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पररच्छेद - एकः पररिय 

१.१ प्रन्त्तवदेनको बारेमा  
 

राजस्वसम्बन्त्धी वतामान न्त्स्थन्त्त अध्ययन, न्त्बश् लेषण गरी राजस्व सुधारका लान्त्ग गनुापन ेकायाहरूको पन्त्हिान 

गने, समग्र राजस्व प्रशासनलाई सुदढृ गने तथा सोका आधारमा आगामी तीन आर्थाक वषाको राजस्व प्रक्षेपण 

गने प्रयोजनमा सहजीकरण गने प्रयोजनका लान्त्ग बाग्मती प्रदेश अन्त्तगात दोलखा न्त्जल्लाको तामाकोशी 

गाउाँपान्त्लकाले यो राजस्व सुधार कायायोजना (Revenue Improvement Action Plan - RIAP) 

प्रन्त्तवेदन तयार गरेको छ। प्रदेश सुसासन केन्त्र, दात ृ तथा न्त्वज्ञ संस्थाहरूको आर्थाक तथा प्रान्त्वन्त्धक 

सहयोगमा गाउाँपान्त्लकाले तयार गरेको यस राजस्व सुधार कायायोजनाले गाउाँपान्त्लकाको राजस्व सुधारमा 

गनुापने कायाहरूलाई मागादशान गनुाका अन्त्तररक्त गाउाँपान्त्लकाको आगामी वषाहरूको आय बजेट तयार गना 

आधार उपलब्ध गराउने छ। यस प्रन्त्तवेदनमा न्त्नम् न न्त्वषयवस्तुहरुलाई समेरटएको छःः 

१. राजस्व सुधार कायायोजनाको औन्त्ित्य, उद्देश्य तथा तयारी न्त्वन्त्ध 

२. गाउाँपान्त्लकाको संन्त्क्षप्त पररिय 

३. स्थानीय तहको राजस्व अन्त्धकार तथा आय संभाव्यता 

४. आय संकलनको संस्थागत क्षमता तथा सकंलनको अवस्था 

५. राजस्व सुधार कायायोजना 

६. आगामी न्त्तन वषाको आय प्रक्षेपण 

७. न्त्नष्कषा तथा सुझाव 

८. अनुसूिी (आगामी आ.व.का लान्त्ग आर्थाक ऐनको मस्यौदा सन्त्हत) 

 

१.२ राजस्व सधुार योजनाको औन्त्ित्य  
 

वैधान्त्नक रुपमा नै स्रोत साधनमान्त्थ उल्लेख्य अन्त्धकार प्राप् त भएको लामो समयसम्म पन्त्न आन्त्तररक स्रोत 

तथा राजस्व कमजोर रहन्त्ःरहने र न्त्नरन्त्तर संघ तथा प्रदेशबाट प्राप् त हुने अनुदानमा नै भर पनुापने अवस्था 

भएमा स्थानीय सरकारको स्वायत्तता तथा दीगोपनमा प्रश्न न्त्िन्त्ह लाग् न ेसम्भावना रहन्त्छ । यस पररपे्रक्ष्यमा 

स्थानीय सरकारहरूले समयमै कानुनले अन्त्ख्तयारी क्रदएका क्षेरहरुमा आन्त्तररक राजस्वको सम्भावना 

अध्ययन गरी कानुनसम्मत रुपमा राजस्वको क्षमता न्त्वस्तार गदै जानु आवश्यक हुन जान्त्छ। 

नेपालको राज्य सञ् िालन सरंिना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशन्त्क्तको प्रयोग 

तीनवटै तहका सरकारले गन ेव्यवस्था नेपालको संन्त्वधानले गरेको छ। स्थानीय सरकारले आ-आफ्नो क्षेरमा 

गने न्त्वकास न्त्नमााण कायालाई व्यवन्त्स्थत गरी जनिाहना अनुरुप सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो 

लगानी आवश्यक देन्त्खन्त्छ। यसका लान्त्ग स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुने न्त्बन्त्भन्त् न 

अनुदान तथा राजस्व बााँडफााँड बाहके स्थानीय राजस्व अन्त्धकार अन्त्तगात न्त्बन्त्भन्त् न कर तथा गैर कर लगाउन े

अन्त्धकार प्रदान गररएको छ। यसका साथै स्थानीय सरकारले अन्त्य स्वदेशी संघसंस्थाबाट अनुदान रकम प्राप् त 

गना सक् ने, नेपाल सरकारको पूवा स्वीकृन्त्त न्त्लएर वैदेन्त्शक अनुदान वा सहयोग न्त्लन सक् ने तथा नेपाल 



तामाकोशी गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुधार कायायोजना, २०७८ (अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवेदन) 

नेपाल डेभलपमेन्त्ट कन्त्सल्टेन्त्सी         पेज| 2  

 

 

सरकारको सहमन्त्त न्त्लएर न्त्वत्त आयोगल ेन्त्सफाररस गरेको सीमान्त्भर रही आन्त्तररक ऋण न्त्लन सक् ने कानुनी 

व्यवस्था समेत गरेको छ। 

संवैधान्त्नक अन्त्धकार न्त्भर रही स्थानीय सरकार संिालन ऐनले आन्त्तररक आय पररिालन गना सक् ने उल्लेख्य 

अन्त्धकार क्रदएको भएता पन्त्न स्थानीय तहका सरकारहरूले ती अन्त्धकारलाई ऐनको प्रावधान अनुसार 

व्यवन्त्स्थत तथा न्त्यायोन्त्ित तररकाले पूणा रुपमा पररिालन गना सक्रकरहकेो न्त्स्थन्त्त छैन। यसको मुख्य कारणमा 

स्थानीय सरकारको सरंिना नयााँ भएकोले त्यसका लान्त्ग आवश्यक नीन्त्त तथा कायान्त्वन्त्ध, संगठनात्मक 

व्यवस्था, सूिना तथा तथ्याङ्कको स्थापना, आयको सम्भाव्यता अध्ययन तथा न्त्नयन्त्रण प्रणालीको स्थापना 

आक्रदकःा साथै अभ्यासको कमी हुनु रहकेो छ।  

राजस्व सुधार प्रक्रक्रयाका लान्त्ग गाउाँपान्त्लकाको नेतृत्वमा सहभान्त्गतामूलक पद्धन्त्त अवलम्न गरी राजस्व 

सुधार कायायोजना तजुामा गररएको छ। यस कायाक्रमले तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाका प्रन्त्तन्त्नन्त्ध, कमािारी तथा 

अन्त्य सरोकारवाला पक्षहरूलाई राजस्व पररिालनको क्षेरमा अन्त्भमुखीकरण, आन्त्तररक आय सुधारका लान्त्ग 

न्त्बन्त्भन्त् न समस्याहरु तथा अवसरहरूको पन्त्हिान गरन्त्ः कायायोजनाहरु तयार गदै आयको प्रक्षेपणलाई 

मागादशान गने छ। साथै यो दस्तावेजले यस गाउाँपान्त्लकाका आगामी प्राथन्त्मकता प्राप् त आयोजनाहरूको 

आाँकलन गना सहज बनाउन ेछ।  

१.३ कायाक्रमको उद्देश्य  
 

तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको आन्त्तररक आयको बतामान अवस्था, आन्त्तररक स्रोतहरुको न्त्बन्त्भन्त् न संभावनाहरु 

तथा न्त्तन्त्नहरुको पररिालनमा देन्त्खएका न्त्बन्त्भन्त् न समस्याहरू न्त्यूनीकरण गना राजस्व सुधार कायायोजना 

तयार गरर सोका आधारमा गाउाँपान्त्लकाको आगामी तीन वषाको आय प्रक्षेपण गना सहयोग पुर् याउनु नै यस 

कायाक्रमको समग्र उद्देश्य रहकेो छ। 

 

१.४ कायाक्रमको क्षरे  
 

यस कायाक्रमले देहाय अनुसारका क्षेरहरू समेटेको छः 

➢ गाउाँपान्त्लकाको स्थान्त्नय आय अन्त्धकार तथा राजस्व सधुार योजना सम्बन्त्धमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

वडा अध्यक्षहरू, कायापान्त्लकाका पदान्त्धकारीहरू, राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तका पदान्त्धकारीहरू, 

गाउाँपान्त्लकाका शाखा तथा उपशाखा प्रमुखहरू, राजस्व प्रशासनमा संलग्न कमािारीहरू, प्रमुख 

राजनीन्त्तक दलका प्रन्त्तन्त्नधीहरु, उद्योग वान्त्णज्य संघका प्रन्त्तन्त्नन्त्ध तथा अन्त्य सरोकारवालाहरूलाई 

अन्त्भमुखीकरण गने। 
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➢ करका न्त्बन्त्भन्त् न आधार तथा न्त्वगत तीन वषादेन्त्खको आन्त्तररक आयको सन्त्िर न्त्बश् लेषण गने।  

➢ आन्त्तररक आय वृन्त्द्धका लान्त्ग आयका प्रमुख स्रोतहरूको सम्भावना र आय असुलीमा हुने समस्याका 

न्त्बिमा हुने फरकको पन्त्हिान गने। 

➢ राजस्व प्रशासनको संस्थागत व्यवस्था, न्त्बन्त्लङ्ग तथा आयको आन्त्तररक न्त्नयन्त्रण प्रणालीको 

न्त्बश् लेषण गने। 

➢ गाउाँपान्त्लकाको आन्त्तररक आय वृन्त्द्धका सम्भावनाहरू पन्त्हिान गरी आय सुधार कायायोजना र 

प्रक्षेपण सन्त्हतको आन्त्तररक आय सुदढृीकरण कायायोजना तयार गने।  

➢ आयका नयााँ सम्भावनाहरूको पन्त्हिान गदै गाउाँपान्त्लकाले अपनाउनुपने आय सधुार रणनीन्त्त 

सन्त्हतको राजस्व सुधार काया योजना तयार गने। 

➢ गाउाँपान्त्लकाको न्त्वद्यमान आर्थाक ऐनमा थपघट गनुापने आवस्यकताको पन्त्हिान गदै आगामी 

आ.व.का लान्त्ग आर्थाक ऐन मस्यौदामा आवश्यक सहयोग गने। 

१.५ कायाक्रम न्त्वन्त्ध तथा प्रक्रक्रया  
 

यस तामाकोशी गााँउपान्त्लकाको राजस्व सुधार कायायोजना न्त्नमााणका लान्त्ग स्थान्त्नय सरकार संग सम्बन्त्न्त्धत 

न्त्बन्त्भन्त् न ऐन न्त्नयम, राजस्व सामग्रीहरूको अध्ययन, तथ्याङ्क तथा सिूना संकलनका लान्त्ग आवश्यक 

फारामहरूको न्त्वकास, भिुाअल न्त्बन्त्धवाट सम्बद्ध पक्षहरु संगको छलफल, सोन्त्ह न्त्बन्त्धवाट गररएका तथ्याङ्क 

संकलन तथा न्त्बश् लेषण, साथै गाउाँपान्त्लकाका सम्बद्ध पक्षहरुसंग प्रत्यक्ष उपन्त्स्थत भई गररएका न्त्बन्त्भन्त् न 

छलफल तथा टेन्त्लफोन वाट पन्त्न आबस्यक सुिनाको संकलन जस्ता न्त्वन्त्धहरू प्रयोग गररएको न्त्थयो। 

अध्ययनका क्रममा अवलम्बन गररएका न्त्वन्त्धहरूलाई देहाय अनुसार प्रस्ततु गररएको छः  

 

१.५.१ सन्त्दभा सामग्री सकंलन तथा अध्ययन  

अध्ययन कायाको प्रथम िरणमा परामशादाता समूहबाट न्त्बन्त्भन्त् न स्रोतहरूबाट सन्त्दभा सामाग्रीहरू संकलन 

तथा पुनरावलोकन गररएको न्त्थयो । यस क्रममा अध्ययन तथा पुनरावलोकन गररएको मुख्य सामग्रीहरू 

अनुसूिी १ मा क्रदइएको छ । 

१.५.२ तथ्याङ्क/सिूना सकंलन  

सन्त्दभा सामग्रीको अध्ययन तथा न्त्बश् लेषण पश्चात् परामशादाताहरूबाट तथ्याङ्क तथा सिूना संकलनका 

लान्त्ग आवश्यक फारमहरूको न्त्वकास गरर  गत आषाढ ११ गते गाउाँपान्त्लकाका कमािारीहरु संग प्रत्यक्ष 

रुपमा गाउाँपान्त्लकाको कायाालयमा राजस्व परामशादाताहरुले भेट गरेका न्त्थय। गाउाँपान्त्लकाको राजस्व सुधार 

कायाक्रमको सन्त्दभामा तथ्याङ्क संकलनको लान्त्ग प्रयोग गररएको फारम अनुसिूी २ मा प्रस्तुत गररएको छ। 

अध्ययनका क्रममा गाउाँपान्त्लकाका कमािारीहरुको समन्त्वयमा न्त्नम् न क्षेरगत तथ्याङ्क एवं सूिनाहरू संकलन 

गररयोः 
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• गत वषा तथा िालु वषाको यथाथा आय न्त्ववरण 

• राजस्व प्रशासन्त्नक व्यवस्था तथा सिूना प्रवाह सम्बन्त्धी न्त्ववरण 

• िालु वषाको आर्थाक ऐन तथा नीन्त्त तथा कायाक्रम र बजेट 

• आन्त्तररक आय सकंलनको अवस्था, स्रोत, क्षेर तथा दर सम्बन्त्धी न्त्वस्तृत न्त्ववरण 

• आन्त्तररक आय संकलनको सभंान्त्वत नयााँ क्षेरहरू सम्बन्त्धी तथ्याङ्क तथा सूिना । 

१.५.३ भिुाअल न्त्बधीको प्रयोग  

 

प्रत्यक्ष रुपमा गााँउपान्त्लका संगको भेट गनुा अन्त्घ परामशादाताहरुले नेपालमा हाल कोन्त्भड-१९ को न्त्वषम 

पररन्त्स्थन्त्त र स्थान्त्नय सरकारले लकडाऊन गरेको अवस्थामा पन्त्न राजस्व सुधार काया योजनाको  प्रारन्त्म्भक 

कायालाई अगान्त्ड वढाउन  न्त्वक्रम संवत् २०७८ साल आषाढ २ गते क्रदउाँसो ३ बजे गाउाँपान्त्लकाका अध्यक्ष,  

राजस्व सुधार योजनाका अध्यक्ष, गाउाँपान्त्लकाका प्रशासकीय प्रमुख, लेखा प्रमुख तथा अन्त्य सरोकारवाला 

सदस्यहरुका अन्त्तररक्त यो कायायोजना न्त्नमााण गन ेरटमहरू आपसमा बसी भिुाअल न्त्वन्त्धबाट गाउाँपान्त्लकाको 

आर्थाक ऐन २०७७, कर र गैर करका न्त्बभीन्न सम्भावनाहरु, न्त्बतकेा तीन वषादेन्त्खका आन्त्तररक आय, 

वतामान आन्त्तररक आयका अन्त्तररक्त आगामी वषाहरुका लान्त्ग सम्भावना देखीएका आयका स्रोतहरूको बारेमा 

न्त्वस्तृत रूपमा छलफल गरःकेो न्त्थयो।   

 

१.५.४ दस्तावजे अध्ययन तथा पनुरावलोकन, तथ्याङ्क न्त्बश् लषेण र मस्यौदा कायायोजना तयारी  

 

अध्ययनबाट प्राप् त तथ्याङ्क तथा सिूनाहरूलाई न्त्बन्त्भन्त् न तथ्याङ्कीय औजारहरू तथा न्त्वन्त्धहरूको प्रयोग 

गरी न्त्बश् लषेण गररएको न्त्थयो । यसरी न्त्बन्त्भन्त् न न्त्वन्त्धहरूबाट न्त्बश् लेषण गरी प्राप् त नन्त्तजा तथा 

जानकारीहरूलाई तान्त्लकामा प्रस्तुत गरी राजस्व सुधार काया योजनाको यो प्रारन्त्म्भक मस्यौदा तयार 

गररएको हो।  

 

१.५.५ मस्यौदा कायायोजना (प्रन्त्तवदेन) सम्बन्त्धीत पक्ष समक्ष पशे  

 

मस्यौदा प्रन्त्तवेदन कायाक्रमका मूख्य सरोकारवालापक्षहरू गाउाँपान्त्लका लगायत सहयोगी न्त्नकाय समक्ष 

आवश्यक सुझाव तथा सल्लाहका लान्त्ग पेश गररएको न्त्थयो। यस क्रममा गाउाँपान्त्लकाका सम्बन्त्न्त्धत शाखा 

लगायत अन्त्य सम्बद्ध पक्षहरुलाई समेत मस्यौदा प्रन्त्तवेदन उपलब्ध गराई आवश्यक सल्लाह तथा सुझावहरु 

संकलन गररएको न्त्थयो। 

 

१.५.६ प्रन्त्तवदेन मान्त्थको अन्त्न्त्तम छलफल 

 

वतामान समयमा COVID का कारण हामी सबै नेपालीहरु प्रभान्त्वत भएकाले यस्तो जरटल समयमा 

तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको आयोजनामा २०७८ साल आषाढ ११ गते प्रत्यक्ष्य रुपमा न्त्बज्ञ टोन्त्लले सुिना 
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संकलन गररएको न्त्थयो भने श्रावण १२ गते मस्यौदा प्रन्त्तवेदन न्त्नमााण तथा सो उपर सुझाव संकलन तथा 

राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तलाई थप प्रभावकारी बनाउन ेउपायहरु माथी छलफलका लान्त्ग एकक्रदने कायाशाला 

गोष्ठी आयोजना गररएको न्त्थयो। कायाशाला गोष्ठी गााँउपान्त्लका उपाध्यक्ष तथा स्थानीय राजस्व परामशा 

सन्त्मन्त्तका संयोजक श्रीमती उर्माला खड्का (के. सी.)को अध्यक्षतामा सञ् िालन भएको न्त्थयो। गोष्ठीमा 

गााँउपान्त्लकाका अध्यक्ष श्री ईश्वरिन्त्र पोख्रेल, प्रमुख प्रशासकीय अन्त्धकृत श्री न्त्नमेष न्त्मश्र, लेखा अन्त्धकृत 

न्त्वजय लुईटेल लगायत गाउाँकायापान्त्लकाका सदस्यहरु, राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तका सदस्य, गाउाँपान्त्लकाका 

कमािारीहरु गरर जम्मा १५ जनाको उपन्त्स्थन्त्त रहकेो न्त्थयो। कायाक्रममा सहभागीहरुको नामावली र 

कायाक्रमको सुन्त्िलाई अनुसूिी ३ मा क्रदइएको छ।  

 

कायाक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अन्त्धकृत श्री न्त्नमेष न्त्मश्रले स्वागत मन्त्तव्य राख्द ैकायाक्रमको उद्देश्य र यसको 

महत्वको बारेमा प्रकाश पानुा भएको न्त्थयो। कायाक्रममा परामशादातृ संस्थाको तफा वाट श्री ईन्त्र िापागााँइ र 

डा. यादब मणी ऊपाध्यायल ेन्त्शषाकगत रुपमा मस्यौदा प्रन्त्तबेदन पेश गरी सो उपर प्राप् त सुझावहरु रटपोट 

गररएको न्त्थयो । सोही क्रममा राजश्व परामशा सन्त्मन्त्तका पदान्त्धकारीहरुसाँग छलफल गरी गाउाँपान्त्लकाको 

अथा न्त्वधेयक तजुामाका न्त्वन्त्वध पक्षहरु बारे छलफल गनुाका साथै राजश्व परामशा सन्त्मन्त्तको प्रभावकारी 

पररिालनका उपायहरु मान्त्थ अन्त्तरक्रक्रया गररएको न्त्थयो । कायाक्रमको समापन सरमा गाउाँपान्त्लका 

अध्यक्षज्यूले सहभागी तथा सहयोन्त्ग न्त्नकायहरुलाई धन्त्यवाद ददाँदै गाउाँपान्त्लकाको आय वृन्त्द्ध गना करको 

दायरा न्त्वस्तार गनुापने कुरामा जोड क्रदनुपने भनाई राख्द ैमन्त्तव्य व्यक्त गनुाभएको न्त्थयो। स्थानीय सरकार 

संिालन ऐनको सम्पन्त्त्त कर सम्बन्त्धी व्यवस्थामा भएको पररमाजानले गदाा यो कर लाग ूगना केही करठनाई 

भएको भएता पन्त्न हालको कानुनी व्यवस्था अनुरुप कर पररिालन गना लान्त्गएको जानकारी गराउन ुभयो । 

हाल गाउाँपान्त्लकाले राजस्व पररिालनमा स्फट्वेयर प्रणाली शुरु गना लागकेो जानाकारी गराउदै जनताको 

सामथ्याको आधारमा करको दर न्त्नधाारण गना र व्यवसाय करलाई न्त्वस्तार गनुापन ेकुरालाई जोड क्रदनु भएको 

न्त्थयो। 

 

कायाक्रमको अध्यक्षता गरररहनु भएका गाउाँपान्त्लकाका उपाध्यक्ष तथा स्थानीय राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तका 

संयोजकल े समापन मन्त्तव्य व्यक्त गनुाभएको न्त्थयो। यस तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको राजस्वका क्षेर कम 

भएपन्त्न व्यवहाररक बनाउन राजस्व परामशा सन्त्मन्त्त सक्रक्रय रहकेो, ढुगा,ं न्त्गट्टी वालुवा न्त्वक्रक्र तथा न्त्नकासीमा 

सहज नभएको तथा हाट बजारलाई प्रोत्साहन गनुापने भनाई राख्नु भएको न्त्थयो। यस राजस्व सुधार 

कायायोजना तजुामा कायाक्रमले व्यवहारीक रुपमा राजस्व पररिालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सघाउन े

कुरा व्यक्त गदै कायायोजना अनुरुप काया अगाडी बढाईने जानाकारी गराउन ुभयो। अन्त्त्यमा सहभागी सम्पुणा 

लाई धन्त्यवाद क्रददै कायाक्रमको समापन गनुा भयको न्त्थयो । कायाक्रमको सञ् िालन प्रमुख प्रशासकीय अन्त्धकृत 

श्री न्त्नमेष न्त्मश्रल ेगनुा भएको न्त्थयो। 
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१.५.७ प्रन्त्तवदेनको अन्त्न्त्तम रुप  

 

गाउाँपान्त्लकाका राजस्वसंग सम्बन्त्धीत मूख्य सरोकारवाला पक्षहरूले मस्यौदा प्रन्त्तवेदन अध्ययन गरी सुझाव 

तथा सल्लाहरू प्रदान गुनाभएको न्त्थयो । त्यसैगरी मस्यौदा प्रस्तुन्त्त तथा छलफल कायाक्रमबाट न्त्बन्त्भन्त् न सुझाव 

तथा सल्लाहहरू प्राप् त भएको न्त्थयो । यसरी प्राप् त सान्त्दर्भाक सुझाव तथा सल्लाहहरूलाई समावेश गरी यो 

अन्त्न्त्तम अध्ययन प्रन्त्तवेदन तयार गररएको हो। 

  

१.६ अध्ययनको सीमा  
 
 

गाउाँपान्त्लकाको राजस्व सुधार काया योजना क्षेर व्यापक रहकेो भएता पन्त्न सीन्त्मत स्रोत साधन, पयााप्त 

सूिनाको अभाव, सीन्त्मत समयका कारण यस अध्ययनका सीमाहरू देहाय अनुसारका रहकेा छन्ः  

• अध्ययन तथा न्त्बश् लेषण काया प्रमुख रुपमा कायाालयको अन्त्भलेख, दस्तावेज प्रन्त्तवेदन भिुाअल न्त्बधी 

तथा न्त्ितीयक स्रोतहरूबाट प्राप् त तथ्याङ्क तथा सूिनाहरूलाई आधार न्त्लइएको छ। यसका 

अन्त्तररक्त गाउाँपान्त्लकाका सम्बन्त्न्त्धत प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरू, कमािारीहरू तथा अन्त्य सरोकारपक्षहरूसगं 

भएको छलफलबाट प्राप् त सिूनाहरू समावेश गररएको छ।  

• गाउाँपान्त्लकाको आन्त्तररक आय तथा स्रोत पररिालन सम्बन्त्धी अध्ययनको लान्त्ग उपलब्ध गराइएको 

फाराम अनुसार प्राप् त तथ्याङ्कहरू न्त्बन्त्भन्त् न कायाालयहरूको अन्त्भलेख तथा आंन्त्शक स्थलगत 

अध्ययनबाट संकलन गररएको छ। तथ्याङ्क संकलनको लान्त्ग न्त्वस्तृत स्थलगत सभेक्षण काया कोन्त्भड 

१९ का कारण असहज भए पन्त्न लकडाऊन केन्त्ह खुकुलो भएपश्चात स्थलगत सभके्षण गररएको छ। 

यसका बाबजुद पन्त्न आवश्यक पने डकुमेन्त्टहरू गाउाँपान्त्लकाको वेवसाइट, सुिना प्रन्त्वन्त्ध अन्त्धकृत 

माफा त संकलन गरी भच्र्युयल बैठकबाट पृष्ठपोषण संकलन तथा योजना तथा कायाक्रम तय गररएको 

न्त्थयो। 

• गाउाँपान्त्लकाको जनसंख्या तथा आर्थाक गन्त्तन्त्वन्त्धमा हुने वृन्त्द्ध, गाउाँपान्त्लकाको सेवामा हुने वृन्त्द्ध र 

नागररक संन्त्तुन्त्िमा हुने वृन्त्द्ध, मूल्यांकन दरमा हुने वृन्त्द्ध तथा राजस्वका दरको पुनरावलोकन आक्रद 

क्रक्रयाकलापहरूल े भन्त्वष्यको राजस्व संकलनमा असर गने भएता पन्त्न र सफ्टवेयरको ब्यबस्था 

नभएकाले तथ्याङ्कहरू प्रयाप्त मारामा प्रप्त हुन सकेनन जसका कारण आय प्रक्षेपणमा सैद्धान्त्न्त्तक 

आधार न्त्लन सक्रकएको छैन।  
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पररच्छेद - दईुः  गाउाँपान्त्लकाको सनं्त्क्षप्त पररिय 
 

यस पररच्छेदमा आय पररिालन साँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्त्न्त्धत हुन आउने गाउाँपान्त्लकाको 

भौगोन्त्लक, आर्थाक, प्रसासन्त्नक, सामान्त्जक अवस्था लाई न्त्नम् न अनुसार न्त्िरण गररएको छ।  

२.१ गाउाँपान्त्लकाको गठन  

बागमती प्रदेश अन्त्तगात दोलखा न्त्जल्लाको दन्त्क्षणी भभुागमा प्रन्त्सद्ध तामाकोशी नदी र न्त्खम्ती खोलाको 

क्रकनारमा अवन्त्स्थत यो तामाकोशी गाउाँपान्त्लका न्त्वकास र सम्वृन्त्द्धको सम्भावनाका दनृ्त्िकोणले पररन्त्ित छ। 

सान्त्वकका न्त्भरकोट, झुल,े जफे, मालु, शहरे, च्यामा र हााँवा लगायत सात गााँउ न्त्वकास सन्त्मन्त्तहरू न्त्मलरे 

बनेको यस गाउाँपान्त्लकाको उत्तरमा बैतशे्वर गाउाँपान्त्लका, दन्त्क्षणमा न्त्खम्ती खोला र रामेछापको गोकुलगंगा 

गाउाँपान्त्लका, पन्त्श्चममा मेलुङ्ग गाउाँपान्त्लका र पुवामा न्त्जरी नगरपान्त्लका रहकेा छन।् 

२.२ प्रशासन्त्नक न्त्वभाजन  

न्त्भरकोट, झुले, जफे, मालु, शहरे, च्यामा र हााँवा सन्त्हत सात वटा वडामा न्त्वभान्त्जत यस तामाकोशी 

गाउाँपान्त्लकाको प्रशासन्त्नक न्त्वभाजनलाई तान्त्लका १ मा प्रस्तुत गररएको छ।  

तान्त्लका 1: वडा कायाालय सम्बन्त्धी न्त्ववरण 

वडा सान्त्बक स्थान वडा कायाालय रहकेो स्थान कायाालय भवनको अवस्था 

१ ससंगो न्त्भरकोट गान्त्वस एक्लेबारी आफ्नै छ 

२ ससंगो झुल ेगान्त्वस भतेरेिौर आफ्नै छ 

३ ससंगो जफे गान्त्वस जामुने आफ्नै छ 

४ ससंगो मालु गान्त्वस डााँडागाउाँ  आफ्नै छ 

५ ससंगो शहरे गान्त्वस न्त्पपलडााँडा आफ्नै छ 

६ ससंगो च्यामा गान्त्वस डााँडाखका  आफ्नै छ 

७ ससंगो हााँवा गान्त्वस भुमेथान आफ्नै छ 

         जम्माः                     क्षेरफल १५३.०६ (वगा क्रक.मी.) 

