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पररच्छेद - एकः पररचर् 
१.१ पषृ् ठभलूम 

सांववधान२०७२ िेनेपािमातीनतहकासरकारको व्र्वस्थागरेकोछ ।र्सअनुरुप७५३
स्थानीर्तहको(गाउँपालिका,नगरपालिका,उप-महानगरपालिकातथामहानगरपालिका)तनवायचन
सभपन्नर्ैसांववधानिेव्र्वस्थागरेवमोम्जमअनुसूचच८अनुसारतनसतृगररएकाकामकतयव्र्
रम्जभमेवारीहरुतनवायहगदैआईरहेकोछन्।नेपािकोसांववधानिेर्ीतीनतहकासरकारका
वीच समन्वर्, सहकार्य र सहअम्स्तत्वको सभिन्धद्वारा सहकारी मोडिेको सांघीर्ता
कार्ायन्वर्नमारहेकोछ। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
स्थानीर्सरकारिाईप्राप्तर्एकावविीर्अचधकारिाईऐनकोप्रावधानअनुसारव्र्वम्स्थततथा
न्र्ार्ोचचततररकािेपूणयरुपमापररचािनगनयथपप्रर्ासगनुयपनेआवश्र्कतामहशुसर्एको
छ।र्सकोमुख्र्कारणहरुमास्थानीर्सरकारिाईप्राप्तकततपर्अचधकारहरुनर्ाँर्एकोिे
त्र्सकािाचगआवश्र्कनीतततथाकार्यववचध,सांगठनात्मकव्र्वस्था,सचूनातथातथर्ाङ्क
प्रणािीकोस्थापना,आर्कोसभर्ावनाअध्र्र्न,तनर्न्िणप्रणािीकोस्थापनाआददव्र्वस्था
तथाअभ्र्ासकोकमीहुनुरहेकोछ। 
स्थानीर्सरकारकोिढ्दोखचयधान्नकािाचगरउनीहरुकोसामथर्यवदृ्चधगनयकािाचगती
तनकार्हरुकोआन्तररकराजस्वपररचािनक्षमतामावदृ्चधगनुयपनेआवश्र्कतािन्नपुगेकोछ
र्सकािाचगस्थानीर्तहकोराजस्वअचधकारकासभर्ावनाहरुकोखोजीगने,सभर्ाव्र्क्षेिको
राजस्वपररचािनकािाचगअविभिनगनुयपने नीततगत,कानूनी र व्र्वस्थापकीर्सुधारका
उपार्हरुपदहचानगरीकार्ायन्वर्नमाल्र्ाउनेरतीसिैप्रर्ासकाआधारमाआगामीददनमा

वविीर् हस्तान्तरण 

वविीर् समानीकरण अनु दान
 

स्थानीर् सरकार 

सशतय अनु दान
 

समपु रक अनु दान
 

ववशषे अनु दान
 

प्राकृततक स्रोत रोर्ल्टी बाँडफाँड 

राजश्व बाँडफाँट 
(म

.ुअ
.क

. र 
आ

न्तररक अन्तशल्क
) 

चचि1वविीर्हस्तान्तनण 
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पररचािनगनयसककनेवास्तववकआन्तररकआर्कोप्रक्षेपणगनेकार्यकािाचगराजस्वसुधार
कार्यर्ोजनाखाँचोदेखखन्छ। 
र्सदस्तािेजतजुयमाकोक्रममार्एकाप्रर्ासहरुमागाउँपालिकाकाप्रतततनचध,कमयचारीतथा
अन्र् सरोकारवािा पक्षहरुिे राजस्व पररचािनको क्षेिमा आधारर्ूत अलर्मुखीकरण,
गाउँपालिकाको आन्तररक आर् सुधारका िाचग सहर्ाचगतात्मक ववचधिाट समस्र्ा तथा
अवसरहरुकोपदहचानगरीमुख्र्उपिम्धधकारुपमागाउँपालिकाकोकार्यर्ोजनातर्ारीरआर्
सभर्ाव्र्ताकोववश्िेषणगरीगाउँपालिकाकोआर्प्रक्षेपणिाईमागयदशयनजस्ताकार्यहरुरहेका
छन्। 
१.२ राजस्व सुधार र्ोजनाको औचचत्र् 
स्थानीर्सरकारिाईसांववधानिे ददएकोअचधकारप्रर्ोगगरीअनुसूची८मारहेका२२वटा
प्रमुखकार्यक्षेिलर्िकाम्जभमेवारीहरुपुरागनुयपनेअवस्थाछ।र्सप्रर्ोजनकािाचगस्थानीर्
सरकारिाईसांघीर्तथाप्रदेशसरकारिाटप्राप्त हुने ववविर्अनुदानकाअततररक्तस्थानीर्
सरकारिाईआफ्नैराजश्वकाआधारहरुतर्ारगनेअचधकारतनदहतरहेकोछ।स्थानीर्सरकार
सांचािनऐन२०७४कोपररच्छेद३दफा११(घ)रअन्तरसरकारीवविव्र्वस्थापनऐन२०७४
कोदफा४अनुसारस्थानीर्सरकारिाईआफ्नोक्षिेमाकरगैरकरसांकिनगनयसक्नेअचधकार
रहेकोछ।तरकरप्रणािीरअचधकारक्षेििारेकमजानकारी,स-सानाव्र्वसार्हरुमाकर
िागूगदायहुनसक्नेसांर्ाववतअिोकवप्रर्ता,स्थानीर्सरकारिाईप्राप्तहुनआएकोअनुदाननै
खचयहुननसककरहेकोअवस्थामाकरिगाउनुपनेआवश्र्कतामहसुसनहुनुजस्ताकारणहरुिे
गदायआफ्नो अचधकार क्षेि लर्ि रहेर स्थानीर् तहिे अपेक्षक्षत रुपमा राजश्व सांकिन गनय
सककरहेकोअवस्थाछैन।र्सरीस्थानीर्सरकारहरुिेवविीर्सांघीर्ताकोपूणयअभ्र्ासगनय
नसकेकाकारणसावयजतनकक्षेिलर्िरहेरवैज्ञातनककरप्रणािीिागूगरीकार्ायन्वर्नगराई
आफ्नैराजश्वआधारतर्ारगनेसहर्ोगपुर्र्ाउनुनैर्सराजश्वसुधारकार्यर्ोजनातजुयमाको
मुख्र्ध्रे्र्रहेकोछ । राजस्वसुधारकार्यर्ोजनातजुयमाकोऔचचत्र्कोशाांरासिाई तनभन 
िुदामाप्रस्तुतगररएकोछ। 
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चचि2राजस्वसुधारकार्यर्ोजनातजुयमाकोऔचचत्र् 

१.३ र्ोजनािे राखेका उद्देश्र्हरु 
त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाकोआम्न्तरकआर्कोववद्र्मानअवस्था,आन्तररकस्रोतकोसांर्ावना
तथादेखखएकासमस्र्ाहरुन्र्ूतनकरणगनयकार्यर्ोजनातर्ारीतथासोकाआधारमाआगामी३
िषयकोआर्प्रक्षेपणमागाउँपालिकािाईसहर्ोगपुर्र्ाउनुनैर्सकार्यक्रमकोसमग्रउदेश्र्हो।
र्सकार्यक्रमकासहार्कउदेश्र्हरुदेहार्अनुसाररहेकाछन्। 

 स्थानीर् तहका जनप्रतततनधीहरु तथा कमयचारीहरुिाई राजस्वसुधार कार्यर्ोजना
सभिन्धीअलर्मुखीकरणगने। 

 शीषयकगतरुपमासभर्ाववतकरकाआधारतथाववगततीनवषयकोआन्तररकआर्को
अवस्थाकोववश्िेषणगने। 

 राजस्व वदृ्चधको िाचगआर्का प्रमुख स्रोतहरुको सभर्ावना र र्थाथय असुिीमा
र्एकोफरककोपदहचानगने। 

 स्थानीर्तहकोराजस्वप्रशासनकोसांगठनात्मकसङ्किनतथात्रिलिङ्गपद्धततर
आन्तररक तनर्न्िण प्रणािी सदहत पालिकाको राजस्व प्रशासन तथा र्सको
कार्यकुशिताकोववश्िेषण। 

 स्थानीर्तहकोआन्तररकआर्वदृ्चधकासभर्ावनाहरुपदहचानगरीआर्सुधार
कार्यर्ोजनारप्रक्षेपणसदहतकोआन्तररकआर्सुदृढीकरणकार्यर्ोजनातर्ारगने
। 

१. स्थानीय िहको राजस्वका सम्भावना, तिनन सक् ने क्षमिा र राजस्व

प्रशासनको तवश् लेषण गरी आवश्यक सुिारका उपायहरु पतहचान गनन ।

२. स्थानीय िहको आन्िररक आयका आिार, दायरा र दरको सम्भाव्यिा

तवश् लेषण गरर राजस्व प्रक्षेपण गनन ।

३. व्यवसायमैत्री कर प्रशासनबाट स्थानीय उद्यम, व्यवसाय लगायिका

आर्थनक तवकास क्रियाकलापहरुलाई करको आिार अन्िगनि समेट् न आवश्यक

मागनदशनन प्रदान गनन ।

४. स्थानीय िहले अपनाउनु पने आय सुिारका कायनयोजना ियार गरी सो

राजस्व सुिार गनन ।

५. आवतिक योजना अन्िगनिका योजनाहरुको कायानन्वयन गननको तनतमत्त

स्रोि सुतनतश् चि गनन ।

६. वार्षनक बजेटलाई बढी यथाथनपरक, प्रभावकारी र उद्दशे्यमूलक बनाउन ।

७. स्थानीय िहको काम कारवाहीलाई अझै पारदशी िथा नागररक प्रति

तजम्मेवार बनाउन ।
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 नर्ाँ सभर्ावनाहरुको पदहचान गदै स्थानीर् तहिे अपनाउनुपने सुधार रणनीतत
सदहतकोराजस्वसुधारकार्यर्ोजनातर्ारगने। 

 स्थानीर्तहकोववद्र्मानआचथयकऐनपुनराविोकनगरीआगामीआचथयकवषयमा
सुधारकािाचगसुझावप्रदानगने। 

१.४ र्ोजना तजुयमा ववचध र प्रक्रिर्ा 
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको राजश्वसुधारकार्यर्ोजनातजुयमाकोमागयदशयकका रुपमासांघीर्
मालमिा तथासामान्र् प्रशासनमन्िािर्द्वारा जारी र्एको स्थानीर् तहको राजश्वसुधार
कार्यर्ोजनातजुयमासभिन्धीददग्दशयन२०७६िाटप्राप्तर्सर्ोजनातजुयमाकोकार्यक्षेिगतशतय
(Terms of References)माउल्िेखर्एकोतजुयमाववचध रमागयतनदेशनिाईआधारमातनएको
छ।  साथै स्थानीर्आवश्र्कताअनुसार सभर्ाव्र् स्थानीर् राजस्वका स्रोतहरुिाईसमेट्ने
उद्देश्र्िेतथर्ाङ्कतथासामान्र्प्रशासनमन्िािर्द्वाराजारीतनदेलशकािमोम्जमकार्यर्ोजना
तजुयमाकाचरणहरुर्सप्रकाररहेकाछन्। 

 
चचि3कार्यर्ोजनातजुयमाकाचरणहरु 

गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गने कार्यक्रम सभिन्धमा त्रिपुरासुन्दरी
गाउँपालिका,धाददङम्जल्िा,िागमतीप्रदेशरर्सनेपािडरे्िपमेन्टकन्सल्टेन्सीिीचसभझौता
र्एपतछ ववलर्न्न समर्मा र्एका छिफिहरुिाट गाउँपालिकािाटआवश्र्कसन्दर्य सामग्री
सङ्किनगरीअध्र्र्नटोिीिाईप्राप्तर्एकोहो।राजस्वसुधारकार्यर्ोजनातजुयमाकािाचग
तनभनववचधरप्रकृर्ाअविभवनगररनेछ।मुित:राजस्वसुधारकार्यर्ोजनातजुयमाCoaching 
& Mentoring(स्थिगतरुपमासँगसँगैकामगदैलसकाउँदैजाने) ववचधमाआधाररतहुनेछ। 
 

१ • राजस्व सुिार कायनयोजना िजुनमा सम्बन्िी तनणनय र समय साररणी तनिानरण

२ • योजना िजुनमा कायनदल गठन

३ • योजना िजुनमाका लातग आवश्यक सन्दभन सामाग्रीहरु सङ्कलन िथा अध्ययन

४ • प्रारतम्भक कायनशालाको आयोजना 

५ • सूचना िथा िथ्याङ्क सङ्कलन एवम् तवश् लेषण

६ • राजस्व सुिार कायनयोजना ियारी (प्रारतम्भक)

७ • योजनाको मस्यौदा ियारी

८ • राजस्व सम्भावना तवश् लेषण िथा राजस्व प्रक्षेपण

९ • मस्यौदा प्रतिवेदन गाउँपातलकामा प्रस्िुति र सुझाव सङ्कलन

१० • मस्यौदा पुनरावलोकन र अतन्िम मस्यौदा ियारी

११ • नगर कायनपातलकामा छलफल र स्वीकृति
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 त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकामाकार्यप्रारभर्गनुयर्न्दापदहिापरामशयदातािेप्रदेशप्रलशक्षण
केन्रकोसभिम्न्धतववज्ञवातोककएकोकमयचारीहरुसँगत्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकामागनुयपने
कार्यकोर्ोजनािनाईछिफििाटअम्न्तमरुपददईअगाडीिढाईएकोछ। 

 त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकािाटराजस्वकार्यर्ोजनातजुयमाकार्यकोगुणस्तरसुतनम्श्चतताका
िाचगअनुगमनरफिोअपहुनेछर्नेप्रदेशप्रलशक्षणकेन्रिाटअनुगमनहुनसक्नेछ।
सोकार्यकािाचगसेवाप्रदार्कसांस्थािेर्ोकार्यगनयकािाचगववस्ततृकार्यर्ोजनासमते
पेशगरेकोछ । परामशयदातािे प्रदेशसुशासन केन्रकोसभिम्न्धत ववज्ञवा तोककएको
कमायचारीहरुसँगतनरन्तरसमन्वर्माकार्यगनेछ। 

 राजस्वसुधारकार्यर्ोजनातनमायणप्रकृर्ािाईसहर्ाचगतामूिकववचधिाटसञ्चािनगरेको
छ।साथैर्सववषर्मात्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाकाकमयचारीहरुकोपतनक्षमताअलर्वदृ्चध
गनुय पनेछ ।र्ससन्दर्यमा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाकाअध्र्क्ष,उपाध्र्क्षतथाअन्र्
जनप्रतततनचध,कमायचारीएवम्सरोकारवािाहरुकोसहर्ाचगतारसमूहछिफििाटराजस्व
सुधारसभिन्धीआवश्र्कताहरुपदहचानगरेकोछ। 

 र्स प्रकृर्ािाट पदहचान गररएका आवश्र्कताहरुिाई एकककृत गरी त्रिपुरासुन्दरी
गाउँपालिकाको३वषेराजस्वसुधारकार्यर्ोजनातर्ारगररनेछरअम्न्तमदस्तावेजतर्ार
गरी त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकािाईप्रस्तुततकरणगरीआवश्र्कसुझावहरुिाईसङ्किन
गरीदस्तावेजिाईअम्न्तमरुपददईएकोछ। 

 राजस्वसुधारकार्यर्ोजनाकोअम्न्तमदस्तावेज(ववद्र्ुततर्तथार्ौततकप्रतत)त्रिपुरासुन्दरी
गाउँपालिकारप्रदेशप्रलशक्षणकेन्र,जाविाखेि,िलितपुरमािुझाईनेछ। 

 प्रदेश प्रलशक्षण केन्रिाट कार्यक्रमको अम्न्तम र्ुक्तानी लिनका िाचग प्रदेशमा गठन
मूल्र्ाङ्कनसलमततकोअम्न्तममूल्र्ाङ्कनपश्चातखचयसँगसभिम्न्धतआवश्र्क ववि,
र्रपाईसदहतकार्यक्रमकोअम्न्तमप्रततवेदनिुझाईनेछ। 

१.४.१ सन्दभय सामाग्री सङ्किन तथा अध्र्र्न 
र्सचरणमापरामशयदातािाटराजश्वसुधारकार्यर्ोजनासांगसान्दलर्यकववलर्न्नसन्दर्यसामाग्री,
दस्तावेज,प्रततवेदन,ऐन,कार्यववचधआददकोसांकिनतथाअध्र्र्नगररएकोचथर्ोजसिाई
तिप्रस्तुतगररएकोछः 

 स्थानीर्सरकारसांचािऐन२०७४(सांशोधनसदहत) 
 राजश्वसुधारकार्यर्ोजनातजुयमाददग्दशयन,२०७८ 
 ववगत३आचथयकिषयको(आचथयकिषय२०७६/७-२०७८/७९)आर्व्र्र्कोर्थाथयवववरण 
 गाउँपालिकाकोिावषयकनीतततथाकार्यक्रम,२०७८/७९ 
 गाउँपालिकाकोआचथयकऐन,२०७८ 
 गाउँपालिकाकोनगरवस्तुवववरण(पाश्वयचचि),२०७७ 
 एकीकृतआचथयकसङ्केततथावचगयकरणरव्र्ाख्र्ा,२०७४ 
 िागमतीप्रदेशकोआचथयकऐन,२०७६ 
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 वडाकार्यिर्माराजस्वप्रशासनकोअवस्था 
 राजस्वप्रशासतनकव्र्वस्थातथासूचनाप्रवाहसभिन्धीवववरण 
 आन्तररकआर्सांकिनकोअवस्था, स्रोत, क्षेितथादरसभिन्धीववस्ततृवववरण 
 आन्तररकआर्सांकिनकोसांर्ाववतनर्ाँक्षेिहरूसभिन्धीतथर्ाांकतथासूचना 

१.४.२ प्रारतम्भक अतभमखुीकण िथा कायनयोजना सम्बतन्ि छलफल 

र्सत्रिपुरासुन्दरी गाउपालिकाराजश्वसुधारकार्यर्ोजनािेतनददयष्टगरेकोउद्वेश्र्प्राप्तगनयको
िाचगपरामशयदाताकाप्राववचधकरववज्ञहरुिाईवागमतीप्रदेशसुशासनकेन्रकोतफय िाटर्ोजना
तजुयमा सभिम्न्ध अलर्मुखखकरण कार्यक्रमहरु सांचािन गररएको चथर्ो । अलर्मुखीकरण
कार्यक्रममा िागमती प्रदेश सुशासन केन्रमा कार्यकारी तनदेशक िगार्त अन्र् सभिम्न्धत
कमयचारी, राजश्व सुधर र्ोजना तजुयमा टोलिका टोलि प्रमुख, ववषर् ववज्ञआददको सकक्रर्
सहर्ाचगतारहेकोचथर्ो।नगरपालिकाकाप्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुखप्रशासकीर्अचधकृत, राजश्व
रिेखाशाखाकाकमयचारीहरुसांगफोन, इमेितथाअन्र्ववद्र्ुतीर्माध्र्मिाटसभपकय गरी
नगरपालिकािेहािसभमपररचािनगररआएकाकरहरु, राजस्वपररचािनकोअवस्था, सुधार
गनयसककनेक्षेि, राजस्वप्रशासनकोितयमानसांरचनावारेजानकारीलिनुकासाथैराजश्वसुधार
कार्यर्ोजना तजुयमा प्रकक्रर्ावारे जानकारी गराई नगरपालिकाको र्ूलमका सभिन्धमा स्पष्ट
पाररएकोचथर्ो।राजश्वसुधारकार्यर्ोजनाकािाचगकार्यतालिकातनधायरणतथाकार्यम्जभमेवारी
तनधायरणगरीआवश्र्कसूचनासांकिनफारामनगरपालिकामापठाईसोसभिन्धमाइमेिर 
टेलिफोन माफय त स्पष्ट गराई गणक समेत व्र्वस्था गरी सभिम्न्धत सूचना, सामग्रीहरु
नगरपालिकािेसांकिनगरीपठाउनेप्रततवद्धताप्राप्तर्एकोचथर्ो।प्राप्तसूचनाकाआधारमा
राजश्वकोस्थानीर्अवस्थावारेजानकारी हालसि हुनुकासाथैमुख्र्सवािहरुपदहचानगनय
मद्दत पुगेको चथर्ो । राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका िाचग कार्यतालिका तनधायरण तथा
कार्यम्जभमेवारी तनधायरणगरीआवश्र्कसूचनासङ्किनफारामअनुसारसभिम्न्धतसूचना,
सामाग्रीहरुआददकाआधारमा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको राजस्वकोअवस्था िारेजानकारी
हालसि हुनुका साथै मुख्र् सवािहरु पदहचान गनय मद्दत पुगेको हो । आवश्र्क सन्दर्य
सामाग्रीहरुको अध्र्र्न तथा ववश्िेषण पश्चात ववज्ञहरुको टोिीिाट तथर्ाङ्क तथा सूचना
सङ्किनकािाचगआवश्र्कफारामहरुकोववकासगररसोफारामिाईअम्न्तमरुपददनर्स
कार्यमासङ्िग्नववज्ञहरुिीचआवश्र्कछिफिरअन्तरकक्रर्ासमेतगररएकोचथर्ो।सूचना
सङ्किनकािाचगतर्ारगररएकोफारमहरुतनभनानुसाररहेकाछन्। 

 गाउँपालिकाकोपररचर्कोिाचगआवश्र्कआधारर्ूतरसांस्थागतसूचनातथामुख्र्
पदाचधकारीहरुसँगकोपरामशयकािाचगतर्ारगररएकोसूचनासङ्किनचेकलिष्टअनुसुची
१मारहेकोछ।र्ससूचीमामुख्र्त:नगरपालिककोसांक्षक्षप्तपररचर्,गठन,राजस्व
प्रशासनकोअवस्था र ववगततीनआचथयक वषयको राजस्व पररचािनको म्स्थतत िारे
जानकारीलिनेउद्देश्र्िेर्ोफारमकोप्रर्ोगगररएकोछ। 
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 राजस्वका लशषयकगतसमूहछिफिकािाचगआवश्र्कसूचनासँगसभिम्न्धतफारम
अनुसूची२मारहेकोछ।स्थानीर्सरकारसञ्चािनऐन,२०७४माव्र्वस्थार्ए
अनुसारकररगैरकरहरुकोलशषयकगतरुपमावतयमानसमस्र्ाहरु,सभर्ावना,समाधानका
िाचगगनुयपनेउपार्हरुरम्जभमेवारतनकार्कोपदहचानरकार्ायन्वर्नकोसमर्ावधीका
िारेमासमूहगतरुपमाछिफिगनयकािाचगर्ोफारमप्रर्ोगमाल्र्ाईएकोहो। 

