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पररच्छेद - एकः पररचर् 

 

१.१ पषृ् ठभूलम 

 
नेपािको मूि राज्र् सञ् चािन संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीर् गरर तीन तिको िुने तथा 
राज्र्शन्ततको प्रर्ोग तीनै तििे ववद्र्मान संवैधाननक व्र्वस्था रिेको छ । संवैधाननक 
अधधकारलभत्र रिी स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न, २०७४ िे स्थानीर् सरकारिरुिाई कार्य 
न्जम्मेवारी तथा स्रोत पररचािन गनय सत ने उिे्र् अधधकार हदएको छ । स्थानीर् सरकारिे 
आ-आफ्नो के्षत्रमा पने सेवा प्रवाि तथा ववकास ननमायणको क्षमतािाई वदृ्धध गनय आर् पररचािन 
क्षमतािाई वदृ्धध गनय आर् पररचािन क्षमतामा पनन सुधार गनय आवश्र्क िुजछ । र्सका 
अनतररतत प्राकृनतक तथा अजर् मानवीर् कारणिे अकस्मात लसजयना िुने प्रनतकुि पररन्स्थनतिाई 
सामना गनयसत ने गरर उथाथानशीि िुन पनन आर् पररचािन क्षमता सुदृढ िुनु पदयछ । 

 

संववधान २०७२ िे नपेािमा तीन तिका सरकारको व्र्वस्था गरेको छ । र्स अनुरुप ७५३ 
स्थानीर् तिको (गााँउपालिका, नगरपालिका, उप-मिानगरपालिका तथा मिानगरपालिका) ननवायचन 
सम्पज न भै संववधानिे व्र्वस्था गरे वमोन्जम अनुसूधच ८ अनुसार ननसतृ गररएका काम कतयव्र् 
र न्जम्मेवारीिरु ननवायि गदै आईरिेको छन ्।  नेपािको संववधानिे र्ी तीन तिका सरकारका 
वीच समजवर्, सिकार्य र सिअन्स्तथावको सम्िजधद्वारा सिकारी मोडिेको संघीर्ता 
कार्ायजवर्नमा रिेको छ । 
 

स्थानीर् सरकारिाई संववधानद्वारा प्रदान गररएको कार्यन्जम्मेवारी पुरा गनय आवश्र्क पने 
साधनको पररपूनतयका िाधग सङ्घ तथा प्रदेश सरकारिाट वववत्तर् समानीकरण अनुदान, सशतय 
अनुदान, समपुरक अनुदान र ववशेर् अनुदान हदन सत ने व्र्वस्था गरेको छ । सङ्घ तथा प्रदेश 
सरकारिाट प्रदान गररने र्स्तो अनुदानिे मात्र स्थानीर् तिको खवय आवश्र्कता पुरा गनय सम्भव 
निुने र राज्र् शन्ततको िााँडफााँड गदाय राज्र्को राजस्व अधधकारको समेत तिगत सरकारिीच 
शन्ततको िााँडफााँड गररने िुाँदा सङ्घीर् ववत्त व्र्वस्थापनका माजर्ता अनुसार स्थानीर् तििाई 
ववलभज न कर तथा गैर कर िगाउने र उठाउने गरर राजस्व अधधकार समेत संवैधाननक रुपमै 
प्रदान गररएको छ । अनुदान र राजस्व अधधकार िािेक स्थानीर् तििे संववधान र सङ्घीर् 
कानून िमोन्जम राजस्व िााँडफााँड िापत प्राप् त गनयसत ने र नेपाि सरकारको पूवय स्वीकृनतमा 
ऋण लिन सत ने कानुनी व्र्वस्था समेत गररएको छ । 
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धचत्र १: ववत्तीर् िस्ताजतरण 

 

स्थानीर् सरकारिाई प्राप् त भएका ववत्तीर् अधधकारिाई  नको प्रावधान अनुसार व्र्वन्स्थत तथा 
जर्ार्ोधचत तररकाि ेपूणयरुपमा पररचािन गनय थप प्रर्ास गनुयपने आवश्र्कता मिशुस भएको 
छ । र्सको मु्र् कारणिरुमा स्थानीर् सरकारिाई प्राप् त कनतपर् अधधकारिरु नर्ााँ भएकोि े
थार्सका िाधग आवश्र्क नीनत तथा कार्यववधध, संगठनाथामक व्र्वस्था, सूचना तथा त्र्ाङ्क 
प्रणािीको स्थापना, आर्को सम्भावना अध्र्र्न, ननर्जत्रण प्रणािीको स्थापना आहद व्र्वस्था 
तथा अभ्र्ासको कमी िुनु रिेको छ । 

 

स्थानीर् सरकारको िढ्दो खचय धाज नका िाधग र उनीिरुको साम्र्य वदृ्धध गनयका िाधग ती 
ननकार्िरुको आजतररक राजस्व पररचािन क्षमतामा वदृ्धध गनुयपने आवश्र्कता िज न पुगेको छ 
र्सका िाधग स्थानीर् तिको राजस्व अधधकारका सम्भावनािरुको खोजी गने, सम्भाव्र् के्षत्रको 
राजस्व पररचािनका िाधग अविम्िन गनुयपने नीनतगत, कानूनी र व्र्वस्थापकीर् सुधारका 
उपार्िरु पहिचान गरर कार्ायजवर्नमा ल्र्ाउने र ती सि ैप्रर्ासका आधारमा आगामी हदनमा 
पररचािन गनय सककन ेवास्तववक आजतररक आर्को प्रके्षपण गने कार्यका िाधग राजस्व सुधार 
कार्यर्ोजना खााँचो देखखजछ । 

 

राजस्व सम्िजधी वतयमान न्स्थनत अध्र्र्न, ववश् िेर्ण गरर राजस्व सुधारका िाधग गनुयपन े
कार्यिरुको पहिचान गने, समग्र राजस्व प्रशासनिाई सुदृढ गने तथा सोका आधारमा आगामी 
तीन आधथयक वर्यको राजस्व प्रके्षपण कार्यमा सिजीकरण गने प्रर्ोजनाका िाधग १ नं. प्रदेश 
अजतरगत का ५५ स्थानीर् तििरुिे राजस्व सुधार कार्यर्ोजना (Revenue Improvement Action 

वित्तीर् िस्तान्तरण 

वित्तीर् समानीकरण अनुदान
 

स्थानीर् सरकार 

सशतय अनुदान
 

समपु रक अनुदान
 

विशेष अनुदान
 

प्राकृततक स्रोत रोर्ल्टी 
िााँडफााँड 

राजश्ि िााँडफााँट 
(मु
.अ
.क
. र 

आ
न्तररक अन्तशुल्क

) 
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Plan) तर्ार गरर स्थानीर् तििरुको राजस्व सुधार गनयका िाधग अविम्िन गनुयपन े
कक्रर्ाकिापिरुको कार्यर्ोजना आवश्र्क छ । सो कार्यका िाधग प्रदेश तथा स्थानीर् शासन 
सिर्ोग कार्यक्रमिे र्स प्रदेश अजतरगतका ववलभज न स्थानीर् तििरुको राजस्व सुधार 
कार्यर्ोजना तर्ार गनयका िाधग आवश्र्क प्राववधधक सिर्ोग गने कार्यक्रम रिेको छ । 
 

र्स दस्तािेज तजुयमाको क्रममा भएका प्रर्ासिरुमा गाउाँ पालिकाका प्रनतननधध, कमयचारी तथा 
अजर् सरोकारवािा पक्षिरुिे राजस्व पररचािनको के्षत्रमा आधारभूत अलभमुखीकरण, 
गाउाँ पालिकाको आजतररक आर् सुधारका िाधग सिभाधगताथामक ववधधिाट समस्र्ा तथा 
अवसरिरुको पहिचान गरर मु्र् उपिन्धधका रुपमा गाउाँ पालिकाको कार्यर्ोजना तर्ारी र आर् 
सम्भाव्र्ताको ववश् िेर्ण गरर गाउाँ पालिकाको आर् प्रके्षपणिाई मागयदशयन जस्ता कार्यिरु रिेका 
छन ्। 
 

१.२ र्ोजनाको औचचत्र् 
 

सङ्घीर्तामा तिगत सरकारिाई संववधानिे नै कार्यन्जम्मेवारी ननन्श् चत गरर ती न्जम्मेवारीिरु 
पुरा गनय आवश्र्क स्रोतको व्र्वस्था गदाय अजतरसरकारी वववत्तर् िस्ताजतरणको अिावा आफ्नो 
कार्यके्षत्रमा तोककएका स्रोतिाट संववधानिे प्रदान गरेको अधधकार अनुरुप स्थानीर् तििे राजस्व 
पररचािन गरर साधन स्रोतको जोिो गदयछन ्। जनताको िढ्दो माग िमोन्जमको खचय धाज नका 
िाधग आवश्र्क साम्र्य अलभवदृ्धध गनय पनन ती स्थानीर् सरकारिरुको आजतररक राजस्व 
पररचािन क्षमतामा वदृ्धध िुनु अपररिार्य देखखजछ । र्सका िाधग स्थानीर् तिको राजस्व 
अधधकारका सम्भावनािरुको खोजी गनय, सम्भाव्र् के्षत्रको राजस्व पररचािनका िाधग अविम्िन 
गनुयपने नीनतगत, कानूनी र व्र्वस्थापकीर् सुधारका उपार्िरु पहिचान गरर नतनको र्थोधचत 
कार्ायजवर्न गनय र ती सिै प्रर्ासका आधारमा आगामी हदनमा पररचािन गनय सककने वास्तववक 
आजतररक आर्को प्रके्षपण गने कार्यका िाधग राजस्व सुधार कार्यर्ोजना मिथावपूणय औजार िुने 
ववश् वास गररजछ ।  
 