श्रोतः गााँउपान्त्लका पाश् वान्त्िर, २०७७ 

तर गााँऊपान्त्लकाको भने आफ्नै भवन हाल सम्म न्त्नमााण हुन सकेको छैन। त्यसकालागी आबस्यक पने जग्गाको 

खोन्त्ज भैरहकेो छ भने भवन पन्त्न तुरुन्त्तै न्त्नमााण गने क्रममा रहकेो छ। हालको गााँउपान्त्लकाको काया सन्त्िालन  

वडा नं.३ को कायाालय भवनवाट सन्त्िान्त्लत छ।  
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२.३ भौगोन्त्लक तथा प्राकृन्त्तक अवस्था 

दोलखा न्त्जल्लाको तामाकोशी गाउाँपान्त्लका ऐन्त्तहान्त्सक, प्राकृन्त्तक तथा भौगोन्त्लक दनृ्त्िले न्त्वन्त्वधता युक्त छ। 

तामाकोशी नदीलाई फन्त्को मारेर उन्त्भएको यो गाउाँपान्त्लकाको हावापानी, भू बनावट र भौगोन्त्लक 

अवन्त्स्थन्त्त झनै महत्वपूणा छ। समुरी सतहबाट ७९५ देन्त्ख ३४४९ न्त्मटरसम्मको उाँिाइमा अवन्त्स्थत यस 

तामाकोशी गाउाँपान्त्लकामा ४ प्रकारको न्त्वन्त्वधतायुक्त हावापानी पाइन्त्छ। तामाकोशी गाउाँपान्त्लका न्त्भर 

रहकेा घोनाागी थुम्को, लटे्टश्वरी महादेव, गढी, शैलुङ्गको जंगल, हावा, च्यामा र अन्त्य दजानौ ाँ स्थलहरु 

पयाटक्रकय दनृ्त्िकोणले महत्वपूणा छन्। 

यसको तल्लो भागमा केही गमी र मान्त्थल्लो भागमा केही ठण्डा हावापानी पाइन्त्छ। उष्ण मौसम पाइने यस 

गाउाँपान्त्लकाको उाँिाइको भूभाग ०.४६ प्रन्त्तशत रहकेो छ। पाइन्त्छ। उपोष्ण मौसम पाइने यस गाउाँपान्त्लकाको 

उाँिाइको भूभाग २२.२३ प्रन्त्तशत रहकेो छ। समुरी सतहको १००० देन्त्ख २००० मी.को उाँिाइसम्म यस 

प्रकारको हावापानी पाइन्त्छ। ग्रीष्म ऋतुमा यहााँको तापक्रम २० न्त्डग्रीमान्त्थ पुग् न ेगदाछ भन ेहमेन्त्त ऋतुमा ९ 

न्त्डग्रीसम्म झछा भने औसत १२ देन्त्ख १६ न्त्डग्रीसम्म रहन्त्छ। मनसुनी वायुको प्रभावले १५०० देन्त्ख १६०० 

न्त्मलीन्त्मटरसम्म औसत वषाा हुने गछा।  

 

तामाकोशी गााँउपान्त्लकामा सबैभन्त्दा धेरै ५१.२७% बनजङ्गल क्षेरले ढाकेको छ भने कृन्त्ष क्षेरले ४६% 

ओगटेको छ र अन्त्य क्षेरहरु भने एक प्रन्त्तशतको हाराहारीमा रहकेा छन (स्रोतः गाउाँपान्त्लका पाश् वान्त्िर, 

२०७६) । 

 

२.४ जनसखं्याको न्त्बतरण  
 

प्रशाशन्त्नक न्त्हसाबले सात वटा वडामा न्त्बभाजन भई गठन भएको तामाकोशी गाउाँपान्त्लकामा सबै जात 

जान्त्तहरुको न्त्मन्त्श्रत बसोबास छ। पान्त्लकान्त्भर जम्मा ६४३२ पररवारहरु छन् र सबै पररवारमा गरी 

२६६१३ जनसंङ्ख्या बसोवास गदाछन। कुल जनसंख्या मध्ये १३७५२ )५१.शत्६८ प्रन्त्त (  पुरुष छन् भन े

१२८२१ मन्त्हला  )४८.३२ प्रन्त्तशत् ( छन्। जनसंख्याको प्रबृन्त्त्तलाई हदेाा तामाकोशी गाउाँपान्त्लकामा 

मन्त्हलाहरु भन्त्दा पुरुषहरुको संख्या ९३१ ले बढी छ। लनै्त्ङ्गक न्त्हसाबले हदेाा जनसंख्याको न्त्बतरणको रान्त्िय 

सरंिना भन्त्दा यहााँ अन्त्लक फरक खालको देन्त्खन्त्छ। 

तान्त्लका 2: जनसंख्या स्थितत 

सूिकहरु न्त्ववरण 

कुल घर संख्या ६४३२ 

कुल जनसंख्या २६६१३ 

पुरुष १३७५२ 
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मन्त्हला  १२८२१ 

तेश्रो न्त्लङ्गी ० 

स्रोतः– तामाकोशी गाउाँपान्त्लका पाश् वान्त्िर, २०७७ 

सातै वडामा बसोबास गन े घरधुरीहरुको न्त्ववरण र जनसंख्या न्त्वतरणको अवस्थालाई न्त्नम् न अनुसार 

बर्गाकरण गररएको छ।  

तालिका 3: वडागत जनसंख्या ववतरणको अवथिा 

वाडा  घर संख्या पुरुष मन्त्हला जनसंख्या 

१ १०२४ १९८२ १८५२ ३८३८ 

२ ७३५ १७०० १५८८ ३२९२ 

३ १२९१ २६५३ २४६४ ५१२२ 

४ १०१८ २०९८ १८९६ ४००३ 

५ ९६२ २०५५ १९९२ ४०५५ 

६ ८९६ २०१० १८४४ ३८५८ 

७ ५०६ १२५४ ११८५ २४४५ 

कुल ६४३२ १३७५२ १२८२१ २६६१३ 

स्रोतः तामाकोशी गाउाँपान्त्लका पाश् वान्त्िर, २०७७ 

प्राप् त न्त्ववरण अनुसार वाडा १ मा सब ैजात जान्त्तका गरी जम्मा १०२४ घरधुरीको बसोबास छ। त्यसैगरी 

वाडा २ र ३ मा बसोबास गन ेजम्मा घरधुरी क्रमशः ७३५ र १२९१ छन्। वाडा ३ पान्त्लका कै सबै भन्त्दा बढी 

घरधुरी भएको वाडा हो। वाडा ४ मा १०१८ घरधरुी बसोबास गछान् भने ५, ६ र ७ वाडामा क्रमशः ८६२, 

८९६ र ५०६ घरधुरीको बसोबास छ। पान्त्लका भररको सबैभन्त्दा कम घरधुरी रहकेो वाडा ७ हो। 

  

२.५ आर्थाक  न्त्स्थन्त्त  तथा  प्रमखु  आर्थाक  स्रोतहरु   
 

तामाकोशीको अथातन्त्र कृन्त्षमा नै आधाररत छ। यहााँका बहुसंख्यक पररवार कृन्त्ष पेशामा आन्त्श्रत रहकेा छन्। 

जम्मा जनसंख्याको ६८.९४ प्रन्त्तशत कृन्त्षमा आन्त्श्रत छन भन ेकृन्त्ष बाहकेका क्षेरमा आबद्ध हुन ेजनसंख्या 

न्त्यून छ। पान्त्लका भरी बाट १२३९ जना बैदेन्त्शक रोजगारमा रहकेो देन्त्खन्त्छ भने उद्योग ,व्यापारको क्षेरमा 

आबद्ध जनसंख्या ६४५ छ।  

तालिका 4:  मुख्य पशेागत वववरण 

पशेा वाडा १ वाडा २ वाडा ३ वाडा ४ वाडा ५ वाडा ६ वाडा ७ जम्मा 

कृन्त्ष काया मार गन े १६८ १५० २७६ १४१ ११९ १९९ ७३ ११२६ 
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पशु पालन मार गने ६६ ७७ ११५ ६९ २५ २७ ११ ३९० 

कृन्त्ष तथा पशुपालन ७०० ६०३ ७९६ ६१८ ६६५ ५११ ५४३ ४४३६ 

नोकरी जान्त्गर ४३४ ३५३ ६५४ ५८० ५०८ ३२८ १५४ ३०११ 

उद्योग व्यापार ७७ ५६ ११३ १२८ ८४ १२६ ६१ ६४५ 

व्यवसान्त्यक काया ४३ ६३ ५६ ३२ ३२ २७ २० २७३ 

ज्याला मजदरुी २७७ १९१ २३४ २१९ २५६ २९३ २१९ १६८९ 

वैदेन्त्शक रोजगार ८५ ८६ १०० ८२ ११४ १४२ १२४ ७३३ 

बेरोजगार १४४ १६१ २०६ १८२ २०९ १९८ १३९ १२३९ 

अन्त्य ११७४ ९७० १५९३ १११८ ११०२ १२७६ ७३० ७९६३ 

जम्मा जनसंख्या ४२१३ ३६१० ५४२९ ४३७६ ४५१३ ४३३५ २७८५ २९२६१ 

स्रोतः तामाकोशी गाउाँपान्त्लका पाश् वान्त्िर, २०७७ 

क. औषत आम्दानी न्त्ववरण 

 

औषत आम्दानी गणना गदाा गत एक वषाको अबन्त्धमा सो घरपररवारका सदस्यहरुले गरेको नोकरी,ज्याला 

मजदरुी, अन्न तथा फलफूल तथा अन्त्य सबै आम्दानी लाई गणना गररएको छ भने यसमा कुनै पन्त्न खिा रकम 

कटाईएको छैन। तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाका जम्मा घरधरुीहरु मध्ये ५९० (९.१७%) घरधुरी ले वार्षाक ५० 

हजारभन्त्दा कम आम्दानी गछान् भने १७८७ (२७.८१%) घरपररवारले ५० देन्त्ख १५० हजार सम्म वार्षाक 

आम्दानी न्त्लन ेगरेको कुरा तथ्यांक बाट जानकारीमा आएको छ। त्यसैगरी १५० देन्त्ख २५० हजारसम्म 

वार्षाक आम्दानी न्त्लने पररवारको संख्या १७४४ (२७.११%) छ भने २५० देन्त्ख ५०० हजारसम्म वार्षाक 

आम्दानी न्त्लने पररवारको सखं्या २०३६ (६५.३१%) रहकेो छ। ५०० हजारभन्त्दा मान्त्थ वार्षाक आम्दानी 

न्त्लने घर पररवार साँख्या कन्त्त आम्दानी न्त्लन्त्छन् भन्त् ने कुरा तथ्याकंमा उल्लेख नभएको देन्त्खन्त्छ। तामाकोशी 

गाउाँपान्त्लकाको औषत आम्दानी न्त्ववरणलाई तान्त्लका नं . मा प्रस्तुत गररएको छ।   

 

तालिका 5: औषत आम्दानी वववरण 

परीवारको सरदर वार्षाक 

आम्दानीको 

न्त्ववरण 

वाडा 

१ 

वाडा 

२ 

वाडा 

३ 

वाडा 

४ 

वाडा 

५ 

वाडा 

६ 

वाडा 

७ 

जम्मा 

५० हजार भन्त्दा कम् ६४ ४३ ११९ १११ १०२ १२४ २७ ५९० 

५० – १५० हजार २३१ १४५ २९१ २११ ३४८ ३६२ १९९ १७८

७ 

१५० -२५० हजार ३७० २८८ ३६९ ३२१ १६८ १३० ९८ १७४

४ 
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२५० -५०० हजार ३०३ २३६ ४४३ ३१६ ३२३ २३८ १७७ २०३

६ 

५०० हजार भन्त्दा मान्त्थ १ १ ४० ५ २ ० २ ५१ 

उपलब्ध नभएको ५५ २२ २९ ५४ १९ ४२ ३ २२४ 

जम्मा १०२

४ 

७३५ १२९

१ 

१०१

८ 

९६२ ८९६ ५०६ ६४३

२ 

स्रोतः – तामाकोशी गाउाँपान्त्लका पाश् वान्त्िर, २०७७ 

२.६ गाउाँपान्त्लकाको मानवीय सशंाधन  
 

यस गाउाँपान्त्लकाको कायाालयमा २०७८ आषाढ मन्त्हनासम्म कायारत कमािारीहरूको संख्यात्मक न्त्ववरण 

देहायअनुसार रहकेो छ: 

तालिका 6: गाउाँपालिकामा काययरत कमयचारीको संख्या 
स्थायी सेवाका कमािारीहरुको न्त्ववरण 

क्र. स. नाम पद शाखा 

१.  न्त्नमेष न्त्मश्र प्रमुख प्रशासकीय अन्त्धकृत  

२.  कुश बहादरु न्त्जरेल पशु न्त्िक्रकत्सक (आठौ)  

३.  राज क्रकशोर यादव न्त्सन्त्भल इन्त्न्त्जन्त्नयर (सातौ) प्रान्त्वन्त्धक 

४.  न्त्लला बहादरु केसी अन्त्धकृत अन्त्धकृत (छैठौ) पशु न्त्वकास शाखा 

५.  न्त्वजय लुईटेल लेखा अन्त्धकृत (छैठौ) लेखा 

६.  सृन्त्ि केसी प्रशासन अन्त्धकृत (छैठौ) प्रशासन 

७.  मेनुका बास्कोटा न्त्शक्षा अन्त्धकृत (छैठौ) न्त्शक्षा शाखा 

८.  राम बहादरु काकी लेखा सहायक (पााँिौ) लेखा शाखा 

९.  तेजमाया सुवेदी पोख्रेल प्रसासन सहायक (पााँिौ) प्रसासन शाखा 

१०.  मञ्जु आिाया प्रसासन सहायक (पााँिौ) प्रसासन शाखा 

११.  न्त्वधान आिाया प्रसासन सहायक (पााँिौ) प्रसासन शाखा 

१२.  गोन्त्वन्त्द न्त्ड न्त्स प्र. स. न्त्शक्षा (पााँिौ) न्त्शक्षा शाखा 

१३.  मनकामना भट्टराई कम्प्युटर अपरेटर (पााँिौ) एम आइ एस 

शाखा 

https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B7-%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%B6-%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B2
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%8B%E0%A4%B0-%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A4%B5
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%80
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%AF-%E0%A4%B2%E0%A5%81%E0%A4%88%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B2
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BF-%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%80
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A4%BE
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%AE-%E0%A4%AC%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%95%E0%A5%80
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6-%E0%A4%A1%E0%A4%BF-%E0%A4%B8%E0%A4%BF
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%88
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१४.  केशव ओली आन्त्तररक लेखा पररक्षक 

(पााँिौ) 

लेखा शाखा 

१५.  राम शे्रष्ठ प्रसासन सहायक (पााँिौ) प्रसासन 

१६.  न्त्जना सुवाल सव इन्त्न्त्जन्त्नयर  न्त्सन्त्भल 

१७.  सृजना दवुाल  सव इन्त्न्त्जन्त्नयर (पााँिौ) प्रान्त्वन्त्धक 

१८.  हररशरण भट्टराई पशु प्रान्त्वन्त्धक (िौथो) प्रान्त्वन्त्धक 

१९.  टंक बहादरु सनुुवार प्रसासन सहायक (िौथो) प्रसासन 

२०.  प्रकाश खनाल प्रसासन सहायक (िौथो) प्रसासन 

२१.  ररतु शे्रष्ठ प्रसासन सहायक (िौथो) प्रसासन 

२२.  सन्त्िना न्त्यौपान े स. मन्त्हला न्त्नररक्षक (िौथो)  

२३.  प्रक्रदप श्रेष्ठ खा .पा.स.टे.  (िौथो)  

२४.  तारा कुमारी पुन न्त्सन्त्भल ओभरन्त्सयर (िौथो) प्रान्त्वन्त्धक 

२५.  मनोज कुमार न्त्जरेल न्त्सन्त्भल ओभरन्त्सयर (िौथो) प्रान्त्वन्त्धक 

२६.  सन्त्मर कल्याण माझी न्त्सन्त्भल ओभरन्त्सयर (िौथो) प्रान्त्वन्त्धक 

२७.  उबरास शाह न्त्सन्त्भल ओभरन्त्सयर (िौथो) प्रान्त्वन्त्धक 

२८.  लोक बहादरु फुाँ याल  का. स.   

२९.  कमल बहादरु सनुुवार  का. स.  

श्रोतः स्थलगत सभेक्षण, २०७८ आषाढ 

 

२.७ गाउाँपान्त्लकाको भौन्त्तक न्त्बकासको अबस्था 
 

२.७.१ सडक  सञ्जाल 

 

तामाकोशी गाउाँपान्त्लकामा सडकको अवस्था कालोपर,े ग्राभेल, कच्ची, गोरेटो र अन्त्य सडक गरी जम्मा 

६४३२ क्रक. न्त्म. बाटोको न्त्नमााण भएको छ। जसमा कालोपर े८४६ क्रकलोन्त्मटर, ग्राभले २६२ क्रकलोन्त्मटर, 

कच्ची सडक १६५६ क्रकलोन्त्मटर, गोरेटो ३६३१ क्रकलोन्त्मटर र अन्त्य ३७ क्रकलोन्त्मटर रहकेो छ। 

तालिका 7: सडक सञ् जािको बिद्यमान अवथिा 
सडक /बाटोको 

क्रकन्त्सम 

वाडा १ वाडा २ वाडा ३ वाडा ४ वाडा ५ वाडा ६ वाडा ७ तामाको

शी 

https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%B5-%E0%A4%93%E0%A4%B2%E0%A5%80
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%AD%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%88
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AA-%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%A0
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A5%8B%E0%A4%9C-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B2
https://tamakoshimun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A3-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9D%E0%A5%80
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पक्रि/कालो परे सडक १२७ ६ ३२१ ११८ १२९ १२० २५ ८४६ 

ग्रावेल सडक १६ ३ १३८ २१ ३१ ३७ १६ २६२ 

कच्ची सडक २७१ २२३ २३८ २८१ २९० २३८ ११५ १६५६ 

गोरेटो सडक ६०८ ५०१ ५८० ५८९ ५०८ ४९६ ३४९ ३६३१ 

अन्त्य २ २ १४ ९ ४ ५ १ ३७ 

जम्मा १०२

४ 

७३५ १२९

१ 

१०१

८ 

९६२ ८९६ ५०६ ६४३२ 

स्रोतः तामाकोशी गाउाँपान्त्लका पाश् वान्त्िर, २०७७ 

२.७.२ न्त्बद्यतु  तथा  बकैन्त्ल्पक  उजाा 

 

यस गाउाँपान्त्लकामा न्त्वद्युतको खपत सबैभन्त्दा धेरै  वाडा नम्बर ३ मा देन्त्खन्त्छ भनेमा न्त्वद्युतको खपत सबैभन्त्दा 

थोरै वाडा नम्बर ७ मा देन्त्खन्त्छ यसैगरी बायोग्यासको प्रयोग वाडा नम्बर ३ मा मारै रहकेो छ भने अन्त्य 

वडामा यसको प्रयोग देखखाँदैन यी सब ैन्त्ववरणलाई न्त्नम् न तान्त्लका िारा देखाइएका छ। 

तालिका 8: बिद्युत तिा िैकस्पपक उजाय  

उजााको क्रकन्त्सम वाडा १ वाडा २ वाडा ३ वाडा ४ वाडा ५ वाडा ६ वाडा ७ तामाकोशी 

न्त्बधुत १००७ ७१७ १२६२ १००९ ९५९ ८९० ४९७ ६३४१ 

मट्टीतेल ११ ११ १८ ६ १ ५ ३ ५५ 

सोलार ५ ३ ५ ० १ ० १ १५ 

बायोग्यास ० ० १ ० ० ० ० १ 

अन्त्य १ ४ ५ ३ १ १ ५ २० 

जम्मा १०२४ ७३५ १२९१ १०१८ ९६२ ८९६ ५०६ ६४३२ 

स्रोतः तामाकोशी गाउाँपान्त्लका पाश् वान्त्िर, २०७७ 

इन्त्धनको उपयोगमा काठ, दाउरा, साधारण िुलोको प्रयोग धेरै छ भने न्त्वद्युत, सौया उजाा र गुईठाको प्रयोग 

शून्त्य प्राय रहकेो छ। 

 

२.२.३ स्वान्त्मत्वको  आधारमा  घर  सखं्या 

 



तामाकोशी गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुधार कायायोजना, २०७८ (अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवेदन) 

नेपाल डेभलपमेन्त्ट कन्त्सल्टेन्त्सी         पेज| 14  

 

 

स्वान्त्मत्वको आधारमा घर संख्यालाई न्त्नजी, भाडा, ससं्थागत र अन्त्य गरी िार भागमा न्त्वभान्त्जत छन 

जसमध्ये न्त्नजी घरहरू वडा नम्बर ३ मा सबैभन्त्दा धरैे रहकेा छन् भने वडा न ं७ मा सबैभन्त्दा थोरै रहकेक 

छन तर घरभाडा वडा नम्बर २ मा सबैभन्त्दा धेरै रहकेो छ भने वडा नं७ मा सबैभन्त्दा थोरै रहकेो छ। 

  

२.२.४ वनावटका  आधारमा  घरको  क्रकन्त्सम 

 

यसैगरी बनावटको आधारमा पन्त्न गाउाँपान्त्लकामा रहकेा घरहरूलाई वर्गाकरण गररएको छ जसमा फे्रम 

स्रकिर, ढुङ्गा र न्त्समेन्त्ट,  ढुङ्गा र माटो, लोड वायररङ, काठको घर, र अन्त्य गरी छ भागमा वगीकरण 

गररएको छ। यसमा पन्त्न सबभैन्त्दा धेरै वडा नम्बर ३ मा नै सम्पूणा स्रकिरहरुको धरैे देन्त्खन्त्छ।  

 

२.२.५ छानोको  प्रकारका  आधारमा  घरधरुी 

 

यसैगरी छानोको प्रकारका आधारमा घरधुरीलाई पन्त्न बर्गाकरण गररएको छ। यसमा पन्त्न सबैभन्त्दा धेरै 

वडा नम्बर ३ मा जस्ता पातावाला घरहरु ११२३ वटा देन्त्खन्त्छ भने सबैभन्त्दा थोरै वडा नम्बर ७ मा ४६२ 

वटा देन्त्खन्त्छ। यसैगरी अन्त्य फुस वा खरको  ,टायल/ खपडा/ढंुगा   ,न्त्समेन्त्ट  ढलान  ,काठ/ फल्याक र अन्त्यको 

अबस्था पन्त्न सबै भन्त्दा धेरै वडा नम्बर ३ मा र सबैभन्त्दा थोरै वडा नम्बर ७ मा नै देन्त्खन्त्छ।  
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  पररच्छेद - तीन: राजस्व अन्त्धकार तथा आय सम्भाव्यता 

 

यस पररच्छेदमा उपलब्ध काननुी व्यवस्था अनुसार गाउाँपान्त्लकाको आन्त्तररक आय पररिालनको 

सम्भाव्यतालाई शीषाकगत रुपमा न्त्वस्तृतमा न्त्बश् लेषण गररएको छ। यसबाट गाउाँपान्त्लकाको आन्त्तररक आय 

पररिालनको न्त्वद्यमान अवस्था तथा सम्भावनाको न्त्वस्ततृ न्त्बश् लेषण पश्चात पन्त्हिान गररएको मुद्दाहरूलाई 

राजस्व सुधार कायायोजनाले सम्बोधन गने न्त्वश्वास न्त्लइएको छ। 

 

३.१ स्थानीय तहको राजस्व अन्त्धकार सम्बन्त्धी सवंधैान्त्नक तथा काननुी व्यवस्था  
 

नेपालको संन्त्वधानल ेस्थानीय तहलाई न्त्नम् नानुसार राजस्व अन्त्धकार प्रदान गरेको छ: 

➢ सम्पन्त्त्त कर 

➢ भूमीकर (मालपोत)  

➢ घर बहाल कर 

➢ सवारी साधन कर 

➢ व्यवसाय कर 

➢ मनोरञ् जन कर 

➢ सेवा शुल्क दस्तुर 

➢ घर जग्गा रन्त्जिशेन शुल्क 

➢ पयाटन शुल्क 

➢ न्त्वज्ञापन कर 

➢ दण्ड जररवाना 

संघीय काननु (स्थानीय सरकार सिंालन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीय तहलाई न्त्नम् नानुसार आय संकलन 

गने अन्त्धकार प्रदान गरेको छ: 

(क) गाउाँपान्त्लकाको एकल अन्त्धकारः  

अ) कर  

− सम्पन्त्त्त करः आफ्नो क्षेरन्त्भरको घर र घरजग्गामा घर र सो घरले ििेको जग्गामा सम्पन्त्त्त कर 

लगाई बााँकी जग्गा र घर नभएका अन्त्य जग्गामा भूमीकर (मालपोत) लगाउन ुपन े। “घरले ििकेो 

जग्गा” भन्नाले घरले ओगटेको जग्गाको क्षेरफल र अन्त्धकतम सो क्षेरफल बराबरको थप जग्गासम्म 

पने । (आर्थाक ऐन, २०७७ र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गना बनेको ऐन, २०७५ बाट संशोन्त्धत 

व्यवस्था) 
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− भनू्त्म कर (मालपोत) : आफ्नो क्षेरन्त्भरको जग्गामा त्यस्तो जग्गाको उपयोगका आधारमा लगाउने । 

तर, सम्पन्त्त्त कर लगाएको अवस्थामा भून्त्मकर (मालपोत) लगाउन नपाइने । (आर्थाक ऐन २०७७ 

बाट संशोन्त्धत व्यवस्था) 

− घर जग्गा बहाल करः कुन ैव्यन्त्क्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर,  

कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंन्त्शक तवरले बहालमा क्रदएकोमा । 

− व्यवसाय करः पूाँजीगत लगानी र आर्थाक कारोबारको आधारमा ।  

− सवारी करः टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, न्त्वद्यतुीय ररक्सामा । 

− जन्त्डबुटी, कवाडी र जीवजन्त्त ुकरः आफ्नो क्षेरन्त्भर ऊन, खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी 

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

आ) शलु्क  

− बहाल न्त्बटौरी शलु्कः आफुले न्त्नमााण, रेखदेख वा सञ् िालन गरेको हाट, बजार वा पसल वा सरकारी 

जग्गामा बनेका संरिनाको उपयोग बापत । 

− पार्का ङ् शलु्कः आफ्नो क्षेरन्त्भर कुनै सवारी साधनलाई पार्का ङ्ग सेवा उपलब्ध गराए बापत । 

  

इ) सवेा शलु्क  

− आफ्नो क्षेरन्त्भर सञ् िालनमा रहकेा केवलकार, रेक्रकङ्ग, कायक्रकङ्ग, बञ्जी जम्प, न्त्जपफ्लायर, 

प्याराग्लाइन्त्डङ्ग आक्रद मनोरञ् जन तथा साहसी खेलकुदसम्बन्त्धी सेवा वा व्यवसायमा । 

− आफूले न्त्नमााण, संिालन वा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पूवााधार वा उपलब्ध गराएको देहायको 

सेवामा (खानेपानी, न्त्बजुली, धारा, अन्त्तन्त्थ गृह, धमाशाला, पुस्तकालय, सभागृह, फोहरमैला 

व्यवस्थापन, सरसफाई, ढल न्त्नकास, सडक बन्त्त्त, शौिालय, पाका , पौडी पोखरी, व्यायमशाला, 

पयाटकीय स्थल, हाटबजार, पशु वधशाला, शवदाह गृह, धोन्त्वघाट, सडक, वसपाका , पुल आक्रद) 

− अिल सम्पन्त्त्त वा अन्त्य कुनै न्त्वषयको मूल्यांकन सेवा शुल्क । 

− न्त्सफाररश सम्बन्त्धी कुनै सेवा शुल्क । 

 

ई) दस्तरु  

▪ दताा, अनुमन्त्त तथा नवीकरण दस्तुरः  

- एफएम रेन्त्डयो संिालन, घ वगाको न्त्नमााण इजाजत पर, न्त्वद्यालय स्थापना, स्थानीय स्तरका 

व्यापाररक फमा, सहकारी, प्रान्त्वन्त्धक न्त्शक्षा तथा व्यवसान्त्यक तान्त्लम, ट्युसन, कोन्त्िङ, औषन्त्ध 

पसल, प्लरटङ्ग। 
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- ढुङ्गा, न्त्गट्टी, वालुवा, माटो, खरीढुङ्गा, स्लेटजस्ता वस्तुको सभेक्षण, उत्खनन्त्तथा उपयोग  

▪ नक्सा पास दस्तुर  

▪ पञ्जीकरण व्यवस्थापन दस्तुर  

▪ वडा माफा त्गररने न्त्सफाररश तथा प्रमान्त्णत दस्तुर 

 

उ) न्त्बक्री गना सक् न े(केही नपेाल ऐनलाई ससंोधन गना बनकेो ऐन २०७७ बाट सशंोन्त्धत व्यवस्था)  

− गाउाँपान्त्लकाले आफ्नो क्षेरन्त्भर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारन्त्म्भक वातावरणीय 

परीक्षणबाट तोक्रकएको पररमाणमा स्लेट, ढुङ्गा, न्त्गट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्त्य वस्तकुो न्त्बक्री गना 

सक् ने । 

− गाउाँपान्त्लकाले आफ्नो क्षेरन्त्भरको सावाजन्त्नक तथा ऐलानी जग्गामा रहकेो काठ दाउरा, जराजुरी, 

दहत्तर बहत्तर आक्रदको न्त्बक्री गना सक् ने । 

− यस्तो न्त्बक्रीबाट प्राप् त रकम गाउाँपान्त्लका तथा गाउाँपान्त्लकाको सन्त्ञ् ित कोषमा जम्मा गनुापने । 

 

ऊ) सामदुान्त्यक वनबाट आय प्राप् त गन े 

▪ सामुदान्त्यक वन उपभोक्ता सन्त्मन्त्तले वन पैदावार न्त्बक्री तथा उपयोग सम्बन्त्धी आफ्नो वार्षाक 

कायायोजना बनाई गाउाँपान्त्लका तथा नगरपान्त्लकाबाट स्वीकृत गराउन ुपने । 

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

नगरपान्त्लकाको सन्त्ञ् ित कोषमा जम्मा गनुापने । 
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(ख) प्रदशे तथा सघंीय काननू अनसुार प्राप् त हुन े(दफा ११ (४)): 