१.४.३ तथर्ांक तथा सूचना संकिन  
अध्र्र्नकाक्रममापरामशयदाताद्वाराववलर्न्नववचधहरुकोप्रर्ोगगरीआवश्र्कतथर्ाांकतथा
सूचनाहरूसांकिनगररएकोचथर्ो।गाउँपालिकािाटसांकलितआवचधकर्ोजना,ववगतकािावषयक
नीतततथाकार्यक्रम, िजटेवक्तव्र्, आर्तथाव्र्र्कोवववरण, आचथयकऐन, ववतनर्ोजनऐन, 
अन्र्नीतततथाकानूनरराजश्वपरामशयसलमततकालसफाररसआददिाईपूवयतनधायररतप्रश्नाविी
तथाढाँचामासांकिनगररएकोचथर्ो।गाउँपालिकािाटतनभनदस्तावेजरसूचनाहरुसांकिन
गररएकोचथर्ो(तथर्ाङ्कसांकिनकोफोटोअनुसूची४माराखखनेछ)। 

 ववगत३आचथयकिषयकोआर्व्र्र्कोर्थाथयवववरण 
 चािुआचथयकिषयकोआचथयकऐनरिजेट 
 गतिषयकोिावषयकप्रगततप्रततवेदन 
 राजस्वप्रशासतनकव्र्वस्थातथासूचनाप्रवाहसभिन्धीवववरण 
 आन्तररकआर्सांकिनकोअवस्था, स्रोत, क्षेितथादरसभिन्धीववस्ततृवववरण 
 आन्तररकआर्सांकिनकोसांर्ाववतनर्ाँक्षेिहरूसभिन्धीतथर्ाांकतथासूचना 
 सांगठनसांरचनातथाकमयचारीकोवववरण। 
 गाउँपालिकाकोर्ौततकअवस्था। 
 राजस्वशाखामाकार्यरतकमयचारीहरुकोवववरण 
 कार्यकक्षतथाकार्यस्थिकोपर्ायप्पता। 
 फतनयचर, कभप्र्ूटर, वप्रन्टरतथाअन्र्र्ौततकसुववधाहरु 
 राजस्वसभिन्धीडाटावेस, राजस्वप्रशासनमासप्फट्वेर्ररत्र्सकोप्रर्ोग 
 कप्र्ूटरववलिङ्गप्रणालिकोप्रर्ोग 
 वडाकार्यिर्माराजस्वप्रशासनकोअवस्था 

तथर्ाङ्कतथासूचनासांकिनकोववस्ततृचकेलिष्टअनुसूची३माराखखनेछ। 
त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाकोसङ्कलितववगतकाआर्तथाव्र्र्,आचथयकऐनतथाववतनर्ोजन
ऐन,नीतततथाकानूनहरुरपूवयतनधायररतप्रश्नाविीतथाढाँचामागाउँपालिकारवडास्तरका
प्राथलमकतथाद्ववतीर्स्रोतिाटप्राप्ततथर्ाङ्कतथासूचनाहरुववश्िेषणगररएकोहो।जसिाट
कार्यर्ोजनातजुयमासभिन्धीअपुगसूचना,अस्पष्टतारमुख्र्सवािसभिन्धीजानकरीर्र्ो
।र्ीववषर्माथपप्रष्टताकािाचगगाउँपालिकाअध्र्क्ष,प्रमुखप्रशासकीर्अचधकृतरिेखा
अचधकृतसँगर्एकोअन्तकक्रय र्ामाएकआपसमाप्रष्टहुनुपनेववषर्,गाउँपालिकािेर्ोचगरहेका
चनुौतीहरु,अपेक्षारआवश्र्कतािारेमाजानकारीआदानप्रदानर्र्ो।त्र्सपतछसिैप्राप्त
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सूचनाहरुरअन्तकक्रय र्ािाटप्राप्तवस्तुम्स्थतिारेकोथपस्पष्टतापतछकेहीअझस्पष्टहुनुपने
ववषर्हरुगाउँपालिकाकोप्रमुखप्रशासकीर्अचधकृततथािेखाअचधकृतसँगटेलिफोनछिफि
गररस्पष्टगरीसोहीआधारमाराजस्वसुधारकार्यर्ोजनाकोप्रततवेदनतर्ारगररनेछ। 
१.४.४ मस्र्ौदा प्रततवेदन तर्ारी  
मस्र्ौदाप्रततवेदनउपरसुझावसांकिनकोिाचगएकददनेकार्यशािागोष्ठीकोआर्ोजनागररने
छ।उक्तकार्यशािागोष्ठीमानगरपालिकाकाप्रमुख,उपप्रमुख,प्रमुखप्रशासककर्अचधकृत,
सभिम्न्धत शाखाका कमयचारीहरु, परामशयदाताका टोलि नेता र ववज्ञहरु िगार्त अन्र्
सरोकारवािाव्र्म्क्तहरुकोसहर्ाचगतारहनेछ। 
१.४.५ अन्न्तम प्रततवेदन पेश  
मस्र्ौदा प्रततवेदन उपर कार्यपालिकाको वैठकमा र्एको छिफििाट प्राप्त सुझाव तथा
सल्िाहहरूिाईसमावेशगरीर्सराजश्वसुधारकार्यर्ोजनाकोअम्न्तमप्रततवेदनपेशगररनेछ
। 
१.५ र्ोजनाका सीमाहरु 

गाउँपालिकाको  राजश्व सुधार कार्यर्ोजना क्षेि व्र्ापक रहेको र्एतापतन राजस्व सुधार
कार्यर्ोजनातनभनानुसारकासीमामारहीतर्ारगररनेछ। 

क) अध्र्र्नतथाववश्िेषणकार्यप्रमुखरुपमाकार्ायिर्कोअलर्िेख, दस्तावेज,प्रततवेदन
तथाद्ववतीर्स्रोतहरूिाटप्राप्ततथर्ाङ्कतथासूचनाहरूमाआधाररतछ। 

ख) गाउँपालिकाका जनप्रतततनचधहरू, कमयचारीहरू तथा अन्र् सरोकारपक्षहरूसांग
छिफिहरुिाटप्राप्तगररएकोछ। 

ग) गाउँपालिकाको  आन्तररक आर् तथा स्रोत पररचािन सभिन्धी अध्र्र्नको िाचग
उपिधधगराइएकोफारामअनुसारप्राप्ततथर्ाङ्कहरूववलर्न्नकार्ायिर्हरूकोअलर्िेख
तथाआांलशकस्थिगतअध्र्र्निाटसांकिनगररएकोछ। 

घ) सांघीर्तथाप्रदेशसरकारसांगप्राकृततकस्रोतशुल्किाटप्राप्तहुनेराजस्वकोिाँडफाँडको
व्र्वस्थानर्एकोिेर्सप्रततवेदनमासमावेशगनयसककएकोछैन।सोववषर्मास्पष्टता
र्ए पश्चात र्स प्रततवेदनिाई पररमाजयन गनय आवश्र्क देखखन्छ, जुन कार्य र्स
अध्र्र्नकोकार्यक्षेिमासमावेशछैन। 

ङ) गाउँपालिकाकोजनसांख्र्ातथाआचथयकगततववचधमाहुनेवदृ्चध, गाउँपालिकाकोसेवामा
हुनेवदृ्चधरनागररकसन्तुम्ष्टमाहुनेवदृ्चध, मूल्र्ाङ्कनदरमाहुनेवदृ्चधतथाराजश्वका
दरको पुनराविोकनआदद कृर्ाकिापहरूिे र्ववश्र्को राजस्व सांकिनमा असर पने
र्एतापतनर्ीतथर्ाङ्कहरूउपिधधनर्एकोिेआर्प्रक्षेपणमाआधारलिनसककएको
छैन। 
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पररच्छेद - दईुः गाउँपालिकाको  सक्षिप् त पररचर् 
२.१ संक्षिप् त पररचर् 
त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाको राजस्वसभर्ाव्र्तापदहचान,पररचािनरव्र्वस्थापनकािाचग
गाउँपालिकाकोवस्तुम्स्थतत,आचथयकगततववचध,मानवीर्सांसाधानतथार्ौततकस्रोतसाधन
िगार्तकोमहत्वपूणयर्ूलमकारहन्छ।र्सपररच्छेदमागाउँपालिकाकोसांक्षक्षप्तपररचर्,मानव
सांसाधनकोअवस्थारगाउँपालिकाकोर्ौततकसभपविकोअवस्थाप्रस्तुतगररएकोछ। 
२.१.१ अवन्स्थतत 
त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाधाददङम्जल्िामाअवम्स्थतछ।र्सगाउँपालिकासाववककापाँचवटा
गा.वव.स.हरु (सल्र्ानटार
,आचगन्चोक, मुिपानी,
सल्र्ानकोट, र त्रिपुरेश्वर)
लमिेर िनेको हो । र्स
गाउँपालिकामा सात वटा
वडाहरु रहेका छन् ।
सरकारिाट त्रिपुरासुन्दरी
गाउँपालिका को रुपमा
स्थापना र्एको हो, र्ने
गाउँ कार्यपालिकाको
कार्ायिर् सात्रिकको
सल्र्ानटारगात्रिसर्वनमा
रहेको छ। र्स
गाउँकार्यपालिकाको पूवयमा
नेिावतीरगांगाजमुनागाउँपालिका, पम्श्चममागोखायम्जल्िाउिरमागांगाजमुनागाउँपालिका
,र दक्षक्षणमा ज्वािामुखी ,नेिावती गाउँपालिका तथा तनिकण्ठ नगरपालिका पदयछ । र्ो
गाउँपालिकाका२७⁰५८'०३" देखख२८⁰०४'१३" उिरीअक्षाांशसभम तथादेशान्तर८४⁰४६'
११२"  देखख८४⁰५६'४०" पूवी देशान्तरसभमफैलिएकोछर्नेक्षेिफि ८४.३६वगय कक.मी. 
रहेकोछ। 
नामाकरण 
ऐततहालसकर्गवतत मम्न्दर त्रिपुरासुन्दरीको नामिाट र्स गाउँपालिकाको नामाकरण गररएको 
पाईन्छ । र्ो ऐततहालसक मम्न्दरको मदहमा परापूवय कािदेखखनै रहेकोजनश्रतुत अनुसार थाहा 
पाउन सककन्छ, तथावप र्स मम्न्दरको नाममा रहेको ७०० रोपनी म् चमन गुठी स्वरूप रहेको 
तथर् र राष्रतनमायता पथृवीनारार्ण शाहसँग मैदीकोट, सिर्ानकोट, कानाकोट जस्ता ठाउँहरूको 
प्रसांग जोडडएको हुांदा तत्कालिन समर्मा गोरखा राजघरानासांग र्स मचन्दरको सभवन्ध रहेको

चचि4त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाकोर्ौगोलिकअवस्थतत 



त्रिपुरासुन्दरी गाउपालिका राजश्वसुधारकार्यर्ोजना, २०७९ 

        पेज | 10  

 

पाईन्छ।नेपािसरकारिाटत्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाकोगाउँकार्यपालिकाकोकार्ायिर्सात्रिकको
सल्र्ानटारगात्रिसर्वनमारहेकोछ। 
२.१.२ राजनैततक एवं प्रशासतनक ववभाजन 
त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकािागमतीप्रदेशअन्तरगतधाददङ म्जल्िामाअवम्स्थतरहेकोछ ।
त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकासाववकका७वटागा.वव.स.हरु(सल्र्ानटार,आचगन्चोक,मुिपानी, 
सल्र्ानकोट,रत्रिपुरेश्वर)िाईलमिाएरनर्ाँसांरचनाअनुसारलमतत२०७३फाल्गुन२७मा
स्थापनार्र्ो। 

तालिका1 गाउँपालिकाकोवडाववर्ाजनरक्षेिफि 

क्र.स. 
समावेशसाववक

गाववस 
सात्रिकवडा नर्ाँवडा 

क्षेिफि(वगयककलम) 
१ सल्र्ानटार १-५ १ १०.२८ 
२ सल्र्ानटार ६-९ २ ७.७० 
३ मुिपानी १-९ ३ १९.२८ 
४ सल्र्ानकोट ५-९ ४ ११.१३ 
५ सल्र्ानकोट १-४ 

५ 
८.२६ 

६ आचगन्चोक ८,९ 
७ आचगन्चोक १-७ ६ १४.७३ 
८ त्रिपुरेश्वर १-९ ७ १२.९८ 
 जभजा   ८४.३६ 

स्रोतःत्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाकार्ायिर्कोवेिसाईट 
२.१.३ भू-बनोट र प्राकृततक स्रोतहरु 
त्रिपुरासुन्दरीगा.पा.कोधेरैजसोर्ागतल्िोदहमािीक्षेिमापछयजसिाईमहार्ारतश्रृांखिापतन
र्तनन्छ।र्सक्षेिमामहार्ारतश्रृांखिामापाईनेचनुढुांगािगार्तअन्र्चट्टानहरुपाईन्छ।
र्सक्षेिमा ववलर्न्ननदीनािा, ताि, तिैर्ाहरु, वनजांगिहरु हुनुका साथै दहमािीक्षेिको
मनोरमदृश्र्ाविोकनपतनगनयसककन्छ।र्सगाउँपालिकामाजभमाखेतीर्ोग्र्जलमन४४५७
हेक्टर२१३१हेक्टरक्षेिफिमािनरहेकोछ।र्सगा.पा.माअवम्स्थतअन्र्केहीप्रलशद्ध
धालमयकतथाऐततहालसकस्थिहरुमात्रिपुरासुन्दरीमाईरहेकोछ।र्हाँववलर्न्नर्सकोउचचत
सांरक्षणरसभिधयनगनयसकेमाआन्तररकतथावाह्र्पर्यटकीर्केन्रिन्नसक्छ। 
२.१.४ जनसङ््र्ा 
जनगणना२०७८कोप्रारम्भर्कनततजाअनुसारत्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाको५५९६घरधरुीमा
जभमाजनसांख्र्ा२११८८रहेकोछजस्मा१०१०५पुरुषर११०८३मदहिाछन।र्नेजनगणना
२०६८काअनुसारगाउँपालिकाकोकुिघरधरुी५३५५माजभमाजनसांख्र्ा२२९६००रहेकोछ
।जसमापुरुषकोसांख्र्ा१००५०मदहिाकोसांख्र्ा१२९१०रहेकोछ। 
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तालिका2 गाउँपालिकाकोजनसांख्र्ावववरण 

  जनसङ््र्ा       

वडा नं. पुरुष मदहिा जम्मा घरधरुी िेिफि 

१ २३७५ २३२३ ४६९८ ९२५ १० 

२ १९९१ २१३१ ४१२२ ९०२ ८ 

३ १७७६ १७९१ ३५६७ ६२७ १९ 

४ १५१४ १३४० २८५४ ७०४ ११ 

५ १३०१ १२१० २५११ ६५५ ८ 

६ १७०३ २०५५ ३७५८ ८७६ १५ 

७ २२६० २१६० ४४२० ८४० १३ 

जम्मा १२९२० १३०१० २५९३० ५५२९ ८४ 
स्रोतःगाउँपालिकाप्रोफाईि२०७६ 

२.१.५ भू-उपर्ोग 
र्सत्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाकोकररि६०%कृवषक्षेिरहेकोछ।त्र्सैगरीर्सगाउँपालिकाको
कुिके्षिफिको२५%प्रततशतजलमनवनक्षेिरहेकोछर्नेखोिानािािे१.२३%ओगटेको
छ।र्सत्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाकोर्ू-उपर्ोगकोवववरणतालिकामाप्रस्तुतगररएकोछ। 
तालिका3 त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाकोरू्-उपर्ोगकोप्रकार 

ि.सं. जलमनको प्रकार िेिफि (वगय क्रक लम) प्रततशत 
१ कृवषक्षेि ४८.५८ ५८.२८ 
२ वनजङ्गिक्षेि २१.३१ २५.२६ 
१३ िस्तीक्षेि ५.०१ ५.९४ 
४ झाडीक्षेि १०.०८ ११.९५ 
५ िाझोक्षेि ०.१३ ०.१६ 
६ िािुवाक्षेि २.२२ २.६३ 
७ खोिानािाक्षेि १.०४ १.२३ 

जम्मा ८४.३६ १०० 
स्रोत:गाउँपालिकाप्रोफाईि२०७६ 

२.१.६ आचथयक अवस्था 
र्सगाउँपालिकाकावालसन्दाहरुववशषेगररकृवषपेशामातनर्यररहेकाछन्र्नेकेदहमािामा
सरकारी सेवा, व्र्पार व्र्वसार्, वैदेलशक रोजगार ,लसकमी तथा डकमीमा तनर्यर छन् ।
त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकामाआचथयकसवेक्षण२०१८अनुसारकररि४०%मातनसकृवषतथा



त्रिपुरासुन्दरी गाउपालिका राजश्वसुधारकार्यर्ोजना, २०७९ 

        पेज | 12  

 

पशुपािनपेशामासांल्ग्गनरहेकोपाईन्छ।र्सगाउँपालिकामाउद्र्ोगतथाव्र्ापारव्र्वसार्
३%मातनससांल्ग्गनछन।जािामजदरुीगरेरम्जत्रिकोपाजयनगनेमातनसकररि३%रहेको
पाईन्छ।र्सगापमानोकरी/ जाचगरगनेमातनसकररि७%रहेकोछ। 
२.२ मानव संसाधनको अवस्था 
नवगदठत गाउँपालिकाको पदहिो तनवायचन २०७४ मा सभपन्न र्ई हाि सोही तनवायचचत
जनप्रतततनचधहरू माफय त् गाउँपालिकाको कार्य सांचािन हँुदै आईरहेको छ । अि चाडै नर्ाँ
जनप्रतततनचधहरूआउनेछन।र्सगाउँपालिकामारहेका७वटावडामातनवायचचततथामनोतनत
सदस्र्हरुसदहतजभमा२५जनागाउँसर्ासदस्र्हरुरहेकाछन्।त्र्सगैरीकार्यपालिकाको
दैतनककार्यसभपादनकािाचगववलर्न्नववषर्गतक्षमतासदहतअचधकृततथासहार्कस्तरका
कमयचारीकार्यरतछन्।र्सगाउँपालिकामाप्रमुखप्रशासककर्अचधकृत१, त्रिलर्न्नशाखाको
अचधकृतहरु गरी हाि ४० जना कमयचारीहरु कार्यरत छन् । कमयचारीहरुको वववरण तिको
तालिकामाप्रस्तुतगररएकोछ। 
तालिका4 गाउँपालिकाकाकमयचारीहरुकोवववरण 

ि. सं. पद सं्र्ा 
१ प्रमुखप्रशासककर्अचधकृत १ 
२ िेखाअचधकृत १ 
३ अचधकृत २ 
  इम्न्जतनर्र १ 
४ सूचनाअचधकारीएिांसुचनाप्रववचधअचधकृत १ 
५ नासु(प्रशासन) १ 
६ िेखापाि १ 
७ आिेप १ 
८ सवइम्न्जतनर्र २ 
९ कभप्र्ुटरअपरेटर १ 
१० खा.पा.स.टे. १ 
११ कानुतनसहजकताय १ 
१२ एम.आई.एस.अपरेटर १ 
१३ सामाम्जकपररचािक २ 
१४ सहार्क कभप्र्टुरअपरेटर १ 
१५ कफल्डसहार्क २ 
१६ कार्ायिर्सहर्ोगी ५ 
१७ स्वास्थर्सांर्ोजक १ 
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१८ प्रात्रिचधकसहार्क ३ 
१९ पशुववकासअचधकृत १ 
२० कृवषशाखाअचधकृत १ 
२१ वाडसचचि ७ 
२२ सहार्कमदहिाववकासतनरीक्षक १ 
२३ ना.स ु १ 
२४ जम्मा ४० 

स्रोत:गाउँपालिकाप्रोफाईि२०७६ 

२.२ भौततक सम्पविको अवस्था 
गाउँपालिकामाअचिसभपविकारुपमार्वन,जलमन,कार,मोटरसाईकिरमेलशनहरुरहेका
छन्।गाउँपालिकाको४वटाआफ्नैर्वनतथासिैवाडकोकार्यिर्पतनआफ्नैर्वनछन।
ठाउँमाकररि८रोपनीरहेकोछ।त्र्स्तै१गाडड,१८वटामोटरसाईकिरहेकोछ।गाउँपालिका
कार्ायिर्माटेलिफोनतथाईमेिईन्टरनेटकोसुववधारहेकोछर्नेसिैवडाकार्ायिर्मार्ी
सुववधाहरुउपिधधर्ैसकेकोछ।अततआवश्र्कफतनयचरतथाऔजारउपकरणहरु(कभप्र्ुटर,
वप्रन्टर)र्नेउपिधधरहेकोछ।राजस्वसङ्किनकोिाचगकभप्र्ुटरववलिङशुरुगररएकोछ
।र्सगाउँपालिकािेआफ्नो स्वालमत्वमा रहेकाजग्गातथार्वनहरुकोअलर्िेख तनर्लमत
अद्र्ावचधकगनयजरुरीदेखखन्छ।र्सरीगाउँपालिकािेआफ्नोस्वालमत्वतथाहकर्ोगमारहेका
सभपविकोउपर्ोगगरीतनर्लमतआर्आजयनगनयकािाचगआवश्र्किगानीतथातनणयर्गनय
आवश्र्कदेखखन्छ।  
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पररच्छेद ३. स्थानीर् तहको राजश् व अचधकार तथा आर् संभाव्र्ता 
स्थानीर् तहिाई प्राप्त राजस्व सभिन्धी अचधकार र सो अचधकार कार्ायन्वर्नका िाचग
गाउँपालिकाकातफय िाटगररएकाकानूनीव्र्वस्थारगाउँपालिकाकोराजस्वसङ्किनअवस्था, 
सभर्ावना, समस्र्ातथाचनुौतीहरुशीषयकगतरुपमार्सपररच्छेदमाववश्िेषणगररएकोछ। 

र्सपररच्छेदमास्थानीर्सरकारसञ्चािनऐन२०७४तथानेपािकोसांववधान२०७२अनुसार
स्थानीर्तहिाईप्राप्तराजश्वसभिन्धीअचधकाररसोअचधकारकार्ायन्वर्नकािाचगर्एका
कानूनीव्र्वस्थाको ववश्िेषणगररएकोछ।र्सखण्डमागाउँपालिकाकोआफ्नोक्षेिाचधकार
तफय कोराजश्वसांकिनकोअवस्था, सभर्ावना, समस्र्ातथाचनुौतीहरूशीषयकगतरुपमाववश्िेषण
गररएकोछ। 