स्थानीर् तििाई कर वा गैर कर वापत रकम नतन ेस्थानीर् ननवासीिरुिे आफुि ेनतरेको करको 
सदपुर्ोग भए नभएको ननगरानी गने र र्स ववर्र्मा ननर्लमत रुपमा आफ्नो 
गाउाँ पालिका⁄नगरपालिकासाँग प्रश् न सोध् न े िुनािे गाउाँ पालिका⁄नगरपालिकािरु पनन जनताप्रनत 
सोझै उत्तरदार्ी िुने वातावरण लसजयना िुजछ । सेवा प्रवािमा पनन सुधार िुजछ र जनताको 
सजतुन् टको मात्रा पनन िढ्दै जाजछ । आजतररक स्रोतिाट पररचालित राजस्व खचय गदाय स्थानीर् 
तििे कुनैपनन िाह् र् शतयिरु पािना गनुय नपने भएकोिे र्सको मात्रा जनत िढी भर्ो थार्नत िढी 
मात्रामा स्वार्त्तताको अनुभूनत गदयछन ्। र्सरी स्थानीर् ति प्रदेश तिि ेजनत िढी स्वार्तता 
पूवयक काम गनय पाउाँछन ्थार्नत नै सङ्घीर्ता सफि र सुदृढ िुाँदै जाजछ । 
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वैधाननक रुपमा नै स्रोत साधनमाधथ उल् िे्र् अधधकार प्राप् त भएको िामो समर्सम्म पनन 
आजतररक स्रोत तथा राजस्व कमजोर रिने र ननरजतर सङ्घ तथा प्रदेशिाट प्राप् त िुने अनुदानमा 
नै भर पनुयपने अवस्था भएमा स्थानीर् सरकारको स्वार्त्तता तथा दीगोपनमा प्रश् नधचजि िाग् ने 
सम्भावना रिजछ । र्स पररपेक्ष्र्मा स्थानीर् सरकारिरुिे समर्मै कानुनिे अन््तर्ारी हदएका 
के्षत्रमा आजतररक राजस्वको सम्भावना अध्र्र्न गरर कानुनसम्मत रुपमा राजस्वको क्षमता 
ववस्तार गदै जानु आवश्र्क िुजछ । र्सका िाधग जन ननवायधचत पदाधधकारीिरु र रा रसेवक 
कमायचारीिरुिाई संववधानिे प्रदत्त गरेका काम कतयव्र् र अधधकारिरु कुशिता साथ सम्पादन 
गरर नागररकिरुिाई नछटो छररतो गुणस्तरीर् सेवा प्रवाि सुननन्श् चत गनय सिर्ोग पु र्ाउनु 
पहििो र मिथावपूणय कार्य िो भने भखयरै सम्पज न भएका स्थानीर् तिको संस्थागत अवस्था स्व-
मूल्र्ाङ्कन गरर सुधारका के्षत्रिरुको पहिचान गरर तदनुरुप आवश्र्कता र मागमा आधाररत  
क्षमता ववकासका कार्यक्रमिरु सञ् चािन गदै िैजानु आवश्र्क छ । र्सका साथै स्थानीर् तििाई 
संववधान र  निे हदएको अधधकार प्रर्ोग गरर ववत्तीर् रुपमा सवि र सक्षम िनाउन राजस्व 
पररचािन सम्िजधी ज्ञान, लशप र क्षमता अलभवदृ्धध गदै सावयजननक ववकास ननमायण र सेवा 
प्रवािमा सक्षम िनाउन आवश्र्क छ । 

 

गाउाँ पालिकामा थप आजतररक राजस्व पररचािन गनय र्सको अधधकार के्षत्रलभत्र सिै उपिधध 
आजतररक आर्का स्रोतिरुिाट सम्भाव्र् राजस्व पररचािन गनुय अननवार्य िुजछ । र्समा सुधार 
ल्र्ाउन गाउाँ पालिकाको िाह् र् वातावरण तथा राजस्व प्रशासनको समेत ववश् िेर्ण गनुयपने िुजछ 
। र्सैिे राजस्व पररचािनमा सुधारका कृर्ाकिापिरु पहिचान गरर सोको कार्ायजवर्निाट 
स्थानीर् तिको आजतररक आर्मा पनय सत ने प्रभाव समेतका आधारमा आगामी हदनमा प्राप् त 
िुन सत ने राजस्वको प्रके्षपण गनय स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न २०७४ को प्रावधान िमोन्जम 
र्ो राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररनेछ । र्स राजस्व सुधार कार्यर्ोजनािाट 
गाउाँ पालिकािाई आफ्नो आजतररक आर् पररचािन सुधारका साथै राजस्व प्रके्षपणिाई 
र्थाथयपरक, समजर्ानर्क, सिभाधगतामूिक र वैज्ञाननक िनाई िजेट तजुयमा प्रकृर्ािाई थप 
व्र्वन्स्थत गनय मद्दत पुग् ने अपेक्षा गररएको छ । र्सै सजदभयमा हिलििाङ गाउाँ पालिकाको 
आजतररक आर् पररचािनमा सुधार ल्र्ाउनको िाधग राजस्व सुधारका कृर्ाकिापिरु पहिचान 
गनय र पहिचान गररएका कृर्ाकिापिरुको कार्ायजवर्निाट स्थानीर् तिको आजतररक आर्मा 
पनय सत ने प्रभाव समतेका आधारमा आगामी हदनमा प्राप् त िुन सत ने राजस्वको प्रके्षपण गने 
कार्यका िाधग र्ो राजस्व सुधार कार्यर्ोजना ननमायण गनय िाधगएको छ । राजस्व सुधार 
कार्यर्ोजना तजुयमाको औधचथार्को शांरासिाई ननम् न धचत्रमा प्रस्तुत गररएको छ । 
गररएको छ । 
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धचत्र २: राजस्च सुधार कार्यर्ोजनाको औधचथार् 

 

स्थानीर् सरकारिाई संववधानिे हदएको अधधकार प्रर्ोग गरी अनुसूची ८ मा रिेका २२ वटा 
प्रमुख कार्यके्षत्र लभत्रका न्जम्मेवारीिरु पुरा गनुयपने अवस्था छ । र्स प्रर्ोजनका िाधग स्थानीर् 
सरकारिाई संघीर् तथा प्रदेश सरकारिाट प्राप् त िुने वववत्तर् अनुदानका अनतररतत स्थानीर् 
सरकारिाई आफ्नै राजश् वका आधारिरु तर्ार गने अधधकार ननहित रिेको छ । स्थानीर् सरकार 
संचािन  न २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ (घ) र अजतर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन  न २०७४ 
को दफा ४ अनुसार स्थानीर् सरकारिाई आफ्नो के्षत्रमा कर गैर कर संकिन गनयसत ने अधधकार 
रिेको छ । तर कर प्रणािी र अधधकार के्षत्रिारे कम जानकारी, स-साना व्र्वसार्िरुमा कर िागू 
गदाय िुनसत ने संभाववत अिोकवप्रर्ता, स्थानीर् सरकारिाई प्राप् त िुन आएको अनुदान नै खचय 
िुन नसककरिेको अवस्थामा कर िगाउनु पने आवश्र्कता मिसुस निुनु जस्ता कारणिरुिे गदाय 
आफ्नो अधधकार के्षत्र लभत्र रिेर स्थानीर् तििे अपेक्षक्षत रुपमा राजश् व संकिन गनय सककरिेको 
अवस्था छैन । र्सरी स्थानीर् सरकारिरुिे ववत्तीर् संघीर्ताको पूणय अभ्र्ास गनय नसकेका 
कारण सावयजननक के्षत्र लभत्र रिेर वैज्ञाननक कर प्रणािी िागू गरी कार्ायजवर्न गराई आफ्नै 
राजश् व आधार तर्ार गने सिर्ोग पु र्ाउनु नै र्स राजश् व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको मु्र् 
ध्रे्र् रिेको छ । राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको औधचथार्को शांरासिाई ननम् न िुदामा 
प्रस्तुत गररएको छ । 

१. स्थानीय तहको िाजस्िका सभभूािना, बतनु सक् ने ि ता ि िाजस्ि

प्रशासनको बिश् िेषण गिी यिश्यक सजिािका उपायहरु पबहचान गनु ।

२. स्थानीय तहको यन्तरिक ययका यिाि, दायिा ि दिको सभभूा्यतता

बिश् िेषण गरि िाजस्ि प्रिेपण गनु ।

३. ्यतिसाय ैत्री कि प्रशासनिाट स्थानीय उद्य , ्यतिसाय िगायतका

यर्थुक बिकास क्रियाकिापहरुिाई किको यिाि अन्तगुत स ेट् न यिश्यक

 ागुदशुन प्रदान गनु ।

४. स्थानीय तहिे अपनाउनज पने यय सजिािका कायुयोजना तयाि गिी सो

िाजस्ि सजिाि गनु ।

५. यिबिक योजना अन्तगुतका योजनाहरुको कायाुन्ियन गनुको बनब त्त

स्रोत सजबनबश् चत गनु ।

६. िार्षुक िजेटिाई िढी यथाथुपिक, प्रभूािकािी ि उद्देश्य ूिक िनाउन ।

७. स्थानीय तहको का काििाहीिाई अझै पािदशी तथा नागरिक प्रबत

बजभ ेिाि िनाउन ।
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१.३ र्ोजनाको उदेश्र्िरु 
 

