राजस्व नततरेमा दडड जररवाना िाग् ने ववषयमा पतन प्रिार प्रसार गनुय पदयछ । 
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४.४.५ ि्र्ाङ्कमा आधाररि अलभिेख 
 

गाउँपालिकािमा आन्तररक आयको अचधकतम पररिािनका िाचग यसका आधारहरूको 
अलभिेख अद्यावचधक हुनु जरुरी छ । गाउँपालिकािाई प्राप् त राजस्वका अचधकारसँग 
सम्बस्न्धत व्यस्क्तगत सम्पविहरू, व्यापार व्यवसायहरू, सेवा सुववधाहरू आहदको अलभिेख 
तयारी तथा अद्यावचधक गनय आवश्यक रहेको छ । अद्यावचधक अलभिेख बबना राजस्व 
सम्बन्धी नीतत तनधायरण, प्रिेपण, असुिी व्यवस्थाको अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन । 
 

४.४.६ समन्वर् संर्न्त्र 
 

राजस्व पररिािन नीतत तनमायण, शुल्क तथा दस्तुरको दर तनधायरण, राजस्व सङ्किन ववचध 
तनधायरण जस्ता काययमा आन्तररक तथा वाह् य तनकायहरूसँग समन्वय अपररहायय हुन्छ । 
यसका िाचग राजस्वका आधार तनधायरण तथा दरहरूमा पररमाजयनका िाचग राजस्व परामशय 
सलमततको भूलमकािाई सक्रिय तथा प्रभावकारी बनाउनु पदयछ । आय सङ्किनमा वडा 
सलमततको भूलमकािाई स्पष् ट व्या्या गरर वडा र राजस्व शाखाबीि तनरन्तर समन्वय हुन 
जरुरी देखखन्छ । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा केन्र, प्रदेश तथा अन्य स्थानीय 
तहहरूसगँ समन्वय गनय आवश्यक पहि गनुयपन े देखखन्छ । राजस्व प्रशासनिाई प्रभावकारी 
बनाउन जनप्रतततनधीहरुिे तनयलमत अनुगमन र छिफि गनुयपदयछ । साथै स्थानीय करदाता 
केस्न्रत समुदायहरुसँग छिफि गरर नयाँ करका लशषयकहरु कायायन्वयनमा ल्याउनु पदयछ । 
 

४.४.७ चुहावट तनर्न्त्रण, पारदलशयिा र जवाफदेहहिा 
 

आयको सङ्किन अवस्थाको अनुगमन गरर राजस्व िुहावट भएको पाइएमा त्यसिाई 
तनयन्त्रण गनय तत्काि आवश्यक कायय गनुय पदयछ । गाउँपालिकािे आय व्ययको वववरण 
आवचधक रूपमा प्रकाशमा ल्याउनु, करदातासँग तनन्तर सम्वाद गनुय, सूिना प्रववचध तथा 
सामास्जक लमडडयामाफय त ्राजस्व र करबाट प्राप् त आयिाई के के लशषयकमा खिय गररयो भन् ने 
वववरणबारे जनता तथा सरोकारवािािाई जानकारी गराउनु यस हदशातफय को केही सकारात्मक 
प्रसासहरू हुन सक्दछन ्।  
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पररच्छेद ५. राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 
 

यस पररच्छेदमा प्राथलमक तथा द्ववतीय स्रोतबाट सङ्कलित सूिना ववश् िेषण तथा 
अन्तक्रिय याबाट तयार गररएको इच्छाकामना गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कायययोजना प्रस्ततु 
गररएको छ ।  

५.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 
 

गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कायययोजनाको िाचग लिने रणनीतत, काययनीतत र कायययोजनाहरु 
देहाय बमोस्जम रहेका छन ्।  
 

५.१.१ रणनीति िथा कार्यनीति 

साववकका ६ वटा गाउँ ववकास सलमततहरु लमिाएर गठन गररएको यस गाउँपालिकामा 
ववद्यमान कानून प्रदि केही राजस्व अचधकारहरु हािसम्म प्रयोगमा ल्याउन सक्रकएको 
देखखदैंन । अकोतफय  गाउँपालिकािे तजुयमा गरर जारी गरेका कानूनहरु समतेमा सामन्य सुधार 
तथा पररमाजयनको गुन्जायस रहेको देखखएकोिे गाउँपालिकािे यसतफय  ववशेष ध्यान हदनुपने 
देखखन्छ । यी तथ्यहरुिाई समेत दृस्ष् टगत गरर आन्तरीक राजस्व पररिािन सम्बन्धमा देहाय 
अनुसार रणनीततहरु अविम्वन गनुयपने देखखन्छ ।  
 

▪ राजस्व सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरर आवश्यक परे करको दर घटाई 
आन्तरीक आयको दायरा फराक्रकिो बनाउने ।  

▪ राजस्व प्रशासनको संस्थागत सुदृढीकरण गरर व्यवस्स्थत बनाउने । 
▪ राजस्व प्रणािीिाई सरि, सहज, करदातामैत्री, पारदशी र समावेशी बनाउने । 
▪ समन्वय र सहकाययको अलभवदृ्चध गररने । 

 

तालिका २९ राजस्व सुधार कायययोजनाको रणनीतत तथा काययनीतत 

रणनीति कार्यनीति 

राजस्व सम्बन्धी 
कानूनी व्यवस्थामा 
सुधार गरर 
आन्तरीक आयको 
दायरा फराक्रकिो 

▪ गाउँपालिकामा राजस्वसँग सम्बस्न्धत आवश्यक ऐन तथा तनयमहरु 
तजुयमाका साथै तजुयमा भईसकेका ऐन तनयमिाई सुधार गरर अझ 
बढी व्यवहाररक तथा वैज्ञातनक बनाउँदै िचगने छ । 

▪ कर तथा सेवा शुल्किाई सम्बस्न्धत करदाता एवम ् ववषय िेत्रसँग 
आवद्ध गराउँदै िगानी गररनेछ । 
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बनाउने । ▪ कर, शुल्क, सेवा शुल्क आहदको दर तथा दायरा तनधायरण गदाय तनजी 
िेत्र तथा सरोकारवािाहरुसँग परामशय गने पद्धततको संस्थागत 
ववकास गररने छ । 

▪ करको भार बहन िमता समेतका आधारमा कर नीततिाई 
वववेकसम्मत र प्रगततलशि बनाइने छ । 

▪ राजस्व स्रोतका दायराको यक्रकन तथ्याङ्क सङ्किन गरर 
सम्भाव्यताका आधारमा समय सापेि रुपमा करदाताहरुको सङ््या 
बढाउँदै िचगने छ । 

▪ राजस्वको स्रोत वदृ्चध गने पूँजी िगानीको सम्भाव्यता अध्ययन 
गररने छ । 

▪ सम्पवि मूल्याङ्कन सम्बन्धी लसफाररसिाई तनस्श् ित आधार र 
मापदडडमा आवद्ध गरर एकरुपता कायम गररने छ । 

▪ आन्तरीक राजस्वका ववलभन् न स्रोतहरुबारे सम्भावना अध्ययन, 

पहहिान, स्रोतहरुको यक्रकन तथ्याङ्क, सूिना सङ्किन गनय 
काययदिहरु बनाई वडागत रुपमा पररिािन गररने छ । करका स्रोत 
अनुसारका तथ्याङ्क हरेक वषय आवचधक गररने छ । 

▪ गाउँपालिकामा पययटन प्रवद्यधन गनय पूवायधारहरुको ववकास गनुयका 
साथै पययटन ववकासमा यस गाउँपालिकामा रहेका ऐततहालसक धरोहर 
तथा वस्तीको संरिण तथा ववकास गनय तनजी िते्रसँग साझेदारीको 
पहि गररने छ । 

▪ पूवायधार उपयोग दस्तुर, घर बहाि कर, व्यवसाय कर जस्ता स्रोत 
पररिािन गनय दर तनधायरण गदाय समेत तछमेकी पालिका र अन्य 
करदातासँग छिफि तथा परामशय गररने छ । 

▪ तनयलमत एवम ्बढी कर ततने करदातािाई सम्मान गररने छ । 
▪ समयमा कर ततने करदातािाई प्रोत्साहन तथा बक्यौता रा् ने 

करदातािाई जररवाना िगाइने छ । 
राजस्व प्रशासनको 
संस्थागत 
सुदृढीकरण गरर 
व्यवस्स्थत बनाउने 
। 

▪ गाउँपालिकाको समग्र राजस्व पररिािन सम्बन्धी नीततहरुिाई 
कायायन्वयन गनय राजस्व शाखाको सुदृढीकरण गरर िमतावदृ्चध 
गररने छ । 

▪ गाउँपालिकाको राजस्व शाखामा स्वीकृत संगठन संरिना अनुसारको 
दरबन्दी पूतत य गररने छ । 

▪ राजस्व परामशय सलमतत, राजस्व शाखा र वडा कायायियका 
कमयिारीहरुको िमता अलभवदृ्चध गररने छ । 

▪ राजस्व शाखाका िाचग खररद गररएको आवश्यक उपकरण सफ्टवेयर 
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िमश वडा कायायियहरुसगँ सूिना सञ् जािमा जोड्दै िचगने छ । 
स्थानीय करबारे सवयसाधारणिाई जानकारी गराउने करदाता लशिा 
तथा सिेतना काययिम समुदाय⁄टोि एवम ् वडास्तरमा सञ् िािन 
गररने छ । 

▪ प्रादेलशक तथा स्जल्िाका स्थानीय तह स्तरमा राजस्व पररिािन 
बारे ज्ञान सीप, अनुभव आदान-प्रदान गररने छ । 

▪ राजस्व सम्बन्धी आन्तरीक तनयन्त्रणको व्यवस्थाको िाचग राजस्व 
रलसद तनयन्त्रण खाता राखखने छ र प्रत्येक वडाबाट मालसक रुपमा 
स्रोत खुल्ने गरर राजस्वको प्रततवेदन लिने प्रणािी अविम्वन गररन े
छ । 

राजस्व प्रणािीिाई 
सरि, सहज 
करदातामैत्री, 
पारदशी र समावेशी 
बनाउने । 

▪ कर सङ्किनमा यथासम्भव तनजी िेत्र, उपभोक्ता सलमतत एवम ्
सहकारी संस्थासँग सहकायय गररने छ । 

▪ कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सम्बन्धी सूिनाहरुमा 
नागररकहरुको पहँुि पुर् याईने छ । कर⁄राजस्व सूिना जानकारी 
अधयवावषयक एवम ् वावषयक प्रततवेदन गाउँपालिकाको वेभसाईटमा 
राखखने छ । साथै यस्तो सूिनाहरु गाउँपालिका तथा वडा 
कायायियको सूिना पाटीमा टाँस गने व्यवस्था लमिाईने छ । 

▪ करदाता लशिा, कर सम्बन्धी जनिेतनामूिक काययिमहरु सञ् िािन 
गररने । 

▪ महहिा, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त तथा गररब तथा कमजोर आचथयक 
अवस्थाका स्थानीय व्यवसायी तथा घरमूिीहरुिाई करमा ववशेष 
छुटको व्यवस्था लमिाईने छ । 

समन्वय र 
सहकाययको 
अलभवदृ्चध गररने 
छ । 

▪ पययटन शुल्क तथा प्राकृततक स्रोतमा आधाररत करका सम्बन्धमा 
तछमेकी पालिकाहरुसँग समेत समन्वय तथा सहकायय गररने छ । 

▪ बाखझएका नीततगत व्यवस्था संशोधनका िाचग आवश्यक समन्वय 
गररने छ । 

▪ राजस्वसँग सम्बस्न्धत ववषय प्रदेश सरकार तथा स्जल्िा सम्न्वय 
सलमततसँग तनयलमत अन्तक्रिय या गररने छ । यसैगरी स्जल्िाका 
अन्य तछमेकी स्थानीय तहहरुसँग समन्वय बैठक आयोजना गरर 
राजस्व सङ्किनका सवािहरुबारे छिफि गरर समाधान गररने छ 
। 

▪ राजस्व प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार तथा स्जल्िा 
समन्वय सलमततसँगको सहकायय तथा समन्वयमा जोड हदइने छ । 
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५.१.२ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

गाउँपालिकाको सूिना तथा तथ्याङ्क अध्ययन र गाउँस्तरीय अन्तरक्रियाका आधारमा तयार 
गररएको इच्छाकामना गाउँपालिकाको राजस्व सुधार योजना देहाय बमोस्जम रहेको छ । 
तालिका ३० राजस्व सुधार कायययोजना 

सुधारका िेत्रहरु सुधार गनुयपने कक्रर्ाकिापहरु समर्ावधी न्जम्मेवारी 
क. कर िथा गैर कर राजस्व 

सम्पवि कर ▪ सम्पवि कर कायायन्वयन गनय काययववचध तयार गने । 
▪ मूल्याङ्कन सलमतत गठन गरर घरजग्गा मूल्याङ्कनको 
तौरतररका र दर तनधायरण गने । 