३.१ गाउँपालिकाको राजश्व अचधकार सम्बन्धी संवैधानीक तथा कानूनी व्र्वस्था 
नेपािको सांववधान २०७२ िे गाउँपालिका िगार्तका स्थानीर् तहिाई तनभनानुसार राजश्व
अचधकार प्रदानगरेकोछ ।सांघीर्कानुन (स्थानीर्सरकारसांचािन ऐन, २०७४)अनुसार
स्थानीर्तहिाईप्राप्तराजश्वअचधकारकाक्षेिहरुर्सप्रकारछन्। 
तालिका5 स्थानीर्सरकारसांचािनऐन, कानुनअनुसारकोराजश्वअचधकार 

राजश्वकाशीषयक कानूनीप्रावधान 

कर  एकककृतसभपविकरवाघरजग्गाकर 

 र्ूलमकर(मािपोत), सभपविकरनिगाएकोअवस्थामामाि 

 घरजग्गािहािकर 

 धर्वसार्करःपूँजीगतिगानीरआचथयककारोिारकोआधारमा 

 सवारीकर(टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, इररक्सा) 

 जडडिुटी, कवाडीरजीवजन्तुकर ःआफ्नोक्षेिलर्िऊन, खोटो, 
जडीिुटी, िनकस(खर), कवाडीमाि, जीवजन्तुकोहाड, सीङ, प्वाँख, 

छािाकोधर्वसातर्कउपर्ोगगरेिापत 

शुल्क  िहाित्रिटौरीशुल्कःआफुिेतनमायण, रेखदेखवासञ्चािनगरेको
हाट, िजार वा पसि वा सरकारी जग्गामा िनेका सांरचनाको
उपर्ोगिापत 

 पाककय ङ्गशुल्कःआफ्नोक्षेिलर्िकुनैसवारीिाईपाककय ङ्गसेवा
उपिधधगराएिापत। 

सेवाशुल्क  आफ्नोक्षेिलर्िसञ्चािनमारहेकाकेविकार, रेककङ्ग, कार्ककङ्ग, 

म्जपफ्िार्र, िञ्जीजभप, प्र्ाराग्िाइडडङ्गआददमनोरञ्जनतथा
साहसीखेिकुदसभवन्धीसेवावाधर्वसार्मा 

 आफुिेतनमायण, सांचािनवाधर्वस्थापनगरेकास्थानीर्पुवायधार
वाउपिधधगराएकोदेहार्कोसेवामासेवामाः 
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 खानेपानी, त्रिजुिी, धारा, अततचथ गहृ, धमयशािा, पुस्तकािर्, 

सर्ागहृ, फोहरमैिाधर्वस्थापन, सरसफाई, ढितनकास, सडकववि, 

शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, धर्ार्ामशािा, पर्यटकीर् स्थि, 

हाटवजार, पशुवधशािा, शवदाहगहृ, धोववघाट, सडक, वसपाकय , पुि
आदद 

 अचिसभपविवाअन्र्कुनैववषर्कोमूल्र्ाांकनसेवाशुल्क 

 लसफाररससभिन्धीकुनैसेवाशुल्क 

दस्तुर  दताय, अनुमतततथानवीकरणदस्तुरः 

 एफ.एम रेडडर्ो सांचािन, घ वगयको तनमायण इजाजत पि, 

ववद्र्ािर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका धर्ापाररक फमय, 
सहकारी, प्राववचधकलशक्षातथाधर्वसातर्कतालिम, ट्र्ुसन, 

कोचचङ, औषचधपसि, प्िदटङ्ग 

 ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेटजस्ता वस्तुको
सर्ेक्षण, उत्खननरउपर्ोग 

 नक्सापासदस्तुर(नक्शापासनगरीतनमायणर्एकािाईतेधिर
दस्तुर) 

 पांम्जकरणधर्वस्थापनदस्तुर 

 वडामाफय तगररनेलसफाररशतथाप्रमाखणतदस्तुर–दफा१२(२
ङ)अनुसारकोलसफाररशतथाप्रमाखणतिापत 

 जग्गानापजाँचतथाककिाकाटदस्तुर 

वस्तु तथा सेवा
ववक्री 

 ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्िेट, खरीढुङ्गा
आददप्राकृततकएवांखानीजन्र्वस्तुकोववक्रीतथातनकासीशुल्क
दस्तुर 

सामुदातर्क
वनिाट आर्
प्राप्तगन े

 

 वनपैदावारकोत्रिक्रीवापतप्राप्तहुनेरकमकोदशप्रततशतरकम
सभिम्न्धत गाउँपालिकाको सम्ञ्चतकोषमा जभमा गनुयपने (केही
नेपािऐनिाईसां ांसोधनगनयिनेकोऐन२०७५वाटसांसोचधतर्ोप्रावधानमाप्रर्ाव
पने गरी लमतत २०७६।०६।०७ मा प्रमाणीकरण गररएको वन ऐन, २०७६ मा र्एको
व्र्वस्थाअनसुार) 

सांघ तथा प्रदेश
कानुनको
आधारमा
स्थातनर् तहमा
प्राप्तहुन े

 प्राकृततकस्रोतसाधनरसेवाशुल्करोर्ल्टी 

 खतनजपदाथयकोउत्खननरोर्ल्टी 

 सामुदातर्कवनकोसांचािनधर्वस्थापनिाटप्राप्तरोर्ल्टी 

 पानीघट्ट, कुिोपैनीजस्तासेवािाटप्राप्तरोर्ल्टी 

 प्राकृततकस्रोतसाधनरसेवाशुल्करोर्ल्टी 

 खतनजपदाथयकोउत्खननरोर्ल्टी 

 सामुदातर्कवनकोसांचािनधर्वस्थापनिाटप्राप्तरोर्ल्टी 



त्रिपुरासुन्दरी गाउपालिका राजश्वसुधारकार्यर्ोजना, २०७९ 

        पेज | 16  

 

 पानीघट्ट, कुिोपैनीजस्तासेवािाटरोर्ल्टी 

 खानेपानीमहसुि 

 स्थानीर्सानासतहतथार्ूलमगतलसांचाईसेवाशुल्क 

 स्थानीर् स्तरमा जडडवुटी तथा अन्र् गैरकाष्ठ वन पैदावार
उत्पादन, सांकिन, प्रशोधनरवजारधर्वस्थापन 

 जनरिअस्पताि, नलसयङ्गहोम, तनदानकेन्ररस्वास्थर्सांस्थाको
दताय, सांचािनअनुमतत 

 स्थानीर्सावयजतनकर्ातार्ातकोरुटअनुमतत, नवीकरण 

 इन्टरनेट सेवा, टेिीसेन्टर, केवि, तारववदहन टेलिलर्जन प्रसारण
अनुमतत, नवीकरण 

 स्थानीर्तहकापिपत्रिकाकोदताय 
स्थानीर् तहमा
सांकिन र्ई
िाँडफाँडहुन े

 त्रिज्ञापनकरःस्थानीर्तहिेदरतनधायरणरसांकिनगने 

 मनोरञ्जनकरःस्थानीर्तहिेसांकिनगने(दररसांकिनववचध
प्रदेशिेतनधायरणगने) 

 घरजग्गा रम्जष्रेशनशुल्कः स्थानीर्तहिेसांकिनगने (दर
तनधायरणप्रदेशिेगने) 

 उद्र्ान, पाकय , चचडडर्ाखाना, ऐततहालसकतथापुरातात्वीकसभपदा, 
सांग्रािर्सभपदाप्रवेशशुल्ककोदरतनधायरणरसांकिनस्थानीर्
तहिेगने 

 ढुङ्गा, चगट्टी, स्िेट, वािुवा, चनुढुङ्गा, अभ्रख, दहिर वहिरमा
प्राकृततकस्रोतकोकरकोदर रप्रकृर्ाप्रदेशिे तनधायरणगने र
स्थानीर्तहिेसांकिनगने। 

प्रदेश तहिाट
सांकिन र्ई
वाँडफाँडहुन े

 सवारीसाधन(माचथउल्िेखखतिोहक)करकोदरतनधायरणतथा
सांकिनप्रदेशिेगनेरप्रदेशस्तरीर्कोषमाजभमागने 

 पदर्ािातथापर्यटनशुल्ककोदरतनधायरणरसांकिनप्रदेशगने
रप्रदेशस्तरीर्कोषमाजभमागने 

 पवतायरोहण, राम्ष्रर् तनकुन्ज, वन्र्जन्तु आरांक्षण तथा सांरक्षण
क्षेिको प्रवेश शुल्क तनधायरण र सांकिन नेपाि सरकारिे गरे
िमोम्जमहुने 

स्रोत: नेपािकोसांववधान, २०७२ 

३.२ गाउँपालिकाको आर् पररचािनको अवस्था 
नेपािकोसांववधानतथास्थानीर्सरकारसञ्चािनऐन, २०७४अनुसारगाउँपालिकािाईप्राप्त
राजश्वअचधकारकाशीषयकहरूकोपररचािनकसरीर्ैरहेकोछर्न्नेजान्नुउपर्ुक्तहुन्छ।
गाउँपालिकािेउपरोक्तराजश्वशीषयकहरूमध्रे्हािअसुिीगरररहेको, सांकिनकािाचगआवश्र्क
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नीततगततनणयर्मािगरेकोरसभर्ावनार्एकात्र्स्ताक्षेिहरुकोर्थाथयअवस्थाकोिारेमा
सभिम्न्धत शाखागत छिफििाट प्राप्त गाउँपालिकाको आर् पररचािनको अवस्थािाई
तनभनानुसारप्रस्तुतगररएकोछ। 
तालिका6 आन्तररकआर्पररचािनकोवतयमानअवस्था 

ि.स. आर्का लशषयकहरु संभावना दर संकिन 

क करतफय     

१ सभपततकर √ √ √ 

२ र्ूलमकर(मािपोत) √ √ √ 

३ घरजग्गावहािकर √ √ √ 

४ व्र्वसार्कर √ √ √ 

५ जडडिुटी, कवाडीरजीवजन्तुकर √ √ - 

६ ववज्ञापनकर √ √ - 

७ मनोरन्जनकर √ √ - 

८ सवारीकर(पटके कर) √ √ - 

ख गैरकतयफ    

१ वहािववटौरीशुल्ि √ √ - 

२ सरकारीसभपततकोवहाििाटप्राप्तआर् √ √ - 

३ पर्यटनशुल्क √ √ - 

४ 
अन्र्ववक्रीिाटप्राप्तरकमरकम(राजपि, पुस्तक, 

नक्शाआदद) √ √ - 

५ सरकारीसभपततकोववक्रीिाटप्राप्तआर् √ √ - 

६ 
अन्र्सेवाशुल्कतथाववक्री(पाकय , वनर्ोजस्थि, 

र्ू-टावर) 
√ √ - 

७ ढुांगाचगट्टीवािुवादहिरिहिरशुल्क √ √ - 

८ न्र्ातर्कदस्तुर(न्र्ातर्कसलमततकोसमेत) √ √ - 

९ 
अन्र्प्रशासतनकशुल्क(िोिपिफारामववक्री
समेत) 

√ √ - 

१० पाककय ङशुल्क √ √ - 

११ लसफाररसदस्तुर √ √ √ 

१२ व्र्म्क्तगतघटनादतायवविभवदस्तुर √ √ - 

१३ नाताप्रमाखणदस्तुर √ √ √ 
१४ सेवाशुल्कदस्तुर √ √ √ 

१५ व्र्वसार्रम्जष्रेशनदस्तुर √ √ - 

१६ अन्र्राजश्व(माचथकाअन्र्लशषयकमानपरेका) √ √ - 
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ि.स. आर्का लशषयकहरु संभावना दर संकिन 

१७ 
रेककङ्ग, कोर्ोककङ, क्र्ानोइङ, िञ्जी जम्भपङ्ग, 

म्जपफ्िार्र र र्र्ाफ्टीङ्ग शुल्का 
√ √ - 

१८ 
दताय, अनुमतततथानवीकरणदस्तुर(एफएमरेडडर्ो
सञ्चािन, घवगयकोतनमायणइजाजतपि, ववद्र्ािर्
स्थापना, स्थानीर्स्तरकाव्र्ापाररकफमय, आदद) 

√ - - 

स्रोत:त्रिपुरासुन्दरी गाउपालिकाशाखागतछिफितथाआचथयकऐन,२०७८/७९ 

३.३ गाउँपालिकाको आन्तररक आर् संकिनको प्रमुख िेि र संभावना ववश् िेषण अवस्था 
३.३.१ स्थानीर् कर राजश् व 

क) सम्पतत कर 

हािको अवस्थाःववद्र्मानकानूनीव्र्वस्थािेघररघरिेचचकेोजग्गारअचधकतमसोजग्गा
िरािरकोथपजग्गामामािसभपविकरलिनेव्र्वस्थागरेकोछ।र्सगापामा२०७५/७६
िाटसभपततकरसांकिनगररएकोचथर्ो।हाि१४जनाकरदातारहेकोछन।जसिाटगतआ.व.
२०७७/७८सभपविकरिाटरु.१,००,०००आर्र्एकोदेखखन्छ। 
संभाव्र्ताःजनगणना२०७८कोप्रारम्भर्कनततजाअनुसारर्सपालिकाको५५९६घरधरुीरहेका
छन्।आचथयकऐनमाघरकोप्रकारअनुसारफरकदरतनधायरणर्एकोछ।सभपुणयघरिाटकर
असुिीगदाय६,८०,६००सांकिनहुनसक्नेछ। 
तालिका7 सांर्ाव्र्सभपततकरदातातथासभपततकर 

ि.सं. घरको प्रकार अनुमानीत करदाता सं्र्ा औसत करको दर सम्भाव्र् आम्दानी 

१ पक्की१तल्िाघर २५० ३०० ७५००० 

२ पक्की२तल्िाघर १०० ५०० ५०००० 

३ पक्की३तल्िाघर २५ ९०० २२५०० 

४ पक्की३तल्िार्न्दामाचथ १० १२०० १२००० 

५ कच्चीघर ५२११ १०० ५२११०० 
  जम्मा ५५९६   ६८०६०० 
सुधारका पिहरूः सभपविकरकार्ायन्वर्नमाआइसकेकोर्एपतनसभर्ाववतसिैकरदाता
करकोदार्रामाआइसकेकोदेखखँदैन।सभपविकरकासभिन्धमापालिकािेसुधारगनुयपने
ववषर्हरुतनभनअनुसाररहेकोदेखखन्छः 

 पालिकाकोआचथयकऐनमाहािर्एकोसभपविकरसभिन्धीप्रावधानिाईववद्र्मान
सांघीर्कानुनिमोम्जमहुनेगरीपररमाजयनगने 

 गाउँपालिकाकासिैसभर्ाववतकरदाताकोिगतसांकिनगरीघरदतायसभपन्नगने 
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 सभपविमूल्र्ाांकनदररसभपविकरकोदरपुनराविोकनगरीर्थाथयपरकिनाउने 

 करकोदार्रामानआएकािाईसूचनामूिक, जनचतेनामूिकतथाअन्र्कार्यक्रमहरु
माफय त्करकोदार्रामाल्र्ाउने 

 सभिम्न्धतकरदाताकोसभपततमुल्र्ाांकनर्थाथयपरकिनाउनघररिाटोकोडडम्जटि
नक्साांकनगरीतनर्लमतअद्र्ावचधकगनेव्र्वस्थागनेतथार्सिाईराजस्वसांकिन
गनेकमयचारीकोसहजपहँुचमाराख्ने 

 सिैवडामाकभप्र्ुटरमाआधाररतत्रिलिङपद्धततिाईअतनवार्यगने 
सभपविकरकोववजकिाईसूचनाप्रववचधकोमाध्र्मद्वाराकरदातािाईअचग्रमरुपमाजानकारी
गराउनेपद्धततसुरुगने। 
ख) मािपोत वा भूलम कर 
हािको अवस्थाः गाउँपालिकाकोआ. व. २०७७/७८कोआचथयक ऐनको अनुसूची २ मा ददए
वमोम्जममािपोतवार्ूलमकरकोदर तनधायरणगररएकोछ ।र्समाजग्गाकोस्वालमत्व र
प्रकारकोआधारमा४वटामावचगयकरणगरीसोहीवमोम्जमर्ूलमकरकोदरतोककएकोछ।
परभपरागतववचधअनुसारखेतरपाखोिाईअधिि, दोर्म, सीमरचाहारमािचगयकरणगरेता
पतनखेतकोसीमरचाहारतथापाखोिारीकोकरकोदरएकैतनधयरणगररएकोछ।उत्पादनको
दहसाििे खेत र पाखो र्तन दईुआधारमा छुट्र्ाइएको छ तर सडकको पहँुचको दहसाििे
िचगयकरणर्नेगररएकोछैन।।आ.व.२०७७/७८मािपोतवार्ूलमकरिाटरु.२४,७३,२४८
आर्र्एकोदेखखन्छ। 
तालिका8 मािपोतकोदर 

त्रबबरण अधिि दोर्म लसम चाहर 

खेतप्रततरोपनी २० १५ १० १० 

िारीप्रततरोपनी १० १० १० १० 
संभाव्र्ताःगाउँपालिकोर्ूउपर्ोगकोतथर्ाकां िाईहेदायजभमाखेततर्ोग्र्जलमन४४५७हेक्टरिगय
कक.मी. (८७६०९.११रोपनी)छ।गाँउपालिकािेतोकेकोमािपोतदरअनुसार कृवषर्ूलमको
ववर्ाजनतालिका८िमोम्जमकोरकमअसुिहुनसक्नेदेखखन्छ।र्सरीगाँउपालिकािेर्ूलमकर
िाटकररि४०,००,०००रकमसांकिनगनयसक्नेसांर्ावनारहेकोछ।उल्िेखखतरकमघररघरिे
चचकेोजग्गामािाग्नेसभपविकरिाहेकनैप्राप्तहुनेगरीदहसावगररएकोछ । 
 

सुधारका पिहरूः गाउँपालिकामार्ूलमतथाकरदातासभिन्धीववस्ततृरर्कीनतथर्ाांक
उपिधधछैन।र्सकारणर्ूलमरकरदातासभिन्धीववस्ततृरर्कीनतथर्ाांकसांकिनर
तनर्लमतअद्र्ावधीकरणकोव्र्वस्थागनुयर्ूलमकरसभिन्धमाप्रमुखआवश्र्कताकोरुपमा
रहेकोदेखखन्छ।थपसुधारकापक्षहरुदेहार्अनुसारछन्। 

 खेततर्ोग्र्जमीनकोिचगयकरणसदहतकोर्ककनतथर्ाङ्कसांकिनगने। 
 सडकहरुिेछोएकोजग्गाकोछुट्टैदरकार्मगने। 
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 सभपविकरमादतायर्एकाकरदाताकोवववरणहरूव्र्वम्स्थतरुपमाअलर्िेखीकरणगन े

 र्ूलमकरिाग्नेजग्गाकोमूल्र्ाांकनमाआवश्र्कताअनुसारपररमाजयनगने। 
ग) वहाि कर (घरजग्गा वहाि कर) 
हािको अवस्थाःगाउँपालिकाकोआचथयकऐनिेआफ्नोक्षेिलर्िकुनैव्र्म्क्तवासांस्थािेर्वन,
घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गावापोखरीपूरैआांलशकतवरिेवहािमाददएकोमा
घरजग्गावहािकरिगाईनेरअसूिगररनेउल्िेखगरेकोछ।व्र्वसतर्कप्रर्ोजनमािहाि
कर(र्वन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा, वापोखरीपूरैवाआलशांक
तवरिेिहािमाददएकोमा)िहािरकमको१०प्रततशततोकेकोछ।।र्सिाटआ.व.२०७७/७८
मारु८०,०००असुिर्एकोदेखखन्छ। 
सम्भाब्र्ताःर्सगाउँपालिकाकोमुख्र्िजारक्षेिमा केहीघरतथाजग्गाहरुिहािमागएको
देखखन्छ तरगाँउपालिकालर्िव्र्वसातर्कप्रर्ोजनकोिाचगठूिार्वनहरुर्नेछैनन।आवसीर्
प्रर्ोजनकोिाचगिनेकाघरहरुमानैव्र्ापाररकगततववचधहरुर्एकोदेखखन्छ।गाउँपालिकािे
घरजग्गािहािकरकोहकमा१०प्रततशतकार्मगरेकोछ।जसिाटत्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकािे
कररि३,७२,०००करअसुिगनयसक्नेदेखखन।छ। 
तालिका9 घरिहािकरकोसभर्ावनाकोगणना 

ि.सं. 
प्रर्ोजनका
आधारमा िहािमा
िस्ने 

िहािमा
वस्ने
सांख्र्ा 

मालसक
र्ाडा
रकम 

वावषयक
र्ाडा
रकम 

जभमा र्ाडा
असुिी 

िहाि
कर
% 

घर िहाि
कर 

१ आवसीर् १० १००० १२००० १२०००० १० १२००० 

२ व्र्वसातर्क १०० ३००० ३६००० ३६००००० १० ३६०००० 

५ जभमा ११०     ८७६००००००   ३,७२,००० 
सधुारका पिहरूः गाउँपालिकािे पदाचधकारी, कमयचारी तथासरोकारवािासँगकोछिफितथा
स्थानीर्स्तरकोअध्र्र्नभ्रमणकाआधारमाघरिहािकरमासुधारकािाचग तनभनअनुसार
सुझावहरूप्रस्तुतगररएकोछः 

 घरिहािमाददनेहरुकोिगतसांकिनगनेरतनर्लमतअद्र्ावचधकगनेव्र्वस्थागने 

 घरिहािकरसांकिनगदायगाउँपालिकािेतनधायरणगरेकोदरमाआधाररतर्ईकरअसुिी
गने। 

 घरतथाजग्गाधतनरवहािवािाहरूत्रिचकोवहािसभझौताअतनवार्यगने। 
 घरधनीतथािहािमािस्नेदवुैिाईिहािकरकोववषर्माजानकारीगराउने 