− प्राकृन्त्तक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोयल्टी  

− खन्त्नज पदाथाको उत्खन रोयल्टी  

− सामुदान्त्यक वनको संिालन व्यवस्थापनबाट प्राप् त रोयल्टी  

− पानी घट्ट, कुलो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप् त रोयल्टी  

− प्राकृन्त्तक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोयल्टी  

− खन्त्नज पदाथाको उत्खनन्रोयल्टी  

− सामुदान्त्यक वनको संिालन व्यवस्थापनबाट प्राप् त रोयल्टी  

− खानपेानी महसुल 

− स्थानीय साना सतह तथा भून्त्मगत ससंिाई सेवा शुल्क 

− स्थानीय स्तरमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन 

− जनरल अस्पताल, नर्साङ्ग होम, न्त्नदान केन्त्र र स्वास्थ्य संस्थाको दताा, संिालन अनमुन्त्त 

− स्थानीय सावाजन्त्नक यातायातको रुट अनुमन्त्त, नवीकरण 

− इन्त्टरनेट सेवा, टेलीसेन्त्टर, केवल, तारन्त्वन्त्हन टेन्त्लन्त्भजन प्रसारण अनुमन्त्त, नवीकरण 

− स्थानीय तहका परपन्त्रकाको दताा 

संघीय काननु (अन्त्तर सरकारी न्त्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४) ले स्थानीय तहलाई न्त्नम् नअनुसार न्त्वत्तीय  

अन्त्धकार प्रदान गरेको छ: 

 

१) एकल कर प्रशासन सम्बन्त्धी व्यवस्था (आर्थाक ऐन २०७७ बाट संशोन्त्धत व्यवस्था) 

(क) सवारी साधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने । तर टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र न्त्वद्युतीय 

ररक्सामा सवारी साधन करको दर गााँउपान्त्लका वा गाउाँपान्त्लकाले लगाउने र उठाउने 

(ख) घरजग्गा रन्त्जिशेन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र गााँउपान्त्लका वा गाउाँपान्त्लकाले उठाउने ।  

(ग) मनोरञ् जन करको दर प्रदेशल ेलगाउने र गााँउपान्त्लका वा नगरपान्त्लकाले उठाउन े

(घ) न्त्वज्ञापन करको दर गााँउपान्त्लका वा नगरपान्त्लकाले लगाउने र उठाउने  

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

गाउाँपान्त्लकाको संन्त्ित कोषमा जम्मा गरी ४० प्रन्त्तशत रकम मान्त्सक रुपमा प्रदेश सन्त्ञ् ित 

कोषमा जम्मा गनुा पने ।  

(ङ) प्रदेशले सवारी साधन करबाट उठेको रकम प्रदेश न्त्वभाज्य कोषमा जम्मा गनुापने । 

• प्रदेश न्त्वभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम ६० प्रन्त्तशत रकम प्रदेश सरकारलाई र ४० 

प्रन्त्तशत  स्थानीय तहलाई बााँडफााँड गररने 
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• आयोगल े न्त्नधाारण गरेको न्त्नधाारण गरेको आधार र ढााँिा बमोन्त्जम प्रदेश सरकारल े

स्थानीय तहलाई बााँडफााँड गने  

• प्रदेशल ेमान्त्सक रुपमा सम्बन्त्न्त्धत स्थानीय सन्त्ञ् ित कोषमा जम्मा गनुापने  

 २) राजस्व बााँडफााँड  

▪ नेपाल सरकारल ेसंकलन गरको मूल्य अन्त्भवृन्त्द्ध कर र अन्त्तशुल्कबाट संकलन भएको रकमको १५ 

प्रन्त्तशत स्थानीय न्त्वभाज्य कोषमा जम्मा हुन े

– आयोगल ेन्त्नधाारण गरेकोआधार र ढााँिा बमोन्त्जम बााँडफााँड हुन े

– स्थानीय सन्त्ञ् ित कोषमा मान्त्सक रुपमा प्राप् त हुन 

▪ प्राकृन्त्तक स्रोतबाट प्राप् त हुने रोयल्टीको बााँडफााँड आयोगको न्त्सफाररसमा प्राकृन्त्तक श्रोतको 

उपयोगबाट प्रभान्त्वत हुने स्थानीय तहलाई २५ प्रन्त्तशत  

– प्राकृन्त्तक स्रोतबाट प्राप् त हुने रोयल्टी वार्षाक रुपमा प्राप् त हुन े

३) अनदुान  

− न्त्वत्तीय समानीकरण अनदुानः खिाको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको 

न्त्सफाररशमा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुन े

− सशता अनदुानः कुनै योजना कायाान्त्वयन गना आयोगल ेतोकेको आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुन े

− समपरूक अनदुानः पूवााधार न्त्वकाससम्बन्त्धी कुनै योजना कायाान्त्वयन गना योजनाको कुल लागतको 

अनुपातका आधारमा संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हुन े

− न्त्वशषे अनदुानः कुनै खास उद्देश्य र योजनाको लान्त्ग संघ र प्रदेशबाट 

४) वैदने्त्शक सहायता तथा आन्त्तररक ऋण  

▪ नेपाल सरकारको पूवास्वीकृन्त्त न्त्लएर मार वैदेन्त्शक अनदुान वा सहयोग न्त्लन वा बैदेन्त्शक 

अनुदान वा सहयोगमा योजना वा कायाक्रम कायाान्त्वयन गना गराउन सक् न े

▪ नेपाल सरकारको सहमन्त्त न्त्लएर मार न्त्वत्त आयोगल ेन्त्सफाररस गरेको न्त्समान्त्भर आन्त्तररक 

ऋण न्त्लन सक् न े

▪ नेपाल सरकारसाँग मनान्त्सव कायाका लान्त्ग ऋण न्त्लन सक् ने  

उपरोक्त व्यवस्थाहरूले स्थानीय तहलाई प्राप् त हुन सक् ने आयका स्रोतहरूलाई व्याख्या गरेको छ । स्थानीय 

तहले कानून बमोन्त्जम बाहके आफ्नो अन्त्धकार क्षेरमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण न्त्लन नपाउने व्यवस्था 

हुनुका साथै न्त्नम् न अनुसारका थप व्यवस्थाहरू रहकेा छन्। 

▪ कर लगाउाँदा रान्त्िय आर्थाक नीन्त्त, वस्त ुतथा सेवाको ओसार पसार, पूाँजी तथा श्रम बजार, 

न्त्छमेकी प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रन्त्तकुल असर नहुने गरी लगाउनु पने (संवैधान्त्नक व्यवस्था) 
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▪ कर नलाग् न:े कूटनीन्त्तक न्त्नयोग, कूटनीन्त्तज्ञ, वैदेन्त्शक ऋण वा सहायताबाट सञ्चान्त्लत 

पररयोजनाबाट हुने पैठारी, सामुन्त्हक वा संयुक्त आवासको न्त्बक्री नभएको स्टक, सामुन्त्हक 

आवासको सावाजन्त्नक उपयोगको क्षेर । 

▪ सेवा शुल्क असुली काया आफ्नै वा व्यवस्थापन करार वा सावाजन्त्नक न्त्नजी साझेदारीबाट गना 

सक् ने । 

 

३.२ आन्त्तररक आय पररिालनको वतामान अवस्था  
 

गाउाँपान्त्लकालाई प्राप् त काननुी अन्त्धकारको आधारमा सम्भाव्य आय न्त्शषाकहरूको पररिालन अवस्थाको 

न्त्बश् लषेण गररएको छ । यसले गाउाँपान्त्लकामा सम्भावना भएका आय न्त्शषाकहरूको संभाव्यता, संकलनको 

अवस्था तथा दरको न्त्नधाारणको अवस्थालाई देखाउाँछ ।  

तालिका 9: गाउाँपालिकाको आन्तररक आय पररचािनको वतयमान अवथिा 
क्र. स. आयका न्त्शषाक सम्भावना दर न्त्नधाारण सकंलन 

क. करतफा  

१.  भून्त्म कर (मालपोत) छ छ छ 

२.  सम्पन्त्त्त कर छ छ छ 

३.  सवारी कर (टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, इररक्सा) छ छ छ 

४.  घर जग्गा बहाल कर छ छ छ 

५.  व्यवसाय कर छ छ छ 

६.  जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्त्तु कर छ छ छैन 

७.  न्त्वज्ञापन कर छैन छैन छैन 

८.  मनोरञ् जन कर छैन छैन छैन 

ख. गरै कर तफा  

९.  स्लेट, ढुङ्गा, न्त्गट्टी, वालवुा एवम् माटोजन्त्य 

वस्तुको न्त्वक्री 

छ छ छ 

१०.  काठ, दाउरा, जाराजरुी, दहत्तर, बहत्तर न्त्बक्री छ छ छ 

११.  नक्सापास दस्तुर छ छ छ 

१२.  व्यन्त्क्तगत घटना दताा शुल्क छ छ छ 

१३.  बहाल न्त्वटौरी शुल्क छ छ छैन 
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१४.  पार्का ङ्ग शुल्क छैन छैन छैन 

१५.  सरकारी सम्पन्त्त्तको बहालबाट आय छैन छैन छैन 

१६.  अस्पताल संिालन छैन छैन छैन 

१७.  फोहरमैला व्यवस्थापन शुल्क छैन छैन छैन 

१८.  स्थानीय खानेपानी महसुल छ छ छैन 

१९.  स्थानीय न्त्वद्युत्महसुल छ छ छैन 

२०.  केवलकार, टेक्रकङ्ग, कायाक्रकङ्ग, वन्त्जीजम्प, न्त्जप 

फ्लायर, प्याराग्लाइन्त्डङ्ग आक्रद मनोरंजन तथा 

साहसी खेलकुद सम्वन्त्धी सवेा तथा व्यवसायमा 

सेवाशुल्क 

छैन छैन छैन 

२१.  न्त्नमााण, संिालन र व्यवस्थापन गरेका स्थानीय 

पूवााधार तथा सेवामा सेवा शुल्क (खानेपानी, 

न्त्वजुली, धारा, अन्त्तन्त्थ गृह, धमाशाला, 

पुस्तकालय, सभागृह, ढल न्त्नकास, सडक वन्त्त्त, 

शौिालय, पाका , पौडी पोखरी, ब्ययमशाला, 

पयाटक्रकय स्थल, हाटवजार, पशु वधशाला, 

शवदाह गृह, धोन्त्वघाट, सडक, बसपाका , पुल 

आक्रद) 

छ छ छैन 

२२.  दताा, अनुमन्त्त तथा नवीकरण दस्तुर (एफएम 

रेन्त्डयो संिालन, घ वगाको न्त्नमााण इजाजतपर, 

न्त्वद्यालय स्थापना, स्थानीय स्तरका ब्यापाररक 

फमा) 

छ छ छैन 

२३.  ढुङ्गा, न्त्गट्टी, वालुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, 

स्लेटजस्ता वस्तुको सभके्षण, उत्खनन् तथा उपयोग 

शुल्क 

छ छ छैन 

२४.  वडामाफा त् गररने न्त्सफाररश तथा प्रमान्त्णत दस्तुर छ छ छ 

२५.  दण्ड जररवाना छ छ छ 

श्रोतः स्थलगत सबेक्षण,२०७८ 
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३.३ आन्त्तररक स्रोततफा का राजस्व सकंलनको प्रमखु क्षरे र सम्भावना न्त्बश् लषेण  
 

३.३.१ स्थानीय कर राजस्व  

 

क. एक्रककृत सम्पन्त्त्त कर 

 

हालको अवस्थाः 

यस गाउाँपान्त्लकाले हाल सम्म वतामान कानुनी प्रावधान अनुरुपको सम्पन्त्त्त कर पुणा रुपमा लागु गना सकेको 

छैन। न्त्वगतको आ.व. २०७५/७६ देन्त्ख सम्पन्त्त्त कर/एकीकृत सम्पन्त्त्तकर लाग ुगने उद्देश्य अनुरुप सम्पन्त्त्त कर 

सम्बन्त्न्त्ध तान्त्लम कायाक्रम संिालन गनुाका साथै आवश्यक सफ्टवेयर जडान गररएको भएतापन्त्न सम्पन्त्त्त कर 

गाऊाँ पान्त्लकाले मालपोत(भुन्त्म कर) को न्त्शषाकवाट संकलन गदै आएको छ। आर्थाक ऐनको अनसुिीमा 

भुन्त्मकर (मालपोत)लाई मालपोत दस्तुर भनेर भुन्त्मकर (उद्योग क्षेर) र भुन्त्मकर (खेत पाखोलाई अब्बल, 

दोयम, न्त्सम िाहर) मा वगीकरण गरी कर उठाउने गररएको भएतापन्त्न अनुसनु्त्ि २ मा सो अनुसार बर्गाकरण 

गररएको छैन। तर दर न्त्नधाारण गदाा भुन्त्मकर (उद्योग क्षेर) खेत र वाररमा मार वर्गाकरण गररएको छ। साथ ै

वनावटका आधारमा घरको पन्त्न वर्गाकरण गररएको छ। यसमा फे्रम स्रक्िर, ढुङ्गा र न्त्समेण्ट, ढुङ्गा र माटो, 

लोड वायररङ, काठको घर र अन्त्य गरर वर्गाकरण गररएको छ। गत आ.व. २०७७/७८ मा यस न्त्शषाकमा 

एक्रककृत संपन्त्त्त कर अन्त्तगात रु.४,९९,५४१ संकलन भएको देन्त्खन्त्छ।  

आगान्त्म आ.व. २०७८/७९ मा यस न्त्शषाकमा रू. १२,०६,०००।- उठ् ने अनुमान गररएको छ। सोही 

आ.व.देन्त्ख लाग ुहुने गरर एकीकृत सम्पन्त्त्तकरको प्रावधानमा पररमाजान गररए संग ैकेही अन्त्यौलताका कारण 

यो करलाई छुटै्ट लाग ुगना केन्त्ह असहज भएको छ। 

सभंाव्यताः 

गाउाँपान्त्लकाको वस्तुन्त्स्थन्त्त न्त्ववरण अनुसार यहााँ कुल ६४३२ घरधरुी रहकेा छन ् । न्त्वद्यमान काननूी 

व्यवस्था अनुसार घर र घरल ेििेको जग्गा र अन्त्धकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मार सम्पन्त्त्त कर 

लाग् ने व्यवस्था रहकेो हुाँदा कुल ६४३२ घरधुरीलाईनै कुल सम्पन्त्त्त करदाता संख्या कायम गररएको छ । तसथा 

गाउाँपान्त्लका प्रोफाइल २०७८ मा उल्लेख भए वमोन्त्जम कुल घरधरुीका स्वान्त्मत्वमा भएका घरहरुलाई कन्त्च्च 

र पिी गरर ५ समूहमा न्त्वभाजन गरीएको छ।  यी ५ क्रकन्त्समका घरधुरीलाई एक्रककृत सम् पती करको दायरामा 

राख् न सक् ने हो भने यसवाट क्रमशः रु. ४६९७००० उठ् न ेदेन्त्खन्त्छ।  

सधुारका पक्षहरूः  

सम्पन्त्त्त कर कायाान्त्वयनका लान्त्ग गाउाँपान्त्लकाले गनुापने न्त्वषयहरू न्त्नम् नअनुसार रहकेो देन्त्खन्त्छ: 
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− िालु आ.व.को आर्थाक ऐनमा घरको वर्गाकरण पुन्त्जगत रुपमा नभएर घरको तलाको रुपमा मार 

रहकेाले आगान्त्म बषामा त्यसलाई सच्चाएर अगान्त्ड बढनु पने देन्त्खन्त्छ।  

− घर करको रुपमा न्त्लइएको सम्पन्त्त्त करलाई सम्पन्त्त्त कर नै उल्लेख गरी प्रगन्त्तन्त्शल करको दर 

न्त्नधाारण गरर समावेश गने । 

− सम्पन्त्त्त कर सम्बन्त्धी पदान्त्धकारी तथा कमािारीहरूका लान्त्ग तान्त्लम संिालन गने । 

− सम्पन्त्त्त कर सम्बन्त्धी आम जनताहरूलाई सञ् िारका न्त्बन्त्भन्त् न माध्यमबाट सून्त्ित गने। 

− सम्पन्त्त्त कर सम्बन्त्धी सफ्टवेयर सब ैवडाहरूका कम्प्युटरमा राखेर त्यसै न्त्शषाक अनुसार रकम संकलन 

गने। 

− सम्पन्त्त्त करलाई घर करको न्त्शषाकमा नरान्त्ख सम्पन्त्त्त करको न्त्शषाकमा राख्नुपने । 

ख मालपोत (भनू्त्म कर) 

हालको अवस्था  

गाउाँपान्त्लकाको आ.व.२०७७ को आर्थाक ऐनको अनुसिुी २, दफा (३) बमोन्त्जम भुन्त्म कर/घर जग्गा कर 

लगाइने र असुल उपर गररनछे भनी उल्लेख गररएको छ । तर कर सकंलन गदाा मालपोत (भून्त्म कर) पन्त्न 

सम्पन्त्त्त करकै न्त्शषाक अन्त्तरगत मालपोत करलाई मालपोत दस्तुर न्त्शषाक क्रदएर बारी र खेतलाई परम्परागत 

न्त्वन्त्ध अनुसार अब्बल, दोयम, सीम र िाहार गरी िार/िार समूहमा जग्गाको वगीकरण गररएको छ। जस 

अनुसार अब्बल खेतको प्रन्त्त रोपनी रु. १० र प्रती रोपनी बारीको रु. ७, दोयम खेतको प्रन्त्त रोपनी रु. ७ र 

प्रती रोपनी बारीको रु. ५, न्त्सम खेतको प्रन्त्त रोपनी रु. ५ र प्रती रोपनी बारीको रु. ३, िाहर खेतको खेतको 

प्रन्त्त रोपनी रु. ३ र प्रती रोपनी बारीको रु. १ कायम गररएको छ । यसै गरी भून्त्मकर (उद्योग क्षेर) खेतको 

रु. १० र प्रती रोपनी बारीको रु. ३ तोकेको छ भने भून्त्म कर (अब्बल) बाँझो राखेमा प्रन्त्त रोपनी खेतको रु.  

१० र प्रती रोपनी बारीको रु. ३ सम्म भून्त्म कर न्त्नधाआरण गरेको छ ।  तर एक्रककृत संपन्त्त्त करकै न्त्शषाक 

अन्त्तरगत कर ऊठेको छ। त्यसैले एक्रककृत संपन्त्त्त कर आ. व. २०७६/७७ मा रु. ४,९९,००० सकंलन भएको 

देन्त्खन्त्छ । 

 

सभंावना 

गाउाँपान्त्लकाको कुल क्षेरफल १५३.०६ बगा क्रक. न्त्म. (३००८६२.७ रोपनी) रहकेो छ । जसको लगभग ४३% 

भूमी खेन्त्तयोग्य रहकेो छ । यस न्त्हसाबल ेगााँउपान्त्लकामा कररब १२६३६२.३ रोपनी खेन्त्तयोग्य कृन्त्ष जन्त्मन 

रहकेो अनुमान छ जसमा खेतको क्षेरफल ६०% र बारीको क्षेरफल ४०% रहकेो अनुमान गररन्त्छ । 

गााँउपान्त्लकाले तोकेको मालपोत दर अनसुार जग्गाको कृन्त्ष भून्त्मको न्त्वभाजन गदाा आगान्त्म आ.व. 

२०७८/७९ मा रु. ७,०५,५२२ संकलन गना सक् ने संभाना रहकेो छ । तर हाल कायम गररएको दरलाई 

पररमाजान गरी  प्रन्त्त रोपनी खेतको औसत रु. २५ र प्रन्त्त रोपनी बारीको औसत रु. १५ कायम गदाा भून्त्म 

करबाट रु. २६५३६०८ संकलन गना सक् ने संभावना रहकेो देन्त्खन्त्छ ।  
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सधुारका पक्षहरूः 

यस सम्बन्त्धमा सुधारका पक्षहरू देहायअनसुार छन्ः 

➢ मालपोत कायाालयसाँग समन्त्वय गरी गाउाँपान्त्लकामा जग्गा धनी र जग्गाको तथ्याङ्क 

अन्त्भलेखीकरण गने । 

➢ मुख्य बजार क्षेर तथा सडक पहुाँि भएका बढी मूल्य जाने क्षेरमा करको दर बढी र बस्ती तथा 

सडकको पहुाँि नभएका क्षेरमा करको दर कम न्त्नधाारण गने । 

➢ मालपोतको दर न्त्नधाारण गदाा प्रगन्त्तशील कर प्रणाली अवलम्बन गने। 

➢ कर उठाऊदा पन्त्न यसै न्त्शषाक अन्त्तगात उठाउने।  

ग. घरजग्गा वहाल कर 

 

हालको अवस्था 

 

गाउाँपान्त्लकाको िाल ूआर्थाक ऐनको दफा ४ तथा अनुसिुी ३ मा गाउाँपान्त्लका क्षेरन्त्भर कुनै व्यन्त्क्त वा संस्थाल े

भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंन्त्शक तवरले बहाल क्रदएकोमा 

सम्भन्त्न्त्धत घरधन्त्नबाट कुल घारबाहल करको १०% घरबहाल कर लगाई असुल उपर गररनेछ भन्त् ने उल्लेख 

गरेको छ । यो गााँउपान्त्लकामा घर बहालमा रहने पररवारको संख्या ११७ रहकेो छ तर घरजग्गा वहाल 

करको दायरामा संपुणा ११७ घर पररवारलाई न ैल्याउन सक्रकएको छैन। यो आर्थाक वषामा यस न्त्शषाकमा रु 

१,४७,२५४.४५  संकलन भएको देन्त्खन्त्छ।  

सभंाव्यता 

 

यस गााँउपान्त्लका न्त्भर व्यवसान्त्यक प्रयोजनको लान्त्ग ठूला भवनहरु भने छैनन । आवसीय प्रयोजनको लान्त्ग 

बनेका घरहरुमा न ैव्यापाररक गन्त्तन्त्वन्त्धहरु भएको देन्त्खन्त्छ । यस गाउाँपान्त्लका क्षेरमा न्त्यून घर तथा जग्गा 

मार बहालमा रहकेा छन्। गाउाँपान्त्लकाको प्रोफाइल अनुसार प्रतके वाडामा  कन्त्च्च घरहरु, पक्रि घरहरुको 

लगत संकलन जम्मा ११७ घर पररवारको गररएको भएतापन्त्न यसलाई कन्त्डकडाऊ गना भने सक्रकएको छैन। 

यसप्रकार गाउाँपान्त्लकामा उल्लेन्त्खत ११७ पररबारले भाडा बापत औसत मान्त्सक रु. १०४. ८८ का दरल े

मार घरबहाल कर न्त्तरेको देन्त्खन्त्छ तर उक्त रकम अत्यन्त्तै न्त्युन भएकाले यसमा बृन्त्द्ध गना सक्रकन ेआधार 

प्रसस्त मारामा देन्त्खन्त्छ। बाहाल करलाई प्रभाबकारी बनाउने ह भने पन्त्न रू. २,६९,६६० जन्त्त बाहाल कर 

असुली हुने देन्त्खन्त्छ ।  

 

 सधुारका पक्षहरू 

 

➢ वहालमा भएका घरजग्गाको लगत संकलन गरी व्यवसाय दतााको माध्यमबाट अद्यावन्त्धक गने र 

सम्पन्त्त्त करसंग आवद्ध गने । 
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➢ घर तथा जग्गा धन्त्न र वहालवालाहरू न्त्बिको वहाल सम्झौता अन्त्नवाया गने । 

➢ घरजग्गा वहाल रकम मूल्यांकन गना संरिनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रन्त्त वगाक्रफटका दरले 

वहाल मूल्य न्त्नधाारण गन ेर सो वमोन्त्जम वहाल रकम न्त्नधाारण गरी कर संकलन गने । 

➢ घरजग्गा वहाल कर संकलन कायान्त्वन्त्ध तजुामा गन े। 

 

घ. व्यवसाय कर 

 

हालको अवस्था 

 

गाउाँपान्त्लकाले आर्थाक ऐनको दफा ५ मा व्यापार, व्यवसाय र सेवामा पूाँजीगत लगानी र आर्थाक कारोबारका 

आधारमा व्यवसाय कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ । अनुसुिी ४ मा न्त्बन्त्भन्त् न व्यवसायमा लाग् ने व्यवसाय 

कर सम्बन्त्धी व्यवस्था गरेको छ । गााँउपान्त्लकाले १६ बटा न्त्वभीन्त् न समुह अन्त्तगात १०९ वटा न्त्शषाकमा 

ब्यबसायकरलाई बर्गाकरण गरेको छ। जसलाई व्यवसायको पुाँजी लागतका आधारमा करको दायरा न्त्नधाारण 

गररएको छ । यस गााँउपान्त्लकाले आर्थाक वषा २०७७/७८ मा कृन्त्ष तथा पशुजन्त्य बस्तुको ब्यबसान्त्यक 

कारोवारमा लाग् ने कर न्त्शषाकमा रहरे रु. ५५, ००० आय संकलन गन ेअनुमान गररएको भएता पन्त्न यस 

अन्त्तगात कुनै पन्त्न रकम ऊठेन भने अन्त्य कर अन्त्तगात ४०,८९,६६२.४० रकम असुल गरेको देन्त्खन्त्छ।   

 

सभंावना 

 

गााँउपान्त्लकाका जनप्रन्त्तन्त्नन्त्धहरु र कमािारीहरुसंगको छलफल अनुसार यस गााँउपान्त्लकामा ठूला स्तरका 

उद्योगहरु नभएतापन्त्न स-साना स्तरका व्यवसायहरु संिालमा रहकेा छन ्। न्त्िया खाजा घर, रेिुरेन्त्ट, खाद्य 

पसल, कस्मेरटक पसल, न्त्नमााण सामाग्री पसल, औषधी पसल, लत्ता कपडा पसल, जुत्ता िप्पल पसल, मास ु

पसल, ममात संभार सेवा (मोटरसाईकल, टीन्त्भ, रेन्त्डयो, मोवाईल) आक्रद व्यवसान्त्यक इकाईहरु रहकेा छन् । त्यस 

बाहके केही लघु तथा घरेलु स्तरमा कुटानी न्त्पसानी न्त्मल समेत रहकेा छन । आर्थाक सवेक्षण २०१८ का 

अनुसार गााँपान्त्लकामा ५३३ वटा न्त्वन्त्भन्त् न प्रकारका व्यवसायहरु दताा भै सिंालनमा रहकेो देन्त्खन्त्छ । जसमा 

थोक तथा खुरा व्यापारको संख्या न ै२५१ छ भन ेहाल यो संख्या न्त्नक् कै बढेको देन्त्खन्त्छ । गााँउपान्त्लकासाँग 

भएको छलफल र आन्त्थक सवेक्षणको उपलब्ध व्यवसायको संख्यालाई लेखाजोखा गरी गाउाँपान्त्लकाको 

आर्थाक ऐन अनुसारको दररेट हदेाा व्यवसायीको कर न्त्तन ेसामथ्या अनुसार व्यवसाय करको सम्भाव्यता न्त्नम् न 

अनुसार आाँकलन गररएको छः 

तालिका 10: व्यवसाय करको अनुमातनत प्रक्षेपण 
क्र. सं. करदाता * सखं्या * औसत करको दर (रु.) सभंान्त्वत आय (रु.) 