गाउाँ पालिकाको आजतररक आर्का सम्भावनािरुको पहिचान तथा अधधकतम पररचािनका िाधग 
देखखएका समस्र्ािरु जरू्नीकरण गनय कार्यर्ोजना तर्ार गरर सोको आधारमा आगामी ३ वर्यको 
आर् प्रके्षपणमा गाउाँ पालिकािाई सिर्ोग पुर्ायउनु नै र्स र्ोजनाको मूिभूत उद्देश्र् िो । र्स 
र्ोजनाका खास उद्देश्र्िरु देिार् अनुसार रिेका छन ्: 
 

 स्थानीर् तिका जनप्रनतननधीिरु तथा कमयचारीिरुिाई राजस्व सुधार कार्यर्ोजना सम्िजधी 
अलभमुखीकरण गने । 

 शीर्यकगत रुपमा सम्भाववत करका आधार तथा ववगत तीन वर्यको आजतररक आर्को 
अवस्थाको ववश् िेर्ण गने । 

 राजस्व वदृ्धधको िाधग आर्का प्रमुख स्रोतिरुको सम्भावना र र्थाथय असुिीमा भएको 
फरकको पहिचान गने । 

 स्थानीर् तिको राजस्व प्रशासनको संगठनाथामक सङ्किन तथा बिलिङ्ग पद्धनत र 
आजतररक ननर्जत्रण प्रणािी सहित पालिकाको राजस्व प्रशासन तथा र्सको कार्यकुशिताको 
ववश् िेर्ण । 

 स्थानीर् तिको आजतररक आर् वदृ्धधका सम्भावनािरु पहिचान गरर आर् सुधार कार्यर्ोजना 
र प्रके्षपण सहितको आजतररक आर् सुदृढीकरण कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

 नर्ााँ सम्भावनािरुको पहिचान गदै स्थानीर् तििे अपनाउनुपने सुधार रणनीनत सहितको 
राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ार गने । 

 स्थानीर् तिको ववद्र्मान आधथयक  न पुनराविोकन गरर आगामी आधथयक वर्यमा सुधारका 
िाधग सुझाव प्रदान गने । 

 

१.४ र्ोजना तजुयमा विचि र प्रक्रिर्ा 
 

गाउाँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा प्रकक्रर्ा स्थानीर् पदाधधकारी, कमयचारी, 
सम्िन्जधत सलमनतिरु र सरोकारवािािरुको अपनथाव र क्षमता अलभवदृ्धध गन े उद्देश्र्िे 
सिभाधगतामूिक ववधध अविम्िन गररएको छ । र्सको मागयदशयकका रुपमा सङ्घीर् मालमिा 
तथा सामाजर् प्रशासन मजत्रािर्द्वारा जारी गररएको स्थानीर् तिको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 
तजुयमा सम्िजधी हदग्दशयन, २०७६ िाई लिईएको छ । साथै स्थानीर् आवश्र्कता अनुसार सम्भाव्र् 
स्थानीर् राजस्वका स्रोतिरुिाई समेट्ने उद्देश्र्िे त्र्ाङ्क तथा सामाजर् प्रशासन 
मजत्रािर्द्वारा जारी ननदेलशका िमोन्जम कार्यर्ोजना तजुयमाका चरणिरु र्सप्रकार रिेका छन ्। 
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धचत्र ३: राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका चरणिरु 

 

गाउाँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गने कार्यक्रम तर् गरर सो सम्िजधमा हिलििाङ 
गाउाँ पालिका, र्सम, ओखिढुङ्गा, प्रदेश नं. १ र र्स लसलभि ओर्लसस ईन्जजननर्ररङ प्रा.लि.िीच 
भएको सम्झौता पश् चात ववलभज न समर्मा भएका छिफििरुिाट गाउाँ पालिकािाट आवश्र्क 
सजदभय सामग्री सङ्किन गरर अध्र्र्न टोिीिाई प्राप् त भएको िो । राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 
तजुयमाका िाधग मुित: Coaching & Mentoring (स्थिगत रुपमा साँगसाँगै काम गदै लसकाउाँ दै जाने) 
ववधधमा आधाररत िुनेछ । 
 
 हिलििाङ गाउाँ पालिकामा कार्य प्रारम्भ गनुयभजदा पहििा परामशयदातािे प्रदेश प्रलशक्षण 

केजरको सम्िन्जधत ववज्ञ वा तोककएको कमयचारीिरुसाँग हिलििाङ गाउाँ पालिकामा गनुयपन े
कार्यको र्ोजना िनाई छिफििाट अन्जतम रुप हदई अगाडी िढाईएको छ । 

 हिलििाङ गाउाँ पालिकािाट राजस्व कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यको गुणस्तर सुननन्श् चतताका िाधग 
अनुगमन र फिोअप िुनेछ भने प्रदेश प्रलशक्षण केजरिाट अनुगमन िुन सत नेछ । सो 
कार्यका िाधग सेवा प्रदार्क संस्थािे र्ो कार्य गनयका िाधग ववस्ततृ कार्यर्ोजना समते पेश 

१
• िाजस्ि सजिाि कायुयोजना तजजु ा सभिन्िी बनणुय ि स य सारिणी बनिाुिण

२
• योजना तजजु ा कायुदि गठन

३
• योजना तजजु ाका िाबग यिश्यक सन्दभुू सा ाग्रीहरु सङ्किन तथा अध्ययन

४
• प्रािबभभूक कायुशािाको ययोजना 

५
• सूचना तथा तथयाङ्क सङ्किन एि ् बिश् िेषण

६
• िाजस्ि सजिाि कायुयोजना तयािी (प्रािबभभूक)

७
• योजनाको  स्यौदा तयािी

८
• िाजस्ि सभभूािना बिश् िेषण तथा िाजस्ि प्रिेपण

९
•  स्यौदा प्रबतिेदन गाउाँपाबिका ा प्रस्तजबत ि सजझाि सङ्किन

१०
•  स्यौदा पजनिाििोकन ि अबन्त   स्यौदा तयािी

११
• गाउाँ  कायुपाबिका ा छिफि ि स्िीकृबत
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गरेको छ । परामशयदातािे प्रदेश सुशासन केजरको सम्िन्जधत ववज्ञ वा तोककएको 
कमायचारीिरुसाँग ननरजतर समजवर्मा कार्य गनेछ । 

 राजस्व सुधार कार्यर्ोजना ननमायण प्रकृर्ािाई सिभाधगतामूिक ववधधिाट सञ् चािन गरेको 
छ । साथै र्स ववर्र्मा हिलििाङ गाउाँ पालिकाका कमयचारीिरुको पनन क्षमता अलभवदृ्धध 
गनुय पनेछ । र्स सजदभयमा हिलििाङ गाउाँ पालिकाका अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष तथा अजर् 
जनप्रनतननधध, कमायचारी एवम ्सरोकारवािािरुको सिभाधगता र समूि छिफििाट राजस्व 
सुधार सम्िजधी आवश्र्कतािरु पहिचान गरेको छ । 

 सङ्घीर् मालमिा तथा सामाजर् प्रशासन मजत्रािर्िे तर्ार पारेको गाउाँ पालिका तथा 
नगरपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा हदग् दशयन, २०७६ मा उल्िेखखत सम्िन्जधत 
फारामिरु ववधध तथा प्रकृर्ािरु प्रर्ोग गरर (छिफि तथा कार्यशािा) माफय त राजस्व सुधार 
कार्यर्ोजना ननमायण गररनेछ । 

 र्स प्रकृर्ािाट पहिचान गररएका आवश्र्कतािरुिाई एकककृत गरर हिलििाङ गाउाँ पालिकाको 
३ वर्े राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ार गररनेछ र अन्जतम दस्तावेज तर्ार गरर हिलििाङ 
गाउाँ पालिकािाई प्रस्तुनतकरण गरर आवश्र्क सुझाविरुिाई सङ्किन गरर दस्तावजेिाई 
अन्जतम रुप हदनेछ । 

 राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अन्जतम दस्तावेज (ववद्रु्नतर् तथा भौनतक प्रनत) हिलििाङ 
गाउाँ पालिका र प्रदेश प्रलशक्षण केजर, किविगुरी, झापामा िुझाउने छ । 

 प्रदेश प्रलशक्षण केजरिाट कार्यक्रमको अन्जतम भुततानी लिनका िाधग प्रदेशमा गठन 
मूल्र्ाङ्कन सलमनतको अन्जतम मूल्र्ाङ्कन पश् चात खचयसाँग सम्िन्जधत आवश्र्क ववि, 
भरपाई सहित कार्यक्रमको अन्जतम प्रनतवेदन िुझाउने छ । 