▪ करदाताको सम्पवि मलू्याङ्कनमा चिि नबुझ्ने 
करदाताको उजुरी हदने र यसको तछनोफानो  गनय 
गाउँपालिकाको उपाध्यिको संयोजकत्वमा उजुरी 
सुनुवाई सलमतत गठन गने । 

२०७९ असार 
मसान्तसम्म 

राजस्व परामशय 
सलमतत, प्रमुख 
प्रशासकीय 
अचधकृत, राजस्व 
शाखा 

▪ मूल्याङ्कन अनुसारको करदाताको िगत तयार गरर 
कम्प्यूटर सफ्टवेयरमा सबै घरजग्गा धनीहरुको िगत 
तयार गने । 

२०७९ कावियक 
मसान्तसम्म 

राजस्व शाखा 

▪ िगत अनुसार प्रत्येक घरधनीहरुिाई सम्पवि करको 
ववि छपाई गरर वडामाफय त घर घरमा पठाउने । 

२०७९ फाल्गुण 
मसान्तसम्म 

राजस्व शाखा 

पूवायधार 
उपयोग शुल्क 

▪ पूवायधार उपयोग (सवारी वावषयक⁄पटके) महशुि दर 
तनधायरण गने र उपयुक्त तवरिे शुल्क उठाउने । 

▪ साझा सडकमा शुल्क िगाउन तछमेकी स्थानीय 
तहसँग समन्वय गने । 

२०७... असार 
मसान्तसम्म 

गाउँसभा 
 

गाउँपालिका 

▪ खानेपानी महशुि दर तनधायरण गने । 
▪ लसिंाई महशुि दर तनधायरण गने । 
▪ महशुि सङ्किन गने । 

२०७... असार 
मसान्तसम्म 

गाउँसभा 

घर जग्गा 
वहाि कर 

▪ वडागत रुपमा घर बहािमा िगाउने घरधनीहरुको 
वववरण सङ्किन गने । 

▪ घरधनीहरुसँग अन्तरक्रिया गने । 
▪ घरजग्गा बहाि कर समकिन आरम्भ गने । 

२०७९ िैत्र 
मसान्तसम्म 

राजस्व परामशय 
सलमतत 

राजस्व शाखा 

बहाि ववटौरी 
शुल्क 

▪ सावयजतनक जग्गाहरुमा उपयोग बारेको ववववरण तयार 
गने । 

▪ सावयजतनक जग्गाहरुको पहहिान गरर नापनक्सा 
अध्यावचधक गने । 

▪ बहाि ववटौरी करको दर तनधायरण गने । 

२०७९ असार 
मसान्तसम्म 

काययपालिका 
राजस्व परामशय 
सलमतत 

▪ सावयजतनक जग्गाहरुमा बसपाकय , कृवष हाटबजार, 
शौिािय तनमायण गरर बहािमा िगाउने । 

आ.व. २०७९⁄ ८० 
देखख 

गाउँ काययपालिका 

घरजग्गा 
रस्जष् िेशन 

▪ महहिा पुरुष स्वालमत्व छुट्हटने गरर घरजग्गाको 
अलभिेख रा् ने । 

२०७९ िावण 
देखख 

गाउँ काययपालिका 
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दस्तुर ▪ प्रदेश सरकारबाट महशुि दर तनधायरण भए बमोस्जम 
घर जग्गा रस्जष् िेशन दस्तुर उठाउने⁄ मािपोत 
कायायियबाट प्राप् त गने । 

प्राकृततक स्रोत 
वविी 

▪ जडडवुटीको पहहिान तथा उपदेयताबारे पदाचधकारी तथा 
कमयिारीहरुिाई तालिम प्रदान गने । 

▪ प्राकृततक स्रोतहरुको वविी मूल्य तनधायरण गने, 

सङ्किन गने । 

२०७९ गाउँपालिका र 
सम्बस्न्धत शाखा 

▪ ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा उत्खनन⁄्सङ्किन गनय प्रारस्म्भक 
वातावरणीय परीिण गने । 

२०७९ गाउँपालिका, वडा 
कायायिय, 

प्राववद्तयक शाखा 
व्यवसाय 
रस्जष् िेशन 
दस्तुर 

▪ वडागत रुपमा दताय गनुयपने सङ्घसंस्थाहरुको वववरण 
सङ्किन गने । 

▪ वचगयकरण अनुसार व्यवसाय दताय तथा नववकरण 
दस्तुर सङ्किन गने । 

तत्कािै गाउपालिका, वडा 
कायायिय, राजस्व 
शाखा 

अिि सम्पवि 
मूल्याङ्कन 
शुल्क 

▪ घरजग्गा मूल्याङ्कन र अिि सम्पवि मूल्याङ्कन 
अलभिेखिाई एकरुपता कायम गने । 

तत्कािै वडा कायायिय 

पययटन सेवा 
शुल्क 

▪ धालमयक एवम ् पययटकीय स्थिहरुको प्रवेश शुल्क 
तनधायरण गने । 

▪ पययटकीय सेवाहरुको व्यवस्थापन गरर शुल्क िगाउने । 

२०७९ पौष 
मसान्तसम्म 

गाउँकाययपालिका, 
योजना शाखा 

नक्सा पास 
दस्तुर 

▪ नक्सापास सम्बन्धमा जनिेतना जगाउने । 
▪ आवश्यक दि प्राववचधक जनशस्क्तको व्यवस्थापन गने 
। 

▪ नक्सा पास कायय अतनवायय गने । 

२०७९ िैत्र 
मसान्तसम्म 

प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत र 
प्राववचधक शाखा 

पानी मुहान 
दताय शुल्क 

▪ पानी मुहान दताय गने बारे सरोकारवािाहरुिाई 
जानकारी गराउने । 

२०७९ िैत्र 
मसान्तसम्म 

वडा कायायिय 

सामुदातयक 
वनबाट भएको 
आम्दानीबाट 
तोक्रकएको 
प्रततशत स्थानीय 
ववकासका िाचग 
समन्वय गने । 

▪ सामुदातयक वनबाट वावषयक रुपमा वविीयोग्य हुने 
काठजन्य तथा गैर काठ, जडडवुटीको आँकडा सहहतको 
कायययोजना माग गने । 

▪ सामुदातयक वनबाट स्थानीय ववकासमा गने िगानी 
बारेमा समन्वय गने । 

२०७९ िैत्र 
मसान्तसम्म 

गाउँपालिका तथा 
राजस्व शाखा 

ख. आर्आजयन हुने पूँजीगि िगानीका िेत्र 

पूवायधार तनमायण 
गने 

▪ सडकहरुिाई कािोपत्रे गने । 
▪ होमस्टेहरुको ववकास गने । 

तनरन्तर गाउँपालिका र 
प्राववचधक शाखा 

महत्वपूणय 
धालमयक तथा 
पययटकीय 
स्थिहरुको 
ववकास, संरिण 

▪ िमश गाउँपालिकामा रहेका धालमयक तथा परयटकीय 
स्थिहरुको प्रवद्यधनका िाचग पययटकीय प्याकेजको 
रुपमा ववकास गने । 

तनरन्तर गाउँ काययपालिका र 
तनजी िेत्र 
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तथा प्रवद्यधन 

ग. मानवीर् िमिा ववकास िथा राजस्व प्रशासन 

मानवीय िमता 
ववकास 

▪ प्रस्ताववत संगठनात्मक ढाँिा अनुरुप राजस्व शाखाको 
दरबन्दी पररपूततय गने र सोही बमोस्जम राजस्व 
सङ्किनको स्जम्मेवारी उक्त शाखािाई हदने । 

▪ गाउँपालिकाका राजस्व अचधकारका िेत्रमा गाउँ 
काययपालिकाका पदाचधकारीहरुिाई अलभमुखीकरण गने । 

▪ राजस्व परामशय सलमततका पदाचधकारीहरुिाई असि 
अभ्यासबारे जानकारी हदने काययिम आयोजना गने । 

▪ गाउँपालिका तथा वडा कायायियका कमायिारीहरुिाई कर 
तथा राजस्व प्रशासन र अलभिेख र सफ्टवेयर बारे 
तालिम प्रदान गने । 

▪ व्यवसायीहरुिाई कर सम्बन्धी अलभमुखीकरण गने 

▪ तनधायररत समय भन्दा हढिो कर ततनेिाई जररवाना 
तथा समयमा ततनेिाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गने 

तनयलमत गाउँपालिका 

तथ्याङ्क तथा 
सूिना 
व्यवस्थापन 

▪ सबै क्रकलसमका (घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, बहाि 
ववटौरी कर, घर बहाि कर) करदाताहरुको तथ्याङ्क 
सूिना सङ्किन गने । 

▪ करदाताको व्यस्क्तगत फाईि (वववरण) तयार गने । 
▪ महशुियोग्य पूवायधारहरु (सडक, लसिंाई, ववद्युत, 

खानेपानी, बसपाकय , आहद) को अलभिेख तयार गने 

२०७९ िैत्र 
मसान्तसम्म 

वडा कायायिय, 

राजस्व शाखा, 
प्राववचधक शाखा 

राजस्व सङ्किन 
तथा अलभिेक 

▪ करदाताको वववरण सबै वडा तथा गाउँपालिका 
कायायियको सोही सफ्षवेयरमा ईन्िी गने । 

▪ राजस्व प्रशासनमा सफ्टवयेर तथा कम्प्युटरकृत 
प्रणािीमाफय त सेवा हदने 

२०७९ िैत्र 
मसान्तसम्म 

गाउँ काययपालिका र 
वडा कायायिय 

सूिना तथा 
पारदलशयता 

▪ स्थानीय सञ् िार माध्यमबाट करदाताहरुिाई कर ततनय 
प्रोत्साहहत गने सम्बन्धी सूिना सम्प्रेषण गने । 

▪ गाउँपालिका र वडामा करको दररेट सहहत नागररक 
वडापत्र रा् ने । 

▪ कर तथा राजस्व असुिीका िाचग घरदैिो काययिम 
सञ् िािन गने । 

▪ राजस्व सङ्किनको ववववरण त्रैमालसक एवम ् अधय 
वावषयक रुपमा प्रकाशन गने । 

तनयलमत प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत, वडा 
सचिवहरु 

अनुगमन ▪ अनुगमन गरर छुटेका करदातािाई करको दायरामा 
ल्याउने । 

▪ कर िुहावत तनयन्त्रण गने । 

प्रत्येक ३ 
महहनामा 

काययपालिका तथा 
वडा कायायियहरु 

करदाता तथा 
कमयिारी 
प्रोत्साहन 
काययिम 

▪ कमयिारीिाई राजस्व असुिीको आधारमा काययसम्पादन 
मूल्याङ्कन गरर प्रोत्साहन गने । 

▪ करदातािाई सम्मान (बढी कर ततनेिाई) 

वावषयक रुपमा 
(गाउँ सभा गने 

हदनमा) 

गाउँकाययपालिका, 
प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत  
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राजस्व 
प्रशासनको 
प्रभावकाररता 
बन्दोबस्ती 

▪ गाउँपालिकामा राजस्व शाखाको िाचग काययकि, 

कम्प्युटर, वप्रन्टर, ववद्युत व्याकअप सहहतको सुववधा 
उपिब्ध गराउने । 

तत्कािै गाउँकाययपालिका, 
प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत 

स्रोत :  ईच्छामनकामना गाँउपालिकाको फफल्डसभे २०७८ का आधारमा 

५.१.३ राजस्व प्रशासन सुधार कार्यर्ोजना 

यस उप खडडमा राजस्व प्रशासनको सुधारको िाचग गररनु पने प्रयासहरुिाई कायय योजनाको 

रुपमा प्रस्ताव गररएको छ ।  नगरपालिकािे सांगठतनक स्वरुप तथा संस्थागत िमता 

ववकास, कानुनी तथा नीततगत व्यवस्था, सेवा ववस्तार, राजस्व असुिी रणनीतत, समन्वय 

तथा तनयलमत अनुगमन िगायतका राजस्व प्रसाशन सुधारका काययिमहरु गदै जानु पदयछ । 

राजस्व प्रशासन सुधारको िाचग देहाय बमोस्जमको कायय योजना प्रस्ताव गररएको छ;  

तालिका ३१ राजस्व प्रशासन सुधार कायय योजना 

क्र.सं. सुधारका िाधग गररनुपने कार्यहरु समर्ावधध न्जम्मेवारी 
१ सांगठतनक स्वरुप िथा संस्थागि िमिा 
 राजस्व उपशाखा र कमयिारीको िाचग कायय 

वववरण 
तयार गरी िागूगने । 

२०७९ असार १५ सम्म प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत, 
नगर काययपालिका 

 सबै वडाहरुमा राजस्व हेने डेडडकेटड 
कमयिारीको व्यवस्था गने । 

२०७९ असार १५ सम्म प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत, 
नगर काययपालिका 

 राजस्व प्रशासन सँग सम्बन्धीत नगर तथा 
वडाका कमयिारी तथा पदाचधकारीहरुका िाचग 
तालिम तथा भ्रमणको व्यवस्था । 

२०७९ असार १५ सम्म प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत, 
नगर काययपालिका 