१ लघ ुतथा घरेल ुउद्योगहरु ५८ ५००० २९०००० 

२  स-साना होटल रेष् टुरेन्त्ट तथा खाजा घर ६७ १५०० १००५०० 



तामाकोशी गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुधार कायायोजना, २०७८ (अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवेदन) 

नेपाल डेभलपमेन्त्ट कन्त्सल्टेन्त्सी         पेज| 26  

 

 

३ कृन्त्ष, वन तथा मत्स्यसंग सम्बन्त्न्त्धत 

व्यवसाय 
६३ १५०० ९४५०० 

४ ममात संभार सेवा (मोटरसाईकल, टीन्त्भ, 

रेन्त्डयो, मोवाईल) 
२२ १५०० ३३००० 

५ संस्थागत स्कुल २ १०००० २०००० 

६ नीन्त्ज न्त्क्लन्त्नक तथा फामेसी २१ ३००० ६३००० 

७ न्त्नमााण ४९ ५००० २४५००० 

८ साना तथा खुरा व्यापार  २५१ १००० २५१००० 

 कुि ५३३   १०९७००० 

स्रोतः आर्थाक सवेक्षण, २०१८ 

गाउाँपान्त्लकामा दताा भएका व्यवसायहरुको न्त्ववरणका आधारमा व्यवसायको संख्या उद्योग ,व्यापार र 

ब्यबसान्त्यक कायामा आबद्ध जनसंख्या ६४५ र २७३ गरर जम्मा ९१८ अनुमान गररएको छ। तर सम्पुणा 

ब्यबसान्त्यक ब्यन्त्क्तहरुलाई यसमा समान्त्हत गना सक् ने हो भन े यसवाट मारै पान्त्लकाले ४,४५४.९६ को 

बार्षाक औषतलाई बृन्त्द्ध गना सक्तछ।  तर पन्त्न सो अनसुार कर सकंलन गना सक्रकएको छैन। यक्रद व्यवसाय कर 

लाई प्रभाकारी बनाउन ेहो भने यसबाट रु. १०९७००० उठ् ने आकलन गररएको छ। 

 

सधुारका पक्षहरू 

 

गाउाँपान्त्लकाको व्यवसाय कर संकलनमा सुधार ल्याउनका लान्त्ग न्त्नम् न कायाहरू गना आवश्यक देन्त्खन्त्छ: 

➢ गाउाँपान्त्लकामा संिान्त्लत व्यवसायहरूको करको दर वस्तपुरक बनाई आर्थाक ऐनमा उल्लेख गने । 

➢ सबै व्यवसायीलाई व्यवसाय दतााको आह्वान गने तथा ब्यवसाय दतााका लान्त्ग घमु्ती न्त्शन्त्वरलाई 

हरेक वषा न्त्नरन्त्तरता क्रदने । 

➢ एकै प्रकारको व्यवसायलाई व्यवसायमा भएको लगानी तथा कारोवारको आधारमा ठूला, मझौला 

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

➢ कर न्त्शक्षा कायाक्रम संिालन गने । 

➢ व्यवसाय कर प्रशासनमा पुरस्कार र दण्ड दवुैको व्यवस्था गने। 

➢ कर भुक्तानी प्रणालीलाई बैंक माताफ र अनलाईन गने । 

ङ. न्त्वज्ञापन कर/मनोरञ् जन कर 

हालको अवस्था 

यस गाउाँपान्त्लकाको आर्थाक ऐनमा न्त्वज्ञापन कर/मनोरञ् जन कर सम्बन्त्धी व्यवस्था संगै करको दर समेत 

उल्लेख गररएको छ । न्त्वद्यमान काननुी व्यवस्था अनसुार गाउाँपान्त्लकाले आफ्नो क्षेरका सडक, िोक, 
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सावाजन्त्नक स्थलमा न्त्वज्ञापन, प्रिार-प्रसार आक्रदका लान्त्ग राख् न क्रदन ेसाइन बोडा, ग्लो बोडा स्टल आक्रदमा 

न्त्वज्ञापन कर लगाउन सक् नेछ। साथ ैमनोरञ् जन कर पन्त्न सघंीय काननु अनुसार यो प्रदेश सरकारसंग बााँडफााँड 

हुने कर हो । न्त्वज्ञापन कर/मनोरञ् जन कर को दर न्त्नधाारण तथा संकलन गाउाँपान्त्लकाले गरी संकन्त्लत 

रकममध्ये ४० प्रन्त्तशत प्रदेश सरकारलाई क्रदनु पदाछ । पयाटकीय सम्भावना, अन्त्य मनोरञ् जनको सुन्त्बधा 

ऊपलब्ध गना सक् ने संभावना रहतेा पन्त्न न्त्वज्ञापन सामग्री साथै मनोरञ् जनको सुन्त्बधा उपलब्ध नभएकाल े

आगामी वषाका लान्त्ग कुनै अनुमान गररएको छैन।  

सभंावनाः  

गाउाँपान्त्लका क्षेरमा हुन ेन्त्वज्ञापन/ मनोरञ् जन को सुन्त्बधा सामाग्री सम्बन्त्धी आवश्यक तथ्यांक नभएकाल े

यस न्त्शषाक अन्त्तगात कुनै रकम पान्त्लकाले प्राप् त गरेको छैन।  

सधुारका पक्षहरूः  

− न्त्वज्ञापन/ मनोरञ् जन सामग्री तथा प्रयोग हुन सक् ने स्थानहरूको यथाथा तथ्याङ्क सकंलन गने । 

− संकन्त्लत न्त्ववरण अनुसार न्त्वज्ञापन/ मनोरञ् जन करको दर न्त्नधाारण गने । 

− न्त्यूनतम संकलन हुन सक् ने रकम यक्रकन गरी कर न्त्नधाारण गने । 

३.३.२ गरै कर राजस्व  

क) न्त्बक्रीबाट प्राप् त रकम (ढंुगा, न्त्गट्टी, बालवुा तथा माटोजन्त्य वस्त ुन्त्बक्री) 

हालको अवस्था: 

स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७५ को दफा ६२ क थप गरी गाउाँपान्त्लका तथा गाउाँपान्त्लकाले आफ्नो 

क्षेरन्त्भर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारन्त्म्भक वातावरणीय परीक्षणबाट तोक्रकएको पररमाणमा 

स्लेट, ढंुगा, न्त्गट्टी, बालुवा एवम् माटोजन्त्य वस्तु न्त्बक्री गना सक् न ेप्रावधान राखकेो छ । स्थानीय सरकार 

संिालन ऐन, २०७४ मा भएको यस संशोधनसाँगै संघीय कानूनमा स्रोत बााँडफााँडको अको स्पि कानुनी 

व्यवस्था नभएसम्म यस शीषाकको राजस्व गाउाँपान्त्लकाको एकल अन्त्धकार क्षेरन्त्भर पने देन्त्खन्त्छ। सान्त्वकमा 

प्रारन्त्म्भक वातावरणीय परीक्षणको मार व्यवस्था भएकोमा यस संशोधनसाँगै वातावरणीय प्रभाव 

मूल्यांकनको समेत व्यवस्था भएको छ र आवश्यकता अनुसार यी दईु अध्ययनको न्त्सफाररशका आधारमा 

स्थानीय तहले ढंुगा, न्त्गट्टी, बालुवा, माटो वा स्लेट न्त्बक्री गना सक् ने कानुनी व्यवस्था रहकेो छ ।  

तसथा गाउाँपान्त्लका स्वयंले न्त्बक्री दर न्त्नधाारण गरर न्त्बक्री गना सक् ने प्रावधान भएपन्त्न हालसम्म यो प्रावधान 

लाग ुभएको छैन । गत आर्थाक ऐनमा प्रदेश काननु अनुशार दहत्तर, बहत्तर आक्रदको सकंलन तथा न्त्बक्री गरी 
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न्त्बक्री शुल्क लगाइने र असूल उपर गने व्यवस्था गररएको छ। गाउाँपान्त्लकाले न्त्बन्त्भन्त् न सम्भाव्य स्थानहरुको 

प्रारन्त्म्भक वातावरन्त्णय पररक्षण (IEE) गरर उत्खनन गना सक्रकने प्राबधान राखेको छ। यसमा गााँउपान्त्लकाल े

दहत्तर बहत्तर न्त्शषाकवाट २०७७/७८ मा जम्मा रु. २ करोड ३६ लाख ११ हजार ३५९९ संकलन गररएको 

छ भने अन्त्य सेवा शुल्क तथा न्त्बक्रक्र (ढुङ्गा,न्त्गरट्ट, बालुवा न्त्बक्रक्र) वाट यो आर्थाक वषामा रु. ६९,१७,०००।– 

उठेको छ।  

 

सम्भावना 

गााँउपान्त्लका न्त्भर रहकेा खोला तथा नक्रदमा वालुवाको मुख्य स्रोत रहकेो र गााँउपान्त्लकाले सोही वमोन्त्जम 

तामाकोशी नक्रदबाट ढंुगा, न्त्गट्टी, बालुवा न्त्वक्री गरररहकेो छ । तर िालु आर्थाक वषामा भने कोन्त्भड-१९ का 

कारण आम्दानी घटन सकन ेदेन्त्खन्त्छ । आगामी वषाका लान्त्ग गाउाँपान्त्लका क्षेरन्त्भर रहकेो तामाकोशी नक्रद र 

अन्त्य क्षेरहरुमा वातावरणीय पररक्षण गरी ठेक् का लगाउन सकेमा यस न्त्शषाकबाट थप आय वृन्त्द्ध हुनगई कररब 

रु. १०१३४००० जन्त्त वार्षाक आय संकलन हुने देन्त्खन्त्छ। 

 सधुारका पक्षहरू 

➢ वातावरणीय अध्ययन प्रन्त्तवेदनले न्त्सफाररश गरेका मापदण्डन्त्भर रहरे उत्खनन्त्तथा न्त्बक्री कायाका 

लान्त्ग गराउन ठेक् का आव्हन गने। 

➢ संकलन कायाको न्त्नयन्त्मत रुपमा अनुगमन गरी अध्ययन प्रन्त्तवेदनले न्त्सफाररश गरेको मापदण्डन्त्भर 

मार रहरे उत्खनन्त्हुने काया सनु्त्नन्त्श्चत गने। 

➢ ठेक् का नलाग् न ेअवस्था भएमा गाउाँपान्त्लका स्वयंले अमानतबाट संकलन गना सक् ने व्यवस्थाका बारेमा 

आवश्यक प्रावधान सन्त्हत न्त्नणाय गने। प्रारन्त्म्भक वातावरणीय परीक्षण गरी ठेक् का नलागुञे्जलका 

लान्त्ग गाउाँपान्त्लका स्वयम्ले अमानत माफा रकम संकलन गने। 

➢ गाउाँपान्त्लकाले आर्थाक ऐनमा न्त्नयम न्त्वपररत गने ठेकदारलाई कारबाही गने र ठूलो पररमाणमा 

दण्ड जररवाना गना सक्रकने प्रावधान समावेश गने। 

ख) बहाल न्त्बटौरी शलु्क 

हालको अवस्थाः 

गाउाँपान्त्लकाले आफूले रेखदेख वा सञ् िालन गरेको हाटवजार र सरकारी जग्गामा वनकेा संरिनाको उपयोग 

गरेवापत बहाल न्त्वटौरी शुल्क लगाउन पाउने काननुी व्यवस्था छ । यस गाउाँपान्त्लका क्षेरमा बहाल न्त्बटौरी 

शुल्क उठाउने गररएको छैन । यस सम्बन्त्धी व्यवस्था आर्थाक ऐनको दफा १० को अनुसूिी (९) मा भए 

बमोन्त्जम असुल उपर गररनछे भनी स्पि रुपमा उल्लेख गररएको छ ।  

सभंावनाः 
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गाउाँपान्त्लकाले आवश्यक पहल गरेको खण्डमा यस न्त्शषाक अन्त्तगात जफे एररयाका लान्त्ग रु. ५०० र अन्त्य 

आसपासका क्षेरका लान्त्ग रु. ३०० तोक्रकय पन्त्न यस न्त्शषाकवाट वाट कुनै रकम संकलन गना सक्रकएको छैन 

तर आगान्त्म आ.ब. मा यसलाई आफ्नै न्त्शषाकमा राखेर यसवाट कररब रु. १००००० जन्त्त संकलन हुने 

अनुमान गररएको छ। 

ग) घर नक्सा पास दस्तरु  

हालको अवस्थाः  

पान्त्लकाको आर्थाक ऐन २०७७ को दफा १३ मा स्थानीय पूवााधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा 

सेवाग्राहीबाट अनुसूिी १३ मा तोकएको दर अनुसार सवेा शुल्क तथा दस्तरु सकंलन गने व्यवस्था गरेको छ 

। नक्सा पास गनुापछा भन्त् ने भावनाको न्त्बकास भएता पन्त्न यस न्त्शषाकमा यो आर्थाक बषामा जम्मा रु. १७,६७४ 

मार रकम संकलन भएको छ। जबक्रक यस न्त्शषाकवाट ऊठ्ने रकमको अनुमान भन ेरु. १० लाख रहकेो न्त्थयो। 

तर आगान्त्म बषावाट नक्सा पास गदाा हुने न्त्बन्त्भन्त् न सरकारर सुन्त्बधा प्राप् त गराउन सक्रकने आधार न्त्नमााण 

गराई यसवाट राजस्व उठाउन सक्रकन्त्छ। आगान्त्म आ.ब. मा यस न्त्शषाक वाट रु. १०९३३० उठ् ने प्रक्षेपण 

गररएको छ। तर संपुणा लगत ऊठाउन सक्दा तलको तान्त्लका अनुसार राजस्व ऊठाउन सक्रकने छ।  

सम्भावनाः  

नयााँ न्त्नमााण हुने सब ैघरहरूको न्त्वद्यमान काननुी व्यवस्थाअनुसार नक्सापास र पन्त्हल्यै न्त्नमााण भइसकेका 

घरहरूको हकमा आर्थाक ऐनमा व्यवस्था गरी अन्त्भलेखीकरण गनुा आवश्यक हुन जान्त्छ । गाउाँपान्त्लका संगको 

छलफलका क्रममा प्राप् त तथ्यांक अनुशार आगामी आ.व.मा नयााँ घरहरुल ेनक्सापास इजाजत न्त्लन ेर कररब 

१०२४ वटा घरहरु अन्त्भलेन्त्खकरणमा आउने अनुमान गररएको छ । यसैलाई आधार बनाऊदा पन्त्न दस्तुर 

संकलनको अनुमान तल तान्त्लकामा क्रदए अनुसारको संभावना देन्त्खन्त्छ। 

तालिका 11: नक्सापास दथतुर वाट राजथव उठ्न सक् ने अिथिा 

घरको प्रकारको क्रकन्त्सम संख्या ब. क्रफ. (अनुमान्त्नत) दर (रु.प्रन्त्त व.क्रफ.) राजस्व रकम 

आर.सी.सी. घर १४७ १६०० २०० २३५२०० 

ढंुगा र न्त्समेन्त्ट ४९८७ ५०० १५० २४९३५०० 

ढंुगा र माटो ११९८ ३५० १०० ४१९३०० 

लोड वाइररंग ६३ २५० २० १५७५० 

काठको खमम्बा/काठको 

घर 
२० २५० १० ५००० 

अन्त्य १७ २५० १० ४२५० 

जम्मा ६४३२     ३१७३००० 

स्रोतः तामाकोशी गाउाँपान्त्लका पाश् वान्त्िर, २०७७ 
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सधुारका पक्षहरूः 

घर अन्त्भलेखीकरण तथा नक्सापास प्रक्रक्रयाले भवन न्त्नमााण प्रक्रक्रयालाई न्त्नयमन समेत गने भएकोले यसलाई 

प्रभावकारी वनाउने तफा  पहल गना जरुरी देन्त्खन्त्छ । 

➢ घर अन्त्भलेखीकरणका लान्त्ग मालपोत संकलन कायासाँग आवद्ध गरी वार्षाक रुपमा अन्त्भयान 

सञ् िालन गने। 

➢ मापदण्ड तथा कायान्त्वन्त्ध अनसुार नक्सापास प्रावधान लाग ुगने । 

➢ घरको तल्ला, बनोट तथा क्रकन्त्समका आधारमा दस्तुरको दर न्त्नधाारण गरर समयानकुुल पररमाजान 

गदै जाने। 

➢ नक्सापासको लान्त्ग मापदण्ड तथा कायान्त्वन्त्धहरू अनुसार भवन न्त्नमााण भए नभएको न्त्नरन्त्तर 

अनुगमन गने । 

घ) न्त्सफाररस दस्तरु (दताा तथा अनमुन्त्त दस्तरु) 

हालको अवस्था 

स्थानीय तहले न्त्बन्त्भन्त् न क्रकन्त्समका न्त्सफाररस दस्तुर न्त्लन ेगरेको छ। सोन्त्ह मुतान्त्वक यो पान्त्लकाले पन्त्न यस 

अन्त्तगातका न्त्बन्त्भन्त् न न्त्शषाक अन्त्तगात रन्त्ह शुल्क ऊठाउने गरेको छ। आर्थाक ऐनको दफा १३ मा गाउाँपान्त्लकाले 

न्त्नमााण, सञ् िालन वा व्यवस्थापन गरेको अनुसूिी १२ मा इजाजत सेवा सम्बन्त्धी व्यवस्था गरेको छ। आ.व. 

२०७६/७७ मा यस न्त्शषाकमा रु २,००,००० उठ् ने अनुमान गरेको भएता पन्त्न यसवाट रु. ३,२३,७५३ 

संकलन भएको छ भने आगान्त्म आ.व. मा १०% ले बृन्त्द्ध हुदा पन्त्न रु ३,५६,१२८ संकलन हुने छ। तर 

अथाशान्त्िय गन्त्णतको सहायतावाट प्रक्षेपण गदाा आगान्त्म आ.ब. मा यस न्त्शषाकवाट रु. २,१२,००० मार 

उठ् ने आाँकलन गररएको छ।  

सम्भावना: गाउाँपान्त्लका क्षरेमा संिालनमा रहकेा स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमा, घ वगाको न्त्नमााण 

इजाजत पर, सहकारी, न्त्वद्यालय आक्रद अनुमन्त्त प्रमाणपर क्रदई न्त्नयन्त्मत गनुापने तथा नयााँ संिालनमा आउन 

िाहनेलाई इजाजत क्रदन सक्रकने कानुनी व्यवस्था छ। आगान्त्म आ.व. मा यस न्त्शषाकवाट रू. ६७,०००।- मार 

उठ् ने अनुमान गररएको छ। यसमा क्रमश आम्दान्त्नमा घटदै गएको देन्त्खन्त्छ क्रकनक्रक यस न्त्शषाकवाट अन्त्हल े

सम्म कुल रुपमा रकम उठ् ने गरेको न्त्थयो भने आगान्त्म क्रदन देन्त्ख अन्त्य न्त्शषाक वाट पन्त्न रकम उठ् ने हुनाल े

यस्तो हुनेछ।  

सधुारका पक्षहरूः 

➢ दताा तथा अनुमतीका लागी छुटै्ट कायान्त्वन्त्ध तजुामा गने । 
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➢ आर्थाक ऐनमा दताा तथा अनमुन्त्त दस्तुरको दर न्त्नधाारण गने । 

➢ नयााँ व्यवसाय वा कारोवार सञ् िालन गनुापूवा दताा तथा अनुमन्त्त प्रमाणपर अन्त्नवाया गने । 

➢ अनुमन्त्त नन्त्लई सिंालनमा रहकेा व्यवसायलाई न्त्नयन्त्मत गना दण्ड जररवानाको व्यवस्था गने । 

ङ) सवेा शलु्क दस्तरु: 

हालको अवस्थाः  

गाउाँपान्त्लकाले न्त्बन्त्भन्त् न क्रकन्त्समका न्त्सफाररश तथा प्रमान्त्णत दस्तुरको दर आर्थाक ऐन मा दफा १३ माफा त ्

न्त्नधाारण गरी कायापान्त्लकाको कायाालय तथा वडा बाट संकलन गररआएको छ । आर्थाक ऐनल ेसेवा शुल्क 

शीषाकमा न्त्बन्त्भन्त् न शीषाकमा न्त्बन्त्भन्त् न क्रकन्त्समका शुल्क तथा दस्तुरको दर न्त्नधाारण गरेको छ । यसमा न्त्बशेष 

गरर ब्यन्त्क्तगत घटना दताा, नाता प्रमान्त्णत, र अन्त्य गरर बर्गाकरण गदाा यसवाट आर्थाक बषा २०७६/७७ मा 

रु. ५३२१५, ४५,०९० र ९,०३,९३२ गरर जम्मा रू. १०,०२,२३७ ऊठेको छ। यसैलाई आधार बनाई 

आगान्त्म आ.ब. मा १०% ले मार बृन्त्द्ध भयो भने पन्त्न रु. ११,०२,४६० रकम उठाउन सक्रकनेछ।  

सम्भावनाः 

कायाशालाका दौरान गररएको छलफल अनुशार गाउाँपान्त्लकाका ७ वटा वडाहरुल ेऔसत ३०० का दरल े

वार्षाक ३४०० वटा शुल्क लाग् न ेन्त्सफाररश गन ेअनुमान गररएको छ। त्यस्ता न्त्सफाररशहरुबाट औसत रु. 

३२५ का दरले पन्त्न आगान्त्म आ।ब. मा यसवाट जम्मा रु. ११ लाख ०५ हजार संकलन हुने देन्त्खन्त्छ ।  

सधुारका पक्षहरूः 

➢ न्त्बन्त्भन्त् न क्रकन्त्समका न्त्सफाररश तथा दस्तुरहरूको वगीकरण गरी दस्तुरका दर न्त्नधाारण गने । 

➢ न्त्सफाररस तथा दस्तुरहरूको छुट्टाछुटै्ट रेकडा राख्ने ।  

➢ न्त्सफाररश वा प्रमान्त्णत गनुा पूवा दस्तुर न्त्तरे नन्त्तरेको एकीन गने । 

➢ दस्तुर नबुझाएसम्म सम्बन्त्न्त्धत अन्त्धकारील ेन्त्सफाररश वा प्रमान्त्णत नगने । 

➢ वडाबाट संकन्त्लत दस्तुरहरू शीषाकसन्त्हतको न्त्ववरण तयार गने । 

ि) सरकारी सम्पन्त्त्तको बहालबाट प्राप् त आय: 

हालको अवस्थाः  

हाल यस शीषाकमा गाउाँपान्त्लकाले भारी उपकरण सञ् िालन सम्बन्त्धी कायान्त्वन्त्ध–२०७५ बनाई जेन्त्सवी 

भाडामा लगाई आम्दानी गन ेलक्ष्य राखेको छ। यसको न्त्शषाक वाट रकम संकलन देन्त्खदैन। न्त्वद्यमान भौन्त्तक 

स्रोतहरूको प्रयोगको दर रेट आर्थाक ऐनमा तोक्रकएको पन्त्न छैन ।  
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सम्भावनाः 

गाउाँपान्त्लकाको स्वान्त्मत्वमा भएका सम्पन्त्त्तहरूका बहाल पररिालन सम्बन्त्धमा आवश्यक तथ्याङ्कको 

आधारमानभएकाले आगामी आ.व.मा देहायअनुसार आम्दानी गना सक् ने अनुमान गररएको छ: 

तालिका 12: सरकारी थवालमत्तको िहाि र बिक्रीिाट हुने संभाव्य आयको वववरण 

क्र.स. स्वान्त्मत्तको रहकेो सम्पन्त्त अनुमान्त्नत आय (रु) 

१ जेसीन्त्भ (व्याक हो लोडर) भाडा ५००००० 

२ वैठक हल भाडा २५००० 

३ प्रोजेक्टर भाडा १५००० 

४ राजपर, पुस्तक, नक्शा न्त्वक्रक्र १०००० 

५ बोलपर फाराम न्त्बक्री १५०००० 

  जम्मा ७,००,००० 

सधुारका पक्षहरूः 

➢ गाउाँपान्त्लकाको स्वान्त्मत्वमा भएका र बहालमा लगाउन सक्रकने सम्पन्त्त्तहरूको न्त्ववरण यक्रकन गरी 

सब ैसम्पन्त्त्तकोबहाल रकमको दर आर्थाक ऐनमा समावेश गने। 

➢ गाउाँपान्त्लकाको सम्पन्त्त्त बहालमा लगाउने सम्बन्त्धमा कायान्त्वन्त्ध तजुामा गरी कायाान्त्वयमा ल्याउने। 

➢ कायान्त्वन्त्धमा उन्त्ल्लन्त्खत शताहरू पालना भए नभएको आवन्त्धक रुपमा अनुगमन गने । 
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पररच्छेद - िार: आय सकंलनको ससं्थागत क्षमता तथा अवस्था 

 

यस पररच्छेदमा गाउाँपान्त्लकाले राजस्व पररिालनमा गरेका प्रयासहरू तथा आय सकंलनको अवस्थालाई 

छोटकरीमा व्याख्या गररएको छ । यसले गाउाँपान्त्लकाको आय संकलनको लान्त्ग संस्थागत क्षमतामा सुधार 

गना गनुापने कायाहरू पन्त्हिान गना सहयोग पुग् ने छ । 

 

४.१ राजस्व पररिालन सम्बन्त्धी नीन्त्त  
 

गाउाँपान्त्लकाको प्रभावकारी राजस्व पररिालनका लान्त्ग कायापान्त्लका बैठकले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा 

देहायअनुसार राजस्व परामशा सन्त्मन्त्त गठन गरेको छ: 

तालिका 13: राजथव परामशय सलमतत 

क्र.स.ं सन्त्मन्त्तका व्यन्त्क्तहरू (पद) सन्त्मन्त्त (न्त्जम्मेवारी) 

१ उमीला खड्का  संयोजक 

२ होम बहादरु खड्का  सदस्य (वडा नं. ४, अध्यक्ष) 

३ न्त्नसा फुाँ याल सदस्य 

४ सृन्त्ि के. सी.  सदस्य सन्त्िव 

श्रोतः स्थलगत सबेक्षण,२०७८ 

राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तले सन्त्मन्त्तमा छलफल गरी सवासम्मन्त्तले आवश्यकताअनुसार छलफल तथा बैठकहरू 

गरीराजस्वका दररेटहरू तथा राजस्व सम्बन्त्धी नीन्त्तगत न्त्नणायहरू गाउाँसभा समक्ष पेश गने गरेको छ । 

राजस्वसम्बन्त्धी नीन्त्त तथा कानुनको तजुामा गने सम्बन्त्धमा छलफल गरी आ.व. २०७६/७७ मा लाग ूभएका 

राजस्व सम्बन्त्धी नीन्त्त तथा कानुनलाई नै आर्थाक वषा २०७७/७८ मा समेत न्त्नरन्त्तरता क्रदने गरी सवासम्मत 

न्त्नणाय गररएको छ । स्थानीय राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तले राजस्व प्रक्षेपण गरी कायापान्त्लकामा पेश गने 

प्रन्त्तवेदनको ढााँिा अनुसूिी ४ मा संलग्न गररएको छ । गाउाँपान्त्लकाको आ.व. २०७८/७९ को नीन्त्त तथा 

कायाक्रममा राजस्व सम्बन्त्धमा न्त्लइएका नीन्त्त देहायअनसुार रहकेा छन्ः  

• नेपालको संन्त्वधान २०७२ ल ेस्थानीय तहलाई क्रदएको २२ वटा एकल अन्त्धकार क्षेर न्त्भर रही श्रोत 

पररिालनलाई समतामुलक, प्रगन्त्तन्त्शल र न्त्यायपूणा पद्धती अपनाई कर तथा राजश्व न्त्नधाारण गररन े

छ ।  

• सब ै सरोकारवाला करदाताहरूको सहभान्त्गतामा राजश्व अन्त्भबृन्त्द्ध गरी कुल बजेटमा आन्त्तरर 

आम्दानीको न्त्हस्सालाई बढाइदै लन्त्गने छ । 
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• गाउाँपान्त्लकाले राजश्व सुधार कायायोजना (Revenue Improvement Action Plan) तयार गरी 

थप राजश्वका क्षेरहरूको पन्त्हिान गदै आगामी वषा देन्त्ख राजश्व अन्त्भबृन्त्द्ध गने तफा  सम्बन्त्न्त्धत सब ै

क्षेर र वगालाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक पहल गररनेछ । 

• गाउाँपान्त्लकाका राजश्वका दर तथा क्षेर न्त्नधाारण गदाा प्रिन्त्लत ऐन न्त्नयम तथा कायाान्त्वन्त्धको 

अधीनमा रही राजश्व परामशा सन्त्मन्त्तको न्त्सफाररसको आधारमा न्त्नधाारण गररनेछ । 

• राजस्व सम्बन्त्धी संभाब्यता अध्ययन काया यसै वषा अगान्त्ड बढाइनेछ । राजस्व सम्बन्त्धी सम्भाव्यता 

अध्ययन प्रन्त्तवेदनका लान्त्ग कर प्रणालीलाई व्यवन्त्स्थत, वैज्ञान्त्नक बनाइनेछ । 

• सम्पन्त्त्त करलाई व्यवहाररक, वैज्ञान्त्नक र न्त्यायोन्त्ित बनाईने छ 

 

४.२ न्त्वगतको राजस्व सकंलनको अवस्था  
 

गाउाँपान्त्लकासाँग न्त्वगत आर्थाक वषाहरूको तथ्याङ्कको शीषाकगत आयसम्बन्त्धी अन्त्भलेख रहकेो देखखाँदैन। 

हालसम्म आन्त्तररक आयको अनुमान गदाा समेत शीषाकगत रुपमा नगरेर एकमुष्ठ गने गरेको पाइन्त्छ। यसल े

गदाा गाउाँपान्त्लकाको समग्र राजस्व प्रक्षेपणलाई प्रभावकारी बनाउन करठनाइ रहकेो छ। गाउाँपान्त्लकाकाबाट 

प्राप् ततथ्याङ्क अनुसार गाउाँपान्त्लकाले न्त्वगत आ.व.२०७४/७५ र २०७५/७६ मा सकंलन गरेको यथाथा आय 

तथा िाल ुआ.व. २०७६/७७ का लान्त्ग गररएको अनुमान सम्बन्त्धी आय न्त्ववरण देहाय अनुसार रहकेो छ: 

तालिका 14: गाउाँपालिकाको आयको अवथिा 
आय शीषाक २०७६।०७७ को  

यथाथा आय 

२०७७।०७८  

को यथाथा आय 

२०७८।०७९ को  

यथाथा आय 

क. आन्त्तररक आय ९,५१,३३,८५५.७२ १३,९८,७४,३६७.४३ ९,००,००,००० 

ख. राजस्व बााँडफााँड १४,१६,२५,८१२.९७ १०,८४,२६,९४५.७५ १६,९७,१६,०४३ 

संघीय सरकार बाट 

(मु.अ.कर) 

४,१३,३९,५१३.४९ ४,६१,४८,००४.०७ ६,३५,५३,००० 

प्रदेश सरकार बाट (सवारी 

साधन) 

१,१३,७०,८९७.४८ ४९,६५,५६२.८७ १,४२,२४,१६९ 

खान्त्न तथा खन्त्नज संबन्त्धी 

रोयल्टी 

१,०७,९६१.८८ ६९,१७,१८१.४५ - 

अन्त्य ८,८८,०७,४४१.०० ५,०३,९६,१९७.३६ ९,१९,३८,८७४ 

ग. न्त्वत्तीय हस्तान्त्तरण तथा अनदुान 

 सघंीय सरकार ३०,९७,५६,००० ३२,५४,४१,७१० ४७,०८,००,००० 

       समानीकरण अनुदान ११,८७,००,००० ११,९५,००,००० १२,४७,००,००० 

       सशता अनुदान १९,१०,५६,००० २०,५९,४१,७१० २२,५३,००,००० 
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       अन्त्य अनुदान(न्त्बशेष र 