 

1. कार्यर्ोजना तनमायणका चरणिरु 

 

परामशयदातािे सिभाधगतामूिक ववधध र प्रकृर्ा प्रर्ोग गरी राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ार 
गनेछ । अध्र्र्नको सजदभयमा प्राप् त जानकरी र त्र्ाङ्किरुको पररणाथामक र गुणाथामक 
ववश् िेर्ण गनय लमध त ववधधिरुको प्रर्ोग गनेछ । राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ार गने क्रममा 
ननम् न चरणिरु अपनाउने छ । 
 

 पहििो: सजदभय सामग्रीको अध्र्र्न 

 दोस्रो: अलभमुखीकरण तथा राजस्व सुधार र्ोजना तजुयमा कार्यशािा 
 तेस्रो: त्र्ाङ्क तथा सूचना सङ्किन र ववश् िेर्ण 
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 चौथो: राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तर्ारी तथा राजस्व प्रके्षपण 

 पाचौं: मस्र्ौदा प्रनतवेदन तर्ारी 
 छैठौं: मस्र्ौदा प्रनतवेदन माधथ छिफि, सुझाव सङ्किन 

 सातौं: अन्जतम मस्र्ौदा तर्ारी, कार्यपालिका वैठकमा छिफि 

 आठौं: सिजीकरण तथा समजवर् सलमनतमा अन्जतम सुझाव र कमेजटका िाधग पठाउने, 
प्राप् त सुझाव समावेश गने र कार्यपालिकािाट स्वीकृत गने । 

 
१.४.१ सन्दभय सामाग्री अध्र्र्न 
 

र्स चरणमा परामशयदातािाट राजश् व सुधार कार्य र्ोजनासंग साजदलभयक ववलभज न सजदभय सामाग्री, 
दस्तावेज, प्रनतवेदन,  न, कार्यववधध आहदको संकिन तथा अध्र्र्न गररएको धथर्ो जसिाई ति 
प्रस्तुत गररएको छः 
 

 नेपािको संववधान, २०७२ 
 स्थानीर् सरकार संचाि  न २०७४ (संशोधन सहित) 
 अजतर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन  न, २०७४ 
 राजश् व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा हदग्दशयन, २०७७ 

 नेपाि सरकारको िजेट २०७८/७९ 
 नेपाि सरकारको आधथयक  न, २०७७ 
 गााँउपालिकाको िावर्यक नीनत तथा कार्यक्रम, २०७८/७९ 

 गााँउपालिकाको आधथयक  न, २०७८ 
 गाउाँ पालिकाको बिननर्ोजन  न,२०७८ 

 गााँउपालिकाको बिगत ३ िर्यको आर्को वववरण 

 सावयजननक ननजी साझेदारी तथा िगानी  न, २०७५ 

 सङ्घीर् मालमिा तथा सामाजर् प्रशासन मजत्रािर्द्वारा जारी गरेका सम्िन्जधत नमूना 
कानूनिरु र्ोजना, आहद 

 गाउाँ पालिकाको गाउाँ  वस्तु वववरण (पाश् वयधचत्र), २०७७ 

 सावयजननक ननजी साझेदारी तथा िगानी  न, २०७५ 

 आधथयक कार्यववधध तथा ववत्तीर् उत्तरदानर्थाव सम्िजधी  न, २०७६ 

 एकीकृत आधथयक सङ्केत तथा वधगयकरण र व्र्ा्र्ा, २०७४ 

 प्रदेश नं. १ को आधथयक  न, २०७६ 

 रान् रर् र्ोजना आर्ोगको पजोौं र्ोजना 
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 रान् रर् प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोग  न, २०७४ 

 आजतररक राजस्व व्र्वस्थापनको तेस्रो सुधार कार्यर्ोजना (२०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 
 

१.४.२ प्रारम्भभक अलभमुखीकण तथा कार्यर्ोजना सभिम्न्ि छिफि 
 

गााँउपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा कार्यक्रम अजतगयत ्गााँउपालिका तिमा प्रारन्म्भक दईु 
हदने कार्यशािा गोन्ठ संचािन गररएको धथर्ो । २०७८ माघ २४ र २५ गते संचालित उतत कार्यक्रममा  
गाउाँ पालिकाका अध्र्क्ष, प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत, सूचना प्रववधध अधधकृत तथा आजतररक िेखा 
परीक्षकसाँग िगार्तसाँग प्रथार्क्ष छिफि गरी गाउाँ पालिकाकिे िािसम्म पररचािन गरर आएका 
करका आधारिरु, राजस्व पररचािनको अवस्था, सुधार गनय सककने के्षत्र, राजस्व प्रशासनको 
वतयमान संरचना, र्समा सुधार गनय सककन ेके्षत्र, पदाधधकारी तथा कमयचारीको क्षमता ववकासका 
सवाििरु र िाि तर्ार गनय िागेको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा र र्सको प्रकक्रर्ािारे 
जानकारी गराई गाउाँ पालिकाको भूलमका सम्िजधमा स्प ट पाररएको िो ।  

 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका िाधग कार्यतालिका ननधायरण तथा कार्यन्जम्मेवारी ननधायरण गरी 
आवश्र्क सूचना सङ्किन फाराम अनुसार सम्िन्जधत सूचना, सामाग्रीिरु आहदका आधारमा 
हिलििाङ गाउाँ पालिकाको राजस्वको अवस्था िारे जानकारी िालसि िुनुका साथै मु्र् सवाििरु 
पहिचान गनय मद्दत पुगेको िो । आवश्र्क सजदभय सामाग्रीिरुको अध्र्र्न तथा ववश् िेर्ण 
पश् चात ववज्ञिरुको टोिीिाट त्र्ाङ्क तथा सूचना सङ्किनका िाधग आवश्र्क फारामिरुको 
ववकास गरर सो फारामिाई अन्जतम रुप हदन र्स कार्यमा सङ्िग् न ववज्ञिरुिीच आवश्र्क छिफि 
र अजतरकक्रर्ा समेत गररएको धथर्ो । सूचना सङ्किनका िाधग तर्ार गररएको  फारमिरु 
ननम् नानुसार रिेका छन ्। 
 

 गाउाँ पालिकाको पररचर्को िाधग आवश्र्क आधारभूत र संस्थागत सूचना तथा मु्र् 
पदाधधकारीिरुसाँगको परामशयका िाधग तर्ार गररएको सूचना सङ्किन चकेलि ट अनुसुची 
१ मा रिेको छ । र्स सूचीमा मु्र्त: गाउाँ पालिकको संक्षक्षप् त पररचर्, गठन, राजस्व 
प्रशासनको अवस्था र ववगत तीन आधथयक वर्यको राजस्व पररचािनको न्स्थनत िारे 
जानकारी लिने उद्देश्र्िे र्ो फारमको प्रर्ोग गररएको छ । 

 राजस्वका लशर्यकगत समूि छिफिका िाधग आवश्र्क सूचनासाँग सम्िन्जधत फारम अनुसूची 
२ मा रिेको छ । स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न, २०७४ मा व्र्वस्था भए अनुसार कर र 
गैरकरिरुको लशर्यकगत रुपमा वतयमान समस्र्ािरु, सम्भावना, समाधानका िाधग गनुयपने 
उपार्िरु र न्जम्मेवार ननकार्को पहिचान र कार्ायजवर्नको समर्ावधीका िारेमा समूिगत 
रुपमा छिफि गनयका िाधग र्ो फारम प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको िो ।  
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१.४.३ तथर्ांक तथा सूचना संकिन  
 

अध्र्र्नका क्रममा परामशयदाताद्वारा ववलभज न ववधधिरुको प्रर्ोग गरी आवश्र्क त्र्ांक तथा 
सूचनािरू संकिन गररएको धथर्ो । गााँउपालिकािाट संकलित आवधधक र्ोजना, ववगतका िावर्यक 
नीनत तथा कार्यक्रम, िजेट वततव्र्, आर् तथा व्र्र्को वववरण, आधथयक  न, ववननर्ोजन  न, 
अजर् नीनत तथा कानून र राजश् व परामशय सलमनतका लसफाररस आहदिाई पूवयननधायररत प्रश् नाविी 
तथा ढााँचामा संकिन गररएको धथर्ो । गााँउपालिकािाट ननम् न दस्तावेज र सूचनािरु संकिन 
गररएको धथर्ो (त्र्ाङ्क संकिनको फोटो अनुसूची ४ मा राखखन ेछ) । 
 

1. ववगत ३ आधथयक िर्यको आर् व्र्र्को र्थाथय वववरण 

2. चािु आधथयक िर्यको आधथयक  न र िजेट 

3. गत िर्यको िावर्यक प्रगनत प्रनतवेदन 

4. राजस्व प्रशासननक व्र्वस्था तथा सूचना प्रवाि सम्िजधी वववरण 

5. आजतररक आर् संकिनको अवस्था, स्रोत, के्षत्र तथा दर सम्िजधी ववस्ततृ वववरण 

6. आजतररक आर् संकिनको संभाववत नर्ााँ के्षत्रिरू सम्िजधी त्र्ांक तथा सूचना 
7. संगठन संरचना तथा कमयचारीको वववरण । 
8. गााँउपालिकाको भौनतक अवस्था । 
9. राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीिरुको वववरण 