 नगरपालिकामा स्जआइएस तथा योजना 
ववदको तनयुस्क्त गने 

२०७९ मसान्त सम्म प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत, 
नगर काययपालिका 

 कमयिारीिाई राजस्व असुिीको आधारमा 
काययसम्पादन मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन गने । 

वावषयक रुपमा (नगर सभा 
गने हदनमा) 

नगर काययपालिका, प्रमुख 
प्रशासकीय अचधकृत  

 उत्कृष्ष करदाता पुरस्कृत तथा सम्मान गन े वावषयक रुपमा (नगर सभा 
गने हदनमा) 

नगर काययपालिका, प्रमुख 
प्रशासकीय अचधकृत  

२ कानुनी िथा नीतिगि व्र्वस्था 
 आधथयक ऐन पुनराविोकन िथा पररमाजयनाः  

▪ हािको राजस्व अचधकारका सम्भाव्य 
२०७९ असार मसान्त 
सम्म 

राजस्व परामशय सलमतत, 
नगर सभा, नगर 
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शीषयकहरुको राजस्वका दर तथा 
संकिन व्यवस्था उल्िेख गने । 

▪ दफामा व्यवस्था भए बमोस्जम 
अनुसूिीमा दर उल्िेख गने । 

▪ व्यवहाररक नदेखखएका र िागूनहुने 
प्रावधानहरुिाई हटाउने। 

▪ अचथयक ऐनमा राजस्व असुिीको 
व्यवस्था संगै दडड, सजाय तथा 
पुरस्कार को व्यवस्था पतन उल्िेख गने 
। 
 

आवश्र्क कार्यववधध िजुयमा िथा पररमाजयन 
गनेाः  
▪ सम्पवि कर व्यवस्थापन काययववचध  
▪ घरजग्गा बहाि कर व्यवस्थापन 

काययववचध । 
राजस्व सम्िन्धी नीति िजुयमा गदाय तनम्न 
पि समावेश गने 
▪ प्रगततलशि करको दर प्रणािी । 
▪ करदाता मैत्री संकिन प्रणािी । 
▪ वडा स्तरबाट कर संकिन । 
▪ कर लशिा अलभयान शुरु गने आहद । 

काययपालिका, प्रमुख 
प्रशासकीय अचधकृत 

३ सेवा ववस्िार 
 सबै वडा कायायियहरुमा राजस्व प्रशासनका 

िाचग  
कम्प्युटर ववलिङ प्रणािी शुरुवात गने । 

२०७९ िावण १ देखख 
 

राजस्व उपशाखा, वडा 
कायायियहरु 

४ राजस्व असुिी रणनीति 
 ववलभन्न सञ्िार माध्यमबाट कर असुिीका 

िाचग  
िेतनामूिक प्रिार प्रसार गने  

२०७९ िावण देखख 
तनरन्तर 

राजस्व परामशय सलमतत, 
राजस्व उप शाखा, वडा 
कायायिय 

 कर करदातािाई उस÷उनि े ततने करबारे 
एसएमएस  
िगायतका प्रभावकारी माध्यमबाट जानकारी 
गराउने 
तफय  उन्मुख हुने। 

२०७९ िावण देखख 
तनरन्तर 

राजस्व परामशय सलमतत, 
राजस्व उप शाखा, वडा 
कायायिय 

 कर नीततमा हढिो कर ततनेिाई वविम्ब 
शुल्क िगायत दडडको व्यवस्था र तनयलमत 
तथा बढी कर ततने करदातािाई पुरस्कारको 
व्यवस्था गने । 

२०७९ िावण देखख 
तनरन्तर 

राजस्व परामशय सलमतत, 
राजस्व उप शाखा, वडा 
कायायिय 

 कर उठाउने टोिी खटाई व्यवसाय दताय तथा 
नवीकरण गने 

२०७९ िावण देखख 
तनरन्तर 

राजस्व परामशय सलमतत, 
राजस्व उप शाखा, वडा 
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कायायिय 
 तनधायररत समय भन्दा हढिो कर ततनेिाई 

जररवाना तथा समयमा ततनेिाई प्रोत्साहनको 
व्यवस्था गने 

तनयलमत नगरपालिका 

५ समन्र् अनुगमन र समीिा 
 ▪ राजस्व सँग सम्बस्न्धत सरोकारवािाहरु 

सँग तनयलमत समन्वय तथा छिफि गने 
। 

▪ स्थानीय राजस्व परामशय सलमततको बैठक 
तनयलमत बसी राजस्व संकिन प्रगततको 
सलमिा गरी सुधारका कदम िाल्ने। 

▪ आवश्यकता अनुसार राजस्वका संकिन 
िेत्रमा अनुगमन गने । 

▪ िािु आ.व.मा भए गरेका कर असुिीको 
आन्तररक एवम ् अस्न्तम िेखा परीिण 
गने। 

▪ आचथयक प्रततवेदन तयार गने र 
सावयजतनक्रककरण गने । 

▪ अनुगमन गरी छुटेका करदातािाई करको 
दायरामा ल्याउने । 

▪ कर िुहावत तनयन्त्रण गने । 

िौमालसक रुपमा तनरन्तर 
 

राजस्व उप शाखा, 
राजस्व परामशय सलमतत, 
प्रमुख प्रशासक्रकय 
अचधकृत, नगर 
काययपालिका 
 

६ राजस्व सुधार कार्य र्ोजना कार्ायन्वर्न गने 
 नगरपालिकामा राजस्व शाखाको िाचग 

काययकि, कम्प्युटर, वप्रन्टर, ववद्युत 
व्याकअप सहहतको सुववधा उपिब्ध गराउने । 

२०७९ जेष्ठ मसान्त देखख 
 

नगर काययपालिका, प्रमुख 
प्रशासकीय अचधकृत 

 यस कायययोजनामा उल्िेख भएका 
कृयाकिापहरुको  
कायायन्वयन अनुगमनका िाचग अनुगमन 
सलमतत गठन  
गने । 

२०७९ जेष्ठ मसान्त 
सम्म 
 

प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत, 
राजस्व 
उपशाखा,अनुगमन 
सलमतत 

 कृयाकिापहरु कायायन्वयनको सुतनस्श्ितता 
गनय  
आवचधक रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन 
गने 

२०७९ असार देखख 
तनरन्तर 

प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत, 
राजस्व 
उपशाखा,अनुगमन 
सलमतत 

 कृयाकिापहरु सुधार गनुयपरेमा आवश्यक 
पररमाजयन 
गदै जाने । 

२०७९ असार देखख 
तनरन्तर 

प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत, 
राजस्व 
उपशाखा,अनुगमन 
सलमतत 
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५.१.४ उपसंहार 
इच्छाकामना गाउँपालिकामा प्रत्यि रुपमा अविोकन गदाय वा गाउँपालिकािे ववगत तीन वषयदेखख 
संकिन गदै आएको राजस्विाई ववश्िेषण गदाय सबैभन्दा धेरै राजस्व ढंुगा, चगट्टी, बािुवाबाट संकिन 
गरेको देखखन्छ भने सबैभन्दा कम राजस्व सेवासुल्क बाट प्राप्त गरेको देखखन्छ। साथै यो 
गाउँपालिकामा  रहेको मनकामना केविकारको माध्यमबाट प्राप्त हुन आउने राजस्विे पतन यो 
गाउँपालिकािाई राम्रो आम्दानी प्रदान गनयसक्ने देखखन्छ। गाउँपालिकािे यसिाई अन्य राजस्व 
अन्तगयत  राखेर राजस्व सकंिन गरेको देखखन्छ। मनकामना केविकार  प्रा. लि. िे यो गाउँपालिका र 
गोरखा स्जल्िाको  सहहद िखन गाउँपालिकािाई एक/एक प्रततशतका दरिे हटकटबाट राजस्व प्रदान गदै 
आएको छ। साथै यो गाउँपालिकामा ढंुगा चगट्टी बािुवाको माध्यमबाट प्राप्त हुन आउने रकम वदृ्चध 
हँुदै आएकािे आगामी हदनमा पतन यसै शीषयकवाट राजस्वमा थप वदृ्चध गनय सक्ने देखखन्छ। साथ ै
िामो झरना, उपायङगहढिाई थप व्यवस्स्थत गदै पययटन व्यवसायका माध्यमवाट  अगाडड िैजानु पने 
देखखन्छ। यो गाउँपालिकामा रहेका मु्य बजारहरु मुस्ग्िङ, कुररनटार, क्रफस्स्िङ, िेत्रहरुमा प्रती 
जग्गाहरूमा बनेका घर टहरा तथा व्यवसायहरू िगभग ५० प्रततशतभन्दा माचथ रहेको देखखन आएकािे 
यसिाई पतन व्यवस्स्थत गरी यो िेत्रबाट थप राजस्व प्राप्त गनय सक्ने देखखन्छ। गाउँपालिकामा घर 
बहाि कर न्यून मात्रामा उठेको देखखन्छ भने यसका िाचग पतन करसम्बन्धी प्रिारप्रसार गरेर स्वयं 
कर घोषणा गनय िगाइयो भने पतन यसबाट पतन राजस्व वदृ्चध गनय सक्रकने देखखन्छ। साथै यस िेत्रमा 
रहेका अन्य ववलभन्न पययटन िेत्रहरुिाई पतन थप व्यवस्स्थत गरी राजस्वमा वदृ्चध गनय सक्ने 
देखखन्छ। सम्पतत करको अवस्थामा सम्पूणय घर धनीहरुिाई यसमा समेट्नका िाचग सम्पवि करको 
दरमा कमी गरेर भएपतन करदाताको सं्यामा वदृ्चध गरी राजस्वमा वदृ्चध गनुयपने देखखन्छ। साथै  
व्यवसाय करमा देखखएको दोहोरो कर प्रणािीिाई थप व्यवस्स्थत गनुयपने देखखन्छ। यो गाउँपालिका 
िेत्रमा ववकट पहाडी िते्र पतन भएकािे सेवा शुल्क दस्तुर िाई व्यवस्स्थत गनय नसक्रकएको पक्कै पतन 
हो। तर आगामी हदनमा यसिाई थप व्यवस्स्थत गनयका िाचग ववद्युतीय माध्यमबाट राजस्व उठाउनु 
पने देखखएको छ। बबस्ततृ रुपमा अनुसुिी १ मा हदईएको छ।   
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पररच्छेद ६. आगामी िीन वषयको आर् प्रिेपण 
यस पररच्छेदमा आगमी ३ आचथयक वषयहरुका िाचग गाउँपालिकाको राजस्व प्रिेपण गररएको छ 
। महािेखा परीिकिे स्वीकृत गरेको एकीकृत आचथयक सङ्केत तथा वगीकरण र व्या्या, 
२०७४ को आधारमा आय प्रिेपण गररएको छ । गाउँपालिकाको राजस्व अचधकार, हािको आय 
सङ्किन अवस्था तथा राजस्व सुधार कायययोजना कायायन्वयन पश् िात आय सङ्किनमा पाने 
प्रभाव समेतिाई मध्यनजर गदै आगामी ३ वषयको आय प्रिेपण गररएको छ । यस प्रिेपणिे 
गाउँपालिकाको आय बजेट तजुयमा गनय सहयोग पुग् नेछ । 

६.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजस्व प्रिेपण 
 

राजस्व सुधार कायययोजनाको कायायन्वयन भई आगामी ३ वषय (आ.व. २०७९⁄८०-२०८१⁄८२)को 
िाचग आय प्रिेपण गररएको छ । यो आय अनुमान राजस्व सुधार योजनामा प्रस्ताव गररएका 
क्रियाकिापहरूको आधारमा गररएको छ । धेरैजसो शीषयकहरूको आय प्रिेपण प्राप् त 
तथ्याङ्कमा आधाररत छ भने भववष्यमा आयका आधारको दायरा बढ्न गई सोबाट हुन े
योगदानिाई समेत मध्यनजर गररएको छ । त्यसैगरी केही शीषयकहरूको आय प्रिेपण गदाय 
ववगतको आय सङ्किनको वदृ्चधदरिाई आधार मातनएको छ ।   
 

तालिका ३२ आगामी ३ वषयका िाचग राजस्व प्रिेपण आधार 

क्र.स.ं राजस्व लशषयक कुि सम्भाव्र् 
आर् 

आगामी आ.व.को िाधग प्रिेपण 

प्रिेपणको आधार प्रिेवपि रकम 

क.    आन्िररक आर् 
१ सम्पवि कर १६००७६८.७५ कुि सम्भावनाको ८०% र त्यसपतछका 

आ.व.मा १५% ि ेबढ्दै जाने 

१२८०६१५ 

२ भूलम कर  २५५६६७५ कुि सम्भावनाको ६०% र त्यसपतछका 
आ.व.मा १०% ि ेबढ्दै जाने 

१५३४००५ 

३ घर जग्गा बहाि कर १०००००० कुि सम्भावनाको ७५% र त्यसपतछका 
आ.व.मा १०% ि ेबढ्दै जाने 