 िहािकरउठाउनसचतेनाकार्यक्रमगनेरकडाइकासाथउठाउनसुरुगनुयपनेदेखखन्छ 

घ) व्र्वसार् कर 

हािको अवस्थाःगाउँपालिकािेआचथयकऐन२०७८माफय त्गाँउपालिकाक्षेिलर्िव्र्ापारव्र्वसार्
वासेवामापूांम्जगतिगानीरआचथयककारोवारकाआधारमाआचथयकऐनकोअनुसूचच(४) वमोम्जम
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करिगाउनेव्र्वस्थागरेकोछ।आचथयकऐनमा११वटात्रिलर्न्नलशषयकिनाईववलर्न्न१३५
प्रकारकाउद्र्ोगहरुमाव्र्वसार्करकोदरतनधायरणगरेकोछ।सिैर्न्दािढीनेपािसरकारको
पूणय स्वालमिमा रहेको िाहेकआचथयककारोवारगने िािुवा ढुांगाखानीतथापेरोिपभपको
अनुमाततलिन५००००देखखमाछामासुपसिहरुिाईरु. ५००सभमव्र्वसार्करतोककएकोछ
।गाँउपालिकािेआचथयक िषय २०७६/७७मा व्र्वसार्करवापत रु २,७१,०००असुिगरेको
देखखन्छ। 
संभावनाःगाउँपालिकाहािसभमकोतथर्ाांकअनुसारसिैवडाहरुमाववलर्न्नप्रकारकासानाठुिा
गरी२७१वटाव्र्ावसार्हरुदतायर्एकाछन्।अन्र्कररि५००वटाव्र्वसार्गाउँपालिकामा
दतायनर्ईसांचािनर्एकोछनर्ीव्र्वसार्करकोदार्रमाआएकाछैनन्।तीव्र्वसार्हरुिाई
करकोदार्रामासमावेसगनयसकेआगामीआ.व.करकोदार्रामाआउनेसानाठुिाव्र्ावसार्को
पूँजीहेरीकररिरु.५०००००सभमव्र्वसार्करसांकिनहुनसक्नेसभर्ावनादेखखएकोछ।
तरआगामीआ.व.मानैसिैव्र्वसार्िाईकरकोदार्रमाल्र्ाउननसककनेकुरािाईमध्र्नजर
गदै६५प्रततशतव्र्वसार्िाटव्र्ावसार्करप्राप्तहुनेअनुमानगररएकोछर्नेत्र्सपतछका
वषयहरुमाक्रमशः१०प्रततशतकादरिेवदृ्चधहँुदैजानेछ। 
तालिका10 व्र्ावसार्करसांर्ावनाकोगणना 

क्र.सां. 
व्र्ापारव्र्वसार्को

वववरण 
अनुमातनत
सांख्र्ा 

करको
दर 

नववकरणदस्तुर 
सांर्ाववत
आर् 

१ 
रु१देखखरु1०िाखसभमपूँजी
र्एकोव्र्वसार् 

२७७ १००० उद्र्ोग व्र्वसार्को
वावषयकनवीकरणगदाय
पुँजीमा िाग्ने
व्र्वसार् करको ५०
प्रततशत 

२७७००० 

२ 
1०िाखदेखख2०िाखसभम
पूँजीर्एकोव्र्वसार् 

१५ १०००० १५०००० 

३ 
2०िाखदेखख  3०िाखसभम 
पूँजीर्एकोव्र्वसार् 

६ १५००० ९०००० 

  
3० िाख माचथ पूँजी र्एको
व्र्वसार् 

२ २००००   ४०००० 

जभमा   ३००     ५५७००० 

सुधारका पिहरूः गाउँपालिकाकोव्र्वसार्करसांकिनमासुधारल्र्ाउनकािाचगतनभनकार्यहरू
गनयआवश्र्कदेखखन्छ। 

 गाउँपालिकामासञ्चालितसिैककलसमकोव्र्वसार्कोवववरणिगततर्ारगने 
 घुभतीटोिीखटाईस्थिगतरुपमैव्र्वसार्दतायगरीप्रमाणपिददनेरकरसांकिन

गनेव्र्वस्थागने 
 एकैप्रकारकोव्र्वसार्िाईव्र्वसार्मार्एकोिगानीतथाकारोिारकोआधारमाठूिा, 

मझौिारसाना(क, ख, ग)वगयमावगीकरणगरीकरकोदरमापररमाजयनगने। 

 व्र्विसार्दताय, नवीकरणरखारेजीसभिन्धीस्पष्टकार्यववचधतर्ारगरीकार्ायन्वर्नमा
ल्र्ाउने 
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 िजारअनुगमनगने, र्सकािाचगराजस्वपरामशयसलमततिाईिढीसकक्रर्िनाउने 
 करअलर्र्ान सञ्चािन गरी कर सचतेना अलर्वदृ्चध गने साथसाथै र्ससभिन्धमा

गाउँपालिकागुनासोसुनुवाइगरीजार्जगुनासोसभिोधनकोव्र्वस्थागने 
 अचधकतमकर ततनेकरदातािाईपुरस्कृतगने रकरकोदार्रामानआउनेिाईउच्च

दरमाजररवानाकोव्र्वस्थागने। 
ङ) जडडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर 
हािको अवस्थाः र्स शीषयकमा गाउँपालिकािे हािसभम कुनै कर सांकिन गरेको छैन ।
गाउँपालिकाकोआचथयकऐनमागाउँपालिकाक्षेिमाकुनैव्र्म्क्तवासांस्थािेजडीिुटी, कवाडीर
म्जवजन्तुकोहाड, लसङ, प्वाँख, छािाजस्तावस्तुकोव्र्वसातर्ककारोिारगरेिापतकरिगाइने
रअसुिउपरगररनेउल्िेखगरेकोछ।गाउँपालिकाआचथयकऐनकोदफा५माऊन, खोटो, 
िनकसिगार्तकाजडीिुटीतथाअन्र्वनपैदावरको व्र्वसातर्ककारोिारगरेिापतकर
तनधायरणगररएकोछ।त्र्सैगरीजीवजन्तुकर(प्रचलितकानुनिमोम्जमतनषेचधतजीवजन्तु
िाहेककाअन्र्मतृवामाररएकोजीवजन्तुकोहाड, सीङ, प्वाँख, छािा, वार्स्तैप्रकृततकोवस्तुको
व्र्वसातर्कउपर्ोगकर)व्र्वस्थागररएकोछ। 
सम्भावनाः र्स गाउँपालिकाको िन क्षेििाट त्रिलर्न्न प्रकारको जडडिुटीको सांकिन तथा
त्रिक्रीसभिन्धमाकुनैतथर्ाांकनर्एपतनआसपासकोग्रामीणक्षेिमार्सकोउत्पादनरववक्रीको
सभर्ाधर्तादेखखन्छ।र्सगाउँपालिकामाउल्िेखखतशीषयकअन्तगयतकवाडीतफय १िाखसभम
रजडडिुटीरम्जवजन्तुतफय २िाखतथािनपैदावार२िाखगरीकररि५िाखहाराहारीमा
आभदानीहुनसक्नेअनुमानगररएकोछ। 
सुधारका पिहरूः  

 र्ससँगसभवम्न्धतव्र्वसार्ीहरुकोदतायरअलर्िेखीकरणगने 
 कवाडीवस्तुकोव्र्वसातर्ककारोवारिाईइजाजतप्रदानगरीवावषयकठेक्कािगाईकर

सांकिनगने 
 जडडिुटी, कवाडीतथाजीवजन्तुकोव्र्ावसातर्करुपमाकारोवारगनेिाईइजाजतप्रदान

गरीकारोवारकोआधारमाकरसांकिनगने। 
 िनपैदावरतथाअन्र्िस्तुकोिागततर्ारगररछुट्टैदरतनधायरणगने। 

३.३.२ गैर कर राजश् व 

गाउँपालिकािेगाउँवासीतथासेवाग्राहीहरूिाईववलर्न्नसेवाप्रदानगरेिापततोककएकोदरमा
सेवाशुल्कसांकिनगनेसक्नेप्रावधानअनुरुपगाउँसर्ािेववलर्न्नसेवाहरूकोशुल्ककोदर
तनधायरण गरी सेवा शुल्कहरू सांकिन गरररहेको छ । र्सै सन्दर्यमा अगामी आ.व.हरुमा
गाउँपालिकािाईप्राप्तहुनेराजस्वअनुमानगररएकोछ। 
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क) व्र्वसार् रन्जष् रेश दस्तुर (दताय तथा अनुमतत दस्तुर)  
हािको अवस्थाःहािकोकानूनीव्र्वस्थाअनुसारगाउँपालिकािेएफएम रेडडर्ोसांचािन, घ
वगयको तनमायणइजाजतपि, ववद्र्ािर्स्थापना, स्थानीर्स्तरका धर्ापाररकफमय, सहकारी, 
प्राववचधक लशक्षा तथा धर्वसातर्क तालिम, ट्र्ुसन, कोचचङ, औषचध पसि, प्िदटङ्ग जस्ता
व्र्वसातर्कसांघसांस्थाहरूकोदताय, नवीकरणगररसोकोदस्तुरसांकिनगनयसक्नेछ।स्थानीर्
तहहरूकोगठनसांगैगाउँपालिकािाईर्ोअचधकारप्राप्तर्एकोहो।उल्िेखखतसांघसांस्थाहरू
एकपटक गाउँपालिकामा दताय र्ईसकेपतछ अन्र्ि पुनः दताय हुनु पदैन । व्र्वसार् तथा
सांघसांस्थाहरूदतायर्ईसकेपतछवावषयकरुपमानवीकरणगनुयकासाथैवावषयककरपतनततनुयपने
हुन्छ।गाउँपालिकािेआचथयकऐनअनुसूची४मातनधायरणगरेकोिमोम्जमव्र्वसार्ीदताय
शुल्करनवीकरणशुल्कतनधायरणगररएकोछ।आवआ.व.२०७७/७८मा१८६व्र्वसार्दताय
गररएकोछ।जसिाटकररिरु५०००सांकिनर्एकोअनुमानगरेकोछककनकीर्सगापामा
व्र्वसार्रम्जष्रेशदस्तुर(दतायतथाअनुमततदस्तुर)एकमुष्ठरुपमाआन्तररकआर्माराखखने
गारेकोपाईएकोछ। 
सम्भावनाःआव२०७८/७९माकररि२००वटासांघसांस्थाहरूदताय/नवीकरणहुनेरसोिापत
गाउँपालिकािाई कररि १,००,००० हाराहारीमा राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गररएको छ र्ने
त्र्सपतछकाआ.व.हरूमान्र्ूनसांख्र्ामासांघसांस्थाहरूदतायहुदैजानेतथाअतघल्िाआ.व.हरूमा
दतायर्एकाहरूनवीकरणहुदैजानेछन्।उल्िेखखतसभर्ाववतरम्जष्रेशनदस्तुरिापतकोआर्
सभिम्न्धतव्र्वसातर्कसांघसांस्थादतायगदायकोआचथयकवषयमादतायदस्तुररकममािसांकिन
हुनेरत्र्सपतछकाआ.व.मानवीकरणगदायनवीकरणदस्तुरप्राप्तहुनेगदयछ। 
सुधारका पिहरूः  

 आचथयकऐनमादताय, अनुमततरनवीकरणदस्तुरकोदरतनधायरणगने 
 नर्ाँसांस्था, फमयवाउद्र्ोगस्थापनागनुयपूवयदतायतथाअनुमततप्रमाणपिअतनवार्य

गने। 
 अनुमतत नलिई सांचािनमा रहेका सांस्था, फमय वा उद्र्ोगिाई तनर्लमत गनय दण्ड

जररवानाकोव्र्वस्थागने। 
 ऐनमाउल्िेखर्एिमोम्जमअनुसारराजस्वसांकिनगने। 

ख) बहाि ववटौरी शुल्क 

हािको अवस्थाः गाउँपालिकाआचथयक ऐनको अनुसूची ९ मा आफुिे तनमायण, रेखदेख वा
सञ्चािनगरेकोहाट, िजारवापसिवासरकारीजग्गामािनेकासांरचनाकोउपर्ोगिापत
गाउँकार्यपालिकािेतोकेिमोम्जमिहािववटौरीशुल्कसांकिनगनयसक्नेछ।तरहािसभम
गाउँपालिकािेर्स लशषयकिाट कुनै रकमअसुिगरेको देखखदैन।सावयजतनकजग्गा, िाटोको
छेउछाउकासावयजतनकस्थिमारहेकाटहरा, पसिहरुिाटप्रर्ावकारीरुपमात्रिटौरीकरसांकिन
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गनयसकेकोखण्डमाराजस्वअसुिीकोसांर्ावनादेखखन्छ।प्रर्ाप्तक्षेिगततथर्ाांककोअर्ाविे
गदायप्रस्ततुअध्र्र्नमागाउँपालिकाकािाचगआगामीआ.व.२०७८/८९मासांकिनहुनसक्ने
त्रिटौरीकरकोरकममािअनुमानगररएकोछ। 
संभावनाःिहाित्रिटौरीशुल्ककािाचगर्सगाउँपालिकाकोसहार्कराजमागयआसपासरहेका
सडकअचधकारक्षेिमातनमायणगररएकाहोटेि, रेष्टुरेन्टहरुसँगवहािववटौरीअसुिगनयसककन्छ
।प्रर्ावकारीरुपमानीततगतव्र्वस्थाकासाथर्ोकरिागुगनयसकेमागाउँपालिकािाईत्र्स
ककलसमकाजग्गा, सांरचनािाटकररि १,२०,००० सभम वावषयकआभदानी हुन सक्ने अनुमान
गररएकोछ। 
सुधारका पिहरूः  

 सावयजतनक, पतीरऐिानीजग्गातथात्र्स्ताजग्गामािनेकाघर, टहरातथाअन्र्
सांरचनासभिन्धीववस्ततृतथर्ाांकसांकिनिाईअम्न्तमरुपददईिहािववटौरीशुल्कको
दार्रामाल्र्ाउने 

 हाटिजारमाहुनेपसितथाव्र्ापारसभिन्धीआवश्र्कतथर्ाांकतथावववरणसांकिन
गने। 

 सांकलितवववरणकाआधारमापसिहरूकोवगीकरणगरीहाटिजारववटौरीशुल्ककोदर
तनधायरणगनेरसोहीआधारमाठेक्काकार्मगने। 

 आचथयकऐनअनुसारशुल्कउठाउने। 
ग) घर नक्शा पास दस्तुर 

हािको अवस्थाःगाउँपालिकाकोआचथयकऐनकोअनुसूची११मानक्सापासदस्तुरकोदरतोककएको
छतरनक्सापासकोप्रचिनगाउँपालिकामाव्र्ापकरुपिेअतघवढेकोदेखखांदैन।छिफिको
क्रममानक्सापासप्रकक्रर्ाशुरुगररएको र तनमायणर्इसकेकाघरहरुकोसमेत तनर्मनगने
तर्ारीर्एकोउल्िेखगररएकोछ।नक्सापासदस्तुररु१प्रततवगयकफटतोककएकोछ।
गाउँपालिकािेगतआि२०७७/७८मानक्सापासिाटशुल्कतथादस्तुरिाटरु१८०००रकम
सांकिनर्एकोदेखखन्छ। 

सम्भावनाः नक्सापास अनुमतत नलिइकन िनकेा घरहरुको रहेका छ तर कडाइका साथ
अलर्िेखीकरण दस्तुर सांकिन हुन नसकेको देखखन्छ ।आगामीआ.व.मा हुन सक्ने नर्ाँ
घरहरूकोनक्सापासरपुरानाघरहरूकोदताय(अलर्िेखखकरण)कोअनुमातनतसांख्र्ारप्राप्त
तथर्ाांकतथा ववगतकोआर्प्रववृिकाआधारमानक्सापासगनय प्रततिषय ५०आउनसक्ने
अनुमानगदायप्रततघर१०००वगयकफतहुदादस्तुरिापतप्राप्तहुनेआर्कुिरु.५०,०००
सभमसांकिनगनयसककनेआँकिनगररएकोछ। 
सुधारका पिहरुः  

 सचतेनामूिकतथाप्रचारात्मकअलर्र्ानहरुसञ्चािनगरीनक्सापासहुनिाँकीसिै
घरिाईनक्सापासकोदार्रामाल्र्ाउने 
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 आवासीर्, व्र्वसातर्कतथाऔद्र्ोचगकप्रर्ोजनकाघरहरुिाईनक्सापासदस्तुरकोदरमा
ववववधता कार्म गरी सकेसभम सानो सांरचना तनमायण गने लसमान्त करदातािाई
सहुलिर्तप्रदानगने 

 नक्सापासरघरिहािकरतथाव्र्वसार्करिाईसूचनाप्रववचधकोउपर्ोगगरीएक
आपसमाआवद्धगनेतथाकरप्रशासनरनक्सापासप्रकक्रर्ािाईसरिीकरणगने। 

घ) लसफाररश तथा प्रमाणणत दस्तुर 
हािको अवस्थाः गाउँपालिकािे ववलर्न्न ककलसमका लसफाररश तथा प्रमाखणत दस्तुरको दर
आचथयकऐनमाफय त तनधायरणगरीकार्यपालिकाकोकार्ायिर्तथावडाकार्ायिर्िाटसांकिन
गदैआएकोछ।गतआि२०७७/७८१०६९०लसफाररसिाट१०,६९,०३८रकमसांकिनर्एको
देखखन्छ । आचथयक ऐनकोअनुसूची १२मा ववलर्न्न ककलसमका लसफाररसतथा प्रमाखणत
दस्तुरकोदरतनधायरणगरेकोछ।लसफाररशतथाप्रमाखणतदस्तुरन्र्ुनतम१००देखखअचधकतम
५००सभमतनधायरणगररएकोछ। 
सम्भावनाःर्सअन्तगयतगाउँपालिकािेप्रदानगनेसांघसांस्था लसफाररस, इजाजतलसफाररस, 

नाताप्रमाखणत, ठेगानाप्रमाखणत, घरजग्गानामसारी, घरजग्गाकोचारककल्िालसफाररस, वैदेलशक
कामकाजकोिाचगलसफाररसिगार्तकाववलर्न्नलसफाररसहरूगरेवापतलिईनेदस्तुरपदयछ, 

जुनगाउँपालिकाकोप्रमुखआन्तररकआर्मध्रे्कोएकहो।गाउँपालिकािेलसफाररशदस्तुरको
दररेटनगरसर्ािाटतनधायरणगनुयकासाथैववलर्न्नशीषयकहरूमारकमसमेतसांकिनगरररहेको
छ।जसिापतगा.पा.िाईकररि१८,००,०००कोहाराहारीमाराजस्वसांकिनहुनेअनुमान
गररएकोछ। 
तालिका11 लसफाररसदस्तुरसभर्ावना 

दस्तुर औसतदैतनक औसतिावषयकतनवेदन
(िावषयक२४०ददन) 

औसत
दर 

सभर्ाव्र्
राजस्व 

त्रिलर्न्नलसफाररसदस्तुर 
 

७५ १८००० १०० १८००००० 

जभमा ५० १८००० १०० १८००००० 
सुधारकापक्षहरूः 

 लसफाररशवाप्रमाखणतगनुयपूवयदस्तुरततरेनततरेकोएकीनगने 
 लसफाररशतथादस्तुरिाटसांकिनर्एकोरकमसोदहलशषयकमाउल्िेखगने। 
 दस्तुरनिुझाएसभमसभवम्न्धतअचधकारीिेलसफाररशवाप्रमाखणतनगने 
 वडावाटसांकलितदस्तुरहरूशीषयकसदहतकोवववरणतर्ारगने 
 सिैवडाकार्ायिर्हरुमाकभप्र्ुटरसफ्टवेर्रमाआधाररतत्रिलिङप्रणािीिाईअतनवार्य

िनाउने। 
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घ) सरकारी सम्पविको बहाि र वविीबाट प्राप् त आर् 

हािको अवस्थाःर्सशीषयकमागाउँपालिकािेआभदानीगरेकोदेखखदैन।र्सगाउँपालिकाको
स्वालमत्वमारहेकार्ौततकसभपविहरुसर्ाहि, प्रोजेक्टरजस्तासभपविआददर्ाडामाददएर
गाउँपालिकािेआर्प्राप्तगनयसक्नेतरनगरररहेकोअवस्थाछ। 
सम्भावनाः गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा र्एका सभपविहरूका िहाि पररचािनसभिन्धमा प्रार्ाप्त
तथर्ाांकहरूनर्एतापतनआगामीआ.व.मादेहार्अनसुारआर्प्राप्तहुनेअनमुानगररएकोछ। 
तालिका12 सभपविहरूकोिहाििाटप्राप्तआर् 

क्रां .सां.  स्वालमत्वमारहेकोसभपवि अनुमातनतसांर्ाव्र्आर् 

१ वैठकहिर्ाडा १०००० 
२ प्रोजेक्टरर्ाडा १०००० 
३ अन्र् ५००० 
४ जभमा २५००० 
सुधारका पिहरूः  

 गाउँपालिकाको स्वालमत्वमार्एका रिहािमािगाउनसककनेसभपविहरूको वववरण
एकीनगरीसिैसभपविकोिहािरकमकोदरआचथयकऐनमासमावेशगने 

 गाउँपालिकाकोसभपवििहािमािगाउनेसभिन्धमाकार्यववचधतजुयमागरीकार्ायन्वर्मा
ल्र्ाउने 

 कार्यववचधमाउम्ल्िखखतशतयहरूपािानार्एनर्एकोआवचधकरुपमाअनुगमनगने। 
छ) पर्यटन शुल्क 

हािको अवस्थाःआचथयकऐन२०७८कोअनुसूची१३आफ्नोक्षेिलर्िप्रवेशगनेपटयर्कहरुका
िागीशुल्कलिनेव्र्वस्थागरेकोछ।अनुसूचीमामठमम्न्दरमम्स्जदगुभिाववहारचचयको
दतायतथानदीमाजिववहारअनुमतत लिनशुल्क तनधायरणगरर\कोछ।तरगाउँपालिकािे
हािसभमछुट्टैपर्यटनिाटआर्आजयनगनयसकेकोछैन। 
संभावनाः र्सगाउँपालिकार्एरिग्नेिुढीगण्डकीमार्र्ाफ्टीङकोधर्वस्थागराउनसकेमा
पर्यटनशुल्कअसुिहुनेसांर्ावनारहेकोछ।त्र्सैिेआगामीिषयहरुमागाउँपालिकािेआउने
आन्तररकरववदेशीपर्यटकहरुिाटरु.१,००,०००आभदानीहुनसक्नेअनुमानगररएकोछ। 
सुधारका पिहरूः  

 पर्यटककर्स्थिरगततववचधहरुअनुसारआचथयकऐनमापर्यटककर्शुल्कतोक्न े

 स्थानीर्पटयर्ककर्क्षेिहरुकोप्रचारप्रसारगने 
 नर्ँपटयर्ककर्क्षेिहरुकोपदहचानगने 
 पर्यटनशुल्ककोतनधायरनगने 