समपुरक) 

- - २,०८,००,००० 

 प्रदशे सरकार ३,४०,४४,००० ३,५२,५९,२५० ७,१९,४८,००० 

       समान्त्नकरण अनुदान ९९,५२,००० ७४,८२,००० १,०६,६४,००० 

       सशता अनुदान १,१८,९२,००० २,०३,६०,२५० ३,१३,२५,००० 

       समपुरक अनुदान १,२२,००,००० ७४,१७,००० २,९९,५९,००० 

      अन्त्य संस्थागत आन्त्तररक 

अनुदान 

- - - 

कुल जम्मा ५८,०५,५९,६६९.०० 

 

६०,९०,०२,२७३.०० ७०,२४,६४,०४३ 

आन्त्तररक औषत प्रन्त्तशत १६.३८ २२.९६ १२.८ 

श्रोतः स्थलगत सबेक्षण,२०७८ 

मान्त्थको तान्त्लकाबाट यस गाउाँपान्त्लकाको आय सरंिना हदेाा मान्त्थ उल्लेख गररएअनुसार आन्त्तररक आयको 

न्त्हस्सा न्त्नकै कमजोर देन्त्खन्त्छ र गाउाँपान्त्लकाको समग्र आयको प्रमुख स्रोतको रुपमा संघ तथा प्रदेश 

सरकारबाट न्त्बन्त्भन्त् न शीषाकमा प्राप् त हुने अनुदान र कायाक्रम बापतका रकम नै रहकेो देन्त्खन्त्छ।  

 

४.३ आय सकंलनको ससं्थागत व्यवस्था तथा क्षमता  
 

संगठन तथा व्यवस्थापन सभके्षण गने, संगठनात्मक स्वरुप तयार गने वास्तन्त्वक दरबन्त्दीको यकीन गन ेकाम 

बााँकी रहकेो छ । स्थलगत अवलोकन तथा न्त्बन्त्भन्त् न सूिनाका आधारमा हदेाा हाल गाउाँपान्त्लकाको राजस्वको 

संस्थागत क्षमता देहायअनुसार रहकेो छ: 

− स्थानीय राजस्व परामशा सन्त्मन्त्त राजस्व पररिालनका लान्त्ग क्रक्रयान्त्शल रहकेो । 

− राजस्वसम्बन्त्धी कामकाजका लान्त्ग प्रशासन्त्नक रुपमा राजस्व उपशाखा गठन भई काम गरररहकेो। 

− राजस्व प्रशासनका लान्त्ग आवश्यक कमािारी र भौन्त्तक सुन्त्वधा प्रयाप्त नरहकेो ।  

− राजस्व संकलन कायाका लान्त्ग गाउाँपान्त्लका तथा वडा कायाालयहरुमा कम्प्युटर तथा सप्फ्टवेयर 

जडान भएको । 

− राजस्व संकलनमा वडास्तरमा कम्प्युटर न्त्वन्त्लङ्ग प्रयोग भइरहकेो।  

− वडा कायाालयहरूबाट मूलतः मालपोत, पञ्जीकरण, न्त्सफाररस दस्तुर संकलन गने गररएको। 

− वडा कायाालयहरूले सकंलन भएको रकम साप्तान्त्हक रुपमा एकमुष्ठ बैंक दान्त्खला गरी न्त्ववरण सन्त्हत 

आर्थाक प्रशासन शाखामा बुझाउने गरेको। 

− ( आर्थाक ऐन र यथाथा संकलन बीिको तालमेल कमजोर रहकेो । 
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− राजस्व बजेट तथा प्रन्त्तवेदन प्रणाली तोक्रकएको ढााँिामा नभएको।  

− राजस्व पररिालन सम्बन्त्धी छुटै्ट नीन्त्त नबनेको। 

− राजस्व संकलनको न्त्जम्मेवारी सन्त्हत कायारत कमािारीहरूका लान्त्ग तान्त्लम तथा अन्त्भमुखीकरण 

नभएको। 

− हालसम्म राजस्व संकलन तथा त्यसको प्रभावकाररताका लान्त्ग अनुगमन तथा मूल्यांकन नभएको। 

 

४.४ राजस्व पररिालनमा रहकेा सवालहरू  
 

गाउाँपान्त्लकाको आय पररिालनमा सुधारका लान्त्ग उल्लखे्य काम गनुापन ेखााँिो देन्त्खएको छ । यहााँ रहकेा 

समस्या तथा सवालहरूलाई देहायअनुसार प्रस्ततु गररएको छ: 

क) कर सकंलन सामथ् याको अन्त्भवनृ्त्द्ध  

संन्त्वधान/कानुनिारा अन्त्ख्तयारप्राप् त तथा गाउाँपान्त्लकाको न्त्नयन्त्मत, क्रदगो तथा महत्वपूणा आन्त्तररक 

स्रोतका रुपमा रहकेा सम्पन्त्त्त कर, व्यवसाय कर, घरजग्गा बहाल करजस्ता करहरू प्रभावकारी 

कायाान्त्वयनमा आउन सकेका छैन । कर सकंलनका सबै सम्भाव्य क्षेरहरूलाई यस अध्ययन क्रममा 

कृयाकलाप पन्त्हिान गररएअनुरुप न्त्तनीहरको व्यवहाररक कायाान्त्वयनमा ल्याउनुपने भएको छ ।  

 

ख) सगंठनात्मक सरंिना र कमािारी व्यवस्था  

गाउाँपान्त्लका राजस्व उपशाखाकै लान्त्ग छुटै्ट कमािारी व्यवस्था छैन, अन्त्य न्त्जम्मेवारी समेत भएका  

कमािारीलाई कामको न्त्जम्मेवारी क्रदइएको छ र यसले गदाा एकै व्यन्त्क्तमा कामको भार बढ्न गई 

कामको प्राथन्त्मकतामा अलमलको न्त्स्थन्त्त न्त्सजाना भएको छ । गाउाँपान्त्लको संगठन व्यवस्थापन 

सभेक्षण गरी गाउाँपान्त्लकाका कायाालयमा शाखा, उपशाखा, एकाइहरूको आवश्यकता पन्त्हिान गरी 

सम्बन्त्न्त्धत शाखा, उपशाखा, एकाइहरूको कामको िाप तथा आवश्यकताका आधारमा गाउाँसभाबाट 

कमािारी दरबन्त्दी स्वीकृत गरी राजस्व उपशाखाका लान्त्ग छुटै्ट कमािारीको व्यवस्था गनुा आवश्यक 

रहकेो छ । 

 

ग) आर्थाक ऐनमा सधुार  

गाउाँपान्त्लकाले आर्थाक ऐन तजुामा गरी स्वीकृत गरेको छ तर सो ऐनलाई सुधार गरी व्यवहाररक 

तथा वस्तुपरक बनाउनुपने देन्त्खन्त्छ । आर्थाक ऐनमा सवारी करको व्यवस्था गररएको छ । तर 

प्रिन्त्लत संघीय काननुी व्यवस्था अनुरुप यो कर सव ैसवारी साधनमा न्त्लन नपाइने हुाँदा यसलाई 

हटाउनुपनेछ ।गाउाँपान्त्लकाको जे.सी.बी. तथा अन्त्य यन्त्रउपकरण जस्ता सम्पन्त्त्तको भाडा दर ऐनमा 

उल्लेख नभएको हुाँदान्त्यनीहरुलाई ऐनमा समावेश गनुापनेदेन्त्खन्त्छ । यस्तै, पररवर्तात व्यवस्था 
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अनुसार सवैजग्गा जमीनमा सम्पन्त्त्त कर लगाउन नपाइने भएकाले सम्पन्त्त्त कर लगाउन आर्थाक 

ऐनलाई सोहीअनुसार पररमाजान गनुापनेछ ।आगामी आ.व. २०७७।७८ का लान्त्ग आर्थाक 

ऐनकोनमूना मस्यौदा अनुसिूी ५ मा संलग्न गररएको छ । 

 

घ) तथ्याङ्कमा आधाररत अन्त्भलखे  

आन्त्तररक आयमा वृन्त्द्धका लान्त्ग आन्त्तररक आयका आधारहरूको अन्त्भलेख अद्यावन्त्धक हुनु जरुरी 

हुन्त्छ । यस अन्त्तगात गाउाँपान्त्लकालाई प्राप् त राजस्वका अन्त्धकारसाँग सम्बन्त्न्त्धत व्यन्त्क्तगत सम्पन्त्त्तहरू, 

व्यापार व्यवसायहरू, सेवा तथा सुन्त्वधाहरू आक्रदको अन्त्भलेख तयारी तथा हरेक वषा अद्यावन्त्धक 

गनुापने जस्ता न्त्वषयहरू समावेश रहन्त्छन् । अद्यावन्त्धक अन्त्भलेखन्त्बना राजस्व सम्बन्त्धी नीन्त्त 

न्त्नधाारण, प्रक्षेपण, असुली व्यवस्थाको अनुगमन प्रभावकारी हुन सक्दैन। 

 

ङ) कायान्त्वन्त्ध तजुामा  

आय पररिालन सम्बन्त्धी नीन्त्त तथा मुख्य आय शीषाकहरूबाट आय संकलन गन ेकायान्त्वन्त्ध तयार 

गरी गाउाँपान्त्लकाले वडा सन्त्मन्त्तहरूलाई समेत उपलब्ध गराउनु पदाछ । यसमा आय संकलन गन े

तररका, प्रन्त्तवेदन बुझाउने ढााँिा, नगद दान्त्खला सम्बन्त्धी व्यवस्था, अनुगमन जस्ता न्त्वषवस्त ु

पदाछन्। 

 

ि) समन्त्वय सयंन्त्रको प्रभावकाररता वनृ्त्द्ध  

राजस्व पररिालन नीन्त्त न्त्नमााण, शुल्क तथा दस्तुरको दर न्त्नधाारण, राजस्व संकलन न्त्वन्त्ध न्त्नधाारण 

जस्ता कायामा आन्त्तररक तथा बाह्य न्त्नकायहरूसाँग समन्त्वय अपररहाया हुन्त्छ । यसका लान्त्ग 

राजस्वका आधार न्त्नधाारण तथा दरहरूमा पररमाजानका लान्त्ग राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तको 

भून्त्मकालाई सक्रक्रय बनाउन ुआवश्यक हुन्त्छ । आय संकलनमा वडा सन्त्मन्त्तको भून्त्मकालाई स्पि 

व्याख्या गरी वडा र राजस्व शाखाबीि न्त्नरन्त्तर समन्त्वय हुन जरुरी देन्त्खन्त्छ । त्यसैगरी राजस्व 

बााँडफााँट सम्बन्त्धमा केन्त्र, प्रदेश तथा अन्त्य स्थानीय तहहरूसाँग समन्त्वय गना आवश्यक पहल गनुापन े

देन्त्खन्त्छ ।  

 

छ) सामान्त्जक–आर्थाक अवस्था र कर सकंलन सामथ्र्यबीिको सामञ्जस्यता  

स्थानीय स्तरमा आजआजानका अवसरहरूको कमी रहकेो छ । कृन्त्ष क्षेर जीवन न्त्नवााहमुखी छ । 

जनसंख्याको ठूलो न्त्हस्साको कर न्त्तना सक् न ेक्षमता कमजोर भएको हुाँदा राजस्वको सम्भाव्यता पन्त्न 

कम रहकेो छ । यसका साथै करदातामा कर न्त्तनुापछा भन्त् ने ज्ञान र भावनाको कमी रहकेो हुाँदा नयााँ 

करहरु थन्त्पनु समस्याका रुपमा रहन सक्दछ । अकाातफा , कानुनले अन्त्धकार क्रदएका क्षरेहरूमा कर 
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संकलन नगदाा गाउाँपान्त्लकाले कर संकलन सामथ्र्य कमजोर देन्त्खन सक् ने भएकाले सब ै सम्भाव्य 

क्षेरहरूमा न्त्यूनतम दर र करका प्रगन्त्तशील न्त्सद्धान्त्तलाई ध्यानमा राखी कर कायाान्त्वयन गनुापदाछ।  

 

ज) िहुावट न्त्नयन्त्रण, पारदर्शाता र जवाफदने्त्हता  

आयको संकलन अवस्थाको अनुगमन गरी राजस्व िुहावट भएको पाइएमा त्यसलाई न्त्नयन्त्रण गना 

तत्काल आवश्यक काया गनुा पदाछ । गाउाँपान्त्लकाले आय व्ययको न्त्ववरण आवन्त्धक रूपमा प्रकाशमा 

ल्याउनु, करदातासाँग न्त्नन्त्तर संवाद गनुा, सूिना प्रन्त्वन्त्ध तथा सामान्त्जक न्त्मन्त्डयामाफा राजस्व र 

खिाको न्त्ववरणबारे जनता तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउनु यस क्रदशातफा को केही 

सकारात्मक प्रसासहरू हुन सक्दछन्। 
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पररच्छेद - पााँि: राजस्व सधुार कायायोजना 

 

यस पररच्छेदमा गाउाँपान्त्लकाले आगामी आ.व.को राजस्व पररिालनलाई प्रभावकारी बनाउनका लान्त्ग 

तत्काल गनुापने कृयाकलापहरुको पन्त्हिान गरर कायायोजनाको रुपमा प्रस्तुत गररएको छ। परामशादातािारा 

संकन्त्लत तथ्याकं तथा सूिनाहरु, न्त्तनीहरुको न्त्बश् लेषणबाट आएका नन्त्तजाहरू तथा गाउाँपान्त्लकाका सम्बद्ध 

पक्षहरुसंग गररएको छलफल तथा कुराकानीलाई समेत समावेश गरी कायायोजनाको तल उल्लेन्त्खत मस्यौदा 

तयार गररएको छ।  

तालिका 15: राजथव सुधार कायययोजना 
क. कर राजस्व सधुार योजना 

क्र.स. सधुारका लान्त्ग गनुा पन ेकायाहरु समयावन्त्ध न्त्जम्मवेारी 

१. भनू्त्मकर/मालपोत 

१.१ जग्गाको मूल्यांकनको दर न्त्नधाारण गरी 

मालपोतको दर पररमाजान गने 

२०७८ श्रावण 

सम्म 

राजस्व परामशा सन्त्मन्त्त 

गाउाँसभा 

१.२ घुम्ती सेवा सञ् िालन गरी समयमा मालपोत न्त्तना  

उत्सान्त्हत गन े

२०७८ फाल्गुण  

मसान्त्त सम्म 

राजस्व शाखा वडा 

कायाालय 

२. सम्पन्त्त्त कर 

२.१ आर्थाक ऐनमा सम्पन्त्त्त कर लगाउने स्पि व्यवस्था 

अनुरुप पररमाजान गन े

२०७८ श्रावण  

मसान्त्त सम्म 

राजस्व परामशा सन्त्मन्त्त 

गाउाँसभा 

२.२ सम्पन्त्त्त कर व्यवस्थापन कायान्त्वन्त्धलाई 

अद्यावन्त्धक गन े

२०७८ भार  

मसान्त्त सम्म 

प्रमुख प्रशासकीय  

अन्त्धकृत 

२.३ वडामा जनिेतनामूलक कायाक्रम सञ् िालन गन े २०७८ फाल्गुण 

मसान्त्त सम्म 

राजस्व शाखा वडा 

कायाालय 

२.४ सम्बन्त्धीत कमािारी तथा पदान्त्धकारीका लान्त्ग 

तान्त्लमको व्यवस्था गन े

२०७८ कार्ताक  

मसान्त्त सम्म 

प्रमुख प्रशासकीय  

अन्त्धकृत 

३. घर जग्गा वहाल कर 

३.१ प्रतगन्त्तन्त्शल करको दर अवलम्बन गन े २०७८ कार्ताक  

मसान्त्त सम्म 

राजस्व परामशा सन्त्मन्त्त 

गाउाँसभा 

३.२ बहालमा भएका घर तथा जग्गाहरुको लगत 

संकलन गन े

२०७९ आषाढ  

मसान्त्त सम्म 

राजस्व शाखा वडा 

कायाालय 

३.३ बहालमा लगाएका घरधनीहरूलाई 

जानकारी गराई  सम्पूणालाई करको दायरमा 

ल्याउने 

२०७८ िैर  

मसान्त्त सम्म 

राजस्व शाखा, राजस्व परामशा 

सन्त्मन्त्त, वडा कायाालय 
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४. व्यवसाय कर 

४.१ व्यवसाय कर व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायान्त्वन्त्ध 

तजुामा गरर लाग ुगन े। 

२०७८ कार्ताक  

मसान्त्त सम्म 

प्रमुख प्रशासकीय  

अन्त्धकृत 

४.२ व्यवसाय कर सम्बन्त्धमा दण्ड सजाय तथा 

पुरस्कारको व्यवस्था गने । 

२०७८ िैर  

मसान्त्त सम्म 

राजस्व परामशा सन्त्मन्त्त  

तथा गाउाँसभा 

४.३ दताा भएका व्यवसायहरुको लगत अद्यावन्त्धक गन े

तथा दताामा नआएकालाई दताा गना प्रोत्साहन गन े

२०७८ िैर  

मसान्त्त सम्म 

राजस्व शाखा  

वडा कायाालयहरु 

४.४ व्यवसाय दताा तथा कर सकंलनका लान्त्ग मुख्य  

बजारक्षेरहरुमा घुम्ती सवेा तथा अन्त्भयान 

सञ् िालन गन े

२०७८ पौष  

मसान्त्त सम्म 

राजस्व शाखा  

वडा कायाालयहरु 

५. जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्त्त ुकर 

५.१ जडीबुटी तथा कवाडी संकलनको सम्भाव्य क्षेर 

पन्त्हिान गरी न्त्बक्री हुने पररमाण यक्रकन गन े

२०७८ फाल्गनु  

मसान्त्त सम्म 

राजस्व शाखा 

राजश्व परामशा सन्त्मन्त्त 

५.२ जडीबुटी र कवाडी करको दर न्त्नधाारण गरी सो 

अनुसार ठेक् का वन्त्दोवस्त गन ेगने 

२०७८ फाल्गुन 

मसान्त्त सम्म 

गाउाँ  सभा,  

कायापान्त्लका 

ख. गरैकर राजस्व सधुार योजना 

क्र.स सुधारका लान्त्ग गनुा पने कायाहरु समयावन्त्ध न्त्जम्मेवारी 

१. ढंुगा, न्त्गट्टी, बालवुा, स्लटे आक्रदको न्त्बक्री 

१.१ बक्री दर न्त्नधाारण गरी आर्थाक ऐनमा उल्लेख गन े २०७८ फाल्गुन 

मसान्त्त सम्म 

राजश्व परामशा सन्त्मन्त्त 

गाउाँ  सभा 

१.२ प्रारन्त्म्भक वातावरणीय परीक्षण प्रन्त्तवेदनमा 

उल्लेख भए बमोन्त्जमको पररमाणमा ठेक् का 

आव्हान गने ।कुनै स्थानमा ठेक् का नलागेमा 

अमानतबाट संकलन गना सक्रकने व्यवस्थालाई 

समावेश गरी सो अनुरुप कायाान्त्वयन गने । 

२०७८ िैर 

मसान्त्त सम्म 

कायापान्त्लका र  

प्रन्त्वन्त्धक शाखा 

१.३ ठेक् कामा उल्लेख भएको शता नमानेमा हुन सक् न े

कारबाही र दण्ड सजायको व्यवस्था आर्थाक 

ऐनमा उल्लेख गने । 

२०७८ श्रावण 

मसान्त्त सम्म 

राजश्व परामशा सन्त्मन्त्त 

गाउाँसभा 

१.४ नेपाल सरकारको “ढुङ्गा, न्त्गट्टी, वालुवा उत्खनन्, 

न्त्बक्री \ तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी मापदण्ड, 

२०७७”  को प्रावधान अनुशार न्त्बक्री तथा 

अनुगमन गने 

२०७८ िैर 

मसान्त्त सम्म 

राजश्व परामशा सन्त्मन्त्त 

कायापान्त्लका 
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२. नक्सा पास दस्तरु 

२.१ घर न्त्नमााण गदाा नक्सा पास अनुमन्त्तलाई कडाई 

गने 

२०७८ िैर 

मसान्त्त सम्म 

कायापान्त्लका 

२.२ गाउाँपान्त्लका न्त्भर भएका पिी तथा कच्ची 

घरहरुको अन्त्भलेखीकरण गन े

२०७८ कार्ताक 

मसान्त्त सम्म 

कायापान्त्लका रप्रन्त्वन्त्धक 

शाखा 

२.३ न्त्नमााण भइसकेका घरहरुको अन्त्भलेखीकरण तथा  

नक्सापास न्त्नयमनका लान्त्ग घरधनीलाई सून्त्ित 

गने 

२०७८ पौष 

मसान्त्त सम्म 

गाउाँ  सभा, गाउाँ   

कायापान्त्लका र  

प्रान्त्वन्त्धक शाखा 

२.४ नक्सापास कायाका लान्त्ग इन्त्न्त्जन्त्नयर तथा 

प्रान्त्वन्त्धकहरुलाई तान्त्लम प्रदान गन े

२०७८ असौज 

मसान्त्त सम्म 

प्रमुख प्रशासकीय  

अन्त्धकृत 

२.५ नक्सापास तथा अन्त्भलेखीकरण गनुापने प्रावधान 

सन्त्हत सो प्रक्रक्रयाबारे नागररकलाई सुन्त्ित गन े

२०७८ 

कार्ताक१५ सम्म 

प्रान्त्वन्त्धक शाखा 

वडा कायाालयहरु 

३. बहाल न्त्वटौरी शलु्क 

३.१ न्त्वद्यालय स्थापना, घ वगाको ठेक् का इजाजत, 

एफ.एम. रेन्त्डयो संिालन, स्थानीय व्यापारीक 

फमा आक्रदको दताा गने कायान्त्वन्त्ध पररमाजान गन े

२०७८ िैर 

मसान्त्त सम्म 

गाउाँ  कायापान्त्लका,  

कायापान्त्लका 

३.२ दताा तथा नवीकरण दस्तरुको दर आर्थाक ऐनमा 

सेवा शुल्क दस्तुरबाट टुक्र्याउने 

२०७८ भार 

मसान्त्त सम्म 

राजस्व परामशा  

सन्त्मन्त्त, गाउाँ  सभा 

४. क्रदघाकालीन आय स्रोतको पन्त्हिान तथा सम्भाव्यता 

४.१ गाउाँपान्त्लकालाई दीघाकालीन आय हुन सक् न े

सम्भाव्य क्षेरहरूको पन्त्हिान गने 

− मुख्य बजार क्षेरमा खानेपानी सञ् िालन 

− अन्त्तथी गृह सञ् िालन 

− हाट बजार संिालन 

− पार्का ङ्ग स्थल न्त्नमााण आदी 

२०७८ फाल्गुन 

मसान्त्त सम्म 

गाउाँ  कायापान्त्लका, गाउाँ   

सभा 

४.२ पन्त्हिान भएका क्षेरहरूको सम्भाव्यता 

अध्ययनका लान्त्ग आवश्यक रकम न्त्वन्त्नयाजन गन े

। 

२०७८ िैर 

मसान्त्त सम्म 

गाउाँ  कायापान्त्लका 

ग. राजस्व प्रशासन सधुार योजना 

क्र.स सुधारका लान्त्ग गनुा पने कायाहरु समयावन्त्ध न्त्जम्मेवारी 

१. काननुी तथा नीन्त्तगत व्यवस्था 

१.१ आर्थाक ऐन पुनरावलोकन गरी पररमाजान गन े २०७९ जेष्ठ राजस्व परामशा  
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− हालको राजस्व अन्त्धकारका सम्भाव्य 

न्त्शषाकहरु अनुसार न्त्शषाक हरेफेर गन े

− व्यवहाररक नदेन्त्खएका, लाग ुनहुने तथा 

संघीय काननुसाँग बान्त्झने 

प्रावधानहरुलाई हटाउने । 

− राजस्व असुलीको व्यवस्थासंग ै दण्ड, 

सजाय तथा पुरस्कारको व्यवस्था पन्त्न 

उल्लेख गने । 

मसान्त्त सम्म सन्त्मन्त्त, गाउाँ  सभा 

१.२ राजस्व नीन्त्त सामथ्र्यमा आधाररत तथा tax-

benefit principle मा आधाररत बनाउन े

२०७९ जेष्ठ 

मसान्त्त सम्म 

गाउाँ  कायापान्त्लका 

२. सागंठन्त्नक व्यवस्था (शाखा, जनशन्त्क्त, पवूााधार र सिूना व्यवस्था) 

२.१ राजस्व उपशाखा लाई शाखाको रुपमा स्थापना 

गने 

२०७९ जेष्ठ 

मसान्त्त सम्म 

कायापान्त्लका 

२.२ राजस्व शाखाका लान्त्ग थप कमािारी, सफ्टवेयर 

तथा भौन्त्तक सनु्त्वधाको व्यवस्था गने 

२०७९ जेष्ठ 

मसान्त्त सम्म 

प्रमुख प्रशासकीय  

अन्त्धकृत 

२.३ राजस्व सफ्टवेयर सम्बन्त्धी तान्त्लमको व्यवस्था 

गने 

२०७९ आषाढ 

मसान्त्त सम्म 

प्रमुख प्रशासकीय  

अन्त्धकृत 

२.४ न्त्बन्त्भन्त् न स्रोतका आन्त्तररक आयलाई सम्बन्त्न्त्धत 

शीषाक अन्त्तगात आम्दानी बााँध्ने 

२०७९ जेष्ठ 

मसान्त्त सम्म 

प्रमुख प्रशासकीय  

अन्त्धकृत, आर्थाक  

प्रशासन शाखा 

३. करदाता लन्त्क्षत कायाक्रम तथा पारदर्शाता 

३.१ न्त्बन्त्भन्त् न सञ्चार माध्यमबाट कर असुलीका लान्त्ग  

िेतनामूलक सूिनाहरु प्रिार प्रसार गन े

२०७८ मंशीर 

मसान्त्त सम्म 

राजस्व परामशा सन्त्मन्त्त  

र वडा कायाालय 

३.२ िौमान्त्सक रुपमा खिासाँग ै आन्त्तररक आय 

संकलनको न्त्ववरण सावाजन्त्नक गन े

२०७८ िैर 

मसान्त्त सम्म 

आर्थाक प्रशासन शाखा,  

प्रमुख प्रशासकीय  

अन्त्धकृत 

४. राजस्व सधुार कायायोजना कायाान्त्वयन 

४.१ यस कायायोजनामा उल्लेख भएका क्रक्रयाकलापहरु 

कायाान्त्वयनको सुन्त्नन्त्श्चतता गने 

२०७९ आषाढ 

मसान्त्त सम्म 

प्रमुख प्रशासकीय 

अन्त्धकृत 
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४.२ कायायोजना कायाान्त्वयनका लान्त्ग आवश्यक पने 

बजेट व्यवस्था गन े

२०७९ आषाढ 

मसान्त्त सम्म 

कायापान्त्लका 

गाउाँ  सभा 
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पररच्छेद - छ: आगामी तीन वषाको आय प्रक्षपेण 

 

यस पररच्छेदमा आगमी तीन आर्थाक वषाहरूका लान्त्ग गाउाँपान्त्लकाको राजस्व प्रक्षेपण गररएको छ । 

महालेखा परीक्षकल ेस्वीकृत गरेको एकीकृत आर्थाक संकेत तथा वगीकरण र व्याख्या, २०७४ को आधारमा 

आय प्रक्षेपण गररएको छ । गाउाँपान्त्लकाको राजस्व अन्त्धकार, हालको आय संकलन अवस्था तथा राजस्व 

सुधार कायायोजना कायाान्त्वयनपश्चात् आय संकलनमा पाने प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गदै आगामी तीन 

वषाको आय प्रक्षेपण गररएको छ । यस प्रक्षेपणले गाउाँपान्त्लकाको आय बजेट तजुामा गना सहयोग पुग् नेछ । 

 

६.१ राजस्व सधुार कायायोजनाका आधारमा राजस्व प्रक्षपेण  
 

राजस्व सुधार कायायोजनाको कायाान्त्वयन पश्चात् आगामी वषा  देन्त्ख २०७८।७९ को लान्त्ग आय प्रक्षेपण 

गररएको छ । यो आय अनमुान राजस्व सुधार योजनामा प्रस्ताव गररएका क्रक्रयाकलापहरूको आधारमा 

गररएको छ । धेरैजसो शीषाकहरूको आय प्रक्षेपण प्राप् त तथ्याङ्कमा आधाररत छ भने भन्त्वष्यमा आयका 

आधारको दायरा बढ्न गई सोबाट हुने योगदानलाई समेत मध्यनजर गररएको छ । त्यसैगरर केही 

शीषाकहरूको आय प्रक्षेपण गदाा न्त्वगतको आय संकलनको वृन्त्द्धदरलाई आधार मान्त्नएको छ ।  

 

तालिका 16: आगामी आ.व. २०७८/७९ का िागग राजथव प्रक्षेपणका आधार 
क्र.स.ं राजश्व 

न्त्शषाक 

कुल 

सम्भाव्यता 

२०७८/७९ लान्त्ग प्रक्षेपणको आधार प्रक्षेन्त्पत रकम 

(रु. ०००) 

क. आन्त्तररक आय तफा  

१ सम्पन्त्त्त कर १२०६.७ कुल सम्भावनाको ५० प्रन्त्तशत र त्यसपन्त्छका 

आ.व.मा प्रक्षेपण अनुसार बढ्द ैजाने 

६०३.४ 

२ भूमी कर 

(मालपोत) 