७५०००० 

४ व्यवसाय कर १७९०४०० कुि सम्भावनाको ८०% र त्यसपतछका 
आ.व.मा १५% ि ेबढ्दै जाने 

१४३२३२० 

५ ववज्ञापन कर ९००००० कुि सम्भावनाको ६०% र त्यसपतछका 
आ.व.मा १५% ि ेबढ्दै जाने 

५४०००० 

६ जडडवुटी, कवाडी र 

जीवजन्तु कर 
२५०००० कुि सम्भावनाको ७०% र त्यसपतछका 

आ.व.मा १५% ि ेबढ्दै जाने 
१७५००० 

७ बहाि ववटौरी कर २४०००० कुि सम्भावनाको ७०% र त्यसपतछका 
आ.व.मा १०% ि ेबढ्दै जाने 

१६८००० 

८ नक्सापास दस्तुर  २६५००० कुि सम्भावनाको ८०% र त्यसपतछका २१२०० 
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आ.व.मा १०% ि ेबढ्दै जाने 
९ व्यवसाय रस्जष् िेशन 

दस्तुर 
३००००० कुि सम्भावनाको ८०% र त्यसपतछका 

आ.व.मा १५% ि ेबढ्दै जाने 

२४०००० 

१० मनोरञ् जन कर ७५००० कुि सम्भावनाको ६०% र त्यसपतछका 
आ.व.मा १५% ि ेबढ्दै जाने 

४५००० 

११ लशफाररस तथा प्रमाखणत 

दस्तुर 
५००००० कुि सम्भावनाको ९०% र त्यसपतछका 

आ.व.मा १०% ि ेबढ्दै जाने 
४५०००० 

१२ वन पैदावार बबक्रिवाट 
प्राप्त आय 

१५०००० कुि सम्भावनाको ९०% र त्यसपतछका 
आ.व.मा १०% ि ेबढ्दै जाने 

१३५००० 

१३ सेवा शुल्क  २००००० कुि सम्भावनाको ९०% र त्यसपतछका 
आ.व.मा १०% ि ेबढ्दै जाने 

१८०००० 

१४ सरकारी सम्पविको 
बहािबाट प्राप् त आय 

५००००० कुि सम्भावनाको ९०% र त्यसपतछका 
आ.व.मा १०% ि ेबढ्दै जाने 

४५०००० 

१५ ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा, 
माटोजन्य वस्तु 

२००००००० कुि सम्भावनाको ७०% र त्यसपतछका 
आ.व.मा १०% ि ेबढ्दै जाने 

१४०००००० 

 संघ 
 समातनकरण अनुदान ११६०५०००० आ.ब. २०७८⁄७९ का लागि १०% र  त्यसपगि 

पगि क्रमश १०% प्रगिशिका दरल ेबगृि ह ुँद ैजाि े

िथा गिशेष अिुदाि पगि थगपद ैजािे 

१२७६५५००० 

 शसतय अनुदान िािु/पूस्जगत २५२१४५९३७.४५ २७७३६०५३१ 

 ववशेष अनुदान िािु/पूस्जगत ६०८३००० ६६९१३०० 
 समपुरक अनुदान िािु  - - 
 राजस्व बाँडफाँड ६०४९५०९०.४८ ६६५४४६०० 
 प्रदेश 
 समातनकरण अनुदान ११८९३७५० आ.ब. २०७८⁄७९ का लागि १०% र  त्यसपगि 

पगि क्रमश १०% का दरले बगृि ह ुँद ैजाि े
१३०८३१२५ 

 शसतय अनुदान िािु/पूस्जगत १९५७१३१० २१५२८४४१ 
 ववशेष अनुदान िािु/पूस्जगत  ४०७०००० ४४७७००० 
 समपुरक अनुदान िािु/ 

पूस्जगत  
१७४३८०२५ १९१८१८२८ 

 राजस्व बाँडफाँड १२४८३१९२.६७ १३७३१५१२ 

स्रोत :  ईच्छामनकामना गाँउपालिकाको आर्थयक ऐन २०७८ का आधारमा आगालम वषयको आम्दालन गणना 

६.२ आगामी िीन आधथयक वषयको राजस्व प्रिेपण 
 

आय शीषयकको सम्भाव्य आधार तथा राजस्व सुधार कायययोजनाको कायायन्वयनिाई आधार 
मानेर गाउँपालिकाको आगामी तीन वषयको प्रिेवपत आयको वववरण तयार गररएको छ । 
प्रिेपणको िाचग राजस्व सङ्केत वतयमानमा लसफाररश गररएको िेखा कोडको आधारमा 
गररएको छ । माचथका अध्यायहरूमा प्रस्ताव गररए अनुसार ऐनिे देय बमोस्जम करका दायरा 
ववस्तार गनय सकेको खडडमा तनम् न तालिकामा हदए अनुसार गाउँपालिकाको आय वदृ्चध हुन े
देखखन्छ । 
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तालिका ३३ आगामी ३ आचथयक वषयको राजस्व प्रिेपण 

  २०७८/७९ 

(अनुमान) 

२०७९/८० 

प्रक्षेपण 

२०८०/८१ 

प्रक्षेपण 

२०८१/८२ 

प्रक्षेपण 

१ सम्पवि कर १२८०६१५ १४०८६७६.५ १५४९५४४.१५ १७०४४९८.६५ 

२ भूलम कर  १५३४००५ १६८७४०५.५ १८५६१४६.०५ २०४१७६०.६६ 

३ घर जग्गा बहाि कर ७५०००० ८२५००० ९०७५०० ९९८२५० 

४ व्यवसाय कर १४३२३२० १५७५५५२ १७३३१०७.२ १९०६४१७.९२ 

५ ववज्ञापन कर ५४०००० ५९४००० ६५३४०० ७१८७४० 
६ जडडवुटी, कवाडी र जीवजन्तु 

कर 
१७५००० १९२५०० २११७५० २३२९२५ 

७ बहाि ववटौरी कर १६८००० १८४८०० २०३२८० २२३६०८ 

८ नक्सापास दस्तुर  २१२०० २३३२० २५६५२ २८२१७.२ 
९ व्यवसाय रस्जष् िेशन दस्तुर २४०००० 

 
२६४००० २९०४०० ३१९४४० 

१० मनोरञ् जन कर ४५००० ४९५०० ५४४५० ५९८९५ 

११ लशफाररस तथा प्रमाखणत दस्तुर ४५०००० ४९५००० ५४४५०० ५९८९५० 
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आय 
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१३ सेवा शुल्क  १८०००० १९८००० २१७८०० २३९५८० 
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पररच्छेद ७. अपेक्षिि नतिजा 
 

यस पररच्छेदमा इच्छाकामना गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कायययोजनाको अपेक्षित नततजा 
प्रस्तुत गररएको छ ।  

७.१ अपके्षिि नतिजा 
 

प्रस्तुत राजस्व सुधार कायययोजनाको उचित कायायन्वयनबाट गाउँपालिकाको हािको आन्तररक 
राजस्वमा गत आ.व.को यथाथय रकम रु ३९,६७,५४२ को तुिनामा प्रस्तुत कायययोजनाको 
अन्त्यमा रु २,११,६२,२६८ हुने अपेिा गररएको छ । यस गाउँपालिकाको अतघल्िो पररच्छेदमा 
प्रिेवपत आन्तररक आय र सङ्घीय सरकारबाट हुने वविीय हस्तान्तरणबाट प्राप् त हुन सक् न े
आय समेत गरर कूि आय संिेपमा देहायको तालिका बमोस्जम हुने अपेिा गनय सक्रकन्छ ।  
 

तालिका ३४ गाउँपालिकाको अपेक्षित आय सिंेपमा 

वववरण २०७६/७७ 

यथाथय 
२०७७/७८ 
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धचत्र ७ इच्छाकामना गाउँपालिकाको कुि िजेटमा आन्िररक आर्को हहस्सा (प्रतिशि) 

 

यसरी गाउँपालिकािे यस कायययोजनाको अस्न्तम आ.व. २०७८/७९ मा आफ्नो कुि आयमध्ये 
आन्तररक राजस्वको हहस्सा गत आ.व.को यथाथय आय िािु आ.व.को ०.१७ प्रततशतिे घटन े 
अपेिा गररएको छ । तर त्यो भन्दा अतघल्िो आ. व. २०७७/७८ मा भने झडड ै३% िे बढेको 
छ। तर आगालम आ. व. मा भने बबस्तारै यो दरमा बढने देखखएको छ। चगट्टी, वािुवा, 
ढुङ्गाको वविी, सङ्किन तथा उत्खननबाट आय सङ्किन हुने भएकोिे आन्तररक राजस्व 
वदृ्चध हुने देखखन्छ । गाउँपालिकासँग भएका स्रोत साधन पररिािनमा जोड हदएर स्थानीय 
ववकासका िाचग उल्िे्य स्रोत स्थानीयस्तरबाटै जुटाउँदै अगाडी बढ्ने हदशामा प्रस्तुत 
कायययोजना महत्वपूणय माध्यम हुन सक्दछ । पालिकाको राजस्व सुधारको िाचग नयाँ 
सम्भावनाहरुको पहहिान गरर करको दायरामा समावेश गररनुपदयछ । गाउँपालिकाको वावषयक 
योजना तजुयमाका िाचग आन्तररक स्रोत अनुमान गने मागयदशयनका रुपमा यसिे सहयोग पुग् न े
अपेिा गनय सक्रकन्छ । 
उल्िेख गररए अनुसार प्रिेवपत आय हालसि गनयका िाचग गाउँपालिकािे वतयमान संरिना तथा 
व्यवस्थापन प्रणािीमा पररवतयन गनय आवश्यक देखखन्छ । यस सन्दभयमा सुधारका िाचग 
सुझाइएका कदमहरु तनम् नानुसार छन ्: 
 

▪ राजस्व असुिीको अनुगमन काययमा राजस्व परामशय सलमततिाई थप क्रियाशीि 
बनाउने । 

▪ आचथयक ऐन संसोधन गरर सङ्घीय कानुन अनुकुिन र थप वस्तुपरक बनाउने । 
▪ आय अनुमान र आय प्रततवेदनका िाचग तोक्रकएको ढाँिा व्यवहारमा ल्याउने । 
▪ सम्पवि कर र मािपोत वा भूलमकर असुिी व्यवस्था ब्यवस्स्थत गरर कम्प्यूटररकृत 

अलभिेख तयार गने । 

५.७७

८.५३ ८.३६

२०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

कुि िजेटमा आन्िररक आर्को हहस्सा
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▪ कर तथा गैर कर सङ्किन सम्बन्धी जनिेतनामूिक काययिमहरुको आयोजना गने । 
राजस्व सुधारको िाचग स्थानीय तहमा २ हदने तालिम सञ् िािनका अिावा 
करदातािाई लशिा प्रदान गनय आवश्यक छ । 

▪ स्थानीयबासीिे कर ततनय सक्ने िमताको आधारमा करको दर तनधायरण गरर करको 
दायरा बढाउने । 

▪ कर िुहावट तनयन्त्रण गने काययिाई प्रबावकारी बनाउने । 
▪ कर प्रशासनिाई सूिना प्रववचध प्रणािीमा रुपान्तरण गने । 
▪ स्थानीय तहको राजस्व पररिािनमा अन्तरपालिका स्तरीय समन्वय भएमा राजस्व 

सुधार काययिम प्रभावकारी हुने देखखन्छ । 

७.२ राजस्व सुधार र्ोजनाको कार्ायन्वर्न  
राजस्व सुधार कायययोजना कायायन्वयनकोिाचग नगरपालिकािे राजस्व सुधार काययिमिाई 
ब्यय वजेटमा समावेश गरी कायायन्वयन गनयब्यवस्था आवश्यक हुन्छ । कायययोजनामा उल्िेख 
भएका कायय सम्पादन हुन नसकेमा त्यसिे प्रिपेण गररए बमोस्जम आय संकिनमा प्रभाव 
पानय सक्दछ । यसका अततररक्त राजस्व सुधार कायययोजनाका तनस्श्ित कायय गनय अन्य 
सहयोचग तनकाय तथा पररयोजनाहरुवाट पतन सहयोग लिन सक्रकन्छ । नगरपालिकाको आफ्नो 
बावषयक योजना तथा बजेटमा राजस्व सुधार काययिम अन्तगयत तनम्न क्रियाकिापहरु 
सञ्िािनकोिाचग बजेट ब्यवस्था गनय आवश्यक देखखन्छ । 

▪ राजस्व कम्प्युटर सफ्टवर प्रणािीमा सुधार, ममयत तथा संिािन तालिम 
▪ वडाहरुिाई आवश्यक पन ेउपकरण तथा सामग्रीहरुको व्यवस्था 
▪ मु्य आयका स्रोतहरुको व्यवस्थापनकोिाचग काययववचधहरु तयारी 
▪ कर लशिा काययिम तथा कर संकिन टोिी पररिािन 
▪ कमयिारीहरुको िमता ववकास  
▪ कमयिारी प्रोत्साहन प्याकेज 
▪ राजस्वका स्रोतहरुको ववस्ततृ सम्भाब्यता अध्ययन 
▪ आय मूिक सेवाको स्थापनामा तनजी िेत्रको साझेदारीकोिाचग ववस्ततृ पररयोजना 