10. कार्यकक्ष तथा कार्य स्थिको पर्ायप् पता । 
11. फननयचर, कम्प्रू्टर, वप्रजटर तथा अजर् भौनतक सुववधािरु 

12. राजस्व सम्िजधी डाटा वेस, राजस्व प्रशासनमा सप्फट्वेर्र र थार्सको प्रर्ोग 

13. कप्रू्टर ववलिङ्ग प्रणालिको प्रर्ोग 

14. वडा कार्यिर्मा राजस्व प्रशासनको अवस्था 
 
त्र्ाङ्क तथा सूचना संकिनको ववस्ततृ चकेलि ट अनुसूची ३ मा राखखने छ । 
 

हिलििाङ गाउाँ पालिकाको सङ्कलित ववगतका आर् तथा व्र्र्, आधथयक  न तथा ववननर्ोजन  न, 
नीनत तथा कानूनिरु र पूवयननधायररत प्रश् नाविी तथा ढााँचामा गाउाँ पालिका र वडास्तरका प्राथलमक 
तथा द्ववतीर् स्रोतिाट प्राप् त त्र्ाङ्क तथा सूचनािरु ववश् िेर्ण गररएको िो । जसिाट 
कार्यर्ोजना तजुयमा सम्िजधी अपुग सूचना, अस्प टता र मु्र् सवाि सम्िजधी जानकरी भर्ो 
। र्ी ववर्र्मा थप प्र टताका िाधग गाउाँपालिका अध्र्क्ष, प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत र िेखा 
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अधधकृतसाँग भएको अजतकक्रय र्ामा एक आपसमा प्र ट िुनुपने ववर्र्, गाउाँ पालिकाि ेभोधगरिेका 
चुनौतीिरु, अपेक्षा र आवश्र्कता िारेमा जानकारी आदान प्रदान भर्ो । थार्सपनछ सिै प्राप् त 
सूचनािरु र अजतकक्रय र्ािाट प्राप् त वस्तुन्स्थत िारेको थप स्प टता पनछ केिी अझ स्प ट िुनुपने 
ववर्र्िरु गाउाँ पालिकाको प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत तथा िेखा अधधकृतसाँग टेलिफोन छिफि 
गरर स्प ट गरी सोिी आधारमा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको प्रनतवेदन तर्ार गररने छ । 
 

१.४.४ राजस्ि सुिार कार्यर्ोजना तर्ारी तथा राजस्ि प्रके्षपण  
 

सजदभय सामाग्री सङ्किन तथा अध्र्र्न, गाउाँ पालिकासाँग सम्पकय , छिफि र सूचना सङ्किन 
ववधध ननधायरण र त्र्ाङ्क⁄सूचना सङ्किन िगार्तका कक्रर्ाकिापिरु तथा प्राप् त सुचनाको 
ववश् िेर्णका आधारमा पहिचान भएको वावर्यक कुि सम्भाव्र्ता र स्रोतिाट प्राप् त िुन सत न े
राजस्विाई आगामी तीन वावर्यक वर्यका िाधग प्रके्षपण गररने छ । साथै हिलििाङ गाउाँ पालिकामा 
मस्र्ौदा प्रनतवेदनको प्रस्तुनतकरण गरर प्राप् त सुझाविरु सङ्िग् न गरर अन्जतम प्रनतवेदन तर्ार 
गररने छ । 
 

१.४.५ राजस्ि सुिार कार्यर्ोजनाको कार्ायन्िर्न तथा अनुशरण 
 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनािाई गाउाँ पालिकािे आवश्र्क छिफि तथा स्वीकृनत गरी कार्ायजवर्न 
गने र कार्यर्ोजना िमोन्जम कार्य भए नभएको भज ने िारेमा समर् समर्मा सलमक्षा र 
आवश्र्कता अनुसार सुधारका िाधग छिफि गनय ननर्लमत रुपमा गने अनुगमन सम्िजधी 
सुझाव गररने छ । राजस्व सुधार कार्यर्ोजना कार्ायजवर्न गदाय चाल्नुपने रणनीनत र कक्रर्ाकिाप 
तथा राजस्व पररचािनका सम्िजधमा हिलििाङ गाउाँ पालिकाको पदाधधकारी तथा कमयचारीिरुिाई 
प्रलशक्षण गने कार्य सम्पज न गररने छ ।  
 

१.५ र्ोजनाका अध्र्र्न लसमािरु 
 

हिलििाङ गाउाँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना ननम् नानुसारका सीमामा रिी तर्ार गररने छ 
। 
 

 अध्र्र्न तथा ववश् िेर्ण कार्य प्रमुख रुपमा कार्ायिर्को अलभिेख, दस्तावेज, प्रनतवदेन 
तथा द्ववतीर् स्रोतिरूिाट प्राप् त त्र्ाङ्क तथा सूचनािरूमा आधाररत िुनछे ।  

 गाउाँ पालिकाको कार्ायिर्िाट प्राप् त अलभिखे तथा दस्तावेज, अजतरवाताय, गाउाँ पालिकाका 
पदाधधकारीिरु तथा सम्िन्जधत कमायचारीिरु र अजर् सरोकारवािािरुसाँग गररएको 
अजतरकक्रर्ा तथा कार्ायशािािाट प्राप् त सूचनाको आधारमा तर्ार गररने छ । र्सका 
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अिावा प्रदेश सुशासन केजर तथा पालिकामा मस्र्ौदा प्रनतवेदन प्रस्तुनतकरण गरर प्राप् त 
सुझाविरु सङ्िग् न गररने छ । 

 गाउाँ पालिकाको जनसङ््र्ा तथा आधथयक गनतववधधमा िुने वदृ्धध, गाउाँ पालिकाको सेवामा 
िुने वदृ्धध र नागररक सजतुन् टमा िुने वदृ्धध, मूल्र्ाङ्कन दरमा िुने वदृ्धध तथा राजस्वका 
दरको पुनराविोकन आहद कृर्ाकिापिरूि ेभववश्र्को राजस्व सङ्किनमा असर गने 
भएतापनन र्ी त्र्ाङ्किरू उपिधध नभएकोि खण्डमा आर् प्रके्षपणमा आधार लिन 
कहठनाई िुन सतछ । 

 गाउाँ पालिकाको अलभिेख व्र्वन्स्थत भइ नसकेको खण्डमा  नतिालसक प्रवनृत देखखने 
त्र्ाङ्कीर् ववश् िेर्णका िाधग आवश्र्क त्र्ाङ्क र सूचनाको अभावमा स्टाहटन्स्टकि 
टुल्सिरुको प्रर्ोग गरर ववश् िेर्ण तथा प्रके्षपण गनय अलि असिज िुने देखखजछ । 
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पररच्छेद - दईुः गााँउपालिकाको सक्षक्षप् त पररचर् 
 

२.१ संक्षक्षप् त पररचर् 
 

हिलििाङ गाउाँ पालिकाको राजस्व सम्भाव्र्ता पहिचान, पररचािन र व्र्वस्थापनका िाधग 
गाउाँ पालिकाको वस्तुन्स्थनत, आधथयक गनतववधध, मानवीर् संसाधान तथा भौनतक स्रोत साधन 
िगार्तको मिथावपूणय भूलमका रिजछ । र्स पररच्छेदमा गाउाँ पालिकाको संक्षक्षप् त पररचर्, मानव 
संसाधनको अवस्था र गाउाँ पालिकाको भौनतक सम्पवत्तको अवस्था प्रस्तुत गररएको छ । 
 

२.२ भौगोलिक अिम्स्थतत 
 
हिलििाङ गााँउपालिकाको 
के्षत्रफि १२३.०१ वगय कक.मी. 
रिेको छ। र्सको लसमाना 
पूवय फािेिुङ र र्ाङवरक 
गाउाँ पालिका पन्श्चममा 
तेह्रथुम न्जल्िा उत्तरमा 
र्ाङवरक गाउाँ पालिका र 
ताप्िेजुङ न्जल्िा दक्षक्षणमा 
कफहदम नगरपालिका 
अिन्स्थत छ। समुर 
सतििाट अधधकतम २४८० लमटर सम्मको उचाईमा रिेको र्ो गाउाँ पालिकाको सवै भुभाग पिाडी 
भागमा पदयछ । र्स गाउाँ पालिकाको भू–उपर्ोगको अवस्थामा अधधकांश भुभाग कृवर्र्ोग्र् भुलम, 

वन, भीर र पाखोिे ओगटेको छ । 
 

२.३ राजनैततक एिं प्रशासतनक विभाजन 
 

हिलििाङ गाउाँ पालिका १ नम्िर प्रदेश अजतरगत पााँचथर न्जल्िामा अवन्स्थत रिेको छ । 
साववकका ४ वटा गाववसिरु (अमरपुर, पाँचमी, सुभाङ, भारपा) समावेश गरी िनाइएको र्स 
गाउाँ पालिकामा ७ वडािरु रिेका छन ्। गाउाँ पालिकाको वडागत ववभाजन र के्षत्रफि सम्िजधी 
वववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 
 

तालिका 1: गााँउपालिकाको वडा ववभाजन र के्षत्रफि 

क्र.स. समावेश साववक गाववस साबिक वडा नर्ााँ वडा के्षत्रफि (वगय ककलम) 