- एक्रककृत संपन्त्त्तकर अन्त्तगात उठाइएको भएतापन्त्न 

आगान्त्म वषादेन्त्ख यसै न्त्शषाक वाट उठाउदा  

२५० 

३ घर जग्गा बहाल 

कर 

२६९.७ कुल सम्भावनाको ६० प्रन्त्तशत र त्यसपन्त्छका 

आ.व.मा प्रक्षेपण अनसुार बढ्द ैजाने 

१६१.८ 

४ बहाल न्त्वटौरी 

शुल्क 

- आगान्त्म वषादेन्त्ख यसै न्त्शषाक वाट उठाउदा ४५ 

५ व्यवसाय कर ५३९९.३ कुल सम्भावनाको ८५ प्रन्त्तशत र त्यसपन्त्छका 

आ.व.मा प्रक्षेपण अनसुार बढ्द ैजाने 

४५८९.४ 

६ व्यवसाय 

रन्त्जिशेन दस्तुर 

- आगान्त्म वषादेन्त्ख यसै न्त्शषाक वाट उठाउदा १५०० 

७ सरकारी 

सम्पत्तीको 

बहालबाट प्राप् त 

आय 

- आगान्त्म वषादेन्त्ख यसै न्त्शषाक वाट उठाउदा १२ 
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८ अन्त्य न्त्बक्रक्रबाट 

प्राप् त रकम 

- आगान्त्म वषादेन्त्ख यसै न्त्शषाक वाट उठाउदा ३५ 

९ ढंुगा, न्त्गट्टी, 

बालुवा न्त्बक्री 

५९२५ कुल सम्भावनाको ९० प्रन्त्तशत र त्यसपन्त्छका 

आ.व.मा प्रक्षेपण अनुसार बढ्द ैजाने 

५३३२.५ 

१० सेवा शुल्क  १००२ कुल सम्भावनाको ९० प्रन्त्तशत र त्यसपन्त्छका 

आ.व.मा प्रक्षेपण अनुसार बढ्द ैजाने 

९०१.८ 

११ नक्सापास 

दस्तुर 

१०९.३ ९८.४ 

१२ न्त्सफाररश 

दस्तुर 

२१२ १९०.८ 

१३ ब्यन्त्क्तगत घटना 

दताा दस्तुर 

-  

१४ नाता प्रमान्त्णत 

दस्तुर 

६० ५४ 

१५ अन्त्य दस्तुर २७०५.६ कुल सम्भावनाको ९० प्रन्त्तशत र त्यसपन्त्छका 

आ.व.मा प्रक्षेपण अनुसार बढ्द ैजाने 

२४३५.१ 

१६ न्त्यान्त्यक दण्ड, 

जररवाना र 

जफत 

   

१७ अन्त्य राजस्व २७५.७ मान्त्थ उल्लेन्त्खत बाहके अन्त्य आय वार्षाक ३ लाख हुने 

अनुमान 

 

ख. राजश्व बााँडफााँड 

सघंीय सरकार  

१ बााँडफााँड भई 

प्राप् त हुने 

मु.अ.कर 

६८६१७ आ.ब. २०७८।७९ का लान्त्ग प्राप् त न्त्सन्त्लङ्ग र 

त्यसपन्त्छ क्रमस प्रक्षेपण अनुसार बढ्द ैजाने 

६८६१७ 

२ बााँडफााँड भई 

प्राप् त हुने 

अन्त्तःशुल्क 

९२५८.३ ९२५८.३ 

३ बााँडफााँड भई 

प्राप् त रोयन्त्ल्ट 

९६७९७  ९६७९७ 

प्रदशे सरकार 

१ बााँडफााँडबाट 

प्राप् त हुने 

सवारी साधन 

कर 

१०४१० आ.ब. २०७८।७९ का लान्त्ग प्राप् त न्त्सन्त्लङ्ग र 

त्यसपन्त्छ प्रक्षेपण अनुसार बढ्द ैजाने 

१०४१० 

२ बााँडफााँडबाट 

प्राप् त हुने  

मनोरञ् जन कर 

- आ.व. २०७८।७९ मा रु २० हजार प्राप् त हुने र 

त्यसपन्त्छ प्रक्षेपण अनुसार बढ्द ैजाने 

२० 
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३ बााँडफााँडबाट 

प्राप् त हुन े 

न्त्वज्ञापन कर 

- आ.व. २०७८।७९मा गाउाँपान्त्लकाको न्त्हस्सा ६० 

प्रन्त्तशत र त्यसपन्त्छ प्रक्षेपण अनुसार बढ्द ैजाने 

१२ 

घ. अनदुान तथा न्त्वत्तीय हस्तान्त्तरण 

सघंीय सरकार  

१ समान्त्नकरण 

अनुदान 

१२१९६६.७ आ.ब. २०७८।७९ का लान्त्ग प्राप् त न्त्सन्त्लङ्ग र 

त्यसपन्त्छ क्रमस प्रक्षेपण अनुसार बढ्द ैजाने 

१२१९६६.७ 

२ शसता अनुदान २३४६८४ २३४६८४ 

३ न्त्वषेश अनुदान - - 

प्रदशे सरकार 

१ समान्त्नकरण 

अनुदान 

८१०६.७ आ.ब. २०७८।७९ का लान्त्ग प्राप् त न्त्सन्त्लङ्ग र 

त्यसपन्त्छ क्रमस प्रक्षेपण अनुसार बढ्द ैजाने 

८१०६.७ 

२ शसता अनुदान २३०४४ २३०४४ 

३ समपुरक 

अनुदान 

१३९५६ १३९५६ 

आन्त्तररक आम्दान्त्न २११५१६.३  २११५१६.३ 

श्रोतः प्रत्यक्ष सवेक्षण, २०७८ 

 

६.२ आगामी तीन आर्थाक वषाको आयको प्रक्षपेण 
 

आय शीषाकको संभाव्य आधार तथा राजस्व सुधार कायायोजनाको कायाान्त्वयनलाई आधार मानी 

गाउाँपान्त्लकाको आगामी तीन वषाको प्रक्षेन्त्पत आयको न्त्ववरण तलको तान्त्लकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

प्रक्षेपणको लान्त्ग राजस्व संकेत वतामानमा न्त्सफाररश गररएको लेखा कोडको आधारमा गररएको छ । मान्त्थका 

अध्यायहरूमा प्रस्ताव गररएअनुसार ऐनल ेक्रदएबमोन्त्जम करका दायरा न्त्वस्तार गना सकेको खण्डमा न्त्नम् न 

तान्त्लकामा क्रदए अनुसार गाउाँपान्त्लकाको आय वृन्त्द्ध हुने देन्त्खन्त्छ । 

तालिका 17: आगामी तीन आगियक वषयको आय प्रक्षेपण (रु.०००) 
राजस्व 

सकेंत 

राजस्व न्त्शषाक यथाथा प्रक्षपेण 

२०७५/७६ 

(अनमुान्त्नत) 

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

१०००० आन्त्तररक आय १०,०४० ९५,१३३ १,३९,८७४ २११५१६.३३ २६५२२४.४४ ३३०८८८.० 

११३१३ सम्पन्त्त्त कर ३,००० ३८४ ४९९ १२०६.६७ १६९८.५६ २९९९.६३ 

११३१४ भूमी कर/मालपोत - - - - - - 

११३२१ घर बहाल कर १० २४१ १४७ २६९.६६ २४७.८९ ३२२.४१ 

१४६११ व्यवसाय कर १५० १४२ ४,०८९ ५३९९.३३ ८४६७.४४ १०३६३.७ 

१४२५३ व्यवसाय रन्त्जिशेन दस्तुर १५ - - - - - 

११३२२ बहाल न्त्वटौरी शुल्क १० - - - - - 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको बहालबाट 

प्राप् त आय 

- - - - - - 

१४२१३ अन्त्य न्त्बक्रक्रबाट प्राप् त रकम २६० २२,६९७ १२९ ७५६४.३३ ५००२.५६ ४२३४.६३ 

१४२१९ अन्त्य सेवा शलु्क तथा न्त्बक्री 

(ढुङ्गा, न्त्गट्टी, बालुवा न्त्बक्री) 

५००० १०७ ६,९१७ ५९२५ १०१३४.३३ १०८७६.११ 
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१४२२९ अन्त्य प्रशासन्त्नक सेवा शुल्क 

(मुल्यांकन समेत) 

- - - - - - 

१४२४२ नक्सापास दस्तुर  - २६० १७ १०९.३३ २१.८८ ४.०५ 

१४२४३ न्त्सफाररश दस्तरु ५०० ३४४ ३२३ २१२ १६१ ७० 

१४२४४ ब्यन्त्क्तगत घटना दताा दस्तुर - - ५३ ७०.६६ १११.८९ १३७.४१ 

१४२४५ नाता प्रमान्त्णत दस्तुर - - ४५ ६० ९५ ११६.६७ 

१४२४९ अन्त्य दस्तुर - ४,५०५ ९०३ २७०५.६७ ९०५.२२ १५०६.८५ 

१४३११ न्त्यान्त्यक दण्ड, जररवाना र जफत - - - - - - 

१४३१२ प्रशासन्त्नक दण्ड, जररवाना र 

जफत 

- - - - - - 

१४५२९ अन्त्य राजस्व - ८२७ - २७५.६७ १८३.७८ १५३.१५ 

राजस्व बााँडफााँड 

सघंीय सरकार 

१४४११ बााँडफााँड भई प्राप् त हुन ेमु.अ.कर १०,०४० ४१,३३९ ४६,१४८ ६८६१७ ७९३१२.६७ ९७८५७.२२ 

१४४२१ बााँडफााँड भई प्राप् त हुन े

अन्त्तःशुल्क 

- १०७ ६,९१७ ९२५८.३३ १४५७८.७८ १७९१३.१५ 

१४१५३ बााँडफााँड भई प्राप् त रोयल्टी - ८८,८०७ ५०,३९६ ९६७९७ ८६६५६.६७ ११४२१०.५६ 

प्रदेश सरकार 

११४५६ सवारी साधन कर  ११,३७० ४,९६५ १०४१० ७९५५ १०७६६.६७ 

११३१५ घरजग्गा रन्त्जिशेन दस्तरु 

(प्रदेशसंग  

राजस्व बााँडफााँड) 

 - - - - - 

११४७१ मनोरञ् जन कर  - - - - - 

११४७२ न्त्वज्ञापन कर  - - - - - 

अन्त्तरसरकारी न्त्वत्तीय हस्तान्त्तरण 

सघंीय सरकार 

१३३११ समान्त्नकरण अनुदान १,१५,४०० १,१८,७०० १,१९,५०० १२१९६६.६७ १२३३२२.२२ १२५४१८.५२ 

१३३१२ शसता अनुदान िाल ु १,५३,४०० १,९१,०५६ २,०४,९४१ २३४६८४ २५३८५७.६७ २८००७२.२२ 

१३३१८ अन्त्य अनुदान  - - - - - - 

प्रदेश सरकार 

१३३११ समान्त्नकरण अनुदान ७,७८० ९,९५२ ७,४८२ ८१०६.६७ ६६६८.२२ ६६०५.१९ 

१३३१२ शसता अनुदान िाल ु १२,१०० ११,८९२ २०,३६० २३०४४ २९५८४ ३३५५३.३३ 

 समपुरक अनुदान - १२,२०० ७,४१७ १३९५६ १२९४७ १६९७० 

१३४१२ अन्त्य अनुदान  

 

- - - - - - 

आन्त्तररक आम्दानी १०,०४० ९५,१३३ १,३९,८७४ २,११,५१६.३ २,६५,२२४.४ ३,३०,८८८.७ 

श्रोतः प्रत्यक्ष सवेक्षण, २०७८ 
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पररच्छेद - सात: न्त्नष्कषा तथा सझुाव 

 

यस गाउाँपान्त्लकाको राजस्व सुधार कायायोजना तजुामाका क्रममा न्त्बन्त्भन्त् न स्रोतहरुबाट तथ्यांक तथा 

सूिनाहरु संकलन गररएको न्त्थयो । न्त्बन्त्भन्त् न फारमहरुको प्रयोग गरी गाउाँ  कायापान्त्लकाको कायाालय तथा 

सम्वन्त्न्त्धत अन्त्धकारीहरुबाट समेत सिूना संकलन गररएको न्त्थयो । हालको राजस्व संकलन तथा प्रशासनको 

अवस्थालाई सुधार गनाका लान्त्ग आवश्यक कृयाकलापहरु पन्त्हिान गरर राजस्व सुधार कायायोजना तजुामा 

गररयो । सकंन्त्लत तथ्यांक, न्त्वद्यमान प्रवृन्त्त्त, उपलब्ध सिूनाको न्त्बश् लेषण तथा राजस्व सुधार कायायोजनामा 

न्त्नर्दाि गररएका क्रक्रयाकलापहरुको कायाान्त्वयन हुन ेमान्त्यता र त्यसको नन्त्तजा समेतलाई मध्यनजर गरी 

आगामी तीन आर्थाक वषाका लान्त्ग राजस्व प्रक्षेपण गररएको छ ।  

 

७.१ न्त्नष्कषा तथा सझुाव  

 

तामाकोशी गाउाँपान्त्लका स्रोत र साधनका दनृ्त्िकोणल े प्रशस्त सम्भावना बोकेको गाउाँपान्त्लका हो।  यो 

गाउाँपान्त्लका क्षेरमा प्रशस्त मारामा न्त्वद्युतीय उत्पादन रहकेा स्रोत र साधनहरुको भेरटन्त्छन् भने दहत्तर 

बहत्तर क्षेरबाट पन्त्न प्रशस्त राजस्वका सम्भावनाहरू रहकेा छन्। यस गाउाँपान्त्लका िारा न्त्नमााण गररएको 

आर्थाक ऐन २०७७ लाई केही मारामा पररमाजान गरी त्यसैका आधारमा कर र गैरकर राजस्वका न्त्शषाकहरु 

अन्त्तगात राजस्व संकलन गनुापने देन्त्खन्त्छ।  

अथाशािीय गन्त्णतका आधारमा गाउाँपान्त्लकाको आगामी तीन वषाको आयका सम्भावनाहरुलाई प्रक्षेपण 

गररए अनुसार गाउाँपान्त्लकाको आम्दानीमा पन्त्न वृन्त्द्ध हुाँदै गएको देन्त्खन्त्छ भने खिा पन्त्न वृन्त्द्ध हुाँदै गएको 

देन्त्खन्त्छ। तर प्रक्षेपणका आधारलाई व्याख्या गदाा गाउाँपान्त्लकाको आफ्नै कुल आयको प्रन्त्तशत कुल बजेटको 

आकारमा न्त्बस्तारै वृन्त्द्ध हुाँदै गएको देन्त्खन्त्छ जसलाई तान्त्लका नं. १७ मा क्रमशः २८.४३, ३२.८३ र ३६.०१ 

िारा देखाईएको छ। जुन आगामी वषाका लान्त्ग अत्यन्त्त महत्वपूणा कुरा हो। यसैका आधारमा आगामी अरु 

पााँि वषासम्ममा कररब ५० प्रन्त्तशत मार भएपन्त्न आफ्नै आय स्रोतका आधारमा गाउाँपान्त्लकाले आफ्नो 

बजेटको न्त्नमााण गना सकेमा मार पन्त्न स्थानीय रुपमा बढ्दै गएको खिा लाई धान्न सक् ने देन्त्खन्त्छ। अथाात 

गाउाँपान्त्लकाले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसाँग थोरै मार आन्त्श्रत हुनुपने हुन्त्छ र राजस्व सुधार 

कायायोजनाको मुख्य उद्देश्य पन्त्न यही न ैहो। 

आर्थाक बषा २०७५/७६ मा आन्त्तररक आय रु. १,००,४०,०००।- र कुल बजेट रु. ३९,२५,९७,४००।- 

देन्त्खन्त्छ। तर उक्त बषामा बैङ्क मौज्दात रू. ३,७९,९२,९२१.०८।- पन्त्न देन्त्खएकोले उक्त बषामा कोष 

मौज्दात र आन्त्तररक आय दबुैलाई जोडदा ४,८०,३३,३२१.०८।– का आधारमा गााँऊपान्त्लकाको कुल 

बजेटमा आफ्नो न्त्हस्सा जम्मा १२.२३% मार हुन आउछ। साथै क्रमशः २०७६/७७ र २०७७/७८ मा पन्त्न 

पान्त्लका को बजेटको कुल न्त्हस्सामा केवल १६.३८ प्रन्त्तशत र २२.९६ प्रन्त्तशत मार देन्त्खन्त्छ। 
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यस अध्ययन अनुसार तामकोशी गाउाँपान्त्लकाको आगामी आ.व. २०७८/७९ को कुल बजेट ७४ करोड ३७ 

लाख ७९ हजार ११२ रहने अनुमान छ। प्रस्तुत न्त्ववरणमा गाउाँपान्त्लकाको आन्त्तररक आय यन्त्ह आ.व. मा 

२१ करोड १५ लाख १७ हजार १०८ रहकेो छ, जनु कुल बजेटको कररब २८.४३ प्रन्त्तशत हुन आाँउछ।तर 

तान्त्लका नं १३ मा आ. व. २०७८/८९ को यथाथा आयको बास्तन्त्वक तथ्यांङ्कलाई हदेाा भन ेकेवल १२.८ 

प्रन्त्तशत मार कुल वजेट संग वास्तन्त्बक आय देन्त्खन आउाँछ। सारांशमा राजस्व सुधार कायायोजनाको 

कायाान्त्वयन पश्चात् आगामी तीन आर्थाक वषाहरुमा हुने आय संरिना देहाय अनुसार हुने प्रक्षेपण गररएको छ: 

तालिका 18: प्रक्षेवपत आय संरचना (रू. हजारमा)  
आय शीषाक २०७५/७६ 

को 

अनुमान्त्नत 

आय 

२०७६।०७७ 

को 

यथाथा आय 

२०७७।०७८ 

को यथाथा 

आय 

२०७८।०७९ 

को 

अनुमान्त्नत 

आय 

२०७९।८० 

को  

अनुमान्त्नत 

आय 

२०८०।८१ 

को  

अनुमान्त्नत 

आय 

क. आन्त्तररक आय १०,०४० ९५,१३३ १,३९,८७४ २१,१५,१७ २,६५,२२४ ३,३०,८८८ 

ख. राजस्व बााँडफााँड ५५,५२७ १,४१,६२५ १०८,४२६, १,५४,७५९ १,४८,०६९ १,७६,७२८ 

संघीय सरकार बाट 

(मु.अ.कर)        

- ४१,३३९ ४६,१४८ ७५,३१० ८८,२३७ ११,९८७ 

प्रदेश सरकार बाट 

(सवारी साधन) 

- ११,३७० ४,९६५ १०,४११ ७,९५५ १०,७६६ 

खान्त्न तथा खन्त्नज 

संबन्त्धी  रोयल्टी 

- १०७ ६,९१७ ९,२५८ १४,५७८ १७,९१३ 

अन्त्य - ८८,८०७ ५०,३९६ ९६,७९७ ८६,६५६ १,१४,२१० 

 सघंीय सरकार - - - - - - 

       समानीकरण 

अनुदान 

१,१५,४०० १,१८,७०० १,१९,५०० १,२१,९६६ १,२३,३२२ १,२५,४१८ 

       सशता अनुदान १,५३,४०० १,९१,०५६ २,०५,९४१ २,३६,००७ २,५५,९५१ २,८२,६४४ 

 प्रदशे सरकार - - - - - - 

       समान्त्नकरण 

अनुदान 

७,७८० ९,९५२ ७,४८२ ८,१०६ ६,६६८ ६,६०५ 

       सशता अनुदान १२,१०० ११,८९२ २०,३६० २३,०४४ २९,५८४ ३३,५५३ 

       समपुरक अनुदान - १२,२०० ७,४१७ १३,९५६ १२,९४७ १६,९७० 

कोष मौज्दात ३७,९९२ - - - - - 

कुल जम्मा ३,९२,५९७ ५,८०,५५९ 

 

६०,९०,०२ ७,४३,७९१ ८,०७,६८२ ९,१८,८३९ 

कुल आयमा आन्त्तररक 

आयको  

योगदान (प्रन्त्तशत) 

१२.२३ 

(कोष 

मौज्दात 

समतेलाई 

१६.३८ २२.९६ २८.४३ ३२.८३ ३६.०१ 
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न्त्हसाब 

गदाा) 

श्रोतः प्रत्यक्ष सवेक्षण, २०७८ तथा अथाशान्त्िय गणीतको आधारमा गररएको प्रक्षेपणको गणना 

 

तान्त्लका नं. १७ वाट के देन्त्खन्त्छ भने आगान्त्म बषाहरुमा पान्त्लका आफै न्त्बन्त्त्तयरुपमा सरुन्त्क्षत हुन राजस्वको 

दायरामा र करदातालाई कर न्त्तनुा पछा भन्त् न ेभावनाको न्त्वकाश गनुा पन े देन्त्खन्त्छ। हालको प्रक्षेन्त्पत आय 

हान्त्सल गनाका लान्त्ग गाउाँपान्त्लकाले वतामान संरिना तथा व्यवस्थापन प्रणालीमा पररवतान गना आवश्यक 

देन्त्खन्त्छ । यस सन्त्दभामा सुधारका लान्त्ग सुझाइएका कदमहरु न्त्नम् नानसुार छन्ः 

− राजश्व असुलीको अनुगमन कायामा राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तलाई थप क्रक्रयाशील बनाउने । 

− आर्थाक ऐन संसोधन गरी सघंीय काननु अनुकुलन र थप वस्तुपरक बनाउने । 

− आय अनुमान र आय प्रन्त्तवेदनका लान्त्ग तोक्रकएको ढााँिा व्यवहारमा ल्याउन े। 

− सम्पन्त्त्त कर र मालपोत वा भून्त्मकर असुली व्यवस्था ब्यवन्त्स्थत गरी कम्प्यूटरीकृत अन्त्भलेख तयार 

गने 

− घरवहाल कर तथा ब्यवसाय करलाई प्रभावकारी कायाान्त्वयन गने । 

− राजस्व प्रशासन संग सम्बन्त्न्त्धत कमािारीहरुका लान्त्ग तान्त्लमको व्यवस्था गने । 

− प्राकृन्त्तक तथा नदीजन्त्य वस्तकुो न्त्बक्री सम्वन्त्धी वार्षाक ठेक् कालाई समयवद्ध र न्त्नयन्त्मत गने । 

गाउाँपान्त्लकालाई प्राप् त राजस्व अन्त्धकारहरुमध्ये कन्त्तपय अन्त्धकारहरु क्रन्त्मक रुपले पररष्कृत हुाँदै आउाँदा 

राजस्व व्यवस्थापनलाई त्यस अनुरुप स्तरोन्नन्त्त गनुापन े देन्त्खन्त्छ । राजस्व सुधार काया योजनामा उल्लेख 

भएका क्रक्रयाकलापहरुलाई पन्त्न प्राथन्त्मकीकरण गरी कायाान्त्वयन गनुापने हुन्त्छ। 

  



तामाकोशी गााँउपान्त्लकाको राजश् व सुधार कायायोजना, २०७८ (अन्त्न्त्तम प्रन्त्तवेदन) 

नेपाल डेभलपमेन्त्ट कन्त्सल्टेन्त्सी         पेज| 51  

 

 

पररच्छेद - आठः अनगुमन तथा मलू्याङ्कन 
 

गााँउपान्त्लका क्षेर न्त्भर संिालन भएका, भरैहकेा तथा हुन ेसवै न्त्वषयगत तथा क्षेरगत योजनाहरूको न्त्नधााररत 

गुणस्तर र समय न्त्समाको सनु्त्नन्त्श् ितता गना, सम्भान्त्वत जोन्त्खम र त्यसल ेभन्त्वश्यमा पाना सक् न ेअसरका 

बारेमा लेखाजोखा गरी समयमानै क्षती न्त्यून्त्नकरणमा पूवातयारी गना, न्त्वकास न्त्नमााणसंग सम्बन्त्न्त्धत सव ै

सरोकारवालालाई अनुशान्त्सत, मयााक्रदत, न्त्जम्मेवार र कताब्यन्त्नष् ठ बनाउने कायाको लान्त्ग आयोजनाको 

न्त्नयन्त्मत अनुगमन तथा मूल्याङ्न गनुापने हुन्त्छ । योजनाले साथाकता पाउन े मुख्य माध्यम न ै योजनाको 

प्रभावकारी कायाान्त्वयन हो । कायाान्त्वयनमा प्रभावकाररताका लान्त्ग अन्त्य कुराको अन्त्तररक्त यसको 

अनुगमनको लान्त्ग भरपदो न्त्वन्त्ध र संयन्त्र क्रकटान हुन आवश्यक भए जस्तै राजश् व सुधार कायायोजनामा 

समाबेश भएका कृयाकलापहरुको कायाान्त्वयन सुन्त्नन्त्श् ितताका लान्त्ग पन्त्न यसको न्त्नयन्त्मत र भरपदो 

अनुगमनको व्यबस्था गररनु जरुरी हुन्त्छ । राजश् व सुधार कायायोजनाको अनुगमनमा मुख्य रुपमा राजश्व 

शाखा/महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीय अन्त्धकृत, राजश् व परामशा सन्त्मन्त्त तथा कायापान्त्लकाको भून्त्मका 

महत्वपूणा हुन्त्छ । 

अनुगमनबाट गाउाँपान्त्लकाको राजश् व सम्बन्त्धी नीन्त्त र योजनाको उन्त्ित रुपमा कायाान्त्वयन भए नभएको, 

राजश् व असुलीको प्रवृन्त्त्त लक्ष्य अनुरुप भए नभएको, राजश् व प्रशासनमा कुनै समस्या भए नभएको, सुधारका 

लान्त्ग गररएका न्त्नणाय कायाान्त्वयन भए नभएको, अन्त्भलेख दरुुस्त राखे नराखेको, न्त्नधााररत अवन्त्धमा राजश् व 

कोषमा दान्त्खला गरे नगरेको आक्रद कुराहरु न्त्नयन्त्मत रुपमा अनुगमन गरी अद्यावन्त्धक सूिना प्राप्त गने र 

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

आर्थाक ऐनको प्रभावकारी कायाान्त्वयन गना सहयोग पुग्दछ । प्रस्तुत राजश् व सुधार कायायोजना र सो वमोन्त्जम 

संकन्त्लत राजश् वको अनुगमन तथा मूल्यांकन लान्त्ग यस अध्ययनले न्त्नम् न वमोन्त्जम अनगुमन तथा मूल्यांकन 

ढााँिा प्रस्तुत गरेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

राजश् व 

परामशा 

सन्त्मन्त्त - दर 

न्त्सफाररस

गााँउसभा-

दर स्वीकृत

गााँउपान्त्लका 

तथा वडा 

कायाालय-

प्रशासन

गााँउ 

कायापान्त्लका

-अनुगन तथा

सुपररवेक्षण

गााँउसभा -

प्रन्त्तवेदन 

सन्त्मक्षा
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तान्त्लका 1: अनुगमन तान्त्लका 

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

राजश् व असुली राजश् व शाखा प्रमुख दैन्त्नक, मान्त्सक, 

िौमान्त्सक र बार्षाक 

▪ स्थलगत अनुगमन गन े

▪ नन्त्तजामूलक अनुगमन खाका 

अनुसार लक्ष्य तथा प्रगन्त्त 

अनुगमन गने 

राजश् व प्रशासन प्रमुख प्रशासकीय 

अन्त्धकृत 

मान्त्सक, िौमान्त्सक र 

बार्षाक 

▪ स्थलगत अनुगमन गन े

▪ नन्त्तजामूलक अनुगमन खाका 

अनुसार लक्ष्य तथा प्रगन्त्त 

तुलना गन े

राजश् व सुधार 

योजना 

प्रमुख प्रशासकीय 

अन्त्धकृत, राजश् व 

परामशा सन्त्मन्त्त, 

कायापान्त्लका 

मान्त्सक, िौमान्त्सक र 

बार्षाक 

▪ स्थलगत अनुगमन गन े

▪ नन्त्तजामूलक अनुगमन खाका 

अनुसार लक्ष्य तथा प्रगन्त्त 

तुलना गन े

सन्त्मक्षा उपाध्यक्ष िौमान्त्सक र बार्षाक ▪ लक्ष्य र उपलन्त्ब्ध सन्त्हत 

न्त्सकाईको प्रस्तुन्त्त र सुधारको 

पृष् ठपोषण प्राप् त गरी आगामी 

मागान्त्िर तयार गन े

 

राजश् वका स्रोत अनसुार अनगुमन गदाा हेनुापने कुराहरुको सूिी तयार गरी अनुगमन गदाा प्रभावकारी हुन्त्छ । 

साथै अनुगमनको प्रन्त्तवेदन तयार गन े कायालाइ अन्त्नवाया गररनु पदाछ । साथै यो राजस्व सुधार काया 

योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनको लान्त्ग न्त्नम् िार तहको अनुगमन तथा मूल्यांकन ब्यवस्था न्त्सफाररश 

गररएको छ । 

(क) कायाालय स्तरको अनगुमनः यो स्तरको अनुगमन तथा मूल्यांकनको लान्त्ग प्रमुख प्रशासक्रकय अन्त्धकृत, 

राजस्व शाखा तथा अन्त्य सम्वन्त्न्त्धत शाखाका प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुलाई न्त्जम्मेवार वनाउनु पदाछ । स्थानीय तहल े

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

गरी लक्ष हान्त्सल गनतेफा  आवश्यक कायागत न्त्नणायहरु गरी कायाान्त्वयनमा ल्याउनु पदाछ । 