प्रस्ताव तयारी 
▪ राजस्व संकिनको अनुगमन तथा राजस्व परीिण । 

 

नगरपालिकािाई प्राप्त राजस्व अचधकारहरु मध्ये कततपय अचधकारहरु ववगतको तुिनामा 
तनकै फरक भएकािे राजस्व ब्यवस्थापनिाई त्यस अनुरुप सुधार गनुयपने देखखन्छ । तसथय 
राजस्व सुधार कायय योजनामा उल्िेख भएका क्रियाकिापहरुिाई पतन प्राथलमक्रककरण गरी 
कायायन्वयन गनुय उचित हुन्छ । 
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राजस्व परामशय

सलमलत - दर 

लनधायरण

गाउँ सभा दर

स्वीकृत

गाउँपालिका तथा 

वडा कार्ायिर् -

प्रशासन

गाउँ कार्यपालिका -

अनुगमन, 

सुपरीवेक्षण

गाउँ सभा -

प्रलतवेदनमा

सलमक्षा

पररच्छेद ८. अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन 
 

यस पररच्छेदमा इच्छाकामना गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कायययोजनाको अनुगमन तथा 
मुल्याङ्कनबारे ििाय गररएको छ ।  

८.१ अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन 
 

कुनै पतन योजनाको प्रभावकारी 
कायायन्वयन पश् िात मातै्र योजनािे 
साथयकता पाउने गदयछ । 
कायायन्वयनमा प्रभावकाररताका िाचग 
अन्य कुराको अततररक्त यसको 
अनुगमनको िाचग भरपदो ववचध र 
संयन्त्र तनमायण हुन आवश्यक भए 
जस्तै राजस्व सुधार कायययोजनामा 
समावेश भएका कृयाकिापहरुको 
कायायन्वयन सुतनस्श् ितताका िाचग 
पतन यसको तनयलमत र भरपदो 
अनुगमनको व्यवस्था गररनु जरुरी 
हुन्छ । राजस्व सुधार कायययोजनाको 
अनुगमनमा मु्य रुपमा राजस्व  

धचत्र ८ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन 

शाखा⁄ महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीय  
अचधकृत, राजस्व परामशय सलमतत तथा काययपालिकाको भूलमका महत्वपूणय हुन्छ ।                                          
 

अनुगमनबाट गाउँपलिकाको राजस्व सम्बन्धी नीतत र योजनाको उचित रुपमा कायायन्वय भए 
नभएको, राजस्व असुिीको प्रववृि िक्ष्य अनुरुप भए नभएको, राजस्व प्रशासनमा कुनै समस्या 
भए नभएको, सुधारका िाचग गररएका तनणयय कायायन्वयन भए नभएको, अलभिेख दरुुस्त राखे 
नराखेको, तनधायररत अवचधमा राजस्व कोषमा दाखखिा गरे नगरेको आहद कुराहरु तनयलमत 
रुपमा अनुगमन गरर अद्यावचधक सूिना प्राप् त गने र आवश्यकता अनसुार तनणयय, तनदेशन 
तथा गाउँपालिकामा लसफाररस िगायतको काययबाट मात्र स्वीकृत आचथयक ऐनको प्रभावकारी 
कायायन्वयन गनय सहयोग पुग्दछ । प्रस्ततु राजस्व सुधार कायययोजना र सो बमोस्जम 
सङ्कलित राजस्वको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका िाचग तनम् न बमोस्जम अनुगमन तथा 
मलू्याङ्कन गनय उपयुक्त हुने देखखन्छ । 
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तालिका ३५ अनुगमन योजना 

अनुगमन गने 
िेत्र 

अनुगमन गने तनकार् अनुगमन गने 
समर् 

अनुगमन गने िररका 

राजस्व असुिी राजस्व शाखा प्रमुख दैतनक, मालसक, 

िौमालसक र 
वावषयक 

▪ स्थिगत अनुगमन गने । 
▪ नततजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसार िक्ष्य तथा प्रगतत अनुगमन 
गने । 

राजस्व प्रशासन प्रमुख प्रशासकीय अचधकृत मालसक, 

िौमालसक र 
वावषयक 

▪ स्थिगत अनुगमन गने । 
▪ नततजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसार िक्ष्य तथा प्रगततको तुिना 
गने । 

राजस्व सुधार 
योजना 

प्रमुख प्रशासकीय 
अचधकृत, राजस्व परामशय 
सलमतत, काययपालिका 

मालसक, 

िौमालसक र 
वावषयक 

▪ स्थिगत अनुगमन गने । 
▪ नततजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसार िक्ष्य र प्रगततको तुिना 
गने । 

समन्वय तथा 
सहकायय 

राजस्व शाखा, प्रमुख 
प्रशासकीय अचधकृत, 

राजस्व परामशय सलमतत, 

काययपालिका 

मालसक, 

िौमालसक र 
वावषयक 

▪ स्थिगत अनुगमन गने । 
▪ समन्वय र सहस्जकरण गने । 
▪ मागयदशयन तथा तनदेशन हदने । 

राजस्व नीतत राजस्व शाखा, प्रमुख 
प्रशासकीय अचधकृत, 

राजस्व परामशय सलमतत, 

काययपालिका, गाउँ सभा 

िौमालसक र 
वावषयक 

▪ िौमालसक तथा वावषयक 
कायययोजनाको िक्ष्य र प्रगतत 
सम्बन्धी तुिनात्मक ववश् िषेण गरर 
आवश्यक रणनीतत लसफाररस, सुझाव 
तथा तनदेशन र पषृ् ठपोषण प्रदान 
गने । 

राजस्व 
प्रततवेदन 

राजस्व शाखा, प्रमुख 
प्रशासकीय अचधकृत, 

राजस्व परामशय सलमतत, 

काययपालिका, गाउँ सभा, 
िेखापरीिक 

मालसक, 

िौमालसक र 
वावषयक 

▪ मालसक, िौमालसक तथा वावषयक 
कायययोजनाको िक्ष्य र प्रगतत 
सम्बन्धी तुिनात्मक ववश् िषेण गरर 
आवश्यक रणनीतत लसफाररस, सुझाव 
तथा तनदेशन र पषृ् ठपोषण प्रदान 
गने । 

समीिा उपाध्यि िौमालसक र 
वावषयक 

▪ िक्ष्य र उपिब्धी सहहत लसकाइको 
प्रस्तुतत र सुधारको पषृ् ठपोषण प्राप् त 

गरर आगामी मागयचित्र तयार गने । 
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राजस्वका स्रोत अनुसार अनुगमन गदाय हेनुयपन े कराहरुको सूिी तयार गरर अनुगमन गदाय 
प्रभावकारी हुन्छ । साथै अनुगमनको प्रततवेदन तयार गने काययिाई अतनवायय गररनु पदयछ । 
गाउँपालिकािे संस्थागत स्वमूल्याङ्कन गदाय यस कायययोजनाका सम्बस्न्धत ववषयमा आधार 
लिन सक्रकन्छ । साथै, योजनाको स्तर, िरण तथा प्रकृतत अनुसार देहाय बमोस्जमको 
अनुगमन प्रकृया अविम्बन गररनु पदयछ; 
 
(क) कार्ायिर् स्िरको अनुगमनाः यो स्तरको अनुगमन तथा मूल्यांकनकोिाचग प्रमुख 
प्रशासक्रकय अचधकृत, राजस्व उप शाखा तथा अन्य सम्बस्न्धत शाखाका प्रतततनचधहरुिाई 
स्जम्मेवार बनाउनु पदयछ । स्थानीय सरकारिे कस्म्तमा  महहनामा एक पटक बैठक वसी 
योजनाको कायायन्वयनको अवस्था तथा असुिी अवस्थाको अनुगमन गरी िि  हालसि 
गनेतफय  आवश्यक काययगत तनणययहरु गरी कायायन्वयनमा ल्याउनु पदयछ । 
(ख) राजस्व परामशय सलमतिवाट अनुगमन िथा मूल्र्ांकनाः राजस्व परामशय सलमततिे 
िौमालसक रुपमा राजस्व सुधार योजनाको कायायन्वयनको अवस्था, आय संकिनको अवस्थाको 
तनयलमतत अनुगमन गरी काययपालिकािाई  आवश्यक परामशय प्रदान गने कायय यस अन्तगयत 
पदयछ । त्यसैगरी आगामी आचथयक बषयकोिाचग आयको अनुमान  गने कायय पूवय भएका काययको 
मूल्यांकन गरी स्रोत, दर तथा दायरामा सुधारकोिाचग कृयाकिाप लसफाररश गने र  त्यसको 
आधारमा आयको अनुमान गनुय पदयछ । यसका अततररक्त आचथयक बषयको समाप्ती पश्िात 
राजस्व सुधार  योजनाको सलमिा गररन्छ । 
(ग) कार्यपालिकावाट अनुगमन िथा मूल्र्ांकनाः काययपालिकाको बैठकिे राजस्व परामशय 
सलमततबाट प्रस्तुत गरेका  सुझावहरुिाई छिफिमा ल्याई आवश्यक तनणयय गने कायय यस 
अन्तगयत पदयछ । छिफिको िममा राजस्व सुधार योजना तथा आय असुिी अवस्थाको 
सलमिा गरी आवश्यक नीततगत तथा काययगत तनणयय गनुय आवश्यक  भएमा तनणयय गररन्छ। 
(घ) वाह्र् अनुगमन िथा मूल्र्ांकनाः राजस्व सुधार कायययोजना कायायन्वयनमा सहस्जकरण 
गने िाहने संघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय, रास्ष्िय प्राकृततक स्रोत तथा ववि 
आयोग, प्रदेश मन्त्रािय, दात ृ तनकायहरु आहदिे अनुगमनकोिाचग सहयोग प्रदान गनय 
सक्नेछन।् यस्तो अनुगमन प्रणािीको स्थापनािे स्थानीय सरकारको अनुगमन तथा प्रततवेदन 
गने िमतामा ववकास हुनेछ । राजस्व प्रशासनसँग सम्बस्न्धत तथ्याकं बाहेक योजना 
कायायन्वयन प्रकृयाको अनुगमन तथा करदाताहरुको अनुभुतत संकिन पतन अनुगमनको मू्य 
ववचध हुनसक्नेछ ।  
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अनुसूची 
अनुसूची १: पषृ्ठपोषण सम्िन्धमा 

कं्र.सं. पषृ्ठपोषण प्रर्ास  

१ सम्पवि करको दर कसरी तनधायरण गने 
गररएको छ र दर तनधायरण गने उपयुक्त 
आधार के हुन सक्छ भन्ने ववश्िेषण गरेको 
पाइएन। भौगोलिक हहसाबिे ववकट 
गाउँपालिकाि ेसम्पवि करको सुरुवात गदाय के 
कस्ता आधारमा सम्पवि मूल्याङ्कन गने 
भन्ने ववषय सुधार योजनामा समेहटनु 
आवश्यक छ। राजस्व ततनय सक्ने िमताका 
आधारमा करको दर तोक्नुपने ववषयसमेत 
सुधार योजनामा समेहटनु लिनुपदयछ। 
उदाहरणको िाचग दगुयम पालिकाहरुमा सम्पिी 
कर िगाउँदा करदातािे ततनय सक्ने वा 
नसक्ने भन्ने ववषय ववश्िेषण हुनु पदयछ।  

अन्य पालिकाहरु मा जस्तै इच्छाकामना 
गाउँपालिकािे पतन पुस्जगत रुपमा सम्पवििाई 
१० भागमा वगीकरण गरर मुल्याङ्कन गरेको 
भएतापतन िते्रगत रुपमा यसिाई वचगयकरण 
गरेको छैन। यो पालिका ववकट िेत्रमा अवस्स्थत 
भएकािे सम्भाव्यता अनुमान गररएभन्दा धेरै 
न्यून मात्रामा राजस्व उठ्ने गरेको छ। त्यसैिे 
सम्पतत करका सन्दभयमा स्वत घोषणा गनय 
िगाइ यसमा सम्पूणय करदाताहरुिाई समावशे 
गनय सक्रकयो भने यसबाट ठूिो उपिस्ब्ध हुन 
सक्ने अनुमान गनय सक्रकन्छ।  

२ घर बहाि कर र व्यवसाय कर कतत पालिकामा 
खासै सम्भावना नभएकािे सुझाव गररएका सबै 
क्रियाकिाप कायायन्वयन हुन सक्ने देखखँदैन।  

अन्य पालिकाहरु मा जस्त ैयो पालिकामा पतन 
घरबहाि कर त्यतत प्रभाबकारी रहेको देखखदैँन 
तर पतन यो शीषयकबाट केही रकम िगातार 
रुपमा प्राप्त हँुदै आएकािे यसिाई थप 
प्रभावकारी रुपमा अगाडड िैजानुपने देखखन्छ 
आम्दानीका आधारमा घर बहाि कर उठाउन 
सक्ने अवस्थािाई पतन सम्पवि करमा जस्त ै
स्वयम ् कर घोषणा गनय िगाइयो भने करको 
दायरामा वदृ्चध गनय सक्रकने देखखन्छ। यसबाट 
सम्पूणय घरधनीहरु करको दायरामा रहन 
सक्दछन।् यसैगरी ब्यवसाय कर का सन्दभयमा 
पतन व्यवसाय कर दताय शुल्क र नववकरण 
शुल्क का रूपमा मात्र उठाउनुपने देखखन्छ। 