धचत्र 1 हिलििाङ गाउपालिकाको भौगोलिक 
अवन्स्थनत 
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१ अमरपुर १ - ५ १ १३.९४ 

२ अमरपुर ६ -९ २ २०.१६ 

३ पाँचमी १ – ३, ५ ३ १२.९६ 

४ पाँचमी ४, ६ - ९ ४ ११.२४ 

५ सुभाङ ३ -९ ५ २१.१९ 

६ भारपा १ – ६ ६ १३.८९ 

७ 
सुभाङ १, २ 

७ २९.६३ भारपा ७ - ९ 
स्रोतः नेपाि सरकारको राजपत्र, २०७३ 

 

२.४ जनसंख्र्ा 
 

जनगणना २०७८ को प्रारन्म्भक ननतजा अनुसार हिलििाङ गााँउपालिकाको जनसं्र्ा २०५३७ 
रिेकोछ जस्मा ७८४० पुरुर् र ७६२० महििा छन। हिलििाङ गााँउपालिकाको वस्तुन्स्थनत वववरण 
२०७७ का अनुसार गााँउपालिकाको कुि घरधुरी ४३२३ जनसं्र्ा २२२९५ रिेको छ । जसमा 
पुरुर्को सं्र्ा ११६६९ (५०.३२%) र महििाको सं्र्ा १०६२६ (४९.६८) रिेको छ । वडागत रुपमा 
सिैभजदा िढी जनसं्र्ा वडा नं ७ मा ४४६१ र सिैभजदा कम वडा नं ३ मा २१२३ रिेको छ । 
 

तालिका 2 हिलििाङ गाउाँ पालिकाको वडागत घरधुरी र जनसङ््र्ा वववरण 

िडा नं. घरिुरी जनसङ्खख्र्ा 
महििा  पुरुष  जभमा  

१ ४८० १२७७ १३५५ २६३२ 
२ ७१४ १७२६ २०३० ३७५६ 
३ ४५९ १०२५ १०९८ २१२३ 
४ ४९१ ११४८ १२७६ २४२४ 
५ ७७९ १८८५ २१०५ ३९९० 
६ ६१८ १३९६ १५१३ २९०९ 
७ ७८२ २१६९ २२९२ ४४६१ 

जभमा ४३२३ १०६२६ ११६६९ २२२९५ 
स्रोतः हिलििाङ गाउाँ पालिका प्रोफाईि, २०७७ 
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२.५ जातजातत, िमय र भाषा 
 

गााँउपालिकाको वस्तुन्स्थनत वववरण २०७७ का अनुसार गााँउपालिकामा लिम्िु ब्राम्िण/के्षत्री, तामाङ, 
नेवार, मगर, मााँझी, कामी, जस्ता जानतिरुको िसोिास रिेको छ। जसमा लिम्िु (३७.२६%) 
जातीको िािुल्र्ता रिेको छ। ३२.७८% ब्राम्िण/के्षत्री र दलितिरु ८.४९% छन ्। धमयको हिसाििे 
िेदाय सिैभजदा िढी हिजद ुधमय माज ने जनसं्र्ा ४६.१%, थार्सपछी ककरात धमय माजने २९.५% 
िौद्ध धमय माज ने जनसं्र्ा १२.२% र कक्रन्श् चर्न धमय माज न ेजनसं्र्ा १.१% छ । थार्सैगरी 
सिैभजदा िढी नेपािी भार्ा िोल्ने जनसं्र्ा छ भने लिम्िु भार्ा िोल् ने जनसं्र्ा दोस्रोमा 
रिेको छ। तेस्तै अजर् भार्ा िोल्नेिरु मा नवारी राई तामाङ रिेकोछ। 
 

२.६ लशक्षा तथा स्िास्थर् 
 

पिाडी गााँउपालिका भएतापनन हिलििाङ गााँउपालिकाका सि ैवडािरुमा जरू्नतम पनन एक प्राथलमक 
ववद्र्ािर् रिेको छ । गााँउपालिकाको वस्तुन्स्थनत वववरण २०७७ का अनुसार गााँउपालिकाको 
साक्षरता दर कररि ९४% देखखजछ । ननरक्षर मध्रे् िदृ्ध िदृ्धा र असतत समेत रिेको िुाँदा र्स 
गाउाँ पालिका पूणय साक्षर रिेको अनुमान गनय सककजछ । 

तालिका 3 हिलििाङ गाउाँ पालिकामा रिेका शैक्षक्षक स्तर वववरण 

क्र. सं. शैक्षक्षक स्तर/ वाडय १ २ ३ ४ ५ ६ ७ जम्मा 
१ पूवय प्राथलमक  १०२ ११५ ८० १४८ १०९ ११४ १५५ ८२३ 
२ आधारभुत ति (१ देखख 

८) 
१०५० १५०३ ७१३ ८०१ १५१५ १२०६ १८६३ ८६५१ 

३ माध्र्ालमक ति (९ देखख 
१२) 

८०८ ११७४ ७२७ ६०२ १२६७ ६०७ १११७ ६३०२ 

४ स्नातक ति ७६ ६२ ४५ ४७ १११ ४६ ४९ ४३६ 
५ स्नातकोत्तर+ ३१ १६ २३ १२ ३१ १४ ३१ १५८ 
६ साधारण िेखपढ (साक्षर) २३९ ६२२ २७० ४४० ४८८ ४७३ ७०० ३२३२ 
७ िेखपढ गनय नसतन े

(ननरक्षर) 
१८६ ७८ १७५ २४३ २५३ ३४९ २८१ १५६५ 

स्रोतः हिलििाङ गाउाँ पालिका प्रोफाईि, २०७७ 
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गााँउपालिकामा ४ वटा स्वास््र् ईकाई (पंचमी, भारपा, सुभाङ, एकचपेा) छन ् । थार्सिािेक 
गााँउपालिकामा प्राथालमक स्वा्र् केजर गोपटेार र स्वास््र् चौकीिरु अमरपुर र लसिापरुमा छन। 
तर गााँउपालिकाका स्वास््र् चौकी र सामुदानर्क स्वास््र् ईकाइिरुमा दक्ष जनशन्तत, स्वास््र् 
उपकरण, ल्र्ाव सेवा र पूवायधारिरुको अभाव रिेको छ ।  स्थानीर् स्वास््र् केजरिरुमा प्राथलमक 
तिको स्वास््र् सेवा मात्र उपिधध रिेकोिे गन्म्भर प्रकारको रोगको उपचारको िाधग 
गााँउपालिकावासीिरु तराईका सुबिधासम्पजन अस्पताि अथवा राजधानी काठमाण्डौ जानुपन े
वाध्र्ता रिेको छ । 

तालिका 4 हिलििाङ गाउाँ पालिकामा रिेका सरकारी स्वास््र् संस्थािरुको वववरण 

क्र. सं. सरकारी स्वास््र् संस्था वाड नं. स्वास््र्कमीको म. स्वा. स्व. 
से. दरवजदी पुनतय 

१ प्रा. स्वा. के. गोपेटार ३ १२ ११ ९ 
२ स्वास््र् चौकी अमरपुर १ ५ ५ ९ 

३ स्वास््र् चौकी लसिंपुर २ ५ ५ ९ 

४ स्वास््र् ईकाई भारपा ६ ५ ५ ९ 

५ स्वास््र् ईकाई सुभाङ ५ ५ ४ ९ 

६ स्वास््र् ईकाई एकचेपा ७ २ २ ९ 

७ स्वास््र् ईकाई पचमी ४ २ २ ९ 

 जम्मा  ३२ ३१ ४५ 

स्रोतः हिलििाङ गाउाँ पालिका प्रोफाईि, २०७७ 
 

२.७ सास्कृततक अिस्था 
 

आफ्नो छुट्टै भौगोलिक, सााँस्कृनतक, सामुदानर्क पहिचान िोकेको र्स गाउाँ पालिकामा ववशेर् 
रुपिे लिम्िु ब्राम्िण, के्षत्री, नेवार, तामाङ, राई दलित िगार्त ववलभज न आहदवासी तथा 
जनजानतिरुको लमध त िसोिास रिेको छ । मु्र् िोिीचालिको भार्ा नेपािी भएता पनन सिै 
समुदार्को आ-आफ्नै खािका भार्ािरु प्रचिनमा रिेका छन ्। स्थानीर् चाडपवय, भार्ा, धमय तथा 
संस्कृनतिे कुनै पनन स्थानको सांस्कृनतक ववववधता झल्काउने गदयछ । जानतर्, भावर्क, धालमयक 
रुपमा ववववधता िोकेको र्स के्षत्रमा स्थानीर् चाडपवय तथा संस्कृनतिरुमा ववववधता पाइजछ । 
र्स के्षत्रमा जनैपूखणयमा, दशैं, नतिार, िोिी पूखणयमा, तीज, गुरुपूखणयमा, कृणा टमी, माघे संक्रान्जत, 
चैते दशैं, रक्षािजधन, रोहद घर, धाज न ेपूखणयमा, ल्िोसार, आहद मनाईन ेगरेको छ । धालमयक तथा 
भावर्क रुपमा करीि एकरुपता रिेको र्स गाउाँ पालिका के्षत्रमा चाडपवयका समर्मा गररने ववलभज न 
सााँस्कृनतक कक्रर्ाकिापिरुिे र्स के्षत्रको सामान्जक र सााँस्कृनतक उथाकृ टता झल्काउने गदयछ 
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२.८ खानेपानी 
 