ज) पाक्रकय ङ शुल्क 

हािको अवस्थाःआचथयकऐन२०७८कोअनुसूची१०माआफ्नोक्षेिलर्िपाककय ङशुल्कलिन
सक्नेव्र्वस्थागरेकोछ।गाउँपालिकािेतोकेकोस्थानमापाककय ङगनयसक्नेछ।गाउँपालिकािे
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प्रतत ददनको शुल्क तनधायरण गरेको छ । जसिाट गाउँपालिकािेआर् गनय सक्नेछ । तर
गाउँपालिकािेहािसभमआर्आजयनगनयसकेकोछैन। 
संभावनाः र्स लशषयक िाट गाउँपालिकािे हाि सभमआभदानी नगरे पतनआगालम ददनमा
आभदानीहुनेदेखखन्छ।जसअनुसारप्रततददनकोदरतनधायरणगररएकोछ।जसअनुसारचार
पाांगे्रसाधनिेप्रततददनरु२०तथादईुपाांगे्रिे१५पटकेसाधनिे१०तथारक, िस, िहरी, 
लमनीरक, लमनीिस, रर्ाक्टर, के्रन, डोजर, पावरदटिर, अन्र्कोददनको३०तोककएकोजसिाट
गाउँपालिकािेिावषयकरु१२५०००सभमआभदानीगनयसक्नेछ। 
सुधारका पिहरूः  

 गाउँपालिकाकोक्षेिलर्िर्एकापाककय ङस्थिकोवववरणएकीनगन े

 पाककय ङस्थििाईठेक्काप्रणािीिाटठेक्काददनेव्र्वस्थागने 
 गाउँपालिकाको पाककय ङ कर िगाउने सभिन्धमा कार्यववचध तजुयमा गरी कार्ायन्वर्मा

ल्र्ाउने 
 कार्यववचधमाउम्ल्िखखतशतयहरूपािानार्एनर्एकोआवचधकरुपमाअनुगमनगने। 
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पररच्छेद - चारः आर् संकिनको संस्थागत िमता तथा संकिन 
अवस्था 

र्सपररच्छेदकाउपखण्डहरुमात्रिपुरासुन्दरीगाँउपालिकािेराजस्वपररचािनमागरेकाप्रर्ासहरू
तथाआर्सांकिनकोअवस्थािाईछोटकरीमाव्र्ाख्र्ागररएकोछ।र्सिेगाँउपालिकाकोआर्
सांकिनकोिाचगसांस्थागतक्षमतामासुधारगनयगनुयपनेकार्यहरूपदहचानगनयसहर्ोगपुग्ने
छ। 
४.१ राजश् व पररचािन सम्बन्धी नीतत तथा संर्न्ि 

स्थानीर्सरकारसांचािनऐन२०७४कोदफा६५मास्थानीर्राजश्वपरामशयसलमततसभिन्धी
व्र्वस्था रहेको छ । र्स सलमततिे राजश्व सभिन्धी नीतत तथा कानून तजुयमा, सांशोधन, 
पररमाजयनरसोकोपररपािनासभिन्धीपरामशय, राजश्वकोस्रोत, दर, दार्राववश्िेषणगरीप्राप्त
हुनसक्नेराजश्वकोववश्िेषण, अनुमान, कर, गैरकर, सेवाशुल्क, दस्तुरआददकोदरसभिन्धमा
परामशयददनेजस्ताकार्यहरुगदयछ।र्सगाउँपालिकामास्थानीर्राजश्वपरामशयसलमततको
गठनदेहार्अनुसारर्एकोछ। 
तालिका13 राजश्वपरामशयसलमततवववरण 

क्रां .सां. पद सलमततकोम्जभमेवारी 
१ गाँउपालिकाउपाध्र्क्ष सांर्ोजक 

२ प्रमुखप्रशासकीर्अचधकृत पदेनसदस्र् 

३ कार्यपालिकासदस्र् सदस्र् 

४ कार्यपालिकासदस्र् सदस्र् 

५ उद्र्ोगवाखणज्र्सांघप्रतततनधी सदस्र् 

६ घरेिुतथासानाउद्र्ोगप्रतततनधी सदस्र् 

७ राजश्वशाखाप्रतततनधी सदस्र्सचचव 

 

गाउँपालिकाकोप्रर्ावकारीराजस्वपररचािनकािाचगकार्यपालिकािैठकिेनेपािकोसांववधानर
प्रचलितकानुनकोअचधनमारहीआफ्नोकार्यक्षेिलर्िपररचािनगनयसककनेराजस्वकास्रोत,
दार्रारदरसमेतकोववश्िेषणगररआगामीआचथयकवषयमाप्राप्तहुनसक्नेराजस्वकोअनुमान
गनेप्रर्ोजनाकोिाचगत्रिपुरासुन्दरीकार्यपालिकामाउपाध्र्क्षकोसांर्ोजकत्वमा७सदम्स्र्राजश्व
परामशयसलमतगठनगररएकोछ।सलमततकोआवर्कताअनुसारिठैकहरुसमर्समर्मा
िसीतनणयर्गनेगररएकोछ। 

र्सगाउँपालिकािेराजश्वपररचािनतथाधर्वस्थापनकािाचगछुट्टैनीतततथाकार्यक्रमतर्ार
गरेकोछ।राजश्वपररचािनकािाचगर्सगाउँपालिकािेतनभनिमोम्जमकाकार्यहरूअगाडड
िढाएकोदेखखन्छः 

 गाउँपालिकाकोिेखाप्रणािीिाईचसु्त, दरुुस्त, लमतव्र्र्ीतथापारदशीिनाउनकािाचग
एकीकृतसफ्टवेर्रिाटिेखाप्रणािीसञ्चािनगररनेछ। 
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 तोककएिमोम्जमकोकरतनर्लमतरसहजएवांप्रर्ावकारीरुपमािुझाउनेकरदातािाई
प्रोत्साहनगनेव्र्वस्थालमिाइनेछ। 

 गाउँपालिकाकोक्षेि लर्िरहेकासावयजातनकजग्गाकोएककनिागततर्ारगनेकार्य
अगाडडिढाइनेछ। 

 गाउँपालिकाकोआचथयकक्षमतािढाउनकािाचगनगरक्षेिमािागुगनयसककनेखािका
करका दार्राहरूको पदहचान गरी करका दर र्न्दा दार्रा िढाउने नीतत अविभिन
गररनेछ। 

 नेपािकोसांववधानरस्थानीर्तहसरकारसञ्चािनऐन, २०७४िमोम्जमगाउँपालिकामा
दतायहुनेर्नीतोककएकाउद्र्ोगव्र्वसार्िाईगाउँपालिकामादतायगनेव्र्वस्थालमिाई
त्र्सकोअलर्िेखीकरणगनेकार्यिाईप्रर्ावकारीरुपमाअगाडडिढाइनेछ। 

 राजस्व प्रशासनिाईथप प्रर्ावकारी र प्रववचधमैिी िनाउनकमयचारीहरुकािाचगथप
तालिमकासाथैप्रववचधसुधाररक्षमताववकासमािगानीगररनेछ। 

 गाउँपालिकारमातहतकाकार्ायिर्िाटहुनेचािूखचयमाएकरुपताल्र्ाउनरखचयगने
शैिीिाईव्र्वम्स्थतएवांपूवायनुमानर्ोग्र्तुल्र्ाउनगाउँपालिकाकोकार्यसांचािनतनदेलशका
तजुयमागरीकार्ायन्वर्नमाल्र्ाइनेछ। 

४.२ आर् संकिनको संस्थागत िमता 
गाउँपालिकाको सांगठन स्वरुप हेदाय राजस्व असुिीका िाचग छुट्टै राजस्व शाखा र्एपतन
राजस्वकोकमयचारी नहुदाअन्र्कमयचारीिे राजस्वको म्जभमा ददईएकोछ । गाउँपालिकािे
न्र्ातर्कसहजकतायपाँचौंिाईराजस्वकोम्जभमेवारीददईएकोछ।गाउँपालिकािेराजश्वअसुिी
कार्यमाकभप्र्ुटरीकृतप्रणािी(कभप्र्ुटर, वप्रन्टर, ववलिङसफ्टवेर्रसदहतका)कोप्रर्ोगगरेको
देखखन्छ।तनवेदनदस्तुर, लसफाररस, पञ्जीकरणदस्तुर, मािपोतर्ूलमकरिगार्तकाशीषयकमा
असुिहुनेराजश्ववडाकार्ायिर्िाटैसांकिनगनेधर्वस्थारहेकोछ।दतायअनुमततनवीकरण
दस्तुर, नक्सापास िगार्तका सेवा र्ने गाउँ कार्यपालिका कार्ायिर्िाटै हुने गरेको छ ।
गाउँपालिकाकोस्थिगतसवेक्षण,टेलिफोनअन्तरवातायतथाववलर्न्नसूचनाकाआधारमाहेदाय
हािगाउँपालिकाकोराजस्वसांकिनकोअवस्थामागाउँपालिकािेराजश्वप्रशासनसांगसभिम्न्धत
देहार्िमोम्जमकोसवािहरुमाप्रर्ाप्तसुधारगनुयपनेदेखखन्छः 

 गाउँपालिकाकोसांगठनसांरचनामाराजश्वशाखागठनर्इसकेकोछ।अनिाईनमाफय त
राजश्वसभिन्धीसांकिनरअलर्िेखराख्नेकार्यर्ईरहेकोछ।प्रर्ायप्तस्थानसदहतको
कोठाकोव्र्वस्थापनगरीआवश्र्कदक्षकमयचारीरर्ौततकसुववधासदहतकार्यकक्षको
व्र्वस्थागरीसुदृढगनुयपनेदेखखन्छ। 

 गाउँपालिका क्षेिलर्ि रहेका धालमयक तथा ऐततहालसक पूवायधारहरुको अलर्िेखाांकन, 

सांरक्षण, प्रवयदनर ववकासगरीपर्यटकीर्गन्तधर्कोरुपमा ववकलसतगदैकरएवम्
राजश्वकोश्रोतमारुपान्तरणगराउनआवश्र्करहेकोदेखखन्छ।गाउँपालिकाअन्तगयतका
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ऐिानीपतीजग्गाहरूकोपदहचानगरीगाउँपालिकाकोअचधनमारहनेप्रवन्धलमिाइती
जग्गाहरूिाईववलर्न्नढङ्गिेउपर्ोगगरीआर्आजयनगनेव्र्वस्थालमिाउनुपने। 

 गाउँपालिका क्षेिमा रहेका धामीक तथा ऐततहालसक स्थि, पाकय  तथा वपकतनक
स्थिहरुिाईपर्यटकीर्गन्तव्र्कोरुपमाववकासगनयकािाचगपर्यटनिोडयसांगसमन्वर्
गरीपर्यटकीर्गुरुर्ोजनातर्ारपानेरर्सकार्यिाईकरकोदार्रामाल्र्ाउने। 

 िजारव्र्वसार्ीहरूसांगसहकार्यगरीव्र्वसार्दतायगनेप्रकृर्ाथािनीगनेरअन्र्
सरोकारवािसांगछिफिएवांसहकार्यगरीव्र्वसार्करसभिन्धीआवश्र्ककार्यववचध
तनमायणगरीिागुगनुयपनेदेखखन्छ। 

 सिैवडाहरूमाकरदातालशक्षाकार्यक्रमप्रर्ावकारीढांगिेसांचािनगरीकरचहुावटिाई
न्र्ूनीकरणगनुयपनेदेखखन्छ। 

 करकोसभर्ावनार्एकाशीषयकमाकरकोदरतनधायरणनर्एकोरर्ववष्र्माअसुिहुन
सक्नेक्षेिमादरतनधायरणर्एकोदेखखएकोिेकरकोदार्रातथादरमासमर्सापेक्ष
हेरफेरगनुयपनेदेखखन्छ। 

 राजश्वतथाकरदस्तुरअसुिगनयकािाचगवडाहरूमाघुभतीसेवाचौमालसक/वावषयक
रुपमासांचािनगनुयपने। 

 राजश्वशाखाकोप्रशासतनकक्षामतावदृ्चधगररप्रर्ावकारीढांगिेकक्रर्ालशिगराउनश्रोत
अनुमानसलमततरराजश्वपरामशयसलमतीकोर्ुलमकाअझिढीरप्रर्ावकारीिनाउन
आवश्र्कदेखखन्छ। 

४.३ आन्तररक आर् पररचािन 

र्सगाउँपालिकाको कुिआर्माआन्तररकआर्को दहस्सा४%कोहाराहारीमा रहेकोछ।
आन्तररकआर्तफय सभपततकर,र्ूलमकर,घरजग्गावहािकर,व्र्वसार्दतायनववकरण,
नक्शापास, लसफाररश तथा प्रमाखणत दस्तुरहरु रहेका छन् । तसथयआगामी ददनमा समेत
आन्तररकआर्तफय गाउँपालिकाकोिाचगसभपविकर,र्ूलमकर, धर्वसार्कर,घरजग्गावहाि
कर,नक्शापास,ररफाररशतथाप्रमाखणतदस्तुरनैमुख्र्तथाददगोक्षेिहुन्।गैरकरराजश्व
तफय केदहसेवाशुल्करदस्तुरहरुकोसांर्ावनारहेकोदेखखन्छ।गाउँपालिकासँगववगतआचथयक
वषयहरुको तथर्ाांकको शीषयकगत आर्सभिन्धी अलर्िेख धर्वम्स्थत देखखदैन । र्सिे गदाय
गाउँपालिकाको समग्र राजस्व प्रक्षेपणिाई र्थाथयको नम्जक पुर्र्ाउन कदठनाइ रहेको छ ।
गाउँपालिकािाट प्राप्त तथर्ाांक अनुसार गाउँपालिकािे ववगतआ.व. २०७६/७७, २०७७/७८ र
२०७८/७९मासांकिनगरेकोर्थाथयआर्वववरणदेहार्अनुसाररहेकोछः 
तालिका14 गाउँपालिकाकोआर्कोअवस्था 
आर्शीषयक र्थाथय०७६/७७ र्थाथय0७७/७८ र्थाथय०७८/७९ 

क) आन्तररक आर् ११८७६५४६ ९७६७७८८ २१४२४६३८ 

अन्तररकश्रोत ११८७६५४६ ९७६७७८८ २१४२४६३८ 

ख) राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप् त आर्    

राजस्विाडफाड ६२३३१९६५ २९१५३१५६ ८३४०९८७५ 
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सांघीर्सरकारसांगनगद ५०६९५४५५ २१४४३७८३ १५६४२८७५ 

प्रदेशसरकारसांगनगद ११६३६५१० ७७०९३७३ ६७७६७००० 

ग) अनदुान    

१. सघंीर् सरकार ३२६३१०००० ३७२०६४५४० ४३५६३०००० 

समातनकरणअनदुान १३१६००००० १३०८००००० १६७०००००० 

शसतयअनदुानचाि ु १९२२१०००० २३१२६४५४० २०८७३०००० 

शसतयअनदुानपुँम्जगत ० ० २२४००००० 

त्रिषशेअनदुानचाि ु २५००००० ० १६७००००० 

समपरुकअनदुानचाि ु ० १००००००० २०८००००० 

२. प्रदेश सरकार ३४२८२००० ४४८९४००० ४७२५७००० 

समातनकरणअनदुान ९९७८००० ९९७३००० ११८३०००० 

शसतयअनदुानचाि ु १६०४३००० २१९२१००० ८३०९००० 

शसतयअनदुानपुँम्जगत ० ० १००००००० 

त्रिषशेअनदुानचाि ु ० ३०००००० ० 

समपरुकअनदुानचाि ु ८२६१००० १००००००० १७११८००० 

स्रोतःगाउँपालिकाराजस्वशाखा२०७८ 

४.३ राजश्व प्रशासन तथा नीततसम्बन्धी सवािहरू 

उपरोक्त धर्वस्थािाई मध्र्नजर गदाय र्स गाउँपालिकाको हािको राजश्व पररचािनका
सभिन्धमातनभनसवािहरूववद्र्मानरहेकोदेखखन्छ। 

 राजश्वप्रशासनसभिन्धीसिैआवश्र्कऐन, तनर्मतथाकार्यववचधहरूतर्ारनहुनु 
 राजश्वप्रशासनकािाचगलसपएवांक्षमतािेप्रर्ुक्तकमयचारीकमीहुनु 
 राजश्वसभिन्धीअलर्िेखसमेदटएकोवस्तुगतवववरणनहुनु 
 नर्ाँस्रोतहरूकोपदहचानरववद्र्मानस्रोतहरूकोदार्राववस्तारमाववशषेपहिनगनुय 
 राजस्वअसुिीमाराजनैततकप्रततवद्धतानदेखखनु। 

४.४ प्रभावकारी राजश्व पररचािनका प्रमुख पिहरू      

स्थानीर्सरकारसञ्चािनऐन२०७४िेगाउँपालिकािाईउपिधधगराएकोवविीर्अचधकार
अनुकुिराजश्वपररचािनमासुधारल्र्ाउनकोिाचगकरकोदरमाहेरफेरगरतत्कािथपतथा
र्ोजनािद्धप्रर्ासथाल्नुपनेदेखखन्छ।त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकािेराजश्वपररचािनकािाचग
तत्कािसभिोधनगनुयपनेसांस्थागतसवािहरूदेहार्िमोम्जमरहेकाछन्। 
४.४.१ कानूनी तथा नीततगत व्र्वस्था 
नेपािकोसांववधानतथासांघीर्कानुनिेप्रदानगरेकाराजश्वअचधकारसभिन्धीप्रावधानहरूको
व्र्वम्स्थतकार्ायन्वर्नरराजश्वपररचािनकािाचगकरकोदार्रातथादरमापररमाजयनगरी
ववतनर्ोजनऐन, आचथयकऐन, तनर्माविीतथाववलर्न्नकार्यववचधहरूसमर्मैअद्र्ावचधकगरी
नगरसर्ािाटपाररतगरीकार्ायन्वर्नगनुयपनेदेखखन्छ। 
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४.४.२ उपर्ुक्त संगठन तनमायण 

उपर्ूक्तमानवस्रोतकोव्र्वस्था, क्षमताववकासतालिम, कभप्र्ुटरीकृतराजश्वअलर्िेखतथा
सूचना प्रणािी सदहत राजश्व पररचािनकािाचगसुदृढ राजश्वशाखाको व्र्वस्था गनुय पने
देखखन्छ।साथैवडाकार्ायिर्िाईकेहीशीषयकहरूमाराजश्वअसुिीकोम्जभमेवारी ददइएकोिे
वडाकाकमयचारीहरूिाईआवश्र्कतालिमददईदक्षिनाउनुपनेदेखखन्छ। 
 

४.४.३ तथर्ांकमा आधाररत अलभिेख तथा स्रोतहरूको प्राथलमकीकरण 

गाउँपालिकािे तर्ार पारेको करको दार्रा र दर रेटिे सिै क्षेििाई समेट्न नसकेकोिे
गाउँपालिकािेसांकिनगनयसक्नेववलर्न्नकरतथागैह्रकरकादार्रातथादरहरूकोवववरण
आवचधक गनुयपने देखखन्छ ।आगामी ददनहरूमा नर्ाँ स्रोतहरूको पदहचान तथा ववद्र्मान
स्रोतहरूकोदार्राववस्तारगदैराजश्वपररचािनचसु्तदरुुस्तपानुयपदयछ। 
४.४.४ ववलभन्न आर्मूिक कार्यिम 

आफ्नोआन्तररकआर् वदृ्चधका िाचग ववलर्न्नसांघ सांस्थाहरूसांग समन्वर् गरी ववलर्न्न
ककलसमकार्ुवाअलर्मुखीकरण, सीपमुिकतथाआर्मुिककार्यक्रमहरूसांचािनगरीनगरमा
ठुिोसांख्र्ामा रहेकामदहिातथार्ुवाजनसांख्र्ािाई उद्र्मी वाअन्तर उद्र्मीको रुपमा
रुपान्तरणगरीनगरवासीहरुकोकरततनयसक्नेक्षमताअलर्वदृ्चधगनुयपनेहुन्छ।र्सकािाचग
ववद्र्मानसभपविकोपररचािनगरीव्र्वसार्ीकसेवामुिकतथाआर्मूिककार्यक्रमहरूपतन
सञ्चािनगनयनीम्जक्षिेसांगसमन्वर्गनयआवश्र्क देखखन्छ ।घरेिु तथासाना उद्र्ोग
ववकाससलमततसांगसमन्वर्गरीिघुसानाएवममझौिाउद्र्मीहरूकोसजृनागनुयपनेदेखखन्छ
। नगर क्षेिमा सांचालित व्र्ापार, पर्यटन, कृवष र व्र्वावसार् िगार्तका थप आर्मुिक
कार्यक्रमहरुसांचािनगनुयपनेदेखखन्छ। 
४.४.५ पारदलशयता र जवाफदेदहता 
प्रर्ावकारी राजश्व प्रशासनकािाचग गाउँपालिकािे प्रदानगने वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीर्, 

पारदशीरनागररकप्रततजवाफदेहीहुनआवश्र्कछ।जुनशीषयकिाटआर्आजयनर्एकोहो
सोहीशीषयकमानैिढीखचयगदायस्थानीर्वासीहरूमाराम्रोसन्देशजानसक्दछ।सकां लित
राजश्वतथाखचयकोसावयजतनकगनुयपारदलशयताअलर्वदृ्चधकािाचगराम्रोप्रर्ासहुनसक्दछ। 
४.४.६ पररवततयत ब्र्वस्था अनुसार राजश्व संकिन 

पररवततयतधर्वस्थाअनुसारराजश्वसांकिनकोिाचगकानूनीधर्वस्थागनुय, त्र्सिमोम्जमको
दररेटतनधायरणगनुय, सांकिनकोिाचगसांस्थागतसांर्न्िकोस्थापनागनुय, िाँडफाँडहुनेराजश्व
शीषयकहरूमासमन्वर्ात्मकतररकािेराजश्वसांकिनगनुय, तत्कािगनुयपनेमहत्वपूणयकार्यको
रुपमारहेकोछ। 
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पररच्छेद - पाँचः राजश् व सुधार कार्यर्ोजना 
र्सपररच्छेदमाप्राथलमकतथाद्ववततर्स्रोतिाटसङ्कलितसूचनाववश्िेषणतथाअन्तकक्रय र्ािाट
तर्ारगररएकोगाउँपालिकाकोराजस्वसुधारकार्यर्ोजनाप्रस्तुतगररएकोछ। गाउँपालिकाको

राजश्वसभिन्धी अचधकार, करको दार्रा, दररेट सांभिन्धी सरोकारवािाहरूसांगको छिफिमा
राजश्वसुधारकाक्षेिहरूको पदहचानगरी तनम्श्चतसमर्ावचधमा गररने म्जभमेवारी सदहतको
सुधारकाकक्रर्ाकिापहरूदेहार्िमोम्जमरहेकोछ। 
क) कर राजश् व सुधार र्ोजना 
तालिका15 करराजश्वसुधारर्ोजना 