३ स्थानीय तहिे आफूिे प्रदान गने सेवािाई 
छररतो ढङ्गबाट ववद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी 
प्रदान गने र सो सेवासँग आबद्ध गरी सेवा 
दस्तुर संकिन गनय सक्ने सम्भावनािाई 
उजागर गदाय सुधार योजना बढी कायायन्वयन 
हुने देखखन्छ।  

 केही पालिका हरुिे सेवा शुल्क दस्तुर बापत 
लिनुपने राजस्विाई ववद्युतीय माध्यमको प्रयोग 
गरर  राजस्व प्राप्त गने िममा रहेको देखखएको 
छ। यसै अनुरूप यो गाउँपालिकामा रही छिफि 
गदाय आगामी हदनमा यसिाई अगाडड बढाउन 
सक्रकने प्रततबद्धता जनाईएको छ। 

४ स्थानीयतहमा पूवायधार उपयोग शुल्क 
पररिािन गने सम्भावना अहहिे नै व्यवहाररक 

पुबयधार उपयोग शुल्कका ववषयमा आन्तररक 
रूपमै केही वववादहरु प्रशस्त मात्रामा देखखएका 
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छैन। राजस्व सुधार योजना बनाउँदा कर 
पररिािन गनय सक्रकने सम्भावनाको ववश्िेषण 
कम भएको देखखयो। कानुनबमोस्जम करारोपण 
गनय सक्रकने भए पतन व्यवहारतः िागू गनय 
नसक्रकने ववषयिाई कायययोजनामा राखु्न 
आवश्यक देखखँदैन।  

कारणिे गदाय यो पालिकामा पतन यसको सही 
उपयोग हुन सकेको देखखदैन।  

५ व्यवसाय कर र व्यवसाय रस्जष्िेसन दस्तुर 
का नाममा ब्रोकर वा शुल्क िगाउने गरी 
सुधार योजना बनाउनु हँुदैन। व्यवसाय दताय र 
नवीकरण बापत ् मात्र व्यवसाय दताय करवा 
शुल्क िगाउने ववषयमा यी स्पष्ट हुनुपने 
देखखन्छ। 

हािको स्थानीय तनकाय संरिना भन्दा 
अगाडडदेखख नै केही व्यवसायीहरुिे आफ्नो 
व्यवसाय सोहीअनुरुप दताय गदै आएको तर नयाँ 
संरिना अन्तरगत स्थानीय तहमा आफ्नो 
व्यवसाय दताय नगरेको पाइएको छ।  साथ ै
व्यवसाय कर का रूपमा दोहोरो मारमा परेको 
केही व्यवसायीहरुिे जनाएकािे यही यो शीषयक 
पतन वववाहदत नै रहेको देखखन्छ। 

६ कुनै पालिकाहरूको स्थातनय सम्भावनाका 
आधारमा राजस्व सुधार योजना बन्नु पनेमा 
एउटै ढाँिा र क्रियाकिापमा सुधार योजना 
बनाएको देखखयो। उदाहरणकोिाचग कततपय 
गाउँपालिकामा ढंुगा चगटी र बािुवा जस्ता 
नदीजन्य पदाथय बाट ठुिो राजस्वको 
सम्भावना छ भने ठूिा शहरी िेत्रमा ववज्ञापन 
करबापत उल्िेखनीय राजस्व प्राप्त गनय 
सक्रकन्छ। यसरी पालिकाको सम्भावनािाई 
उजागर गने गरी सुधार योजना बन्नु पने 
देखखन्छ। 

यो पालिकाको मु्य स्रोत ढंुगा चगट्टी बािुवा 
तथा  पययटन िेत्रअन्तगयत मनकामना केवि 
िामो झरना आहद रहेका छन ् त्यसैिे यही 
िेत्रिाई नै थप व्यवस्स्थत गनुयपने देखखन्छ। 

७  घर बहाि कर र सम्पवि करमा स्वयं घोषणा 
गने ववचधका ववषयमा अध्ययन भएको 
पाइएन। घरबहाि करको दर व्यवसातयक र 
संस्थागत को हकमा बढी दर र आवालसयको 
हकमा कम गनुय उपयुक्त हुदैन। यो घरबहाि  

हदने ब्यस्क्तको आएमा िाग्ने भएकािे अिग 
अिग गनुय त्रुहटपूणय हुन्छ। कततपय पालिकामा 
अिग अिग गने गरी सुधार योजनािे हदएको 
सुझाव व्यक्त छैन। 

घर बहाि कर र सम्पतत करका बबषयमा बसेर 
छिफि गदाय यो पालिकािे आगामी हदनमा कुनै 
एक हदनिाई कर हदन  ‘Tax Day’ घोषणा 
गनेगरी अगाडड बढ्ने प्रततबद्धता जनाउनुभएको 
छ। 

८ करका दर र आधार तोक्दा तछमेकी स्थानीय 
तहसंग समन्वय गने ववषयिाई समेत सबै 
स्थानीय तहको राजस्व सुधार योजनामा 
समावेश गनुयपदयछ।  

यो पालिकािे आफ्नो तछमेकी पालिकािाई 
समन्वय गरी कर राजस्वका बारेमा अगाडड 
बढ्ने प्रततबद्धता जनाएको देखखन्छ। 
उदाहरणका िाचग मनकामना केविमा िाग्ने 
पययटन शुल्ककािाचग  नस्जकको गोरखा 
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स्जल्िाको शहहद िखन गाउँपालिका सँग 
समन्वय गरेको देखखन्छ। 

९ सुधार योजनामा समावेश भएका 
क्रियाकिापहरु व्यबहाररक भन्दा बढी 
सैद्धास्न्तक भएकािे स्थानीय तहबाट 
कायायन्वयन हुने बबषयमा आशंका छ।  

स्थानीय पालिकाहरुिे आ-आफ्नो एक काययकाि 
मात्र पार गरेका छन।् यसैकारणि े पतन 
राजस्वका सन्दभयमा पालिकाहरु आधारभूतरुपमा 
हदगो बन्न सकेका छैनन ् यसका िाचग 
सैद्धास्न्तक कुराहरुिाई पकडदै व्यवहाररक 
रुपमा स्थानीय आफ्ना करदाताहरुिाई करका 
सन्दभयमा जागरुक बनाउनुपने देखखन्छ । 

१०  प्रदेश सरकार र  संघीय सरकारिे दर तोक्ने र 
संकिन गने तर स्थानीय तहिाई समेत 
बाँडफाँड हुने कर हरुमा स्थानीय तहिे गनुयपने 
भूलमकामा राजस्व सुधार योजना मौन  छ।  

कततपय स्थानीय करदाताहरु सँग बसेर छिफि 
गदाय बारम्बार उनीहरूको गुनासो करिाई एक 
द्वार प्रणािी माध्यमबाट मात्र ऊठाउँदा राम्रो 
हुने तथा करको वारेमा कुनै भ्रम नरहने कुराको 
जानकारर पाईएको छ। त्यसैिे कर ऊठाउँने 
राजस्व अक्रफस एऊटै हुने र त्यहह अक्रफसिेनै 
स्थातनय, प्रदेश र संघीय गरेर बाँडफाँड गनेहो 
भने उचित हुन्थ्योहोिा भन्ने गुनासो सुन्न 
पाइन्छ। 

 

 

अनुसूची २: ि्र्ाङ्क सङ्किन सूची 
 

१. गाउँपालिकाको संक्षिप् ि पररचर् िथा हािको अवस्था 
 

संक्षिप् ि पररचर् 
 

- नामाकरण 

- घरधुरी तथा जनसङ््या 

- िेत्रफि तथा वडा ववभाजन 

- प्रलसद्ध स्थिहरु 

मु्र् पूवायधारको अवस्था 
 

- सडक, बाटो, पुि 

- बबजुिी 
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- खानेपानी तथा लसिंाई 

- सावयजतनक भवन तथा पूवायधारहरु 

- फोहरमैिा व्यवस्थापन (फोहरको पररमाण र व्यवस्थापनको अवस्था) 
 

आधथयक अवस्था 
 

- उद्योग, व्यवसाय तथा किकारखाना 

- मु्य व्यापाररक केन्रहरु 

- प्राकृततक तथा पययटकीय सम्पदा 

२. गाउँपालिकाको संगठन िथा राजस्व प्रशासन 
 

हािको संगठन संरचना 
 

- कमयिारीहरुको वववरण 

 

 

क्र.स.ं पद स्वीकृि दरिन्दी पदपुति य 
स्थार्ी करार 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

भौतिक सुववधाहरु 
 

- कायायियका भवनहरु 

- सवारी साधन 

- फतनयिर, कम्प्युटर, वप्रन्टर 
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राजस्व शाखा िथा राजस्व प्रशासन 
 

- राजस्व शाखामा काययरत कमयिारीहरुको वववरण 

क्र.स.ं नाम पद न्जम्मेवारी 
१    

२    

३    

४    

५    

 

- काययकि तथा कायय स्थिको पयायप् तता 

- फतनयिर, कम्प्युटर, वप्रन्टर तथा अन्य भौततक सुववधाहरु 

- राजस्व सम्बन्धी डाटा बेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेयर र त्यसको प्रयोग 

- कम्प्यूटर ववलिङ्ग प्रणािीको प्रयोग 

३. गाउँपालिका/नगरपालिकाको आर् (आन्िररक िथा वाह् र्) सम्िन्धी वववरण 
 

- ववगत तीन आचथयक वषयहरु (२०७५⁄७६, २०७६⁄७७ र २०७७⁄७८) को यथाथय आय वववरण 

- िािु आचथयक वषयको (२०७८⁄७९) को अनुमातनत⁄बजेट वववरण र गत महहनाको 
मसान्तसम्मको यथाथय वववरण 

- िािु आचथयक वषयका िाचग नगर सभािे पाररत गरेको कर, शुल्क तथा दस्तुरका दरहरु 

 

अन्र् दस्िावेज िथा सूचनाहरु 

- तनवायचित पदाचधकारीहरुको वववरण 

- गाउँ सभािे पाररत गरेको आचथयक ऐन 

- राजस्वसँग सम्बस्न्धत अन्य नीतत तथा काययिमहरु 

- गाउँपालिकाको बस्तुस्स्थतत वववरण (Profile) 

- राजस्व पररिािनका िाचग भएका प्रभावकारी प्रयासहरु 

 

ि्र्ाङ्क सङ्किन फाराम 
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१. गाउँपालिकाका आर् स्रोिहरु िथा हािको अवस्था 

क्र. 

स.ं 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 
वववरण 

सङ्किन भएको⁄ 
नभएको 

दर 
तनधायरणको 
अवस्था 

क कर िफय     

१ भूलम कर (मािपोत) 
   

२ सम्पवि कर 
   

३ सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, 
ईररक्सा) 

   

४ घर जग्गा बहाि कर 
   

५ व्यवसाय कर    

६ जडीवुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर 
   

७ ववज्ञापन कर    

८ मनोरञ् जन कर    

ख अन्र् राजस्व 
   

१ स्िेट, ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा एवम ्
माटोजन्य वस्तुको वविी  

   

२ काठ, दाउरा, जराजुरी, दहिर, बहिर वविी    

३ वन पैदावर (सामुदातयक वनको) वविीबाट 
प्राप् त आय 

   

४ नक्सापास दस्तुर    

५ व्यस्क्तगत घटना दताय वविम्ब शुल्क 
   

६ वहाि ववटौरी शुल्क 
   

७ पाक्रकय ङ्ग शुल्क 
   

८ अस्पताि सञ् िािन शुल्क 
   

९ फोहरमैिा व्यवस्थपन शुल्क 
   

१० स्थानीय खानेपानी शुल्क 
   

११ स्थानीय ववद्युत महशुि 
   

१२ केविकार, िेक्रकंग, कायाक्रकङ्ग, बन्जीजम्प, 

जीपफ्िायर, पाराग्िाईडडङ्ग, आहद 
मनोरञ् जन तथा साहसी खेिकुद सम्बन्धी 
सेवा तथा व्यवसायमा सेवाशुल्क 
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१३ तनमायण, सञ् िािन र व्यवस्थापन गरेका 
स्थानीय पूवायधार तथा सेवामा सेवाशुल्क 
(खानेपानी, ववजुिी, धारा, अततचथ गहृ, 

धमयशािा, पुस्तकािय, सभागहृ, ढि 
तनकास, सडक बवि, शौिािय, पाकय , पौडी 
पोखरी, व्यायामशािा, पययटक्रकय स्थि, 

हाटबजार, पशु वधशािा, शवदाह गहृ, 

धोववघाट, सडक, बसपाकय , पुि, आहद) 

   

१४ मूल्याङ्कन सेवा शुल्क 
   

१५ दताय, अनुमतत तथा नवीकरण दस्तुर 
(एफ.एम. रेडडयो सञ् िािन, ‘घ’ वगयको 
तनमायण इजाजतपत्र, ववद्यािय स्थापना, 
स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमय, आहद) 