खानेपानीको स्रोत गााँउपालिकामा रामै्र देखखएको छ । गाउाँ पालिकाको कररि ६९.३ प्रनतशत 
पररवारिे पाईप घारािाट खानेपानी प्राप् त गदयछन ्।  थार्सै गरर अजर् खानेपानीको  ोतिरुमा 
पाइपघारा सावयजननक धारा २३८ % नदी खोिा वा सतिको पानी ६७ प्रनतशत, नढाककएको 
इनार/कुवा ०२ प्रनतशत, अजर्  ोत ०.०३ प्रनतशत रिेको छ। 
 

२.९ आचथयक अिस्था 
 

गाउाँ पालिकाको पाश् वयधचत्र, २०७७ अनुसार १५ देखख ५९ वर्य उमेर समूिका आधथयक रुपिे सकक्रर् 
जनसङ््र्ा कररि ५० प्रनतशत रिेको छ । गाउाँ पालिकाका िालसजदािरु ववशेर् गरर कृवर् पेशामा 
ननभयर रिेका छन ्भने केिी मात्रामा सरकारी नोकरी, व्र्ापार व्र्वसार् र वैदेलशक रोजगार जस्ता 
पेशामा आवद्ध रिेका छन ् । जसअनुसार कुि जनसं्र्ा मध्रे् ४३.६ प्रनतशत कृवर् तथा 
पशुपािनमा आवद्ध भएका, २३.५ प्रनतशत ववद्र्ाथी, घरार्सी अथायत ववद्र्ाथीको जनसं्र्ा 
९.६ प्रनतशत, िैदेलशक रोजगारीमा ६.५ प्रनतशत, ज्र्ािा मजदरुीमा ४.१ प्रनतशत, नोकरी तथा 
जाधगरमा ३.७ प्रनतशत, उद्र्ोग तथा व्र्पारमा २.४ प्रनतशत, काम गनय नसतने अशतत २.७ 
प्रनतशत, लसकलमय÷डकलमय÷सवारी चािक आदी १.९ प्रनतशत, पेजसनर ०.४ प्रनतशत, व्र्वसार्ीक 
कार्य गने ०.३ प्रनतशत, िेरोजगार १.२ प्रनतशत र अजर् ०.१ प्रनतशत रिेको छ । 
 

२.१० सडक तथा र्ातार्ात 
 

र्स गााँउपालिका िाई मेची राजमागय र मध्र् पिाडी िोकमागयको पिुाँच भएकोिे सडक तथा 
र्ातार्ातको दृन् टकोणि े िेदाय हिलििाङ गााँउपालिका सुगम देखखजछ । गााँउपालिका लभत्र मेची 
राजमागय कािोपत्र ेसडक रिेको छ भन ेअजर् सिै सडक ग्रावि रिेकोछ। सिै वडा केजरिरुिाई 
जोडने सडकको क्रमश स्तरोउज नती गरी पतकी सडकिे जोडन ेगााँउपालिकाको नीनत रिेको छ । 
गाउाँ पालिका अजतरगत रिेका ववलभज न सडक खण्डिरुमा सावयजननक िस, जीप तथा ननजी 
मोटरसाइकििरु संचािन भईरिेको पाइजछ । गााँउपालिकािाट सदरमुकाम कफहदम िगार्त अजर् 
के्षत्रिाट राजधानी काठमाण्डौमा िगार्त तराईको बिलभजन स्थानमा ननर्मत न्जप तथा िस 
सेवािरु संचािनमा रिेका छन ्  । िस, माईक्रोिस, टाटा सुमो न्जप, हरपर, ननसान न्जप, 
मोटरसाईकि आहद गााँउपालिकामा मु्र् सवारी साधनिरु िुन ्।  
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तालिका 5 बिद्घमान सडकको अवस्था 
क्र.स. सडकको िधगयकरण  सडकको िम्िाई सडकिे छोएको वडािरु 
१ मेची राजमागय ७० कक. मी. ५ वटा वाड 
२ पतकी  ७० कक. मी. ५ वटा वाड 
३ कच्ची ७० कक. मी. सिै वडािरु 

स्रोतः हिलििाङ गाउाँ पालिका प्रोफाईि, २०७७ 

 

२.११ बिध्रु्त र उजाय  
 

हिलििाङ गाउाँ पालिकामा ९२.७ प्रनतशत घरघुरीमा ववद्रु्नतर्ीकरण भएको छ । केन्जरर् ववद्रु्त 
प्रसारण सेवाको पिुाँच पुगेको छ। हिलििाङ गाउाँ पालिकाका कररि ४८.८ प्रनतशत घरधुरीमा केन्जरर् 
प्रसारणको ववद्रु्तको पिुाँच छ भने ४३.४१% सोिार ववद्रु्तको पिुाँच रिेको छ। । हिलििाङ 
गााँउपालिका पूणयतर्ा ग्रामीण रिेकोिे खाना पकाउनको िाधग कररि ९७ प्रनतशत घरधुरीिे  परम्परागत 
काठ/दाउरा नै प्रर्ोग गने गदयछन ्। थार्स्तै गरर ७.७९ प्रनतशत घरिे एि.पी. ग्र्ास, ०.१० प्रनतशतिे 
गोिर ग्र्ास, ०.०३ प्रनतशत घर पररवारिे मट्हटतेि र ०.१५ घरि ेअजर् ईजधन प्रर्ोग गरेको देखखजछ 
। 
 

२.१२ संचार 
हिलििाङ गाउाँ पालिकामा सञ् चारको मु्र् स्रोतको रुपमा मोिाईि प्रर्ोग गन ेपररवार ९०.४ प्रनतशत 
रिेको छ भने हट.भी. र रेडडर्ो मात्र प्रर्ोग गन ेक्रमश: ३५.५ प्रनतशत र २६.३ प्रनतशत रिेको छ । र्सका 
साथै आधुननक सुववधािरु जस्तै मोटरसाईकि (६.२ प्रनतशत), गाडी (१.६ प्रनतशत), कम्प्रु्टर (१.२ 
प्रनतशत), टेलिफोन (१.१ प्रनतशत), ईजटरनटे (०.३ प्रनतशत), आहद प्रर्ोग गने गरेका छन ् भने 
सञ् चारको कुनै सुववधा नभएको घर पररवार २.९ प्रनतशत छन ्। 

 

 

२.१३ भू-िनोट र प्राकृततक स्रोतिरु 
 

गाउाँ पालिकाको  भू-उपर्ोगिाई िेदाय कुि के्षत्रफिको सिैभजदा िढी ५८.५७% जमीन कृवर्को रुपमा 

प्रर्ोग भइरिेको छ । थार्सैगरी ३५.३७% जमीन वनजंगि के्षत्रिे ओघटेको छ । आवास के्षत्र ०.६२% 

के्षत्रफि ढाकेको छ । जि के्षत्र ०.९१% रिेको छ भने िािुवा को भूभाग०.८३% रिेको छ । 
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तालिका 6 बिद्घमान भू-उपर्ोग 

क्र.स. भू-उपर्ोग प्रकार  क्षेत्रफि(Sqkm) प्रनतशत 
१ आवास क्षेत्र  ०.७७ ०.६२ 
२ कृवर् के्षत्र  ७२.०५ ५८.५७ 
३ िन के्षत्र ४३.५१ ३५.३७ 
४ घााँस के्षत्र ३.०३ २.४६ 
५ िािुवा क्षेत्र  १.०२ ०.८३ 
६ झाडड क्षेत्र  १.४५ १.१८ 
७ जि के्षत्र १.१२ ०.९१ 
८ कुि १२३.०१ १०० 

स्रोतः हिलििाङ गाउाँ पालिका प्रोफाईि २०७७, नापी बिभाग 

 
 

२.१४ िािापनी   
 

हिलििाङ गाउाँ पालिकाको िावापानी लसतोण प्रकारको रिेकोछ। र्स गाउाँ पालिकाको उत्तरी भागको 
िावापानी केिी धचसो छ भने र्सको तल्िो भागमा केिी जर्ानो िुने गदयछ। र्िााँको तापक्रम 
हिउाँ दमा ननकै धचसो िुने गदयछ। र्िाको और्त तापक्रम ८ देखख २८ डडग्री सेन्ल्सर्सको िीचमा 
रिने गदयछ। 
 

२.१५ मानि संसािनको अिस्था 
 
नवगहठत गाउाँ पालिकाको पहििो ननवायचन २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पज न भई िाि सोिी ननवायधचत 
जनप्रनतननधधिरू माफय त ्गाउाँ पालिकाको कार्य संचािन िुाँदै आईरिेको छ । र्स गाउाँ पालिकामा 
रिेका ७ वटा वडामा ननवायधचत तथा मनोननत सदस्र्िरु सहित जम्मा ४९ जना गाउाँसभा 
सदस्र्िरु रिेका छन ्। थार्सैगरी गाउाँ  कार्यपालिकाको दैननक कार्यसम्पादनका िाधग ववलभज न 
ववर्र्गत क्षमता सहित अधधकृत तथा सिार्क स्तरका कमयचारी कार्यरत छन ् । र्स 
गाउाँ पालिकामा प्रमुख प्रशासककर् अधधकृत १, अधधकृतिरु ७, ईन्जजननर्र १, लसननर्र अिेि र 
नरलसङं अधधकृत १/१ र सि ईन्जजननर्र १, रोजगार संर्ोजक १, एम. आई. एस. अपरेटर १ गरी 
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िाि १९ जना कमयचारीिरु कार्यरत छन ् । कमयचारीिरुको वववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत 
गररएको छ । 