(ख) राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तवाट अनगुमन तथा मलू्याकंनः राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तले िौमान्त्सक रुपमा 

राजस्व सुधार योजनाको कायाान्त्वयनको अवस्था, आय संकलनको अवस्थाको न्त्नयन्त्मन्त्त अनुगमन गरी 

कायापान्त्लकालाई आवश्यक परामशा प्रदान गने काया यस अन्त्तगात पदाछ । त्यसैगरी आगामी आर्थाक बषाको 

लान्त्ग आयको अनुमान गने काया पूवा भएका कायाको मूल्याकंन गरी स्रोत, दर तथा दायरामा सुधारको लान्त्ग 
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कृयाकलाप न्त्सफाररश गने र त्यसको आधारमा आयको अनुमान गनुा पदाछ । यसका अन्त्तररक्त आर्थाक बषाको 

समान्त्प् त पश् िात राजस्व सुधार योजनाको समीक्षा गनुा पदाछ । 

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

गरेका सुझावहरुलाई छलफलमा ल्याई आवश्यक न्त्नणाय गने काया यस अन्त्तगात पदाछ । छलफलको क्रममा 

राजस्व सुधार योजना तथा आय असुली अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक नीन्त्तगत तथा कायागत न्त्नणाय गनुा 

आवश्यक भएमा न्त्नणाय गन े। 

(घ) वाह् य अनगुमन तथा मलू्याकंनः राजस्व सुधार कायायोजना कायाान्त्वयनमा सहजीकरण गना संघीय 

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

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

स्थानीय तहको अनुगमन तथा प्रन्त्तवेदन गन ेक्षमतामा न्त्वकास हुनेछ । राजस्व प्रशासनसंग सम्वन्त्न्त्धत तथ्याकं 

वाहके योजना कायाान्त्वयन प्रकृयाको अनुगमन तथा करदाताहरुको अनुभून्त्त संकलन पन्त्न अनुगमनको मूख्य 

न्त्वन्त्ध हुनसक् नेछ । 
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सन्त्दभा सामग्रीहरू 

▪ नेपालको संन्त्वधान २०७२ 

▪ स्थानीय सरकार सञ् िालन ऐन, २०७४ 

▪ अन्त्तर सरकारी न्त्वत्त ब्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

▪ नेपाल सरकारको वजेट वक्तब्य, २०७७।७८ 

▪ बागमती प्रदेश सरकारको आर्थाक ऐन, २०७६ 

▪ रान्त्िय प्राकृन्त्तक श्रोत तथा न्त्वत्त आयोग ऐन, २०७४ 

▪ एकीकृत आर्थाक सकेंत तथा वगीकरण र व्याख्या, २०७४ 

▪ स्थानीय तहको आर्थाक ऐनको नमूना 

▪ प्रदेश तथा स्थानीय कर सम्बन्त्धी अध्ययन तथा सुझाव प्रन्त्तवेदन, २०७५ - नेपाल सरकार 

(मन्त्न्त्रपररषद)् न्त्नणयाबाट गरठत कायादलल ेअथा मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको 

▪ तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाकोआर्थाक ऐन २०७६ 

▪ तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको न्त्वन्त्नयोजन ऐन २०७६ 

▪ तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको बजेट २०७७/७८ 

▪ तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको पाश्र्वन्त्िर, बजेट बक्तब्य, नीन्त्त तथा कायाक्रम 

▪ नेपाल सरकारको वजेट वक्तव्य, २०७७।७८ 

▪ वाग्मती प्रदेश सरकारको वजेट वक्तव्य, २०७७।७८ 

▪ अन्त्तर सरकारी न्त्वत्तीय हस्तान्त्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह), आर्थाक वषा २०७७/२०७८, नेपाल 

सरकार 

▪ आर्थाक वषा २०७७/२०७८ को बजेट वक्तव्य, वाग्मती प्रदेश सरकार 

▪ आर्थाक वषा २०७७/२०७८का लान्त्ग सवारी साधन कर बााँडफााँडको अनुमान्त्नत न्त्ववरण, वाग्मती 

प्रदेश सरकार 
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अनसुूिीहरु 
 

अनसुिूी १ - तथ्याकं तथा सिूना सकंलनका लान्त्ग प्रयोग गररएको िके न्त्लष् ट 

गाउाँपान्त्लकाको सनं्त्क्षप्त पररिय तथा हालको अवस्थाः  

• संन्त्क्षप्त पररिय 

• मुख्य पूवााधारको अवस्था 

• आर्थाक अवस्था 

• सामान्त्जक, सांस्कृन्त्तक तथा पयाटक्रकय अवस्था 

गाउाँपान्त्लकाको सगंठन तथा राजस्व प्रशासनः 

• संगठन संरिना तथा कमािारीको न्त्ववरण 

• भौन्त्तक सुन्त्वधाहरु 

• राजस्व शाखा तथा राजस्व प्रशासन 

− राजस्व शाखामा कायारत कमािारीहरुको न्त्ववरण 

− कायाकक्ष तथा काया स्थलकोपयााप्तता 

− फर्नािर, कम्प्यूटर, न्त्प्रन्त्टर तथा अन्त्यभौन्त्तक सुन्त्वधाहरु 

− राजस्व सम्बन्त्धी डाटा वेस, राजस्व प्रशासनमा सप्फट्वेयर र त्यसको प्रयोग 

− कप्यूटर न्त्वन्त्लङ्ग प्रणान्त्लको प्रयोग 

• वडा कायालयमा राजस्व प्रशासनको अवस्था 

गाउाँपान्त्लकाको आय (आन्त्तररक तथा वाह्य) सम्बन्त्धी न्त्ववरणः  

• डन्त्वगत तीन आर्थाक वषाहरु (२०७३/७४, ०७४/७५ र ०७५/७६) को यथाथा आय न्त्ववरण 

• िालु आर्थाक वषाको (२०७६/७७) कोअनुमानीत/बजेट न्त्ववरण र मंन्त्सर मसान्त्तसम्मको 

यथाथा संकलन 

• िालु आर्थाक वषाका लान्त्ग गाउाँ  सभाले पाररत गरेको कर, शुल्क तथा दस्तरुका दरहरु 

अन्त्य दस्तावजे तथा सिूनाहरु  

• न्त्नवाान्त्ित पदान्त्धकारीहरुको न्त्ववरण 

• गाउाँ  सभाले पाररत गरेको आर्थाक ऐन 

• राजस्वसंग सम्बन्त्न्त्धत अन्त्य नीन्त्त तथा कायाक्रमहरु 
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• गाउाँपान्त्लकाकोबस्तुन्त्स्थन्त्त न्त्ववरण (Profile) 

राजस्व पररिालनका लान्त्ग भएका प्रभावकारी प्रयासहरु 

अनसुिूी २ - तथ्याङ्क सकंलन फाराम 

राजस्व सधुार कायायोजना तजुामा कायाशाला 

 

प्रदशे सशुासन केन्त्र 

बागमती प्रदशे, जावलाखले, लन्त्लतपरु 

राजश् व सधुार कायायोजना तजुामा 

सिूना सकंलन फाराम 
 (क) कर राजस्व तफा  

१. सम्पन्त्त्त कर 

• सम्पन्त्त्त कर कायाान्त्वयन प्रारम्भ भएको आर्थाक बषा: 

• जम्मा करदाता संख्या: 

• गत आ.ब. मा उठेको जम्मा रकम रु : 

• िालु आ.ब.को वार्षाक लक्ष्य रु : 

• िालु आ.ब. को फाल्गुण मन्त्हनासम्म उठेको रकम रु : 

• अन्त्धकतम र न्त्यूनतम कर न्त्तने व्यन्त्क्तले कन्त्त न्त्तरेका छन् ? अन्त्धकतम रुः    न्त्यूनतम रुः  

• गत आ.ब.सम्मको बक्यौता रकम : 

 

२. भमूीकर (मालपोत)  

• नगरपान्त्लका न्त्भरको जम्मा खेतीयोग्य जग्गाको कूल क्षेरफल : (न.पा.मा तथ्यांक उपलब्ध 

नभए मालपोत वा नापी कायाालयबाट प्राप् त गना सक्रकने) 

• गत आ.ब. मा उठेको रकम रु : 

• गत आ.ब.सम्मको जम्मा बक्यौता रकम : 

 

३. व्यबसाय कर  

• दताा भएका व्यबसान्त्यक फमाको संख्या : 

• गत आ.ब. मा उठेको जम्मा रकम रु : 

• िालु आ.ब.को वार्षाक लक्ष्य रु : 
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• िालु आ.ब. को फाल्गुण मन्त्हनासम्म उठेको रकम रु : 

• अन्त्धकतम र न्त्यूनतम कर न्त्तने व्यन्त्क्तले कन्त्त न्त्तरेका छन् ? अन्त्धकतम रुः   न्त्यूनतम रुः  

• गत आ.ब.सम्मको बक्यौता रकम : 

• दताा हुन बााँकी रहकेा फमाको संख्या : 

 

४. घरजग्गा बहाल कर   

• संस्थागत रुपमा (बैंक, सरकारी, नीन्त्ज न्त्वद्यालय, सरकारी कायाालय आक्रदलाई) भाडामा 

क्रदएका घरहरुको संख्या:  औसत मान्त्सक घर भाडा रकम :  

• व्यावसान्त्यक फमा (पसल, होटेल, रेिुण्टा आक्रद) लाई भाडामा क्रदएका घरहरुको संख्या : 

औषत मान्त्सक घर भाडा रकम : 

• आवान्त्सय प्रयोजनका लान्त्ग भाडामा क्रदएका घरको संख्या : औषत मान्त्सक घर भाडा 

रकम : 

• िालु आ.ब.को वार्षाक लक्ष्य रु : 

• िालु आ.ब. को फाल्गुण मन्त्हनासम्म उठेको रकम रु : 

 

५. जन्त्डबटुी, कवाडी र जीवजन्त्त ुकर 

• कवाडी संकलन गने व्यबसायीको संख्याः      संकलन हुने कवाडीको औषत पररमाणः       

के.जी. 

• प्रन्त्त के.जी. कवाडी करको दर:  िालु आ.ब.को लक्ष्य: 

 

(ख) गरै कर राजस्व तफा  

१. न्त्सफाररश/प्रमान्त्णत दस्तरु (वडा र गााँऊपान्त्लकावाट गररन ेसब ैक्रकन्त्समका) 

• गत आ.ब. मा सब ैगररएको न्त्सफाररश प्रमान्त्णतको संख्या : 

• न्त्सफाररश/प्रमान्त्णत दस्तुरको न्त्यूनतम दरः    न्त्सफाररस/प्रमान्त्णत दस्तुरको अन्त्धकतम दर : 

• गतआ.ब. मा प्राप् त यथाथा आय : 

• िालु आ.ब.को वार्षाक लक्ष्य रु : 

• िालु आ.ब. को फाल्गुण मन्त्हनासम्म उठेको रकम रु : 
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• वार्षाक रुपमा दताा र नन्त्वकरण सम्बन्त्धी सेवाको न्त्वबरण : 

क्र.स. सेवाको क्रकन्त्सम संख्या 
दस्तुरको 

दर 

संकलन 

हुनसक् न ेकुल 

राजश् व 

गत आ.ब 

मा प्राप् त  

रकम 

१ एफ एम रेन्त्डयो     

२ घ वगाको न्त्नमााण व्यवसायी ईजाजत     

३ न्त्वद्यालय स्थापना     

४ परपन्त्रका     

५ व्यापाररक फमा     

६ सहकारी     

७ अन्त्य     

 जम्मा     

 

२. भवन न्त्नमााण अनमुन्त्त दस्तरु  

• वार्षाक रुपमा न्त्नमााण हुने नयााँ घरको संख्या : 

• नक्शापास प्रकृयामा आउने गरेका घरहरुको प्रन्त्तशत : 

• नक्शापास दस्तुरको दर प्रन्त्तवगा फीट : 

• गत आ.ब. मा पास भएका नक्सा संख्याः दस्तुर बापतको यथाथा आय : 

• िालु आ.ब.को वार्षाक लक्ष्य रु : 

• िालु आ.ब. को फाल्गुण मन्त्हनासम्म उठेको रकम रु : 

३. सवेाशलु्क 

क्र.स. सेवाको क्रकन्त्सम दर 
सेवाग्राहीको 

संख्या 

संकलन 

हुनसक् न ेकुल 

राजश् व 

गत आ.ब 

मा प्राप् त  

रकम 

१ हाटबजार     

२ पार्का ङ     

३ बहाल न्त्बरौटी शुल्क     
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४ फोहोरमैला व्यवस्थापन (सरसफाई)     

५ सडक बन्त्त्त     

६ शौिालय     

७ पाका      

८ पयाटक्रकय स्थल     

९ सडक, बसपाका      

१० अिल सम्पन्त्त मूल्याङ्कन     

 जम्मा     

४. न्त्वक्री 

क्र.स. सम्पन्त्तको क्रकन्त्सम 

EIA/IEE 

प्रन्त्तवेदन 

अनुसारको 

पररणाम 

दर 

संकलन 

हुनसक् न े

कुल राजश् व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

िालु 

आ.व. को 

ठेक् का 

रकम 

१ 

ढंुगा, न्त्गट्टी, वालुवा, माटो 

................... नाका 

................... नाका 

     

२ टेण्डर फमा (बार्षाक संख्या)      

३ पुस्तक वा नक्शा (संख्या)      

४ अन्त्य सम्पन्त्त      

 जम्मा      

५. सम्पन्त्त्त भाडा 

क्र.स. सम्पन्त्तको क्रकन्त्सम पररणाम दर सकंलन 

हुनसक् न े

कुल राजश् व 

गत 

आ.व. मा 

प्राप् त  

रकम 

िाल ुआ.व. 

को अनमुान 

१ मने्त्सन औजार      
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२ घर वा जग्गा वा 

पोखरी 

     

३ अन्त्य सम्पन्त्त      

 जम्मा      

६. दण्ड जररवाना 

क्र.स. दण्ड जररवानाको क्रकन्त्सम पररणाम दर 

संकलन 

हुनसक् न े

कुल राजश् व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

िालु 

आ.व. को 

अनुमान 

१ नक्शा पास      

२ छाडा गाईवस्त/पशु      

३ सडक वा सडक पेटी      

४ फोहोरमैला      

 अन्त्य      

७. सवारी साधन कर (टागंा, ररक्सा, अटोररक्सा र न्त्वद्यनु्त्तय ररक्सा) 

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

क्र.स. सवारी साधनको क्रकन्त्सम संख्या दर 

संकलन 

हुनसक् न े

कुल राजश् व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

िालु 

आ.व. को 

अनुमान 

१ टेम्पो      

२ न्त्जप      

३ न्त्मन्त्नरक      

४ रक      

५ रटपर      

६ भ्यान      

७ माईक्रोबस      

८ न्त्मन्त्नबस      
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९ बस      

 अन्त्य      

 

८) प्रदशेसंग बााँडफााँड हुन ेराजश् व 

क्र.स. राजश् वको क्रकन्त्सम पररणाम दर 

संकलन 

हुनसक् न े

कुल राजश् व 

गत आ.व. 

मा प्राप् त  

रकम 

िालु 

आ.व. को 

अनुमान 

१ सवारी साधन कर      

२ घरजग्गा रन्त्जष् रेशन शुल्क      

३ मनोरंजन कर (करदाता)      

४ न्त्वज्ञापन कर (करदाता)      

 अन्त्य      

९) गााँउ/गााँउपान्त्लकाको स्वान्त्मत्तमा रहकेो जग्गा र यसको हालको उपयोग सम्बन्त्धी न्त्ववरणः 

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

११) गााँउ/गााँउपान्त्लका क्षेरन्त्भरका महत्वपूणा पयाटक्रकय र धार्माक स्थलहरु सम्बन्त्धी न्त्ववरणः 

१२) आन्त्तररक आयका अन्त्य कुनै थप संभाव्य स्रोत भएमा सोको न्त्ववरणः 
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अनसुिूी ३: 

राजस्व पररिालन तथा योजना तजुामा सम्बन्त्धी कायाशालाको उपन्त्स्थन्त्त न्त्ववरण 
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अनसुनु्त्ि ४ - फोटो ग्यालरी 
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अनसुिूी ५ - राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तल े राजस्व प्रक्षपेण गरर कायापान्त्लकामा पशे गरेको 

प्रन्त्तवदेनको ढााँिा 

 (स्थानीय तहको वार्षाक योजना तथा बजेट तजुामा क्रदग्दशान २०७४, संघीय मान्त्मला तथा सामान्त्य प्रशासन 

मन्त्रालय िारा प्रकान्त्शत अनसुूिी २ बमान्त्जम) 

  

तामाकोशी गाउाँपालक्रका  

राजस्व परामशा सन्त्मन्त्तको प्रन्त्तवेदन 

(क) पृष्ठभुमी 

 

(ख) राजस्वको मौजुदा अवस्थाको न्त्बश् लेषण 

 

(ग) राजस्व न्त्नन्त्तहरु 

 

(घ) करका आधारहरु 

(ङ) आगान्त्म आ. व. कोलागी प्रस्तान्त्वत कर तथा गरैकर राजस्व दर 

न्त्स. न.ं  राजस्वका क्षेरहरु िालु आर्थाक वषाको दर  प्रस्तान्त्वत दर पुस्ट्याई कैक्रफयत 

      

      

      

 

(ि) आगान्त्म आ. व. कोलागी प्रस्तान्त्वत कर तथा गरैकर राजस्व दर 
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न्त्स. न.ं  राजस्वका 

क्षेरहरु 

गत आ.व. को 

यथाथा रकम 

िालु आ. व. को 

संसोन्त्धत अनुमान 

आगान्त्म आ.व. 

को अनुमान 

कैक्रफयत 

      

      

      

 

 

(छ) न्त्नश्कषा तथा सुझावहरु 

 

 

 

 

................................................. 

संयोजक....................................... 

सदस्य ....................................... 
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अनसुिूी ४ :  

आ.व. २०७७/०७८ का लान्त्ग आर्थाक न्त्वधयेक  

मस्यौदा नमनूाको रुपमा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको  

आर्थाक ऐन,२०७७ 

 

 

 

 

 

 

तामाकोशी गाउाँपान्त्लका  

गाउाँकायापान्त्लकाको कायाालय  

दोलखा 

बागमती प्रदशे, नपेाल 
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तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको आर्थाक ऐन २०७७ 

तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको अथा सम्बन्त्न्त्ध प्रस्ताबलाई कायाान्त्वयन गना बनकेो न्त्वधयेक 

 

प्रस्तावना: तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको आर्थाक वषा २०७७/७८ को अथा सम्बन्त्न्त्ध प्रस्ताबलाई कायाान्त्वयन 

गनाको न्त्नन्त्मत्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गने, छुट क्रदने तथा आय संकलनको प्रशासन्त्नक व्यवस्था गना 

वाञ्छनीय भएकाले, 

नेपालको संन्त्वधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोन्त्जम तामाकोशी  गाउाँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

१. संन्त्क्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “आर्थाक ऐन २०७७” रहकेो छ।  

(२) यो ऐन २०७७ साल श्रावण १ गतेदेन्त्ख तामाकोसी गााँऊ क्षेरमा लागू 

हुनेछ। 

२. सम्पन्त्त्त कर: गाउाँपान्त्लका क्षेर न्त्भर अनुसूिी १ बमोन्त्जम एकीकृत सम्पन्त्त्त कर/ घर जग्गा कर 

लगाइने र असुल उपर गररनछे।  

३. भून्त्मकर (मालपोत) : गाउाँ  पान्त्लका क्षेरन्त्भर अनुसूिी २ बमोन्त्जमको भून्त्मकर (मालपोत) लगाइन े

र असुल उपर गररनेछ।  

४. घर बहाल कर: गाउाँपान्त्लका क्षेरन्त्भर कुनै व्यन्त्क्त वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम,  

टहरा, छप्पर जग्गा वा पोखरी पुरै आंन्त्शक तबरले बहालमा क्रदएकोमा अनुसूिी ३ बमोन्त्जम घरजग्गा 

बाहाल कर लगाइने र असुल गररने छ। 

५. व्यवसाय कर : गाउाँपान्त्लका क्षेरन्त्भर व्यापार व्यवसाय वा सेवामा पूाँजीगत लगानी र आर्थाक 

कारोबारका आधारमा अनसुिूी ४ बमोन्त्जम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गररनछे।  

६. जन्त्डबुटी, कवाडी र जीवजन्त्तु कर : गाउाँपान्त्लका क्षेरन्त्भर कुनै व्यन्त्क्त वा संस्थाले ऊन, खोटो, 

जन्त्डबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रिन्त्लत काननुले न्त्नषधे गररएको न्त्जबजन्त्तु बाहकेका अन्त्य मृत 

वा माररएका जीवजन्त्तुको हाड, न्त्सङ, प्वााँख, छाला जस्ता वस्तुको व्यवसान्त्यक कारोबार गरेवापत 

अनुसूिी ५ बमोन्त्जमको कर लगाइने र असुल उपर गररनछे।  

७. सवारी साधन कर : गाउाँपान्त्लका क्षेरन्त्भर दताा भएका सवारी साधनमा अनसुूिी ६ बमोन्त्जम सवारी 

साधन कर लगाइन ेर असुल उपर गररनेछ। तर, प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो काननुमा अन्त्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोन्त्जम हुनेछ।  

८. न्त्वज्ञापन कर : गाउाँपान्त्लका क्षेरन्त्भर हुने न्त्वज्ञापनमा अनसुूिी ७ बमोन्त्जम न्त्वज्ञापन कर लगाइने र 

असुल उपर गररनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्त्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा 

सोही बमोन्त्जम हुनेछ। 
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९. मनोरंजन कर : गाउाँपान्त्लका क्षेरन्त्भर हुने यी मनोरञ् जन ब्यवसाय सेवामा अनुसूिी ८ बमोन्त्जम 

व्यवसाय कर लगाइने र असलु उपर गररनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो काननुमा अन्त्यथा 

व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोन्त्जम हुनेछ।  

१०. वहाल न्त्वटौरी शुल्क : गाउाँपान्त्लका क्षेरन्त्भर आफूले न्त्नमााण, रेखदेख वा सञ् िालन गरेका अनुसूिी 

९ मा उल्लेख भएअनुसार हाटबजार वा पसलमा सोही अनुसूिीमा भएको व्यवस्थाअनुसार

 वहाल न्त्वटौरी शुल्क लगाइन ेर असुल उपर गररनेछ।  

११. पार्का ङ शुल्क : गाउाँपान्त्लका क्षेरन्त्भर कुन ैसवारी साधनलाई पार्का ङ सुन्त्वधा उपलब्ध गराएबापत 

अनुसून्त्ि १० वमोन्त्जम पार्काङ शुल्क लगाइने र असुल उपर गररनेछ।  

१२. रेक्रकङ, कोयोक्रकङ, क्यानोइग, वन्त्न्त्जजन्त्म्पङ, न्त्जफफ्लायर, र रयाफरटङ शुल्क : गााँऊपान्त्लकाल े

आफ्नो क्षेर न्त्भर १२. रेक्रकङ, कोयोक्रकङ, क्यानोइग, वन्त्न्त्जजन्त्म्पङ, न्त्जफफ्लायर, र रयाफरटङ 

सेवा वा व्यवसाय सञ् िालन गरेबापत अनुसिुी ११ बमोन्त्जमको शुल्क लगाइने र असुल उपर 

गररनेछ। 

१३. सेवा शुल्क दस्तरु : गाउाँपान्त्लकाले न्त्नमााण संिालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूिी १२ मा उल्लेन्त्खत 

स्थानीय पूवााधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनसुूिीमा व्यवस्था भए 

अनुसार शुल्क लगाइने र असलु उपर गररनेछ। 

१४. पयाटन शुल्क:  गाउाँपान्त्लकाल ेआफ्नो क्षेर न्त्भर प्रवेश गने पयाटकहरुबाट अनुसूिी १३ मा उल्लेन्त्खत 

दरमा पयाटन शुल्क लगाइने र असुलउपर गरन्त्ःनेछ। तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानुनमा 

अन्त्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोन्त्जम हुनेछ। 

१५. प्राकृन्त्तक स्रोत उपयोग शुल्क : गाउाँपान्त्लकाको सहरी क्षेरमा संिान्त्लत उद्योग, व्यवसाय, 

कलकारखाना, खानी लगायतको सञ् िालनले बजार क्षेर अव्यवन्त्स्थत भएकोले नेपालको 

संन्त्वधानको अनुसूिी ८ को खण्ड १० मा उल्लेन्त्खत काया गने प्रयोजनका लान्त्ग यस ऐनको अनसुूिी 

१४ मा उल्लेन्त्खत दरमा प्राकृन्त्तक स्रोत उपयोग शुल्क लगाउन सक् नेछ। 

१६. कर छुट: यस ऐन वमोन्त्जम कर न्त्तन ेदान्त्यत्व भएका व्यन्त्क्त वा संस्थाहरुलाई कुनै पन्त्न क्रकन्त्समको 

कर छुट क्रदइने छैन।  

१७. कर तथा शुल्क संकलन संबन्त्धी कायान्त्वन्त्ध कारे सम्बन्त्धी कायान्त्वन्त्ध : यो ऐनमा भएको व्यवस्था 

अनुसार कर तथा शुल्क सकंलन सम्बन्त्धी कायान्त्वन्त्ध गााँऊपान्त्लकाले तोके अनसुार हुनछे।  

अनसुिूी-१ 

एकीकृत सम्पन्त्त्त कर 

स्थान्त्नय सरकार सन्त्िालन ऐन, २०७४ एकीकृत सम्पत्ती कर न्त्नदेन्त्शका, २०६२ ससंोधन सन्त्हतमा भएको 

व्यवस्था अनुसार स्वघोषणाको आधारमा एकीकृत सम्पन्त्त्त कर अन्त्नवाया रूपमा लाग ूगररनेछ।  

करको दर रेट: 
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अनसुिूी (१) 

एकीकृत सम्पन्त्त्त कर/घरजग्गा कर 

दफा (२) संग संबन्त्धीत 

क्रमसंख्या मूल्याङ्कन रकम रु. एकीकृत सम्पन्त्त्त कर रू. मा कैक्रफयत 

१ रू. १ लाख देन्त्ख १० लाख सम्म प्रन्त्त लाख १००।-  

२ रू. १० लाख देन्त्ख २० लाख सम्म प्रन्त्त लाख १५०।-  

३ रू. २० लाख देन्त्ख ५० लाख सम्म प्रन्त्त लाख २००।-  

४ रू. ५० लाख देन्त्ख १ करोड सम्म प्रन्त्त लाख २५०।-  

५ रू. १ करोड भन्त्दा माथी प्रन्त्त करोड रू. २०००।– थप हुन े  

एकीकृत सम्पन्त्त्तकर न्त्नधाारणकालान्त्ग करदाताल ेतोक्रकएको ढााँिामा आफ्नो सब ैसम्पन्त्त्तको न्त्ववरण खुलाउन ु

पनेछ। करदाताले न्त्ववरण पेश गदाा आफ्नो सब ैसम्पन्त्त्त न्त्ववरण नखुलाई  पेस गरी कर न्त्तरेपन्त्छ लुकाएको 

सम्पन्त्त्त न्त्ववरण पून: पेश गरी कर न्त्तना आयको पाइएमा त्यस्ता सम्पन्त्त्तलाई पुरानो न्त्ववरणमा नै समावेश 

गरी सम्पन्त्त्त मूल्याङ्कन गरी कर न्त्नधाारण गररनेछ। यसरी न्त्नधाारण हुने कर रकम बराबर जररमाना थप 

गरी कर असुल गररने छ।  

नोट: एक्रककृत कर सम्बन्त्धमा गाउाँपान्त्लकाले न्त्नणाय गरी लागू नगरेको अवन्त्धसम्मका लान्त्ग मालपोत र 

घरजग्गा सम्पन्त्त्त कर असुल गररने छ।  

धरुी कर 

क्रमसंख्या मूल्यांकन रकम रु. एकीकृत सम्पन्त्त्तकर रु. मा वार्षाक कैक्रफयत 

१ कच्ची एकतल ेघर १०।- तला थप हुदा प्रन्त्त तला 

रू. १०० २ कच्ची दईुतले घर २०।- 

३ पिी एकतले घर १००।- 

४ पिी दईतलःे घर १५०।- 

५ पिी तीनतले घर २००।- 

 

अनुसूिी (२) 

भून्त्म कर (मालपोत) 

दफा (३) संग संबन्त्धीत 

क्रमसंख्या भून्त्म कर (मालपोत) खेत बारी कैक्रफयत 
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१ भून्त्मकर उद्योग क्षेर १०।- ३।- प्रन्त्तरोपनी 

२ भून्त्मकर अब्बल बाःाँझो राखमेा १०।- ३।- प्रन्त्तरोपनी 

 

अनुसूिी (३) 

घर बहाल कर 

दफा (४) संग संबन्त्धीत 

 

घर बहाल कर 

१ गाउाँपान्त्लका क्षेर न्त्भर कुनै घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड कारखाना, जग्गा आदी बहालमा  

क्रदएमा सम्बन्त्न्त्धत घरधनीबाट १०% बहाल कर न्त्लन े

 

अनुसूिी (४) 