   

१६ ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, 
स्िेट जस्ता वस्तुको सवेिण, उत्खनन 
तथा उपयोग शुल्क 

   

१७ वडा कायायिय माफय त गररने लसफाररस 
तथा प्रमाखणत दस्तुर 

   

१८ दडड जररवाना    

 

२. गाउँपालिकाको स्वालमत्व वा भोगचिनमा रहेका जग्गा र भवन 

क्र.स.ं जग्गा रहेको स्थान कक.न.ं िेत्रफि हािको 
उपर्ोग 

भाडा वा िहाि 
रकम (र्हद 
भएमा) 

क स्वालमत्व रहेको जग्गा 
१      

२      

३      

ख भोगचिनमा रहेको जग्गा 
१      

२      

३      

 

३. गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका भवन िथा औजारहरु 
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क्र.स.ं भवन रहेको स्थान भवनको वववरण हािको 
उपर्ोग 

भाडा वा िहाि 
रकम (र्हद 
भएमा) 

१ भवन    

     

     

२ मेलसन औजार    

     

     

 

४. करमा आधाररि सूचनाहरु 

क) सम्पवत्त कर सम्िन्धी वववरण 

गाउँपालिकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््या 

गत आ.व.मा कर ततने करदाता सङ््या 

सङ्कलित रकम 

 

ख) भवन सम्िन्धी वववरण 

क्र.स.ं घरको वगीकरण अनुमातनि 
सङ््र्ा 

िहािमा 
भएको 
सङ््र्ा 

औषि 
िहाि दर 

१ व्यापररक प्रयोजनका िाचग तनलमयत भवन⁄घरहरु 
(नोट: व्यापाररक कम्प्िेक्स, पाटी प्यािेस, 

अस्पताि, कोल्ड स्टोर, नीस्ज ववद्यािय तथा 
क्याम्पस, आहद) 

   

२ औद्योचगक प्रयोजनका भवन⁄घरहरु    

३ आवालसय भवन⁄घरहरु    

३.१ कच् िी घरहरु (कच् िी जोडाई तथा छाना)    

३.२ अधय कच् िी घरहरु (माटोको जोडाई र कंक्रिट 
वा स्स्टिको छाना भएको) 

   

३.३ वपिर लसस्टम नभएको पक् की घर (Without 

RCC Frame Structure) 

   

३.४ वपिर लसस्टम भएको पक् की घर (With RCC 

Frame Structure) 
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जम्मा    

 

ग) मािपोि (भूमी कर) सम्िन्धी वववरण  

गाउँपालिकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््या 

गत आ.व.मा कर ततने करदाता सङ््या 

सङ्कलित रकम 

जग्गा सम्िन्धी वववरण 

क्र.स.ं जग्गाको ककलसम अनुमातनि 
िेत्रफि 

औषि मुल्र्ाङ्कन दर (मािपोि 
कार्ायिर्को आधारमा) 

कैकफर्ि 

१ शहरी िेत्र    

२ आवासीय िेत्र    

३ कृवष िेत्र    

४ वन तथा अन्य 
िेत्र 

   

जम्मा    

घ) मािपोि (भूमी कर) सम्िन्धी वववरण  

गाउँपालिकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््या 

गत आ.व.मा कर ततने करदाता सङ््या 

सङ्कलित रकम 

क्र.स.ं सवारी साधन अनुमातनि सङ््र्ा कैकफर्ि 

१ अटो ररक्सा, ईररक्सा   

२ ठेिागाडा, टाँगा, ररक्सा   

जम्मा   

ङ) व्र्ापार व्र्वसार् सम्िन्धी वववरण 

गाउँपालिकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््या 

गत आ.व.मा कर ततने करदाता सङ््या 

सङ्कलित रकम  

क्र.स.ं व्र्ापार व्र्वसार्को वववरण साना िगानी मझौिा 
िगानी 

ठूिा िगानी कैकफर्ि 
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१ उद्योग 
    

२ वविीय संस्था (बैंक, ववकास 
बैंक, सहकारी ववमा, आहद) 

    

३ व्यापाररक भवन, मि, तनजी 
अस्पताि, संस्थागत किेज 
ववद्यािय  

    

४ डडिर तथा थोक वविेता     

५ अन्य व्यवसाय 
    

 

ि) प्राकृतिक स्रोिजन्र् िस्िु ववक्री 

क्र.स. 

उत्पादन/उत्खनन 
स्थि सम्पतिको ककलसम 

कुि उत्खनन 
र्ोग्र् पररमाण 

ववक्री मूल्र् 

सम्भाव्र् 
तनकासी 
पररमाण 

१ 

 ढुङ्गा 
चगट्टी 
स्िेट 

वािुवा 
दहिर बहिर 
अन्य 

   

२ 

 ढुङ्गा 
चगट्टी 
स्िेट 

वािुवा 
दहिर बहिर 
अन्य 

   

 जम्मा    

 

छ) जडडिुटी, कवाडी र जीवजन्िु कर 

क्र.स.ं वस्िुहरु ईकाई कुि सङ्किन 
पररणाम 

अनुमातनि 
मुल्र् 

क जडडवुटी जन्र् वस्िुहरु 
   

     

     

ख कवाडी जन्र् वस्िुहरु 
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ग जीवजन्िुको हाड, लसङं, खुर, 
प्वाँख 

   

     

     

ज) िहाि ववटौरी सम्िन्धी वववरण 

क्र.स.ं सम्पवत्तहरु ईकाई पररमाण दर 
क भवन तथा कोठाहरु    

     

ख मेलसनहरु    

     

ग सावयजतनक सम्पवि    

     

     

 

झ) गाउँपालिकािे तनमायण, सञ् चािन िथा व्र्वस्थापन गरेका सेवा 
 

क्र.स.ं सेवाहरु उपिब्ध 
गराईएको स्थान 

वा िेत्र 

ईकाई र 
पररमाण 

सेवा शुल्कको 
सम्भावना के छ 

? 

हािको 
अवस्था (आर्) 

१ फोहरमैिा व्यवस्थापन     

२ स्थानीय खानेपानी     

३ ववजुिी     

४ धारा     

५ अततचथ गहृ     

६ धमयशािा     

७ पुस्तकािय     

८ सभागहृ     

९ ढि तनकास     

१० सडक ववि     

११ सावयजतनक शौिािय     

१२ पाकय      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्यायमशािा     

१५ पययटकीय स्थि     
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१६ हाट बजार     

१७ पशु बधशािा     

१८ शवदाह गहृ     

१९ बसपाकय      

२० अन्य पाक्रकय ङ्ग िेत्र     

२१ लसफाररश तथा 
प्रमाखणत 

    

२२ दताय, अनुमतत, 

नववकरण दस्तुर 
    

२३ मूल्याङ्कन सेवा शुल्क     

२४ नक्सापास     

जम्मा     
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अनुसूची ३: ववषर्गि ववश् िेषणको नमूना फाराम 
 

१. राजस्व पररचािन संस्थागि िथा नीति ववश् िेषण 

नीति तनधायरणका िेत्रहरु हािको अवस्था नीतिगि सुधारको 
िाधग सुझावहरु 

क)  संगठनात्मक व्र्वस्था   

राजस्व शाखाको व्यवस्था संगठन संरिना छ छैन?   

राजस्व शाखामा कुन तहका कतत दरबन्दी छन ्? र 
हािको पदपूततयको अवस्था कस्तो छ ? 

  

राजस्व शाखािे गने कामका िाचग काययवववरण छ क्रक 
छैन ? 

  

कमयिारीहरुिाई उनीहरुको स्जम्मेवारी स्पष् ट र लिखखत 
रुपमा हदईएको छ छैन? 

  

कमयिारीहरुिाई आवश्यक पने स्थान, फतनयिर, 
यातायात साधन, कम्प्युटर, मसिन्द आहदको व्यवस्था 
कस्तो छ? 

  

सूिना प्रववचधको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ? 

(सफ्टवेयर, एस.एम.एस., ईमेि, टेलिफोन, आहद) 

  

कमयिारीको राजस्व पररिािन सम्बन्धी िमता 
ववकासको िाचग के गररएको छ ? 

  

राजस्व पररिािनका िाचग वडािाई हदईएको 
स्जम्मेवारी के छ ? 

  

ख) राजस्व प्रशासन सञ् चािनको अवस्था   

करदाताहरुको नाम तथा कर िाग् ने आधारको 
अलभिेख व्यवस्था कस्तो छ? कर अलभिेख आवश्यक 
पने स्रोतहरु - सम्पवि, व्यवसाय, सवारी साधन, 

ववज्ञापन, बहाि, आहद 

  

गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका स्थायी सम्पविहरुको 
वववरण तथा सो को पररिािन कस्तो छ? 

  

कर तनधायरणको िाचग सम्पवि वा आय वा खिय वा 
कारोवारको मूल्याङ्कन कततको सहह रुपमा भएको छ 
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? मूल्याङ्कन अनुसार कर तनधायरण भएको छ छैन? 

िुहावट हुन सक् ने सम्भावनाहरु के के छन ्र ततनको 
तनयन्त्रणको िाचग कस्तो नीतत लिईएको छ? 

  

व्यवस्थाको वखखयिाप गरेमा दडडको व्यवस्था कस्तो 
छ? 

  

समयमा ततनेिाई छुट र हढिो बुझाएमा जररवाना 
िाग् ने व्यवस्था सबै आय स्रोतहरुमा कसरर िागु 
गररएको छ? 

  

करदाताहरुिाई उनीहरुिे ततनुयपने कर रकम बारे 
अचग्रम जानकारी गराउने व्यवस्था के छ र कततको 
प्रभावकारी छ? 

  

गाउँपालिकािे तनधायरण गरेको कर तथा शुल्कमा चिि 
नबुझेमा गुनासो वा उजुरी गनयसक् ने व्यवस्था के 
कस्तो छ ? 

  

राजस्व शाखाको कायय प्रकृया, िुहावत तनयन्त्रणको 
प्रयास, िक्ष्य तथा असुिी अवस्थाको अनुगमनको 
व्यवस्था के छ? 

  

सावयजतनक तनजी साझेदारी अवधारणाको 
कायायन्वयनको अवस्था कस्तो छ? 

  

ग) सूचना िथा समन्वर्को अवस्था   

करदाताहरुिाई कर तथा शुल्क सम्बन्धी जानकारी 
हदन के कस्तो कायय गररएको छ? 

(लशिामूिक काययिम, प्रिार प्रसार, होडड यङ वोडय, वेभ 
साईट, आहद) 

  

करको दर तनधायरण तथा सलमिामा सरोकार पिहरुको 
सहभाचगता कस्तो छ? 

  

राजस्व परामशय सलमतत तथा अन्य सलमततहरुको 
प्रभावकाररता कस्तो छ ? (बठैक सङ््या, तनणययहरु 
आहद) 

  

राजस्व असुिीमा सरोकार पिहरुको सकारात्मक 
सहभाचगताको अवस्था कस्तो छ? 
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राजस्व शाखािाई अन्य शाखा तथा तनकायबाट प्राप् त 
सहयोग कस्तो छ? 

  

आयका स्रोतहरुको अलभिेख व्यवस्था कस्तो छ?   

गाउँपालिकाको आयको आय वववरण सावयजतनक हुने 
गरेको छ छैन? 

  

आयको आिेप तथा मिेप हुने गरेको छ छैन? छ भने 
आएका बेरुजुहरु कसरी सम्बोधन भएका छन?् 

  

 

तनश्कषय: गाउँपालिकाको राजस्व पररिािनको अवस्थामा सुधार ल्याउनको िाचग लिन सक् ने नीततगत 
व्यवस्था 

क. 

ख. 

ग. 
 

२. स्थानीर् िहिाई प्राप् ि आन्िररक राजस्व अधधकार र पररचािनको अवस्था 

क्र. 