ि.स. सुधारको िाचग गनुयपने कार्यहरु समर्ावचध न्जम्मेवारी 
१ सम्पतत कर   

१.१ 
सभपततकरव्र्वस्थाकार्यववचधतजुयमा
गरीपाररतगने 

२०८०फागुन
सभम 

राजश्वपरामशय
सलमततरप्रप्रअ 

१.२ 

सभपविकरिाईथपस्पष्टगनयसांघीर्
कानुनकोर्ावनाअनुसारआचथयकऐन
पररमाजयनगने 

२०८०असार
मसान्तसभम 

राजश्वपरामशय
सलमततरगाँउसर्ा 

१.३ 

सभपिीकरिारेसिैवडामाजनचतेना
कार्यक्रमसांचािनगने 

२०८०काततयक
देखखतनरन्तर 

आचथयकप्रशासन
शाखातथावडा
कार्ायिर्, राजस्व
परामशयसलमतत 

१.४ 

सभपिीकरिगार्तअन्र्करहरुको
िाचगएकककृतसफ्ट्वेर्रखरीदतथासो
सभिन्धीतालिमकोव्र्वस्थागने 

२०८०काततयक गाउँकार्यपालिका, 
प्रमुखप्रशासकीर्
अचधकृत 

१.५ 

सभपविकरप्रशासनकािाचगथपर्ौततक
सामग्रीहरुकोव्र्वस्थागनेरसांकिनगनय
अध्र्र्नगने(वडाकार्यिर्मा)  

२०८०माघ गाउँकार्यपालिका, 
प्रमुखप्रशासकीर्
अचधकृत 

१.६ 
सभपततकरप्रशासनमा GIS Mapping 

Tools िाईसमेतमाप्रर्ोगमाल्र्ाउने 
२०८०असार
मसान्तसभम 

प्राववचधकशाखार
प्रप्रअ 

२ भूलमकर/मािपोत   

१.१ 

जग्गाकोवचगयकरणअनुसारराजमागयसँग
रमुख्र्सडकमाजोडडएकाककिाको
वववरणसांकिनगने 

२०८०असोज
मसान्तसभम 

आचथयकप्रशासन
शाखारवडा
कार्ायिर् 

१.२ 
मािपोतकार्ायिर्हरुिाटजग्गाकोनर्ाँ
िगतरमूल्र्ाांकनदरप्राप्तगने 

२०८०असार
मसान्तसभम 

प्रमुखप्रशासकीर्
अचधकृतरअध्र्क्ष 
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ि.स. सुधारको िाचग गनुयपने कार्यहरु समर्ावचध न्जम्मेवारी 

१.३ 
जग्गाकोउपर्ोगअनुसारपूनःवचगयकरण
गनयवडारटोिसमूहहरुसँगपरामशयगन े

२०८०फागुन
सभम 

राजश्वपरामशय
सलमतत 

३ घरजग्गा वहाि कर   

३.१ 

वहािमार्एकाघरजग्गाकोिगत
सांकिनगरीअद्र्ावचधकगनेरसभपवि
करसांगआवद्धगने। 

२०८०असार
सभम 

राजश्वशाखा, वडा
कार्ायिर्, प्रप्रअ 

३.२ 
घरतथाजग्गाधतनरवहािवािाहरू
त्रिचकोवहािसभझौताअतनवार्यगने। 

२०८०मांलसर
सभम 

राजश्वशाखा, गाँउ
कार्यपालिका, प्रप्रअ 

३.३ 

घरजग्गावहािरकममूल्र्ाांकनगनय
सांरचनाकोप्रकाररस्थानकोआधारमा
प्रततवगयकफटकादरिेवहािमूल्र्
तनधायरणगनेरसोवमोम्जमवहािरकम
तनधायरणगरीकरसांकिनगने। 

२०८०असार
सभम 

राजश्वशाखारगँउ
कार्यपालिका 

३.४ 
घरजग्गावहािकरसांकिनकार्यववचध
तजुयमागने। 

२०८०असार
सभम 

गाँउकार्यपालिकार
प्रप्रअ 

४ व्र्वसार् कर   

४.१ 

व्र्वसार्दतायतथानवीकरणसभिम्न्ध
प्रणािीिाईव्र्वम्स्थतगनयव्र्वसार्कर
व्र्वस्थापनकार्यववचधतजुयमागरी
कार्ायन्वर्नगने 

२०८०असार
मसान्तसभम 

राजश्वपरामशय
सलमततरप्रप्रअ 

४.२ 

व्र्वसार्ीकाप्रतततनचधहरूसांगसमन्वर्
गररव्र्वसार्मार्एकोिगानीतथा
कारोवारकोआधारमाव्र्वसार्को
वगीकरणगने। 

२०८०जेष्ठ
मसान्तसभम 

 

राजश्वपरामशय
सलमतत, 

गाँउकार्यपालिकार
प्रप्रअ 

४.३ 

व्र्वसार्करकोदरिाईवचगयकरणको
आधारमापुनराविोकनगररआचथयक
ऐनमासमावेशगने। 

२०८०असार
मसान्तसभम 

राजश्वपरामशय
सलमततरगाँउसर्ा 

४.४ 

व्र्वसार्सांचािनको िाचगगाँउपालिकाको
इजाजतलिनुपनेधर्वस्थाअतनवार्यगरर
व्र्ापकप्रचारप्रसारगने। 

२०८० श्रावण
देखख 

 

राजस्वशाखार
वडाकार्ायिर् 

 

४.५ 
उद्र्ोगवाखणज्र्सांघ, आन्तररकराजस्व
कार्ायिर्, घरेिुकार्ायिर्तथाअन्र्

२०८०मांलसर
देखखतनरन्तर 

गाँउकार्यपालिका 
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ि.स. सुधारको िाचग गनुयपने कार्यहरु समर्ावचध न्जम्मेवारी 
मुख्र्सरोकारवािासँगगाँउपालिकािे
समन्वर्रतनर्लमतअन्तरकक्रर्ागने। 

४.६ 
राजस्वशाखामाअसुिीअलर्िेख
अद्र्ावचधकगने। 

२०८०श्रावण१
देखख 

राजश्वशाखा 

४.७ 

व्र्वसार्कोतथर्ाांक/िगत, व्र्वसार्
करकोदरतथासांकिनकोअवस्था
सभिन्धीअनुगमनतथामुल्र्ाांकनगने। 

चौमालसकरुपमा 
 

राजस्वपरामशय
सलमततरगाँउ
कार्यपालिका 

४.८ 

व्र्वासार्दतायतथाकरसांकिनकािाचग
आवचधकरुपमाघुम्भतलशववरसांचािन
गने 

२०८०श्रावण
देखखिमैालसक
रुपमा 

आचथयकप्रशासन
शाखारवडा
कार्ायिर्हरु 

४.९ 
व्र्वसार्करसभिन्धमाआचथयकऐनमा
दण्डरपुरस्कारकोव्र्वस्थागने। 

२०८०असोज
देखख 

गाँउसर्ा 

५ ववज्ञापन कर   

५.१ 
त्रिलर्न्नस्थानमार्एकाहोडडङ्गिोडयको
िारेमासुचनासांकिनगरीसभिम्न्धत
त्रिञापनदातासांगकरअसुिगने। 

२०८०श्रावण
देखख 

आचथयकप्रशासन
शाखारप्रमुख
प्रशासककर्अचधकृत 

५.२ 
त्रिलर्न्नसमर्मािगाईनेमेिापवयको
ववञापनकोकरअसुिगने। 

२०८०श्रावण
देखख 

आचथयकप्रशासन
शाखारप्रमुख
प्रशासककर्अचधकृत 

ख) गैर कर राजश् व सुधार र्ोजना 
 

तालिका16 गैरकरराजश्वसुधारर्ोजना 

ि.स. सुधारको िाचग गनुयपने कार्यहरु समर्ावचध न्जम्मेवारी 
१ घर नक्शा पास एवं रन्जष् रेशन दस्तुर   

१.१ 

घर अलर्िेखीकरण तथा नक्सापास
प्रकक्रर्ािे र्वन तनमायण प्रकक्रर्ािाई
तनर्मनसमेतगनेर्एकोिेर्सिाई
प्रर्ावकारीवनाउने 

२०८०श्रावणदेखख प्राववचधकशाखार
प्रमुखप्रशासककर्
अचधकृत 

१.२ 
गाँउपालिकालर्िर्एकापक्कीतथा
कच्चीघरहरुकोअलर्िेखखकरणगने 

२०८०श्रावणदेखख
तनरन्तर 

कार्यपालिकार
प्राववचधकशाखा 

१.३ 
मापदण्डतथाकार्यववचधहरूअनुसार
नक्सापासप्रावधानपूणयरुपमािागु
गने। 

२०८०असारदेखख प्राववचधकशाखार
र्वनतथानक्शापास
उपशाखा 
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१.४ 

घरकोतल्िा, िनोटतथा ककलसमका
आधारमा दस्तुरको दर समर्ानुकुि
पररमाजयनगने। 

२०८०मांलसरदेखख राजश्वपरामशय
सलमतत, र्वनतथा
नक्शापासउपशाखा, 
गाँउसर्ा 

१.५ 
गाँउपालिका गठन पूवय वनेका
घरहरूको अलर्िेखीकरणको िाचग
दस्तुरआचथयकऐनमासमावेशगने। 

२०८०श्रावणदेखख र्वनतथानक्शा
पासउपशाखारगाँउ
कार्ायपलिका 

१.६ 

नक्सापासको िाचग मापदण्ड तथा
कार्यववचधहरूअनुसार र्वन तनमायण
र्एनर्एकोतनरन्तरअनुगमनगने
। 

२०८०मांलसरदेखख र्वनतथानक्शा
पासउपशाखारगाँउ
कार्ायपलिका 

२ वहाि ववटौरी शुल्क   

२.१ 
गाउँपालिका क्षेिलर्ि र्एका
सावयजतनकजलमनतथात्र्हाँरहेका
सांरचनािारेतथर्ाांकसांकिनगन े

२०८०असारमसान्त
सभम 

प्राववचधकशाखा, प्रमुख
प्रशासककर्अचधकृत 

२.२ 
सावयजतनकजलमनमा रहेका सांरचना
रववद्र्मानउपर्ोगकोअवस्थाहेरी
शुल्कतनधायरणगने 

२०८०श्रावणदेखख राजश्वपरामशय
सलमततरगाँउसर्ा 

२.३ 

हाटिजाररिजारमारहनेअस्थार्ी
पसिहरुकोपटकेशुल्कतनधायरणगरी
आचथयकऐनमाउल्िेखगने 

२०८०असारमसान्त
सभम 

राजश्वपरामशय
सलमततरगाँउसर्ा 

२.४ 
ववटौरीशुल्कततनुयपनेकरदाताहरुिाई
सूचचतगने 

२०८०मांलसरमसान्त
सभम 

आचथयकप्रशासन
शाखा 

२.५ 

वहाि ववटौरी शुल्कको दार्रालर्ि
सावयजतनक जग्गाको उपर्ोग र
सरकारी जग्गामा िनेका सांरचनाको
उपर्ोग गरेवापत िाग्ने शुल्किाई
आचथयकऐनमाउल्िेखगने। 

२०८०असारमसान्त
सभम 

गाँउकार्यपालिकार
प्रप्रअ 

३ दताय, नववकरण तथा अनुमती दस्तुर   

३.१ 

ववद्र्ािर्स्थापना, घवगयकोठेक्का
इजाजत, एफ.एम. रेडडर्ोसांचािन, 

ववविर्सांस्था, स्वास्थर्सांस्था, ममयत
सांर्ार, स्थानीर्व्र्ापारीकफमय

२०८०फागुनमसान्त
सभम 

गाँउकार्यपालिका, 
प्रप्रअ 
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आददकोदतायगनेकार्यववचधतजुयमा
गने 

३.२ 

दतायतथानवीकरणदस्तुरकोदर
आचथयकऐनमासेवाशुल्कदस्तुरिाट
टुक्र्र्ाउने 

२०८०असारमसान्त राजश्वपरामशय
सलमतत, गाँउसर्ा 

४ 
ढंुगा, चगट्टी, वािुवा, स्िेट आददको 
त्रबिी 

  

४.१ 

त्रिगतमाउत्खननरववक्रीर्ईरहेका
िाईतनरन्तरताददनेरर्सवाहेक
थपखोिारनीम्जखातनहरुको
पदहचानगने। 
हाििािुवातनकाल्नेक्षेिवा
खोिाकोIEE अनुसारकोपररमाणको
िागततर्ारगन े

२०८०असारमसान्त गाँउपालिकाअध्र्क्षर
प्रप्रअ 

४.२ 

माथीउल्िेखखतस्रोतहरुमा
प्रारम्भर्कवातावरखणर्अध्र्र्न
गराउने 

२०८०फाल्गुन
मसान्त 

कार्यपालिकार
प्राववचधकशाखा 

४.३ 

थपर्एकाखानीरखोिाहरुको
छुट्टैप्र्ाकेजमाठेक्काआह्वान
गने 

२०८०मांलसरमसान्त कार्यपालिका 

४.४ 

दहिरिहिरशुल्कसभिम्न्धदफा
आचथयकऐनमाथपगरीदर
तनधायरणगने 

२०८०असारमसान्त राजश्वपरामशय
सलमततरगाँउसर्ा 

४.५ 
कामरत्रिक्रीकोतनर्लमतअनुगमन
सुतनम्श्चतगने 

२०८०र्ार कार्यपालिका, राजश्व
परामशयसलमतत 

५ सरकारी सम्पविको बहाि र वविी   

५.१ 

गाउँपालिकाकोस्वालमत्वमार्एकार
िहािमािगाउनसककने
सभपविहरूकोवववरणर्ककनगरी
सिैसभपविकोिहािरकमकोदर
आचथयकऐनमासमावेशगने। 

२०८०असारमसान्त कार्यपालिका, राजश्व
परामशयसलमतत 
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५.२ 

गाउँपालिकाकोसभपवििहािमा
िगाउनेसभिन्धमाकार्यववचध
तजुयमागरीकार्ायन्वर्माल्र्ाउने। 

२०८०असारमसान्त कार्यपालिका, राजश्व
परामशयसलमतत 

५.३ 

कार्यववचधमाउम्ल्िखखतशतयहरू
पािानार्एनर्एकोआवचधक
रुपमाअनुगमनगने। 

२०८०असारमसान्त कार्यपालिका, राजश्व
परामशयसलमतत 

६ सेवा शुल्क   

६.१ 
शुल्कअसुिीिाईकडाईकासाथ
िागूगन े

तनरन्तर कार्यपालिका 

७ 
ददघयकालिन आर्स्रोतको पदहचान 
तथा संभाव्र्ता 

  

७.१ 

गाँउपालिकाकोददघयकालिनआर्
हुनसक्नेसांर्ाव्र्क्षेिहरुकोपदहचान
गने 
 मुख्र्िजाररराजमागय

आसपासर्वनवासटर 
 िजारक्षेिमाखानेपानी

आर्ोजनासांचािन 

 अस्पताितनमायणतथा
सांचािन 

 सामुदातर्कर्वनतथासर्ाहि 

 हाटिजारपूवायधार 
 पर्यटककर्क्षेिकोपूवायधार 
 राजमागयआसपासिजारको

ववकास 

२०८०असारमसान्त गाँउकार्यपालिका, गाँउ
सर्ा 

७.२ 
पदहचानर्एकाक्षेिहरुकोसांर्ाव्र्ता
अध्र्र्नकािाचगरकमववतनर्ोजन
गने 

२०८०श्रावणमसान्त गाँउकार्यपालिका 
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पररच्छेद - छः आगामी तीन बषयको आर् प्रिेपण 

र्सपररच्छेदमाआगमी३आचथयकवषयहरुकािाचगगाउँपालिकाकोराजस्वप्रक्षेपणगररएकोछ
।महािेखापरीक्षकिेस्वीकृतगरेकोएकीकृतआचथयकसङ्केततथावगीकरणरव्र्ाख्र्ा, २०७४
कोआधारमाआर्प्रक्षेपणगररएकोछ।गाउँपालिकाकोराजस्वअचधकार, हािकोआर्सङ्किन
अवस्थातथा राजस्वसुधारकार्यर्ोजनाकार्ायन्वर्नपश्चातआर्सङ्किनमा पाने प्रर्ाव
समेतिाई मध्र्नजर गदै आगामी ३ वषयको आर् प्रक्षेपण गररएको छ । र्स प्रक्षेपणिे
गाउँपालिकाकोआर्िजेटतजुयमागनयसहर्ोगपुग्नेछ । त्रिपुरासुन्दरीगाउँपालिकाकोिजेट
प्रक्षेपणगदायववगततीनवषयमाप्राप्तिजेटिाईआधारमातनएकोछ। 
६.१ राजश् व सुधार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजश् व प्रिेपण 

राजश्वसुधारकार्यर्ोजनाकोप्रर्ावकारीकार्ायन्वर्नर्ईगाउँपालिकािेसांकिनगनेआगामी
तीनआचथयकवषयहरू(आ.व.२०७९।०८०देखख२०८१।०८२सभम)कोआर्कोसभर्ाव्र्तािाई
प्रके्षपणगररएकोछ।र्ोआर्अनुमानगदायराजश्वसुधारकार्यर्ोजनामार्ोजनागररएका
कृर्ाकिापहरूकोआधारमातर्ारगररएकोहो।प्रक्षेपणकािाचगववगतआचथयकवषयकोआर्को

प्रिवृि, राजस्विदृ्चधदररराजस्वसुधारकार्यर्ोजनाकोकार्ायन्वर्िेदार्रािढ्नगईसो
िाटहुनेर्ोगदानकोअनमुानिाईआधारलिईएकोछ।गाउँपालिकािेर्सप्रक्षेपणिाईर्ववष्र्मा
वावषयकिजेटअनुमानकोिाचगमागयदशयनकोरूपमालिईआन्तररकआर्िदृ्चधगदयछर्न्ने
अनुमानगररएकोछ।राजस्वसुधारकार्यर्ोजनाकोआधारमारहेरगररएकोआन्तररकआर्को
प्रके्षपणकामुिर्ूतमान्र्ताहरूर्सप्रकाररहेकाछन। 
सामान्र् मान्र्ताहरूः 

 गाउँपालिकामा नर्ाँ क्षेि गालर्एसांगै आर् सांकिनकोआधार (करको दार्रा) स्वतः
ववस्तारर्एको 

 राजश्वसुधारकार्यर्ोजनाकार्ायन्वर्नर्एपश्चािगाउँपालिकाकोराजश्वप्रशासनमा
सुधारआउन े

 राजश्वप्रशासनमासुधारआउनुिेराजश्वसांकिनप्रर्ावकारीहुने। 
उल्िेखखत प्रक्षेपणका आधारमा रही आगामी तीन आचथयक वषयहरूका िाचग प्रक्षेवपत आर्
तनभनानुसारप्रस्तुतगररएकोछ। 
तालिका17 आगामीतीनआचथयकिषयकोराजश्वप्रक्षेपणकोआधार 

ि.स. राजश् व लशषयक 
कुि सम्भाव्र् 

आर् 
प्रक्ष्रे्पणको आधार प्रिेवपत रकम 

क आन्तररक आर् तफय        

१ सभपततकर ६८०६०० 
कुि सांर्ावनाको७५% रत्र्सपछीका 
आवहरुमा१५% िढदैजाने 

५१०४५० 

२ मािपोत र्ूलमकर ४०००००० 
कुि सांर्ावनाको७०%रत्र्सपछी
क्रमशआवहरुमा१०%िेिढदैजाने 

२८००००० 
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३ वहािकर ३७२००० 
कुि सांर्ावनाको५०% रत्र्सपछीका
आव िषयहरुमा२०% िेिढदै जाने 

२७८५०० 

४ व्र्वसार्कर ५५७००० 
कुि सांर्ावनाको६०% रत्र्सपछीका
आव िषयहरुमा१५% िेिढदै जाने 

३३४२०० 

५ 
जडडिुटी, कवाडीर
जीवजन्तुकर 

५००००० कुल संभावनाको ७०% र त्यसपछीका 

आव बषनहरुमा १५% ले बढद ैजाने 
३५०००० 

६ 
व्र्वसार् रम्जष्रेशन
दस्तुर (दतायतथा 
अनुमतत) 

१००००० 
कुिसांर्ावनाको९०% रत्र्सपछीका
आविषयहरुमा१५%िे िढदैजाने 

९०००० 

७ घरनक्शा पासदस्तुर ५०००० 
कुि सांर्ावनाको८०% रत्र्सपछीका
आव िषयहरुमा१०% िेिढदै जाने 

४०००० 

८ वहाि ववटौरीशुल्क १२०००० 
कुि सांर्ावनाको७०% रत्र्सपछीका
आव िषयहरुमा२०% िेिढदै जाने 

८४००० 

९ 
लसफाररश तथाप्रमाखणत
दस्तुर (सभपूणय) 

१८००००० 
कुि सांर्ावनाको९०% रत्र्सपछीका
आव िषयहरुमा१०% िेिढदै जाने 

१६२०००० 

१० 

सरकारी सभपततको
वहाििाट रववक्रीिाट 
(राजपि, पुस्तक, नक्शार
िोिपिववक्रीसमेत) 

२५००० 
कुि सांर्ावनाको७०% रत्र्सपछीका
आव िषयहरुमा१०% िेिढदै जाने 

१७५०० 

११ पर्यटनशुल्क १००००० 
कुि सांर्ावनाको६०% रत्र्सपछीका
आव िषयहरुमा१०% िेिढदै जाने 

६०००० 

१२ पाककय ङ शुल्क १२५००० 
कुि सांर्ावनाको९०% रत्र्सपछीका
आव िषयहरुमा१०% िेिढदै जाने 

११२५०० 

ख 
राजशव तथा रोर्ल्टी 
बाँडफाँड 

      

ख. १ संघीर् सरकार   

 आचथयकिषय२०७८/७९माप्राप्त
रकमरत्र्सपछी िावषयक५% को
दरिेिदृ्चध हँुदैजानेअनुमान १५६४२८७५ 

ख. २ प्रदेश सरकार   

 आचथयकिषय७७/७८माप्राप्त
लसलििङरत्र्सपछीिावषयक१०% 

िेिदृ्चधहँदैजानेअनुमान 

६७७६७०००  

ग 
अनुदान तथा ववविर् 
हस्तान्तरण 

      