ब्यवसाय कर 

दफा (५) संग संबन्त्धीत 

क्रम 

सखं्या 

व्यवसायको पनु्त्ज नयााँ दताा नन्त्वकरण कैक्रफयत 

१ एकलाख सम्म ५००।- ५००।-  

२ एक लाखदेन्त्ख ५ लाख सम्म १०००।- ७००।-  

३ पााँि लाखदेन्त्ख १० लाखसम्म १५००।- १०००।-  

४ १० लाख भन्त्दा मान्त्थ ३५००।- १५००।-  

अन्त्य व्यवसाय कर 

क्रम 

सखं्या 

न्त्ववरण नयााँ दताा नन्त्वकरण कैक्रफयत 

१ न्त्डलर भएको २०००।- १५००।-  

२ मक्रदरा पसल खुरा १०००।- ५००।-  

न्त्मष्ठान भण्डार 

क्रम 

सखं्या 

न्त्ववरण नयााँ दताा नन्त्वकरण कैक्रफयत 

१ सान न्त्मिान भण्डार १०००।- ५००।-  
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सनु िााँदी 

१ सुन िााँदी पसल २०००।- २०००।-  

होटल व्यवसाय 

क्रम 

सखं्या 

न्त्ववरण नयााँ दताा नन्त्वकरण कैक्रफयत 

१ क वगा    

२ शाखा कायाालय १५०००।- १००००।-  

३ न्त्वकास बैंक प्रधान कायाालय १५०००।- १००००।-  

४ न्त्वकास बैंक शाखा कायाालय १००००।- ५०००।-  

५ साना लघुन्त्वन्त्त्तय संस्था ५०००।- ३०००।-  

६ बीमा कम्पनी १००००।- ५०००।-  

७ सहकारी संस्था ३०००।- २०००।-  

८ मन्त्नरान्त्सफर ३०००।- २०००।-  

मासपुसल 

क्रम 

सखं्या 

न्त्ववरण नयााँ दताा नन्त्वकरण कैक्रफयत 

१ मासुपसल ५००- ३००।-  

स्वास्थ्य सवेा 

क्रम 

सखं्या 

न्त्ववरण नयााँ दताा नन्त्वकरण कैक्रफयत 

१ गैरसरकारी अस्पताल १० वडे सम्म ५०००।- ३०००।-  

२ गैरसरकारी अस्पताल १० वडे भन्त्दा माथी ७०००।- ५०००।-  

३ डाक्टर सेवा न्त्क्लन्त्नक २०००।- १०००।-  

४ ल्याव सेवा १०००।- ५००।-   

न्त्शक्षा सवेा व्यवसाय न्त्नन्त्ज स्तर 

क्रम 

सखं्या 

न्त्ववरण नयााँ दताा नन्त्वकरण कैक्रफयत 

१ आधारभुत स्तर  २०००।- १०००।-  

२ मान्त्ब स्तर  ५०००।- ३०००।-  

३ प्रान्त्वन्त्धक स्तर २०००।- १०००।-  

काननुी सवेा 
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क्रम 

सखं्या 

न्त्ववरण नयााँ दताा नन्त्वकरण कैक्रफयत 

१ अन्त्धवक्ता १५००।- १०००।-  

२ कानुनी परामशा सेवा १५००।- १०००।-  

३ लेखापढी व्यवसायी १०००।- ५००।-  

४ लेखापरीक्षण क वगा ३०००।- २०००।-  

५ लेखापरीक्षण ख वगा १५००।- १०००।-  

६ लेखापरीक्षण ग/घ वगा १०००।- ५००।-  

 न्त्नमााण व्यवसायी फमा    

क्रम 

सखं्या 

न्त्ववरण नयााँ दताा नन्त्वकरण कैक्रफयत 

१ क वगा शाखा कायाालय २५०००।- १५०००।-  

२ ख वगा शाखा कायाालय २००००।- १००००।-  

३ ग वगा शाखा कायाालय १५०००।- ७०००।-  

४ घ वगा शाखा कायाालय १००००।- ५०००।-  

५ शाखा कायाालय न्त्नमााण व्यवसायी आधा लाग् न े

उद्योग व्यवसाय तफा  

क्रम 

सखं्या 

न्त्ववरण नयााँ दताा नन्त्वकरण कैक्रफयत 

१ खाध्य उध्योग क वगा- अन्त्धकतम पुाँजी २५ लाख मान्त्थ १००००।- ५०००।-  

२ खाध्य उध्योग ख वगा- अन्त्धकतम पून्त्ज १५ देन्त्ख २५ 

लाखसम्म 

३०००।- २०००।-  

३ खाध्य उध्योग ग वगा- अन्त्धकतम पून्त्ज ५ देन्त्ख १५ 

लाख सम्म 

१५००।- १०००।-  

४ खाध्य उध्योग अन्त्धकतम पून्त्ज ५ लाख सम्म १०००।- १०००।-  

एकभन्त्दा बढी सामाग्री न्त्बक्री गन े

५ अन्त्धकतम पुाँजी एक लाख देन्त्ख पााँि लाखसम्म १०००।- ५००।-  

६ अन्त्धकतम ५ लाख देन्त्ख २० लाखसम्म २०००।- १०००।-  

७ अन्त्धकतम पुाँजी २० लाख मान्त्थ ५०००।- ३०००।-  

अन्त्य उद्योग 

८ िाउन्त्मन उद्योग १५००।- १०००।-  

९ पाऊरोरट उद्योग १५००।- १०००।-  

१० आइसक्रक्रम उद्योग १५००।- १०००।-  
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११ मसला न्त्पस्ने उद्योग १०००।- १०००।-  

१२ कृन्त्ष सम्बन्त्न्त्ध फमा व्यवसाय १०००।- १०००।-  

१३ कुटान्त्न न्त्पसान्त्न तेल न्त्मल १०००।- १०००।-  

१४ पानी उद्योग ५०००।- ३०००।-  

अन्त्य ब्यवसाय 

१५ तरकारी पसल ५००।- ५००।-  

१६ फलफूल पसल ५००।- ५००।-  

१७ क्रकराना पसल ५००।- ५००।-  

१८ हयेर करटङ सैलनु १०००।- ७५०।-  

१९ ब्युरटपालार १०००।- ७५०।-  

२० जुत्ता बनाई न्त्बक्री गन ेपसल १०००।- ७५०।-  

२१ साधारण जुत्ता पसल ७५०।- ५००।-  

२२ प्लान्त्स्टक जुत्ता पसल ५००।- ५००।-  

फेन्त्सी पसल 

२३ फेन्त्सी पसल क वगा अन्त्धकतम पुाँजी २५ लाख मान्त्थ ५०००।- ३०००।-  

२४ फेन्त्सी पसल ख वगा अन्त्धकतम पुाँजी १५ देन्त्ख २५ 

लाख सम्म 

३०००।- २०००।-  

२५ फेन्त्सी पसल ग वगा अन्त्धकतम पुाँजी ५ देन्त्ख १५ लाख 

सम्म 

२०००।- १०००।-  

२६ फेन्त्सी पसल घ वगा अन्त्धकतम पुाँजी ५ लाख सम्म १०००।- ७५०।-  

२७ कपडा पसल १०००।- १०००।-  

२८ स न्त्मल ३०००।- २५००।-  

२९ हणे्ड स आरो १०००।- ५००।-  

३० फर्नािर ऊध्योग ५०००।- ४०००।-  

३१ साधारण फर्नािर पसल, प्लाईउड न्त्ससा पसल १०००।- ५००।-  

३२ लघुउद्यम हस्तकला उद्योग ५००।- ५००।-  

३३ छड न्त्समेन्त्ट पसल (पेण्ट न्त्डलर समेत भएको) १००००।- ५०००।-  

३४ छड न्त्समेन्त्ट पसल २०००।- १५००।-  

३५ पेण्ट पसल १०००।- ५००।-  

३६ फलाम र सोसम्बन्त्धी साधारण पसल ५००।- ५००।-  

३७ रटन्त्भ, क्रफज समेत भएको ईलेक्रोन्त्नक पसल २०००- १०००।-  

३८ ईलेक्रोन्त्नक, न्त्बजुन्त्ल ममात पसल १०००।- ७५०।-  

३९ रेन्त्डयो, घन्त्ड, रटन्त्भ  र अन्त्य ममात तथा न्त्वक्रक्र  १०००।- ५००।-  
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४० खुरा कृन्त्ष सामाग्री पसल ५००।- ५००।-  

४१ पुस्तक तथा स्टेशनरी पसल १०००।- १०००।-  

४२ छापाखाना पे्रस २०००।- १०००।- पुन्त्ज 

अनुसार 

४३ कागज उद्योग ५०००।- ३०००।-  

४४ खुरा प्लान्त्स्टक पसल १०००।- ५००।-  

४५ औषन्त्ध पसल २०००।- १५००।-  

४६ फोटोग्राक्रफ न्त्भन्त्डयो सन्त्हत १०००।- १०००।-  

४७ फोटो स्टोन्त्डयो १०००।- ५००।-  

४८ पेरोल पम्प ७०००।- ५०००।-  

४९ कम्प्युटर तान्त्लम केन्त्र, भाषा न्त्शक्षण केन्त्र ड्राईन्त्भङ 

सेन्त्टर 

१०००।- १०००।-  

५० कम्प्यूटर ममात केन्त्र १०००।- ५००।-  

५१ सामुदान्त्यक रेन्त्डयो प्रसारण १००००।- ५०००।-  

५२ मोटरसाइकल वकासप १०००।- १०००।-  

५३ सवारी साधन ममात केन्त्र पसल १०००।- १०००।-  

५४ न्त्ग्रल उद्योग २०००।- १५००।-  

५५ ट्युब ममात तथा र हावा भने पसलहरु ५००।- २००।-  

५६ पुल स्नुकर १५००।- १०००।-  

५७ दवुानी सेवा २०००।- १५००।  

५८ फोटोकपी पसल ५००।- २५०।-  

५९ ईन्त्न्त्जन्त्नयररङ कन्त्सलटेन्त्न्त्स फमा १००००।- ७५००।-  

६० पेन्त्न्त्टङ पसल १५००।- १०००।-  

६१ ग्यास पसल १०००।- १०००।-  

६२ म म सुकुरट पसल १०००।- १०००।-  

६३ न्त्सरक डसना पसल १०००।- ५००।-  

६४ मोबाइल फोन ममात पसल १०००।- १०००।-  

६५ न्त्डन्त्स्टलरर उध्योग १५०००।- १००००।-  

६६ डेरी उद्योग २०००।- १५००।-  

६७ कुखुरा फमा २०००।- १०००।-  

६८ माछा फमा २०००।- १०००।-  

६९ नसारी फमा १०००।- १०००।-  

७० इटा उद्योग १००००।- ७५००।-  
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७१ टायल ब्लक/ ररङ लगायत सनेेटरर उध्योग ३०००।- २०००।-  

ठुला उद्योग 

७२ अन्त्धकतम पून्त्ज ५ करोड मान्त्थ ५००००।- ५००००।-  

७३ मझौला अन्त्धकतम पून्त्ज ५० लाख देन्त्ख ५ करोड सम्म  २००००।- २००००।-  

७४ साना उद्योग ५० लाख सम्म ५०००।- ५०००।-  

 

 

 

 

 

अनसुिूी (५) 

जन्त्डबरुट, कवान्त्ड र न्त्जवजन्त्त ुकर 

दफा (६) सगं सबंन्त्धीत 

 

क्र. स. कर शीषाक न्त्वबरण २०७७/७८ को लान्त्ग करको दर कैक्रफयत 

१ िुथ्रो १।-  

२ न्त्िराईतो ५।-  

३ रोजमेरर ५।-  

४ न्त्तनतल ेवााँको ५।-  

५ खोटो संकलन ५।-  

६ लोक्ता ६।-  

७ अगेन्त्ल ६।-  

८ लौठ सल्ला ७।-  

९ धन्त्सङ्ग्रे  १०।-  

१० वनकस (न्त्नन्त्ज काठ न्त्नकान्त्स) ५।- प्रन्त्त क्युन्त्वक 

क्रफट 

कवान्त्ड कर 

११ कवान्त्ड सामान ५ लाख ठेक् कामा 

न्त्जव जन्त्त ु
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१२ खन्त्स, बाख्रा २५।-  

१३ गाई, गोरु ५०।-  

१४ रााँगा, भैसी ७५।-  

अनसुिूी (६) 

जन्त्डबरुट, कवान्त्ड र न्त्जवजन्त्त ुकर 

दफा (७) सगं सबंन्त्धीत 

क्र. स.  न्त्ववरण नयााँ दताा नन्त्वकरण कैक्रफयत 

१ भाडाका कार, न्त्जप, रेक्टर, न्त्मन्त्न बस ५००।- ५००।-  

२ बस, रक, लहरर, तथा हभेी सवारी साधन ५००।- ५००।-  

३ न्त्नन्त्ज कार, न्त्जप तथा अन्त्य ५००।- ५००।-  

४ मोटरसाईकल, स्कुटर, तथा अन्त्य सवारर साधन १००।- १००।-  

 

 

 

 

 

 

अनसुिूी (७) 

न्त्बज्ञापन कर 

दफा (८) सगं सबंन्त्धीत 

क्र. स.  कर न्त्शषाक (न्त्ववरण) २०७७/७८का लान्त्ग करको 

दर 

कैक्रफयत 

१ जनिेतनामूलक (प्रिार सामग्री बोडा) १।- प्रन्त्त स्वायर क्रफट 

२ व्यवसान्त्यक (प्रिार सामग्री बोडा) ३।-  

# सस्कृन्त्तक तरबारले गराउने गररन ेकायाक्रममा छुट क्रदइनेछ। 

अनसुिूी (८) 

मनोरञ् जन कर 

दफा (९) सगं सबंन्त्धीत 
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मनोरञ् जन कर 

क्र. स. न्त्ववरण शल्क दर नन्त्बकरण 

१ न्त्सनेमा हल, न्त्भन्त्डयो हल, सास्कृन्त्तक प्रदशान हल, थयटर रटकटको ५ % रटकटको ५ % 

२ िलन्त्िर सुरटङ रु. २०००।- प्रन्त्तक्रदन 

३ जाद ुसकास, िटक, टेन्त्लन्त्सररयल, न्त्गत सुरटङ शल्क १०००।- १०००।- 

४ न्त्डस्क तथा ब्यापाररक केवल नेटवका  १५००।- १५००।- 

अनसुिूी (९) 

मनोरञ् जन कर 

दफा (१०) सगं सबंन्त्धीत 

गाउाँपान्त्लकाका सावाजन्त्नक जग्गाहरु गत/न्त्वगत वषादेन्त्ख भोगिलन गदै आए बापत प्रन्त्त आना सम्झौताको 

न्त्ववरण अनुसूिीमा उल्लेख गरेबमोन्त्जम हुनेछ।  

क्र. स. न्त्ववरण बहाल बटौरर शलु्क कैक्रफयत 

१ जफे मालु च्यामा हााँवा सडक खण्ड आसपास क्षेर  ५००।- वार्षाक प्रन्त्त आना  

२  ३००।- वार्षाक प्रन्त्त आना 

सम्झौताको ढााँिा  

स्थानीय सरकार संिालन ऐन, २०७४ र तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको आर्थाक ऐन २०७७ को अन्त्धनमा रही 

बहाल बटौरी कर न्त्लन ेप्रयोजनका लान्त्ग गररएको सम्झौता पर 

न्त्लन्त्खतम न्त्जल्ला दोलखा, तामाकोसी गाउाँपान्त्लका वडा नं ..... बस्न े ................................को 

नान्त्त/नान्त्तनी ....................................... छोरा/छोरी .................................................को 

श्रीमान्/श्रीमती वषा .........................को......................(यसपन्त्छ  प्रथम पक्ष भन्त्नने) र तामाकोशी 

गाउाँपान्त्लका को कायालय (यसपन्त्छ दोस्रो पक्ष भन्त्नने) का बीि तपन्त्सलका सता तथा बन्त्देजहरूको अन्त्धनमा 

रही तामाकोशी गाउाँपान्त्लका वडा ...........को क्रकत्ता नम्बर ............को नेपाल सरकारको नाममा रहकेो 

सावाजन्त्नक जग्गा प्रयोग गरेबापत बहाल न्त्बटौरर कर असुल उपर गन ेप्रयोजनाथा हामी दवु ैपक्ष पुणा मञ्जुर 

भई राजीखुसी साथ यो सम्झौतामा दस्तखत गरी एक एक प्रन्त्त न्त्लयौ क्रदयौ।  

शता तथा बन्त्दजेहरु 

१. स्थानीय सरकार सिंालन ऐन २०७४ को दफा ......... र तामाकोशी गाउाँपान्त्लकाको अर्थाक ऐन 

२०७७ को दफा ......... बमोन्त्जम यो सम्झौता गररएको छ। 
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२.  प्रथम पक्षल ेनेपाल सरकारको नाममा रहकेो सावाजन्त्नक जग्गा र सो मा बने/ बनाएको संरिना 

प्रयोग गरे/गराए बापत गाउाँपान्त्लकाको आर्थाक ऐन बमोन्त्जम रकम बुझाउनु पनेछ। 

३.  संझौता बमोन्त्जमको रकम प्रत्येक आर्थाक बषा सक्रकएको तीन मन्त्हनान्त्भर दोस्रो पक्षलाई प्रथम पक्षले 

बुझाउनुपनेछ। सो नबुझाएमा वार्षाक १० प्रन्त्तशतका दरल ेहजााना असुल दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई 

गनुापनेछ।  

४. वहाल बटौरर कर न्त्तरःेबापत  प्रथम पक्षले स्थायी तवरले जग्गा वा सोमा न्त्नर्मात सरंिना प्रान्त्प्तका 

लान्त्ग दोस्रो पक्षसाँग कुन ैदाबी गना पाउने छैन। 

५. दोस्रो पक्षल े प्रथम पक्षलाई प्राकृन्त्तक प्रकोप वा अन्त्य न्त्वशेष अवस्थामा गाउाँपान्त्लकाको 

न्त्नणायअनुसार अल्पकान्त्लन प्रयोगका लान्त्ग माग भइ आएमा प्रथम पक्षलः ेसम्भव भएसम्म दोस्रो 

पक्षलाई उपलब्ध गराउनुपनेछ। 

६. प्रथम पक्षको गैर न्त्जम्मेवारीका कारण कुनै मालसामान नि भएमा सो न्त्जम्मेवारी स्वयं प्रथम पक्ष 

हुनुपनेछ र सोको क्षन्त्तपूर्ता दोस्रो पक्षसाँग माग दाबी गना पाइनेछैन। 

७. प्रथम पक्षले सेवा करार सम्झौता भंग गना िाहमेा एक मन्त्हनाअगावै दोस्रो पक्षलाई जानकारी 

गराउनुपने र दोस्रो पक्षले करार सम्झौता भङ्ग गना िाहमेा जुनसुकै समयमा भङ्ग गना सक् नेछ। 

८. यो सम्झौता एक आर्थाक वषाका लान्त्ग मार कःायम रहनछे। 

९. यस सम्झौतापरमा उल्लेख भएका शता तथा बन्त्देजहरु समायोजन गनुापने भएमा प्रिन्त्लत काननूको 

अधीनमा रही दवु ैपक्षबीि मन्त्जुरी बमोन्त्जम गना सक्रकनछे।  

प्रथम पक्षका तफा वाट दोस्रो पक्षका तफा वाट 

नाम थर श्री........................      नाम थर श्री........................ 

प्रयोग गरेको जग्गाको क्रकत्ता नं..................    पद.................. 

ठेगाना...................       ठेगाना................... 

दस्तखत............................      दस्तखत............................ 

ईन्त्त संवत २०... साल..........मन्त्हना........गते रोज शुभम 

 

 

 

अनसुिूी (१०) 

पार्का ङ शलु्क  

दफा (११) सगं सबंन्त्धीत 
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कर न्त्शषाक न्त्ववरण २०७७/७८ का लान्त्ग करको दर कैक्रफयत 

हाल नतोक्रकएको   

   

अनसुिूी (११) 

रेक्रकङ, कोयोक्रकङ, क्यानोईङ, बन्त्न्त्ज जन्त्म्पङ,न्त्जफ्ल्यायर, र –यााफरटङ शलु्क 

दफा (१२) सगं सबंन्त्धीत 

कर न्त्शषाक न्त्ववरण २०७७/७८ का लान्त्ग करको दर कैक्रफयत 

हाल नतोक्रकएको   

अनसुिूी (१२) 

सवेा शलु्क दस्तरु 

दफा (१३) सगं सबंन्त्धीत 

कायाालयबाट दनै्त्नक सकंलन कर दस्तरु शलु्क सम्बन्त्धी न्त्ववरण 

क्र. 

स.  

न्त्ववरण शुल्क दर कैक्रफयत 

१ सजान्त्मन दस्तुर १००।-  

२ जग्गा छुट्याउने दस्तुर १५०।-  

घरबाटो प्रमान्त्णत क्रफल्ड न्त्नरीक्षण दस्तरु 

१ ग्राभेल बाटोल ेछोएको ५००।-  

२ कन्त्च्च बाटोल ेछोएको २००।-  

३ बाटो नभएको ५०।-  

४ अनुभव प्रमान्त्णत दस्तुर १००।-  

५ न्त्मलापर शुल्क (दवु ैपक्षसाँग आधा आधा) ५००।-  

६ रकम कलम उठाइक्रदए वापत सयकडा उठाएको रकमको १ 

प्रन्त्तशत 

 

७ जग्गा रोिा न्त्सफाररस २००।-  

८ न्त्सफररस प्रमान्त्णत दस्तुर २००।-  

९ फोटो प्रमान्त्णत मार प्रन्त्त पेज १०।-  
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१० न्त्नजी स्तरको न्त्वद्यालय स्थापना न्त्सफाररस 

दस्तुर 

५०००।-  

११ न्त्नजी कक्षा स्तरोन्नती न्त्सफाररस दस्तुर २०००।-  

१२ न्त्नबेदन/रटकट १०।-  

१३ न्त्नमााण व्यवसायी पःेरोन्त्लएम पदाथा दताा 

न्त्सफाररस 

१०००००।-  

१४ नेपाली नागररकता न्त्सफाररस ५५।-  

१५ नेपान्त्ल नागररकता प्रन्त्तन्त्लन्त्प न्त्सफाररस ११०।-  

१६ िार क्रकल्ला प्रमान्त्णत दस्तुर १५०।-  

न्त्वद्यतु न्त्सफाररस 

क्र. 

स. 

न्त्ववरण शुल्क दर कैक्रफयत 

१ घरेलु न्त्वद्यतु् लाइन जडान न्त्सफाररस ५५।-  

२ ठूला उद्योगमा न्त्वद्युत ् लाइन जडान 

न्त्सफाररस 

३०००।-  

३ मझौला उद्योगमा न्त्वद्यतु् लाइन जडान 

न्त्सफाररस 

१०००।-  

पने्त्सन न्त्सफाररस 

क्र. 

स. 

न्त्ववरण शुल्क दर कैक्रफयत 

१ बृरटस/तेस्रो मुलुक ५०००।-  

२ भारतीय १०००।-  

३ नेपाली पेन्त्सनर २००।-  

न्त्बन्त्भन्त् न न्त्सफाररस 

क्र. 

स. 

न्त्ववरण शुल्क दर कैक्रफयत 

१ न्त्ववान्त्हत/ अन्त्ववान्त्हत प्रमान्त्णत १५०।-  

२ आक्रदवासी जनजान्त्त लोपोन्त्मुख दन्त्लत 

प्रमान्त्णत 

२००।-  

३ िालिलन प्रमान्त्णत २००।-  
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४ जन्त्मन्त्मन्त्त प्रमान्त्णत ११०।-  

५ अन्त्य प्रमान्त्णत १५०।-  

६ नाता कायम /नाता प्रमान्त्णत १७०।-  

७ नाता कायम /नाता प्रमान्त्णत अंग्रेजीमा ३४०।-  

८ संरक्षक न्त्सफाररस ५५।-  

९ बसोबास प्रमान्त्णत १५०।-  

१० आयस्रोत प्रमान्त्णत प्रन्त्त लाखको रु. 

३००।- 

 

११ अिल सम्पन्त्त्तको मूल्याङ्कन दस्तुर प्रन्त्त लाखको रु. 

२००।- 

 

१२ अंग्रेजीमा गररने न्त्सफाररसको सेवा शल्क नेपालीमा गररनेको दोब्बर लाग् नेछ 

१३ नागररकता प्रमाणपर सजान्त्मन ५००।-  

१४ आवाक्रद जग्गाको रुख कटान/ घरेलु सजान्त्मन 

प्रन्त्त रुख 

२०।-  

१५ घटनादताा सेवाशुल्क (जन्त्मदतााको हकमा 

३५ क्रदन न्त्भर आएमा न्त्नशुल्क) 

५५।-  

१६ घटना दताा संशोधन सरजन्त्मन १००।-  

१७ नाम थर जन्त्म न्त्मती प्रमान्त्णत १५०।-  

१८ घरसार को न्त्सफाररस गाउाँपान्त्लका न्त्भर १५०।-  

१९ घरसार को न्त्सफाररस गाउाँपान्त्लका बान्त्हर २५०।-  

२० सुकुम्वासी आयोगल ेन्त्नणाय गरी दताा जग्गा 

दताा न्त्सफाररस गनुा पन ेअवस्थामा 

अबल रू. ३००।-, दोयम रू. २००।– र िाहर रू. 

५०।- 

२१ एक्रककृत सम्पन्त्त्तकर न्त्नयमानुसार  

२२ न्त्सफाररस प्रन्त्तन्त्लन्त्प दस्तुर ११०।-  

२३ खा. पा. धारा जडान न्त्सफाररस १२०।-  

२४ मुहान दताा न्त्सफाररस शुल्क २५०।-  

२५ अन्त्य न्त्सफाररस दस्तुर ५५।- न्त्सफाररसको प्रकृन्त्त हरेर  

न्त्नयमानुसार 

२६ हल भाडा १०००।- प्रन्त्तक्रदन 
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२७ प्रोजेक्टर/अन्त्य मेन्त्शन भाडा ५००।- प्रन्त्तक्रदन 

नक्सापास दस्तरु 

क्र. 

स.ं  

न्त्ववरण शुल्क दर कैक्रफयत 

१ न्त्नवेदन १०।-  

२ सजान्त्मन दस्तुर १००।-  

३ नक्सापास फाराम न्त्बक्रक्र १०००।-  

४ घर नक्सा नामसारर दस्तुर १०००।-  

५ घर नक्सापास दस्तरु प्रन्त्त वगाक्रफट ग्रामीण  १।- ब्यबसान्त्यक प्रकृन्त्तको 

हकमा रू. ५ प्रन्त्त वगा क्रफट ६ घर नक्सापास दस्तुर प्रन्त्त वगाक्रफट सडकल े

छोएको 

३।- 

७ ५०० वगाक्रफट भन्त्दा कम क्षेरफल भएका 

घरको हकमा न्त्युनतम 

३१५।-  

८ नक्सा प्रमान्त्णत दस्तुर ५१०।-  

घटना दताा शलु्क 

क्र. 

स.ं 

न्त्ववरण शुल्क दर कैक्रफयत 

१ जन्त्मदताा ५५।-  

२ न्त्ववाहदताा ५५।-  

३ मृत्यूदताा ५५।-  

४ बसाइसराइ दताा ५५।-  

५ सम्बन्त्ध न्त्वक्षेद ५५।-  

६ व्यन्त्क्तगत घटना दताा(जन्त्म, मृत्यु, 

बसाइाँसराइ, न्त्ववाह दताा, समन्त्ध  न्त्वच्छेद) 

प्रन्त्तन्त्लन्त्प 

११०।-  

पटके सवारर साधन एव ंपयावारण तथा सडक ममात सभंार शलु्क 

क्र. 

स.ं 

न्त्ववरण पयावारण तथा सडक 

ममात सभंार शलु्क 

पटके सवारी साधन कर 

१ टेक्टर हाइड्रोन्त्लक नभएको १५।- १५।- 

२ टेक्टर हाइड्रोन्त्लक १५।- १५।- 
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३ रक, रटप्पर (नेपाली नंबर प्लेट) २०।-  २०।- 

४ रक, रटप्पर (भारतीय नम्बर प्लेट) ३०।- २०।- 

५ न्त्जप, कार १०।-  १०।- 

६ बस २०।-  २०।- 

 

अनसुिूी (१३) 

पयाटन शलु्क  

दफा (१४) सगं सबंन्त्धीत 

गाउाँ  कायापान्त्लकाल ेकायापान्त्लकाको बठैकल ेन्त्नधाारण गरेबमोन्त्जम हुनछे। 

 

 

अनसुिूी (१४) 

न्त्नकासी कर 

दफा (१५) सगं सबंन्त्धीत 

प्राकृन्त्तक स्रोत उपयोग शलु्क 

१ नदी तथा बगर जस्ता सावाजन्त्नक क्षेरबाट उत्पादन भई न्त्नकासी हुन ेनदीजन्त्य 

पदाथा 

प्रन्त्त न्त्मटर रु. 

१६०।- 

२ सावाजन्त्नक जग्गाको माटो ढुङ्गा न्त्बक्री मुल्य न्त्सफाररस समेत प्रन्त्त न्त्मटर रु. 

१६०।- 

३ न्त्नजी जग्गा बाट उत्पादन भई सावाजन्त्नक क्षेरबाट न्त्नकासी हुन ेखन्त्नजजन्त्य 

पदाथा 

प्रन्त्त प रु. ५००।- 

 

गाउाँपान्त्लकालाई न्त्तनुा  बुझाउनुपने कुनैपन्त्न कर/शुल्क भाडा वा यस्तै प्रकृन्त्तका कुनै पन्त्न दान्त्यत्व िाल ुआर्थाक 

वषान्त्भर नन्त्तरेमा/नबुझाएमा पन्त्हलो वषाको लान्त्ग २० प्रन्त्तशत दोस्रो वषा २५ प्रन्त्तशत र तेश्रो वषाबाट ३० 

प्रन्त्तशत थप जररवाना समेत असुल उपर गररनेछ 

 