स.ं 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 
वववरण 

सङ्किन भएको⁄ 
नभएको 

दर 
तनधायरणको 
अवस्था 

क कर िफय     

१ भूलम कर (मािपोत) 
   

२ सम्पवि कर 
   

३ सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, 
ईररक्सा) 

   

४ घर जग्गा बहाि कर 
   

५ व्यवसाय कर    

६ जडीवुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर 
   

७ ववज्ञापन कर    

८ मनोरञ् जन कर    

ख अन्र् राजस्व 
   

१ स्िेट, ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा एवम ्
माटोजन्य वस्तुको वविी  

   

२ काठ, दाउरा, जराजुरी, दहिर, बहिर वविी    
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३ वन पैदावर (सामुदातयक वनको) वविीबाट 
प्राप् त आय 

   

४ नक्सापास दस्तुर    

५ व्यस्क्तगत घटना दताय वविम्ब शुल्क 
   

६ वहाि ववटौरी शुल्क 
   

७ पाक्रकय ङ्ग शुल्क 
   

८ अस्पताि सञ् िािन शुल्क 
   

९ फोहरमैिा व्यवस्थपन शुल्क 
   

१० स्थानीय खानेपानी शुल्क 
   

११ स्थानीय ववद्युत महशुि 
   

१२ केविकार, िेक्रकंग, कायाक्रकङ्ग, बन्जीजम्प, 

जीपफ्िायर, पाराग्िाईडडङ्ग, आहद 
मनोरञ् जन तथा साहसी खेिकुद सम्बन्धी 
सेवा तथा व्यवसायमा सेवाशुल्क 

   

१३ तनमायण, सञ् िािन र व्यवस्थापन गरेका 
स्थानीय पूवायधार तथा सेवामा सेवाशुल्क 
(खानेपानी, ववजुिी, धारा, अततचथ गहृ, 

धमयशािा, पुस्तकािय, सभागहृ, ढि 
तनकास, सडक बवि, शौिािय, पाकय , पौडी 
पोखरी, व्यायामशािा, पययटक्रकय स्थि, 

हाटबजार, पशु वधशािा, शवदाह गहृ, 

धोववघाट, सडक, बसपाकय , पुि, आहद) 

   

१४ मूल्याङ्कन सेवा शुल्क 
   

१५ दताय, अनुमतत तथा नवीकरण दस्तुर 
(एफएम रेडडयो सञ् िािन, घ वगयको 
तनमायण इजाजतपत्र, ववद्यािय स्थापना, 
स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमय, आहद) 

   

१६ ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, 
स्िेट जस्ता वस्तुको सवेिण, उत्खनन 
तथा उपयोग शुल्क 

   

१७ वडा कायायिय माफय त गररने लसफाररस 
तथा प्रमाखणत दस्तुर 

   

१८ दडड जररवाना    
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माधथ उल्िेणखि िाहेक कुनै थप आन्िररक राजस्व उठाएको भएमा सो को वववरण: 

क. 

ख. 

ग. 
 

आन्िररक आर् उठाउन सक् ने िर हािसम्म नउठाएका आर् लशषयकहरु िथा सो को पररचािन गने 
उपार्: 

सम्भाव्र् भए पतन हािसम्म 
नउठाएका आर् लशषयकहरु 

िागु नहुनुको कारण पररचािन गने उपार् 

   

   

   

   

 

कर िथा शुल्कको दरमा देणखएका कमी कमजोरी िथा सुधारको उपार् 

दर रेट तनधायरणमा कमी 
कमजोरी देणखएका आर् 
लशषयकहरु 

कारण सुधार गने उपार् 
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अनुसूची ४: वस्िुगि ववश् िेषणको नमूना फाराम 
 

आर् लशषयकहरु आवश्र्क सूचना सूचनाको सम्भाव्र् स्रोिहरु 

भूलम कर (मािपोत) जग्गाको िेत्रफि तथा उपयोग मािपोत कायायिय 

सम्पवि कर सम्पवि धनी तथा तनजको नाममा रहेका 
जग्गा तथा संरिना 

स्थानीय तह, मािपोत कायायिय, 

सभेिणहरु 

व्यवसाय कर उद्योग व्यवसायका सङ््या प्रकृतत 
सहहत 

स्थानीय तह, घरेिु तथा साना 
उद्योग कायायिय, व्यवसातयक 
सङ्घ संगठनहरु 

सवारी कर गाउँ िते्रमा रहेका सवारी साधनहरु यातायात व्यवस्था कायायिय 

बहाि ववटौरी शुल्क भाडामा हदएको जग्गाको िेत्रफि र 
भाडा दर 

स्थानीय तह 

घर जग्गा बहाि कर भाडामा हदईएका घरहरु तथा प्रिलित 
दर 

कर कायायिय, जनगणना तथा 
सवेिणहरु 

ववज्ञापन कर गाउँ िते्रमा रहेका ववज्ञापन पाटीहरु स्थानीय तह 

मनोरञ् जन कर गाउँ िते्रमा रहेका लसनेमा हिहरु स्थानीय तह 

सवारी पाक्रकय ङ शुल्क पाक्रकय ङ िेत्रको िते्रफि तथा सवारी प्रवेश 
सङ््या 

स्थानीय तह तथा स्थिगत 
सवेिण 

खानेपानी महशुि धारा सङ््या तथा पानीको उपयोग ववतरण पररमाण, लमटर ररडडङ 

ववद्युत महशुि लमटर सङ््या तथा ववजुिीको उपभोग ववतरण पररमाण, लमटर ररडडङ 

फोहरमैिा व्यवस्थापन 
शुल्क 

सेवा लिनेको सङ््या गाउँपालिका, सेवा प्रदायक 

ढि तनकास सेवा 
शुल्क 

सेवा लिनेको सङ््या गाउँपालिका, सेवा प्रदायक 

हाटबजार सेवा शुल्क हाटबजार िते्रको िेत्रफि स्थिगत सभिेण 

पशु वधशािा सेवा 
शुल्क 

औषत पशु वध सङ््या स्थिगत सभिेण 

सावयजतनक संरिना 
ममयत सम्भार शुल्क 

प्रत्यि सेवा लिनेको सङ््या स्थानीय तह 

भाडा तथा बहाि भाडा बहािमा हदएको पसि, घर तथा 
प्रिलित भाडा 

स्थानीय तह 

मेलसन तथा औजार भाडामा हदएको मेलसन तथा औजार र स्थानीय तह 
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भाडा प्रिलित भाडा 
ताि, पोखरी तथा 
जग्गा भाडा 

ताि, पोखरी तथा जग्गाहरुको सङ््या 
तथा िते्रफि तथा प्रिलित भाडा 

स्थानीय तह 

प्राकृततक स्रोत तनस्काशन पररणाम EIA प्रततवेदन, स्थिगत सभेिण 
 

कुि आर् सम्भाव्र्िा पहहचान (लशषयकगि रुपमा ववश् िषेण गने) 

वववरण सङ््र्ा औषि कर वा शुल्कको 
दर 

सम्भाव्र् रकम 

ठूिा    

मझौिा    

साना    

कुि आय सम्भाव्यता    

 

खुद आर् सम्भाव्र्िा पहहचान  

वववरण रकम 

कुि आय सम्भाव्यता  

खुद आय सम्भाव्यता: करको दायरामा ल्याउन सक्रकने (कुि सम्भाव्यताको 
... प्रततशतिे हुने रकम) 

 

 

खुद आर् सम्भाव्र्िा पहहचान (आर् ठेक् का) 

वववरण रकम 

कुि आय सम्भाव्यता  

करको दायरामा ल्याउन सक्रकने (कुि सम्भाव्यताको ... प्रततशतिे हुने रकम)  

घटाउने, ठेकेदारको ओभरहेड खिय (आयको १५ प्रततशतिे हुने रकम)  

घटाउने, ठेकेदारको नाफा (आयको १० प्रततशत)  

खुद आर् सम्भाव्र्िा (प्रारन्म्भक ठेक् का अङ्क)  

 

तनश्कषय: 

सम्भाव्र्िा पहहचान पतछ आर् 
सङ्किनमा ठूिो खाडि (GAP) 
देणखएका आर् लशषयकहरु 

खाडि ठूिो हुनुको कारण समाधानका उपार्हरु 
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अनुसूची ५: आर् प्रिेपणको ढाँचा 
 

राजस्व 
सङ्केि 

राजस्व लशषयक र्थाथय अनुमान प्रिेपण 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 
१०००० राजस्व तथा अनुदान      

११००० स्थानीय कर      

११३०० सम्पवि कर      

११३१४ भूलम कर (मािपोत)      

११३२१ घर बहाि कर      

११३२२ बहाि ववटौरी कर 
     

११३५१ व्यवसाय कर      

११४५१ सवारी साधन कर      

११४७० मनोरञ् जन कर      

११४७२ ववज्ञापन कर      

११६१३ व्यवसाय रस्जष् िेशन दस्तुर      

११६१४ रेडडयो, एफ.एम. सञ् िािन दस्तुर      

११६२१ िािक अनुपतत पत्र, सवारी दताय 
क्रकताव सम्बन्धी दस्तुर 

     

११६३१ कृवष तथा पशुजन्य वस्तुको 
व्यवसातयक कारोबारमा िाग् न े
कर 

     

११६९१ जडीवुटी, कवाडी जीवजन्तु कर 
     

१४१५१ सरकारी सम्पविको बहािबाट प्राप् त 
आय 

     

१४२१२ सरकारी सम्पवि वविीबाट प्राप् त 
रकम 

     

१४२१३ अन्य वविीबाट प्राप् त रकम 
     

१४२१७ खानेपानी, नहर तथा कुिो 
उपयोग वापतको शुल्क 

     

१४२१८ ववद्युत सेवा शुल्क 
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१४२१९ अन्य सेवा शुल्क 
     

१४२२१ न्यातयक दस्तुर 
     

१४२२४ परीिा शुल्क 
     

१४२२९ अन्य प्रशासतनक सेवा शुल्क 
     

१४२४१ पाक्रकय ङ्ग शुल्क 
     

१४२४२ नक्शा पास दस्तुर 
     

१४२४३ लसफाररस दस्तुर      

१४२४४ व्यस्क्तगत घटना दस्तुर      

१४२४५ नाता प्रमाखणत दस्तुर 
     

१४२४६ मुल्याङ्कन दस्तुर      

१४२४९ अन्य दस्तुर      

१४३११ न्यातयक दडड, जररवाना र 
जफत 

     

 १४३१२ प्रशासतनक दडड, जररवाना र 
जफत 

     

१४५३१ सरकारी सम्पवि वविीबाट प्राप् त 
आय 

     

१४४०० वस्िु िथा सेवामा आधाररि कर      

१४४११ वाँडफाँट भई प्राप् त हुने म.ुअ.क.  
     

१४४२१ वाँडफाँट भई प्राप् त हुन े अन्त: 

शुल्क  

     

१४४५६ वाँडफाँट भई प्राप् त हुने सवारी 
कर  

     

१४१७० राजस्व वाँडफाँडिाट प्राप् ि आर् 
     

१४१७१ वन रोयल्टी      

१४१७२ खानी रोयल्टी      

१४१७३ जिस्रोत रोयल्टी      

१४१७४ पवयतारोहण रोयल्टी      

१४१७५ पदमागय रोयल्टी      

१३३१० अन्िरसरकारी अनुदान 
     

१३३११ समानीकरण अनुदान 
     

१३३१२ शसतय अनुदान 
     

१३३१३ ववशेष अनुदान 
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१३३१४ समपुरक अनुदान 
     

१३३१५ अन्य अनुदान 
     

१३३२० अन्िरसरकारी पुँन्जगि अनुदान 
     

१३३२१ शसतय पुँस्जगत अनुदान 
     

१३३२२ ववशेष पुँस्जगत अनुदान 
     

१३१०० द्ववपिीर् वैदेलशक अनुदान 
     

१३१११ द्ववपिीय वैदेलशक िािू 
अनुदान 

     

१३१२१ द्ववपिीय वैदेलशक पुँस्जगत 
अनुदान 

     

१३२०० वहुपिीर् वैदेलशक अनुदान 
     

१३२१० वहुपिीर् वैदेलशक चािु अनुदान 
     

११२११ अन्तरसरकारी अन्तरास्ष् िय 
संस्थाबाट प्राप् त िािु अनुदान 

     

११२११ गैरसरकारी अन्तरास्ष् िय 
संस्थाबाट प्राप् त िािु अनुदान 

     

१३२२० वहुपिीर् वैदेलशक पुँन्जगि 
अनुदान 

     

११२२१ अन्तरसरकारी अन्तरास्ष् िय 
संस्थाबाट प्राप् त पुँस्जगत अनुदान 

     

११२२१ गैरसरकारी अन्तरास्ष् िय 
संस्थाबाट प्राप् त पुँस्जगत 
अनुदान 

     

३३१०० आन्िरीक दातर्त्व 
     

३३१९० खुद आन्िररक ऋण 
     

३३१९१ अन्य आन्तररक सरकारबाट प्राप् त 
ऋण 

     

३३१९३ अन्य सङ्घ संस्थाबाट प्राप् त 
ऋण 

     

३३२०० वाह् र् वववत्तर् दातर्त्व 
     

३३२४१ वैदेलशक ऋणको प्रास्प् त 
     

 जम्मा राजस्व, अनुदान िथा 
दातर्त्व 
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गाउँपालिका/नगरपालिकाको आय संरिनाको सारांश 

क्र.सं. राजस्व लशषयक र्थाथय 
आर् 

प्रस्िाववि 
आर् 

प्रिेवपि आर् (आगामी ३ 
आ.व.को) 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 
१ आन्तररक आय      

२ सङ्घीय राजस्व वाँडफाँटबाट प्राप् त 
आय 

     

३ प्रदेश राजस्व वाँडफाँटबाट प्राप् त 
आय 

     

४ अनुदान      

५ दातयत्व      

६ जनसहभाचगता      

 कुि आर्      

कुि आर्मा आन्िररक आर्को हहस्सा 
(प्रतिशिमा) 
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अनुसूची ६: माईन्र्ुट 
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अनुसूची ७: फोटो 

 

आचथयक प्रशासन उपशाखा अन्तगयत राजस्व तथा आचथयक प्रशासन ईकाईको अवस्था 
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