ग. १ संघीर् सरकार       

१.१ समातनकरण अनुदान ० 

आचथयकिषय२०७८/७९कोर्थाथय
रकमरत्र्सपछीक्रमश५% का
दरिेिदृ्चधहुदैजानेअनुमान 

१६७०००००० 

१.२ शसतय अनुदानचािु ० २०८७३०००० 

१.३ शसतय अनुदानपुँजीगत ० २२४००००० 

१.४ त्रिषेश अनुदान ० १६७००००० 
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१.५ समपुरक अनुदान ० २०८००००० 

१.६ 
अन्र् अनुदान (तनवायचन
क्षेिववकास रअन्र्) 

० 

चािु आचथयकिषयकोववतनर्ोजन
र्थावतरदहिावषयक१०% कादरिे
थवपदैजानेअनुमान 

० 

ग. २ प्रदेश सरकार       

२.१ समातनकरण अनुदान ० 

आचथयकिषय२०७८/७९कोर्थाथय
रकमरत्र्सपछीक्रमश५% का
दरिेिदृ्चधहुदैजानेअनुमान 

११८३०००० 

२.२ शसतय अनुदानचािु ० ८३०९००० 

  शसतय अनुदानपुँजीगत ० १००००००० 

२.३ त्रिषेश अनुदान ० ० 

२.४ समपुरक अनुदान ० १७११८००० 
 

६.२ आगामी तीन आचथयक वषयको आर् प्रिेपण 

आर्शीषयककोसांर्ाव्र्आधारतथाराजस्वसुधारकार्यर्ोजनाकोकार्ायन्वर्निाईआधारमानी
गाउँपालिकाकोआगामीतीनवषयकोप्रक्षेवपतआर्कोवववरणतिकोतालिकामाप्रस्तुतगररएको
छ। र्सअध्र्र्नप्रततवेदनमािदलिांदोपररवेशअनुसारराजश्वपररचािनकाक्षेिमागनुयपने
कृर्ाकिापहरूकोपदहचान रर्ोजनाकासाथमाअगामीआचथयकतीनवषयहरूमासांकिन हुन
सक्ने राजश्वको प्रक्षेपणगररएकोछ ।साराांशमा राजश्वसुधारकार्यर्ोजनाकोकार्ायन्वर्न
पश्चातगाउपालिकाकोआर्सांरचनािाईतिकोतालिकामाददईएकोछ।राजश्विाँडफाांडको
प्रक्षेपण गदाय हाि वाँडफाँड र्ई आएका स्रोतहरूको माि प्रक्षेपण गररएकािे र्ववष्र्मा
गाउँपालिकािेराजश्वआर्माउल्िेखगररएर्न्दािढीआर्प्राप्तहुनेअवस्थारहेकोछ। 
तालिका18 आगामीतीनआचथयकवषयकोिाचगआर्प्रक्षेपण 

राजस्व 

सांकेत 
शीषयक 

वास्तववकआर्  प्रक्षेवपतआर् 

०७६/७७ 0७७/७८ ०७८/७९ ७९/८० ८०/८१ ८१/८२ 

 सांघीर्सरकार ३२६३१०००० ३७२०६४५४० ४३५६३०००० ४५७४११५०० ४८०२८२०७५ ५०४२९६१७९ 

१३३११ 

समातनकरण
अनदुान 

१३१६००००० १३०८००००० १६७०००००० १७५३५०००० १८४११७५०० १९३३२३३७५ 

१३३१२ 

शसतयअनदुान 

चाि ु
१९२२१०००० २३१२६४५४० २०८७३०००० २१९१६६५०० २३०१२४८२५ २४१६३१०६६ 

१३३१३ 

शसतयअनदुान 

पुँम्जगत 
० ० २२४००००० २३५२०००० २४६९६००० २५९३०८०० 
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१३३१४ 

त्रिषशेअनदुान 

चाि ु
२५००००० ० १६७००००० १७५३५००० १८४११७५० १९३३२३३८ 

१३३१६ 

समपरुक
अनदुान चाि ु

० १००००००० २०८००००० २१८४०००० २२९३२००० २४०७८६०० 

  
      

 प्रदेशसरकार ३४२८२००० ४४८९४००० ४७२५७००० ४९६१९८५० ५२१००८४३ ५४७०५८८५ 

१३३११ 

समातनकरण
अनदुान 

९९७८००० ९९७३००० ११८३०००० १२४२१५०० १३०४२५७५ १३६९४७०४ 

१३३१२ 

शसतयअनदुान 

चाि ु
१६०४३००० २१९२१००० ८३०९००० ८७२४४५० ९१६०६७३ ९६१८७०६ 

 

शसतयअनदुान 

पुँम्जगत 
० ० १००००००० १०५००००० ११०२५००० ११५७६२५० 

 

त्रिषशेअनदुान 

चाि ु
० ३०००००० ० ० ० ० 

१३३१६ 

समपरुक
अनदुान चाि ु

८२६१००० १००००००० १७११८००० १७९७३९०० १८८७२५९५ १९८१६२२५ 

 

अन्तरसरकारी
ववविर्
हस्तान्तरण 

  ०   ० ० ० 

 राजस्विाडफाड ६२३३१९६५ २९१५३१५६ ८३४०९८७५ ८७५८०३६९ ९१९५९३८७ ९६५५७३५७ 

 

सांघीर्सरकार
सांग नगद 

५०६९५४५५ २१४४३७८३ १५६४२८७५ १६४२५०१९ १७२४६२७० १८१०८५८३ 

 

प्रदेशसरकारसांग 

नगद 
११६३६५१० ७७०९३७३ ६७७६७००० ७११५५३५० ७४७१३११८ ७८४४८७७३ 

 अन्तररकश्रोत ११८७६५४६ ९७६७७८८ २१४२४६३८ २३५६७१०२ २५९२३८१२ २८५१६१९३ 

११३१३ सभपतीकर ० १००००० ५००००० ५२५००० ५५१२५० ५७८८१३ 

११३१४ र्लुमकर/मािपोत ० २४७३२४८ ४०००००० ४२००००० ४४१०००० ४६३०५०० 

११३२१ घरवहािकर ० ८०००० १००००० १०५००० ११०२५० ११५७६३ 

        

        

११६११ व्र्ावसार्कर ० २७१००० ४००००० ४२०००० ४४१००० ४६३०५० 

१४२२९ 

अन्र्
प्रशासतनक सेवा
शलु्क 

०   १३००००० १३६५००० १४३३२५० १५०४९१३ 
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१४२४२ 

नक्सापास
दस्तरु 

०   १८००० १८९०० १९८४५ २०८३७ 

१४२५० 

नक्सादरखास्त 

फारम 
०     ० ० ० 

१४२४३ लसफाररशदस्तरु ०   १०६९०३८ ११२२४९० ११७८६१४ १२३७५४५ 

 
       

        

        

१४२५३ 

व्र्ावसार्
रम्जष्रेशन
दस्तरु 

० ५००० ३७६०० ३९४८० ४१४५४ ४३५२७ 

१४२१३ 

अन्र्त्रिक्रीिाट 

प्राप्तरकम 
०   १४०००००० १४७००००० १५४३५००० १६२०६७५० 

 

म्जल्िासमन्वर् 

सलमततनगद 
० ० २००००००० २१०००००० २२०५०००० २३१५२५०० 

 िैंक मौज्दात  ६०४७९८४८ ९१४७८१६३ ६१५००००० ६४५७५००० ६७८०३७५० ७११९३९३८ 

 जभमा ४९५२८०३५९ ५४७३५७६४७ ६६९२२१५१३ ६१८१७८८२१ ६५०२६६११७ ६८४०७५६१३ 
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पररच्छेद - सातः अपेक्षित नततजा 
गाउँपालिकािाईराजश्वसांकिनअचधकारउल्िेख्र्रुपमाप्रदानगररएतापतनगाउँपालिकाको
दार्राअचधकदेखखदैन।गाउँपालिकािेआफ्नोअचधकारक्षेिकासभर्ाव्र्सिैकर, शुल्कतथा
दस्तुरसांकिनगनेप्रर्ासगरेकोदेखखदैन।लसलमतसाधनरश्रोतकाकारणराजश्वप्रशासन
प्रर्ावकारीहुननसक्नेर्एकोिेतत्कािराजश्विदृ्चधमार्ोगदानपुर्र्ाउनमद्दतगनेकेदह
महत्वपुणयरप्रर्ावकारीश्रोतहरूकोसांकिनतफय ध्र्ानददनुउपर्ुक्तदेखखन्छ।साथैराजश्व
सुधारकार्यर्ोजनामाउल्िेखर्एकाकक्रर्ाकिापहरूिाईपतनप्राथलमकीकरणगरीकार्ायन्वर्न
गनुय उचचत हुन्छ ।सांकलिततथर्ाङ्क, ववद्र्मानप्रववृि, उपिधधसूचनाको ववश्िेषणतथा
राजश्वसुधारकार्यर्ोजनामा तनददयष्टगररएका कक्रर्ाकिापहरुकोकार्ायन्वर्न हुनेमान्र्तार
त्र्सकोनततजासमेतिाईमध्र्नजरगरीआगामीतीनआचथयकवषयकािाचगराजस्वप्रक्षेपण
गररएकोछ। 
तालिका19 गाउँपालिकाकोआर्सांरचना 

शीषयक 
वास्तववक

आर्०७६/७७ 
वास्तववक

आर् 0७७/७८ 
वास्तववक

आर्०७८/७९ 
प्रके्षवपतआर्

७९/८० 
प्रके्षवपतआर्

८०/८१ 
प्रके्षवपतआर्

८१/८२ 
सांघीर् अनुदान ३२६३१०००० ३७२०६४५४० ४३५६३०००० ४५७४११५०० ४८०२८२०७५ ५०४२९६१७९ 

प्रदेशअनुदान ३४२८२००० ४४८९४००० ४७२५७००० ४९६१९८५० ५२१००८४३ ५४७०५८८५ 

राजस्विाडफाड ६२३३१९६५ २९१५३१५६ ८३४०९८७५ ८७५८०३६९ ९१९५९३८७ ९६५५७३५७ 

अन्तररकआर् ११८७६५४६ ९७६७७८८ २०३००००० २२३३०००० २४५६३००० २७०१९३०० 

जभमा ४९५२८०३५९ ५४७३५७६४७ ६६८०९६८७५ ६१६९४१७१९ ६४८९०५३०५ ६८२५७८७२० 

कुिआर्मा
आन्तररकआर्को
र्ोगदान(% 

२.४० १.७८ ३.०४ ३.६२ ३.७९ ३.९६ 

 

राजस्वसुधारकार्यर्ोजनािेऔल्र्ाएकाकरकाक्षेिहरुमाआवश्र्कसुधारतथाकार्ायन्वर्नगनय
सककएगाउँपालिकािाईआगामी३वषयमाप्राप्तहुनेआन्तररकआर्वापतकोरकमतिको
ग्राफचचिमाप्रक्षेपणगररएकोछ। 
उल्िेखगररएअनुसारप्रक्षेवपतआर्हालसिगनयकािाचगनगरपालिकािेवतयमानसांरचनातथा
व्र्वस्थापन प्रणािीमा पररवतयन गनय आवश्र्क देखखन्छ । र्स सन्दर्यमा सुधारका िाचग
सुझाइएकाकदमहरुतनभनानुसारछनः 

 राजश्वअसुिीकोअनुगमनकार्यमाराजस्वपरामशयसलमततिाईथपकक्रर्ाशीििनाउने
। 

 आचथयकऐनसांसोधनगरीसांघीर्कानुनअनुकुिनरथपवस्तुपरकिनाउने। 
 आर्अनुमानरआर्प्रततवेदनकािाचगतोककएकोढाँचाव्र्वहारमाल्र्ाउने। 
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चचिनां1कुििजेटमाआन्तररकआर्कोदहस्सा(प्रततशत)र्थाथयरप्रक्षेपण 
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पररच्छेद - आठः अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
 

र्स पररच्छेदमा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमन तथा
मुल्र्ाङ्कनिारेचचायगररएकोछ। 
८.१ अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्कन 

कुनैपतनर्ोजनाकोप्रर्ावकारीकार्ायन्वर्नपश्चातमािैर्ोजनािेसाथयकतापाउनेगदयछ।
कार्ायन्वर्नमा प्रर्ावकाररताका िाचग
अन्र् कुराको अततररक्त र्सको
अनुगमनको िाचग र्रपदो ववचध र
सांर्न्ितनमायणहुनआवश्र्कर्एजस्तै
राजस्व सुधार कार्यर्ोजनामा समावेश
र्एका कृर्ाकिापहरुको कार्ायन्वर्न
सुतनम्श्चतताका िाचग पतन र्सको
तनर्लमत र र्रपदो अनुगमनको
व्र्वस्थागररनुजरुरी हुन्छ । राजस्व
सुधारकार्यर्ोजनाकोअनुगमनमामुख्र्
रुपमा राजस्व शाखा⁄ महाशाखा, प्रमुख
प्रशासकीर् अचधकृत, राजस्व परामशय
सलमतत तथा कार्यपालिकाको र्ूलमका
महत्वपूणयहुन्छ। 
अनुगमनिाट गाउँपलिकाको राजस्व
सभिन्धीनीततरर्ोजनाकोउचचतरुपमाकार्ायन्वर्र्एनर्एको, राजस्वअसुिीकोप्रववृििक्ष्र्
अनुरुपर्एनर्एको, राजस्वप्रशासनमाकुनैसमस्र्ार्एनर्एको, सुधारकािाचगगररएका
तनणयर्कार्ायन्वर्नर्एनर्एको, अलर्िेखदरुुस्तराखेनराखेको, तनधायररतअवचधमाराजस्व
कोषमादाखखिागरेनगरेकोआददकुराहरुतनर्लमतरुपमाअनुगमनगररअद्र्ावचधकसूचना
प्राप्तगनेरआवश्र्कताअनुसार तनणयर्, तनदेशनतथागाउँपालिकामा लसफाररसिगार्तको
कार्यिाटमािस्वीकृतआचथयकऐनकोप्रर्ावकारीकार्ायन्वर्नगनयसहर्ोगपुग्दछ।प्रस्ततु
राजस्वसुधारकार्यर्ोजनारसोिमोम्जमसङ्कलितराजस्वकोअनुगमनतथामूल्र्ाङ्कनका
िाचगतनभनिमोम्जमअनुगमनतथामूल्र्ाङ्कनगनयउपर्ुक्तहुनेदेखखन्छ। 
तालिका20 अनुगमनर्ोजना 

अनुगमन गने 
िेि 

अनुगमन गने तनकार् अनुगमन गने 
समर् 

अनुगमन गने तररका 

राजस्वअसुिी राजस्वशाखाप्रमुख दैतनक, 

मालसक, 

 स्थिगतअनुगमनगने। 

राजस्व परामशन

सतमति - दर 

तनिानरण

गाउँ सभा दर

स्वीकृि

गाउँपातलका िथा 

वडा कायानलय -

प्रशासन

गाउँकायनपातलका -

अनुगमन, 

सुपरीवेक्षण

गाउँ सभा -

प्रतिवेदनमा

सतमक्षा

चचिनां2राजस्वसुधारकार्यर्ोजनाकोअनुगमनतथामूल्र्ाङ्कन 
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चौमालसकर
वावषयक 

 नततजामूिक अनुगमन खाका
अनुसार िक्ष्र् तथा प्रगतत
अनुगमनगने। 

राजस्व
प्रशासन 

प्रमुख प्रशासकीर्
अचधकृत 

मालसक, 

चौमालसकर
वावषयक 

 स्थिगतअनुगमनगने। 
 नततजामूिक अनुगमन खाका
अनुसार िक्ष्र् तथा प्रगततको
तुिनागने। 

राजस्व सुधार
र्ोजना 

प्रमुख प्रशासकीर्
अचधकृत, राजस्व
परामशय सलमतत, 

कार्यपालिका 

मालसक, 

चौमालसकर
वावषयक 

 स्थिगतअनुगमनगने। 
 नततजामूिक अनुगमन खाका
अनुसारिक्ष्र्रप्रगततकोतुिना
गने। 

समन्वर् तथा
सहकार्य 

राजस्व शाखा, प्रमखु
प्रशासकीर् अचधकृत, 

राजस्व परामशय सलमतत, 

कार्यपालिका 

मालसक, 

चौमालसकर
वावषयक 

 स्थिगतअनुगमनगने। 
 समन्वर्रसहम्जकरणगने। 
 मागयदशयनतथातनदेशनददने। 

राजस्वनीतत राजस्व शाखा, प्रमुख
प्रशासकीर् अचधकृत, 

राजस्वपरामशयसलमतत, 

कार्यपालिका, गाउँसर्ा 

चौमालसकर
वावषयक 

 चौमालसक तथा वावषयक
कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् र प्रगतत
सभिन्धी तुिनात्मक ववश्िेषण 

गरर आवश्र्क रणनीतत
लसफाररस, सुझावतथातनदेशनर
पषृ्ठपोषणप्रदानगने। 

राजस्व
प्रततवेदन 

राजस्व शाखा, प्रमुख
प्रशासकीर् अचधकृत, 

राजस्वपरामशयसलमतत, 

कार्यपालिका, गाउँ सर्ा, 
िेखापरीक्षक 

मालसक, 

चौमालसकर
वावषयक 

 मालसक, चौमालसक तथा वावषयक
कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् र प्रगतत
सभिन्धी तुिनात्मक ववश्िेषण 

गरर आवश्र्क रणनीतत
लसफाररस, सुझावतथातनदेशनर
पषृ्ठपोषणप्रदानगने। 

समीक्षा उपाध्र्क्ष चौमालसकर
वावषयक 

 िक्ष्र् र उपिधधी सदहत
लसकाइको प्रस्तुतत र सुधारको
पषृ्ठपोषण प्राप्त गरर आगामी
मागयचचितर्ारगने। 

राजस्वकास्रोतअनसुारअनगुमनगदाय हेनुयपनेकराहरुकोसचूीतर्ारगररअनगुमनगदायप्रर्ावकारी
हुन्छ।साथैअनगुमनकोप्रततवेदनतर्ारगनेकार्यिाईअतनवार्यगररनुपदयछ।गाउँपालिकािेसांस्थागत
स्वमलू्र्ाङ्कनगदायर्सकार्यर्ोजनाकासभिम्न्धतववषर्माआधार 
लिनसककन्छ। 
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अनुसचूीहरु 
 

अनसुचूी१: तथर्ाङ्कसङ्किनसचूी 
१. गाउँपालिकाको संक्षिप् त पररचर् तथा हािको अवस्था 

संक्षिप् त पररचर् 
- नामाकरण 
- घरधरुीतथाजनसङ्ख्र्ा 
- क्षेिफितथावडाववर्ाजन 
- प्रलसद्धस्थिहरु 

मु्र् पूवायधारको अवस्था 
- सडक,िाटो,पुि 
- त्रिजुिी 
- खानेपानीतथालसांचाई 
- सावयजतनकर्वनतथापूवायधारहरु 
- फोहरमैिाव्र्वस्थापन(फोहरकोपररमाणरव्र्वस्थापनकोअवस्था) 

आचथयक अवस्था 
- उद्र्ोग,व्र्वसार्तथाकिकारखाना 
- मुख्र्व्र्ापाररककेन्रहरु 
- प्राकृततकतथापर्यटकीर्सभपदा 
२. गाउँपालिकाको संगठन तथा राजस्व प्रशासन 

हािको संगठन संरचना 
- कमयचारीहरुकोवववरण 

ि.सं. पद स्वीकृत दरबन्दी पदपुतत य 
स्थार्ी करार 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     
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भौततक सुववधाहरु 
- कार्ायिर्कार्वनहरु 
- सवारीसाधन 
- फतनयचर,कभप्र्ुटर,वप्रन्टर 

राजस्व शाखा तथा राजस्व प्रशासन 
- राजस्वशाखामाकार्यरतकमयचारीहरुकोवववरण 

ि.सं. नाम पद न्जम्मेवारी 
१    

२    

३    

४    

५    

- कार्यकक्षतथाकार्यस्थिकोपर्ायप्तता 
- फतनयचर,कभप्र्ुटर,वप्रन्टरतथाअन्र्र्ौततकसुववधाहरु 
- राजस्वसभिन्धीडाटािेस,राजस्वप्रशासनमासफ्टवेर्ररत्र्सकोप्रर्ोग 
- कभप्र्ूटरववलिङ्गप्रणािीकोप्रर्ोग 
३. गाउँपालिका/गाउँपालिकाको आर् (आन्तररक तथा वाह् र्) सम्बन्धी वववरण 
- ववगततीनआचथयकवषयहरु(२०७५⁄७६,२०७६⁄७७र२०७७⁄७८)कोर्थाथयआर्वववरण 
- चािु आचथयक वषयको (२०७८⁄७९) को अनुमातनत⁄िजेट वववरण र गत मदहनाको

मसान्तसभमकोर्थाथयवववरण 
- चािुआचथयकवषयकािाचगनगरसर्ािेपाररतगरेकोकर,शुल्कतथादस्तुरकादरहरु 

अन्र् दस्तावेज तथा सूचनाहरु 
- तनवायचचतपदाचधकारीहरुकोवववरण 
- नगरसर्ािेपाररतगरेकोआचथयकऐन 
- राजस्वसँगसभिम्न्धतअन्र्नीतततथाकार्यक्रमहरु 
- गाउँपालिकाकोिस्तुम्स्थततवववरण(Profile) 
- राजस्वपररचािनकािाचगर्एकाप्रर्ावकारीप्रर्ासहरु 

तथर्ाङ्क सङ्किन फाराम 
1.  गाउँपालिकाका आर् स्रोतहरु तथा हािको अवस्था 

ि. 
सं. 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 
वववरण 

सङ्किन भएको⁄ 
नभएको 

दर 
तनधायरणको 
अवस्था 

क कर तफय     

१ र्ूलमकर(मािपोत)    
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२ सभपविकर    

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

   

४ घरजग्गािहािकर    

५ व्र्वसार्कर    

६ जडीवुटी,कवाडीरजीवजन्तुकर    

७ ववज्ञापनकर    

८ मनोरञ्जनकर    

ख अन्र् राजस्व    

१ स्िेट, ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा एवम्
माटोजन्र्वस्तुकोववक्री 

   

२ काठ,दाउरा,जराजुरी,दहिर,िहिरववक्री    

३ वनपैदावर (सामुदातर्कवनको) ववक्रीिाट
प्राप्तआर् 

   

४ नक्सापासदस्तुर    

५ व्र्म्क्तगतघटनादतायवविभिशुल्क    

६ वहािववटौरीशुल्क    

७ पाककय ङ्गशुल्क    

८ अस्पतािसञ्चािनशुल्क    

९ फोहरमैिाव्र्वस्थपनशुल्क    

१० स्थानीर्खानेपानीशुल्क    

११ स्थानीर्ववद्र्ुतमहशुि    

१२ केविकार,रेककां ग,कार्ाककङ्ग,िन्जीजभप,
जीपफ्िार्र, पाराग्िाईडडङ्ग, आदद
मनोरञ्जनतथासाहसीखेिकुदसभिन्धी
सेवातथाव्र्वसार्मासेवाशुल्क 

   

१३ तनमायण, सञ्चािन र व्र्वस्थापन गरेका
स्थानीर् पूवायधार तथा सेवामा सेवाशुल्क
(खानेपानी, ववजुिी, धारा, अततचथ गहृ,
धमयशािा, पुस्तकािर्, सर्ागहृ, ढि
तनकास,सडकिवि,शौचािर्,पाकय ,पौडी
पोखरी, व्र्ार्ामशािा, पर्यटककर् स्थि,
हाटिजार, पशु वधशािा, शवदाह गहृ,
धोववघाट,सडक,िसपाकय ,पुि,आदद) 
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१४ मूल्र्ाङ्कनसेवाशुल्क    

१५ दताय, अनुमतत तथा नवीकरण दस्तुर
(एफ.एम. रेडडर्ो सञ्चािन, ‘घ’ वगयको
तनमायण इजाजतपि, ववद्र्ािर् स्थापना,
स्थानीर्स्तरकाव्र्ापाररकफमय,आदद) 

   

१६ ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा, नुन, माटो,
खरीढुङ्गा, स्िेट जस्ता वस्तुको सवेक्षण,
उत्खननतथाउपर्ोगशुल्क 

   

१७ वडाकार्ायिर्माफय तगररनेलसफाररसतथा
प्रमाखणतदस्तुर 

   

१८ दण्डजररवाना    

2 .  गाउँपालिकाको स्वालमत्व वा भोगचिनमा रहेका जग्गा र भवन 
ि.सं. जग्गा रहेको स्थान क्रक.नं. िेिफि हािको 

उपर्ोग 
भाडा वा बहाि 
रकम (र्दद 
भएमा) 

क स्वालमत्व रहेको जग्गा 
१      

२      

३      

ख भोगचिनमा रहेको जग्गा 
१      

२      

३      

3.  गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका भवन तथा औजारहरु 
ि.सं. भवन रहेको स्थान भवनको वववरण हािको 

उपर्ोग 
भाडा वा बहाि 
रकम (र्दद 
भएमा) 

१ भवन    

     
     

२ मेलसन औजार    

     

     

१. करमा आधाररत सूचनाहरु 
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क) सम्पवि कर सम्बन्धी वववरण 
गाउँपालिकामादतायर्एकाजभमाकरदातासङ्ख्र्ा 
गतआ.व.माकरततनेकरदातासङ्ख्र्ा 
सङ्कलितरकम 

ख) भवन सम्बन्धी वववरण 
ि.सं. घरको वगीकरण अनुमातनत 

सङ््र्ा 
बहािमा 
भएको 
सङ््र्ा 

औषत 
बहाि दर 

१ व्र्ापररक प्रर्ोजनका िाचग तनलमयत
र्वन⁄घरहरु(नोट:व्र्ापाररककभप्िेक्स,पाटी
प्र्ािेस, अस्पताि, कोल्ड स्टोर, नीम्ज
ववद्र्ािर्तथाक्र्ाभपस,आदद) 

   

२ औद्र्ोचगकप्रर्ोजनकार्वन⁄घरहरु    

३ आवालसर्र्वन⁄घरहरु    

३.१ कच्चीघरहरु(कच्चीजोडाईतथाछाना)    

३.२ अधयकच्चीघरहरु(माटोकोजोडाईरकां कक्रट
वाम्स्टिकोछानार्एको) 

   

३.३ वपिरलसस्टमनर्एकोपक्कीघर(Without 
RCC Frame Structure) 

   

३.४ वपिरलसस्टमर्एकोपक्कीघर(With RCC 
Frame Structure) 

   

जम्मा    

ग) मािपोत (भूमी कर) सम्बन्धी वववरण  
गाउँपालिकामादतायर्एकाजभमाकरदातासङ्ख्र्ा 
गतआ.व.माकरततनेकरदातासङ्ख्र्ा 
सङ्कलितरकम 

जग्गा सम्बन्धी वववरण 
ि.सं.  जग्गाको 

क्रकलसम 
अनुमातनत 
िेिफि 

औषत मुल्र्ाङ्कन दर 
(मािपोत कार्ायिर्को 

आधारमा) 

कैक्रफर्त 

१  शहरीक्षेि    

२  आवासीर्क्षेि    

३  कृवषक्षेि    
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४  वनतथा
अन्र्क्षेि 

   

 जम्मा    

घ) मािपोत (भूमी कर) सम्बन्धी वववरण  
गाउँपालिकामादतायर्एकाजभमाकरदातासङ्ख्र्ा 
गतआ.व.माकरततनेकरदातासङ्ख्र्ा 
सङ्कलितरकम 

ि.सं. सवारी साधन अनुमातनत सङ््र्ा कैक्रफर्त 
१ अटोररक्सा,ईररक्सा   

२ ठेिागाडा,टाँगा,ररक्सा   

जम्मा   

ङ) व्र्ापार व्र्वसार् सम्बन्धी वववरण 
गाउँपालिकामादतायर्एकाजभमाकरदातासङ्ख्र्ा 
गतआ.व.माकरततनेकरदातासङ्ख्र्ा 
सङ्कलितरकम  

ि.सं. व्र्ापार व्र्वसार्को वववरण साना िगानी मझौिा 
िगानी 

ठूिा िगानी कैक्रफर्त 

१ उद्र्ोग     

२ वविीर् सांस्था (िैंक, ववकास
िैंक,सहकारीववमा,आदद) 

    

३ व्र्ापाररक र्वन, मि, तनजी
अस्पताि, सांस्थागत किेज
ववद्र्ािर् 

    

४ डडिरतथाथोकववके्रता     

५ अन्र्व्र्वसार्     

च) प्राकृततक स्रोतजन्र् बस्तु वविी 

ि.स. 
उत्पादन/उत्खनन 
स्थि सम्पततको क्रकलसम 

कुि उत्खनन 
र्ोग्र् पररमाण 

वविी मूल्र् 
सम्भाव्र् 
तनकासी 
पररमाण 

१ 

 ढुङ्गा 
चगट्टी 
स्िेट 
वािुवा 
दहिरिहिर 
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अन्र् 

२ 

 ढुङ्गा 
चगट्टी 
स्िेट 
वािुवा 
दहिरिहिर 
अन्र् 

   

 जम्मा    

छ) जडडबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर 
ि.सं. वस्तुहरु ईकाई कुि सङ्किन 

पररणाम 
अनुमातनत 
मुल्र् 

क जडडवुटी जन्र् वस्तुहरु    

     
     

ख कवाडी जन्र् वस्तुहरु    

     
     

ग जीवजन्तुको हाड, लसङं, खरु, 
प्वाँख 

   

     
     

ज) बहाि ववटौरी सम्बन्धी वववरण 
ि.सं. सम्पविहरु ईकाई पररमाण दर 
क र्वनतथाकोठाहरु    

     

ख मेलसनहरु    

     

ग सावयजतनकसभपवि    

     
     

झ) गाउँपालिकािे तनमायण, सञ् चािन तथा व्र्वस्थापन गरेका सेवा 
 

ि.सं. सेवाहरु उपिब्ध 
गराईएको स्थान 

वा िेि 

ईकाई र 
पररमाण 

सेवा शुल्कको 
सम्भावना के 

छ ? 

हािको 
अवस्था 
(आर्) 

१ फोहरमैिा
व्र्वस्थापन 

    

२ स्थानीर्खानेपानी     
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३ ववजुिी     

४ धारा     

५ अततचथगहृ     

६ धमयशािा     

७ पुस्तकािर्     

८ सर्ागहृ     

९ ढितनकास     

१० सडकववि     

११ सावयजतनकशौचािर्     

१२ पाकय      

१३ पौडीपोखरी     

१४ व्र्ार्मशािा     

१५ पर्यटकीर्स्थि     

१६ हाटिजार     

१७ पशुिधशािा     

१८ शवदाहगहृ     

१९ िसपाकय      

२० अन्र्पाककय ङ्गक्षेि     

२१ लसफाररशतथा
प्रमाखणत 

    

२२ दताय,अनुमतत,
नववकरणदस्तुर 

    

२३ मूल्र्ाङ्कनसेवा
शुल्क 

    

२४ नक्सापास     

जम्मा     

अनुसूची२ववषर्गतववश्िेषणकोनमूनाफाराम 

१. राजस्व पररचािन संस्थागत तथा नीतत ववश् िेषण 
नीतत तनधायरणका िेिहरु हािको अवस्था नीततगत सधुारको 

िाचग सझुावहरु 
क)  सगंठनात्मक व्र्वस्था   
राजस्वशाखाकोव्र्वस्थासांगठनसांरचनाछछैन?   
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राजस्वशाखामाकुनतहकाकततदरिन्दीछन्?र
हािकोपदपतूत यकोअवस्थाकस्तोछ? 

  

राजस्वशाखािेगनेकामकािाचगकार्यवववरणछकक
छैन? 

  

कमयचारीहरुिाईउनीहरुकोम्जभमेवारीस्पष्टरलिखखत
रुपमाददईएकोछछैन? 

  

कमयचारीहरुिाई आवश्र्क पने स्थान, फतनयचर,
र्ातार्ात साधन, कभप्र्टुर, मसिन्द आददको
व्र्वस्थाकस्तोछ? 

  

सचूना प्रववचधको प्रर्ोगको अवस्था कस्तो छ?
(सफ्टवेर्र,एस.एम.एस.,ईमेि,टेलिफोन,आदद) 

  

कमयचारीको राजस्व पररचािन सभिन्धी क्षमता
ववकासकोिाचगकेगररएकोछ? 

  

राजस्व पररचािनका िाचग वडािाई ददईएको
म्जभमेवारीकेछ? 

  

ख) राजस्व प्रशासन सञ् चािनको अवस्था   
करदाताहरुकोनामतथाकरिाग्नेआधारकोअलर्िेख
व्र्वस्था कस्तो छ? कर अलर्िेख आवश्र्क पने
स्रोतहरु-सभपवि,व्र्वसार्,सवारीसाधन,ववज्ञापन,
िहाि,आदद 

  

गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका स्थार्ी
सभपविहरुकोवववरणतथासोकोपररचािनकस्तो
छ? 

  

करतनधायरणकोिाचगसभपविवाआर्वाखचयवा
कारोवारकोमलू्र्ाङ्कनकततकोसदहरुपमार्एकोछ
?मलू्र्ाङ्कनअनसुारकरतनधायरणर्एकोछछैन? 

  

चुहावटहुनसक्नेसभर्ावनाहरुकेकेछन्रततनको
तनर्न्िणकोिाचगकस्तोनीततलिईएकोछ? 

  

व्र्वस्थाकोवखखयिापगरेमादण्डकोव्र्वस्थाकस्तो
छ? 

  

समर्मा ततनेिाई छुट र दढिो िझुाएमा जररवाना
िाग्ने व्र्वस्था सिै आर् स्रोतहरुमा कसरर िागु
गररएकोछ? 

  

करदाताहरुिाई उनीहरुिे ततनुयपने कर रकम िारे
अचग्रमजानकारीगराउनेव्र्वस्थाकेछरकततको
प्रर्ावकारीछ? 
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गाउँपालिकािेतनधायरणगरेकोकरतथाशलु्कमाचचि
निझुेमागनुासोवाउजुरीगनयसक्नेव्र्वस्थाकेकस्तो
छ? 

  

राजस्व शाखाको कार्य प्रकृर्ा, चुहावत तनर्न्िणको
प्रर्ास, िक्ष्र् तथा असिुी अवस्थाको अनगुमनको
व्र्वस्थाकेछ? 

  

सावयजतनक तनजी साझेदारी अवधारणाको
कार्ायन्वर्नकोअवस्थाकस्तोछ? 

  

ग) सचूना तथा समन्वर्को अवस्था   
करदाताहरुिाई कर तथा शलु्क सभिन्धी जानकारी
ददनकेकस्तोकार्यगररएकोछ? 
(लशक्षामिूककार्यक्रम,प्रचारप्रसार,होडड यङवोडय,वेर्
साईट,आदद) 

  

करकोदरतनधायरणतथासलमक्षामासरोकारपक्षहरुको
सहर्ाचगताकस्तोछ? 

  

राजस्व परामशय सलमतत तथा अन्र् सलमततहरुको
प्रर्ावकाररताकस्तोछ?(िठैकसङ्ख्र्ा,तनणयर्हरु
आदद) 

  

राजस्व असिुीमा सरोकार पक्षहरुको सकारात्मक
सहर्ाचगताकोअवस्थाकस्तोछ? 

  

राजस्वशाखािाईअन्र्शाखातथातनकार्िाटप्राप्त
सहर्ोगकस्तोछ? 

  

आर्कास्रोतहरुकोअलर्िेखव्र्वस्थाकस्तोछ?   
गाउँपालिकाकोआर्कोआर्वववरणसावयजतनकहुने
गरेकोछछैन? 

  

आर्कोआिेपतथामिेप हुनेगरेकोछछैन?छ
र्नेआएकािेरुजुहरुकसरीसभिोधनर्एकाछन?् 

  

तनश्कषय:गाउँपालिकाकोराजस्वपररचािनकोअवस्थामासधुारल्र्ाउनकोिाचगलिनसक्नेनीततगत
व्र्वस्था 
क. 
ख. 
ग. 
२. स्थानीर् तहिाई प्राप् त आन्तररक राजस्व अचधकार र पररचािनको अवस्था 
ि. 
सं. 

आर्का प्रकार सम्भावनाको 
वववरण 

सङ्किन भएको⁄ 
नभएको 

दर 
तनधायरणको 
अवस्था 
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क कर तफय     

१ र्ूलमकर(मािपोत)    

२ सभपविकर    

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

   

४ घरजग्गािहािकर    

५ व्र्वसार्कर    

६ जडीवुटी,कवाडीरजीवजन्तुकर    

७ ववज्ञापनकर    

८ मनोरञ्जनकर    

ख अन्र् राजस्व    

१ स्िेट, ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा एवम्
माटोजन्र्वस्तुकोववक्री 

   

२ काठ,दाउरा,जराजुरी,दहिर,िहिरववक्री    

३ वनपैदावर (सामुदातर्कवनको) ववक्रीिाट
प्राप्तआर् 

   

४ नक्सापासदस्तुर    

५ व्र्म्क्तगतघटनादतायवविभिशुल्क    

६ वहािववटौरीशुल्क    

७ पाककय ङ्गशुल्क    

८ अस्पतािसञ्चािनशुल्क    

९ फोहरमैिाव्र्वस्थपनशुल्क    

१० स्थानीर्खानेपानीशुल्क    

११ स्थानीर्ववद्र्ुतमहशुि    

१२ केविकार,रेककां ग,कार्ाककङ्ग,िन्जीजभप,
जीपफ्िार्र, पाराग्िाईडडङ्ग, आदद
मनोरञ्जनतथासाहसीखेिकुदसभिन्धी
सेवातथाव्र्वसार्मासेवाशुल्क 

   

१३ तनमायण, सञ्चािन र व्र्वस्थापन गरेका
स्थानीर् पूवायधार तथा सेवामा सेवाशुल्क
(खानेपानी, ववजुिी, धारा, अततचथ गहृ,
धमयशािा, पुस्तकािर्, सर्ागहृ, ढि
तनकास,सडकिवि,शौचािर्,पाकय ,पौडी
पोखरी, व्र्ार्ामशािा, पर्यटककर् स्थि,
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हाटिजार, पशु वधशािा, शवदाह गहृ,
धोववघाट,सडक,िसपाकय ,पुि,आदद) 

१४ मूल्र्ाङ्कनसेवाशुल्क    

१५ दताय, अनुमतत तथा नवीकरण दस्तुर
(एफएमरेडडर्ोसञ्चािन,घवगयकोतनमायण
इजाजतपि, ववद्र्ािर् स्थापना, स्थानीर्
स्तरकाव्र्ापाररकफमय,आदद) 

   

१६ ढुङ्गा, चगट्टी, वािुवा, नुन, माटो,
खरीढुङ्गा, स्िेट जस्ता वस्तुको सवेक्षण,
उत्खननतथाउपर्ोगशुल्क 

   

१७ वडाकार्ायिर्माफय तगररनेलसफाररसतथा
प्रमाखणतदस्तुर 

   

१८ दण्डजररवाना    

माचथ उल्िेणखत बाहेक कुन ैथप आन्तररक राजस्व उठाएको भएमा सो को वववरण: 
क. 
ख. 
ग. 
आन्तररक आर् उठाउन सक् ने तर हािसम्म नउठाएका आर् लशषयकहरु तथा सो को पररचािन गने 
उपार्: 
सम्भाव्र् भए पतन हािसम्म 
नउठाएका आर् लशषयकहरु 

िाग ुनहुनकुो कारण पररचािन गने उपार् 

   
   
   
   

कर तथा शलु्कको दरमा देणखएका कमी कमजोरी तथा सधुारको उपार् 
दर रेट तनधायरणमा कमी 
कमजोरी देणखएका आर् 
लशषयकहरु 

कारण सधुार गने उपार् 
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अनुसूची३वस्तुगतववश्िेषणकोनमूनाफाराम 
 

आर् लशषयकहरु आवश्र्क सचूना सचूनाको सम्भाव्र् स्रोतहरु 
र्लूमकर(मािपोत) जग्गाकोक्षेिफितथाउपर्ोग मािपोतकार्ायिर् 
सभपविकर सभपविधनीतथातनजकोनाममारहेका

जग्गातथासांरचना 
स्थानीर्तह,मािपोतकार्ायिर्,
सरे्क्षणहरु 

व्र्वसार्कर उद्र्ोग व्र्वसार्का सङ्ख्र्ा प्रकृतत
सदहत 

स्थानीर् तह, घरेिु तथा साना
उद्र्ोग कार्ायिर्, व्र्वसातर्क
सङ्घसांगठनहरु 

सवारीकर नगरक्षेिमारहेकासवारीसाधनहरु र्ातार्ातव्र्वस्थाकार्ायिर् 
िहािववटौरीशलु्क र्ाडामाददएकोजग्गाकोक्षिेफिरर्ाडा

दर 
स्थानीर्तह 

घरजग्गािहािकर र्ाडामा ददईएका घरहरु तथा प्रचलित
दर 

कर कार्ायिर्, जनगणना तथा
सवेक्षणहरु 

ववज्ञापनकर नगरक्षेिमारहेकाववज्ञापनपाटीहरु स्थानीर्तह 
मनोरञ्जनकर नगरक्षेिमारहेकालसनेमाहिहरु स्थानीर्तह 
सवारीपाककय ङशलु्क पाककय ङक्षिेकोक्षेिफितथासवारीप्रवेश

सङ्ख्र्ा 
स्थानीर् तह तथा स्थिगत
सवेक्षण 

खानेपानीमहशिु धारासङ्ख्र्ातथापानीकोउपर्ोग ववतरणपररमाण,लमटरररडडङ 
ववद्र्तुमहशिु लमटरसङ्ख्र्ातथाववजुिीकोउपर्ोग ववतरणपररमाण,लमटरररडडङ 
फोहरमिैाव्र्वस्थापन
शलु्क 

सेवालिनेकोसङ्ख्र्ा गाउँपालिका,सेवाप्रदार्क 

ढि तनकास सेवा
शलु्क 

सेवालिनेकोसङ्ख्र्ा गाउँपालिका,सेवाप्रदार्क 

हाटिजारसेवाशलु्क हाटिजारक्षिेकोक्षेिफि स्थिगतसरे्क्षण 
पशु वधशािा सेवा
शलु्क 

औषतपशुवधसङ्ख्र्ा स्थिगतसरे्क्षण 

सावयजतनक सांरचना
ममयतसभर्ारशलु्क 

प्रत्र्क्षसेवालिनेकोसङ्ख्र्ा स्थानीर्तह 

र्ाडातथािहाि र्ाडािहािमा ददएकोपसि,घरतथा
प्रचलितर्ाडा 

स्थानीर्तह 

मेलसन तथा औजार
र्ाडा 

र्ाडामा ददएकोमेलसनतथाऔजार र
प्रचलितर्ाडा 

स्थानीर्तह 

ताि, पोखरी तथा
जग्गार्ाडा 

ताि,पोखरीतथाजग्गाहरुकोसङ्ख्र्ा
तथाक्षिेफितथाप्रचलितर्ाडा 

स्थानीर्तह 

प्राकृततकस्रोत तनस्काशनपररणाम EIA प्रततवेदन,स्थिगतसरे्क्षण 
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कुि आर् सम्भाव्र्ता पदहचान (लशषयकगत रुपमा ववश् िेषण गने) 
वववरण सङ््र्ा औषत कर वा शलु्कको 

दर 
सम्भाव्र् रकम 

ठूिा    

मझौिा    

साना    

कुिआर्सभर्ाव्र्ता    

खुद आर् सम्भाव्र्ता पदहचान  
वववरण रकम 
कुिआर्सभर्ाव्र्ता  
खुदआर्सभर्ाव्र्ता:करकोदार्रामाल्र्ाउनसककने(कुिसभर्ाव्र्ताको
...प्रततशतिेहुनेरकम) 

 

खुद आर् सम्भाव्र्ता पदहचान (आर् ठेक् का) 
वववरण रकम 
कुिआर्सभर्ाव्र्ता  
करकोदार्रामाल्र्ाउनसककने(कुिसभर्ाव्र्ताको...प्रततशतिेहुनेरकम)  
घटाउने,ठेकेदारकोओर्रहेडखचय(आर्को१५प्रततशतिेहुनेरकम)  
घटाउने,ठेकेदारकोनाफा(आर्को१०प्रततशत)  
खुद आर् सम्भाव्र्ता (प्रारन्म्भक ठेक् का अङ्क)  

तनश्कषय: 
सम्भाव्र्ता पदहचान पतछ आर् 
सङ्किनमा ठूिो खाडि (GAP) 
देणखएका आर् लशषयकहरु 

खाडि ठूिो हुनकुो कारण समाधानका उपार्हरु 
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अनुसूची४: मस्र्ौदाप्रस्तुतीकरणकोफोटाहरु  
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अनुसूची५–तथर्ाङ्कसांकिनको क्रममाराजस्व शाखा  
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अनसूची६-मस्र्ौदाप्रस्तुतीकरण तथाअलर्मुखखकरणकार्यशािागोष्टीप्रस्तुतीकरणको
माईन्र्ूट 
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