तालिका 7 गााँउपालिकाका कमयचारीिरुको वववरण 

क्र.स. पद सं्र्ा 
१ प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत १ 
२ प्रशासन अधधकृत १ 
३ िेखा अधधकृत १ 
४ ईन्जजननर्र १ 
५ कृवर् अधधकृत १ 
६ लशक्षा अधधकृत १ 
७ पशु धचककथासक १ 
८ पशु अधधकृत (छैठौ) १ 
९ नरलसङ अधधकृत १ 
१० सूचना अधधकृत १ 
११ रोजगार संर्ोजक १ 
१२ लसननर्र अिेि १ 
१३ एम. आई. एस. अपरेटर १ 
१४ सि ईन्जजननर्र १ 
१५ खा.पा.स.टे. १ 

जम्मा १९ 
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२.१६ भौततक सभपततको अिस्था 
 

हिलििाङ गााँउपालिकाको कार्ायिर् वडा नं ५ पंचमीमा रिेको छ । गााँउपालिकाको आफ्नै पुरानो 
पंचमी गा बि स भवन छ । गााँउपालिकाको सम्पनतको वववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत 
गररएको छः 
 

तालिका 8 गााँउपालिकाको अचि सम्पनतको वववरण 

क्र.स. वववरण एकाई 

१ गााँउ कार्यपालिकाको भवन १ 
२ न्जप १ थान 

३ व्र्ाक िो िोडर १ थान 

४ मोटरसाईकि २१ थान 

५ ल्र्ापटप ३ 
६ टेलिलभजन १ 
७ डसे्कटप कम्पुटर ३ 

धचत्र 2 हिलििाङ गाउाँ पालिकाको संगठनाथामक तालिका 
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८ वप्रजटर ५ 
९ अटोिेभि १ 

 

 

 

 
  



हिलििाङ गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

पाथवे ईन्जजननर्ररङ कजसल्टेजसी                            पेज | 24  

 

पररच्छेद - तीनः स्थानीर् तिको राजश् ि अचिकार तथा आर् सभंा्र्ता 
 

स्थानीर् तििाई प्राप् त राजस्व सम्िजधी अधधकार र सो अधधकार कार्ायजवर्नका िाधग 
गाउाँ पालिकाका तफय िाट गररएका कानूनी व्र्वस्था र गाउाँ पालिकाको राजस्व सङ्किन अवस्था, 
सम्भावना, समस्र्ा तथा चुनौतीिरु शीर्यकगत रुपमा र्स पररच्छेदमा ववश् िेर्ण गररएको छ । 
 

३.१ राजश् ि अचिकार सभिन्िी संििैातनक र कानुनी ्र्िस्था 
 

३.१.१ संिैिातनक ्र्िस्था  
 

नेपािको संववधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीर् तिको ववत्तीर् अधधकार अजतरगत स्थानीर् 
तििरुिे सम्पवत्त कर (घरजग्गा कर), घरििाि कर, घरजग्गा रन्ज रेशन शुल्क, सवारी साधन 
कर, भूलमकर (मािपोत), मनोरञ् जन कर, ववज्ञापन कर र व्र्वसार् कर ल्र्ाउन सत नेछन ् र 
गैरकर अजतरगत सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जररवाना सङ्किन गनय सत नेछन ्। 
राजस्व अधधकार सम्िजधी ववलभज न तििरुको एकि तथा साझा अधधकार सम्िजधी वववरण 
तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

तालिका 9 तिगत राजस्व अधधकार 
सङ्खघ प्रदेश स्थानीर् साझा 

 भजसार 
 अजत:शुल्क 

 मूल्र् अलभवदृ्धध 
कर 

 संस्थागत आर्कर 
 व्र्न्ततगत 
आर्कर 

 पारर लमक कर 
 रािधानी कर 
 लभसा शुल्क 

 पर्यटन दस्तुर 
 सेवा शुल्क दस्तुर 
 दण्ड जररवाना 

 

 

 घरजग्गा 
रन्ज रेशन शुल्क 

 सवारी साधन कर 
 मनोरञ् जन कर 
 ववज्ञापन कर 
 पर्यटन शुल्क 

 कृवर् आर्मा कर 
 सेवा शुल्क दस्तुर 
 दण्ड जररवाना 

 सम्पवत्त कर 
 घर ििाि कर 
 घर जग्गा 
रन्ज रेशन शुल्क 

 सवारी साधन कर 
 सेवा शुल्क दस्तुर 
 पर्यटन शुल्क 

 ववज्ञापन कर 
 व्र्वसार् कर 
 भूलमकर (मािपोत) 
 मनोरञ् जन कर 
 मािपोत सङ्किन 

 दण्ड जररवाना 

 सेवा शुल्क 

 दस्तुर 
 दण्ड जररवाना 
 प्राकृनतक 
स्रोतिाट प्राप् त 
रोर्ल्टी 

 पर्यटन शुल्क 

स्रोत: नेपािको सवंवधान, २०७२ 
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३.१.२ कानुनी ्र्िस्था  
 

स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न, २०७४ को दफा ५४ देखख दफा ६३ सम्म स्थानीर् तिको ववत्तीर् 
अधधकार सम्िजधी व्र्वस्था रिेको छ । र्समा कर अजतगयत प्रथार्क्ष करिरु जस्तै सम्पवत्त कर, 
भूलमकर (मािपोत), घरजग्गा विाि कर, विाि ववटौरी शुल्क, पाककय ङ्ग शुल्क, जडीवुटी, कवाडी र 
जीवजजतु कर, आहद छन ्भने अप्रथार्क्ष कर जस्तै व्र्वसार् कर जस्ता करिरु रिेका छन ्। 
र्सै गरर गैरकर अजतगयत गाउाँ पालिका वा नगरपालिकािाट ववलभज न सेवािरु उपभोग गरे वापतको 
सेवाशुल्क जस्तै ववलभज न पर्यटन व्र्वसार् शुल्क, स्थानीर् तििे ननमायण, सञ् चािन वा 
व्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवायधार उपर्ोग शुल्क, स्थानीर् तिि ेउपिधध गराएको कुनै सेवा 
उपर्ोग गरे वापत सेवा उपर्ोगकतायिरुिाट असूि गररन े सेवा व्र्वस्थापन शुल्क, ववलभज न 
ननर्मन सेवा तथा लसफाररस वापत प्राप् त भएको दस्तुर वापतको रकम, नतसापास दस्तुर र 
गाउाँ पालिका वा नगरपालिकाि ेआफ्नो के्षत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारन्म्भक 
वातावरणीर् परीक्षणिाट तोककएको पररमाणमा स्िेट, ढुङ्गा, धगट्टी, वािुवा एवम ्माटोजजर् वस्तु 
ववक्री र अजर् सम्पवत्त ववक्री सामुदानर्क वनको आर् र जनसिभाधगता वापतको रकम आहद रिेका 
छन ्। 
 

र्सै गरर प्रदेश र स्थानीर् ति दवुैिे साझेदारीमा सकिन गने घरजग्गा रन्ज रेशन दस्तुर रिेको 
छ । जसको दर प्रदेशिे तोत ने र सङ्किन स्थानीर् तििे गने प्रावधान रिेको छ । िािसम्म 
सङ्घीर् तििाट स्थानीर् तिमा घरजग्गाको िगत स्थानाजतरण भई नसकेको र सङ्घीर् सरकार 
मातितको न्जल्िान्स्थत मािपोत कार्ायिर्िे नै घरजग्गा कर प्रदेश कानून वमोन्जम असूि 
उपर गरर थार्सको ६० प्रनतशत सम्िन्जधत गाउाँ पालिका वा नगरपालिका र ४० प्रनतशत सम्िन्जधत 
प्रदेशमा पठाउने गरेको छ ।  

 

र्सरी स्थानीर् गाउाँ पालिकामा देिार्को धचत्रमा देखाए िमोन्जमका स्रोतिाट रकम प्राप् त िुन े
गदयछ । 
 

 

सभपवत्त कर 
भूलमकर (मािपोत) 
िर जग्गा ििाि कर 
्र्िसार् कर 
जडीिुटी, किाडी र जीिजन्त ुकर 
इम्न्जन रहित साना सिारी सािन 
कर 

विाि, ववटौरी शुति, पर्यटन शुल्क, 
पाककिं ग शुल्क, रेककङ्ग, कोर्ोककङ, 
तर्ानोनर्ङ्ग, िजजी जन्म्पङ्ग, 

न्जपप्िार्र र  र्ान्फ्टङ्ग शुल्क सेवा 
शुल्क, दस्तुर (नतसापास, लसफाररस, 
नाता प्रमाखणत,...) ववक्री (ढंुगा, धगट्टी, 
वािुवा र सम्पवत्त), सामुदानर्क वनको 
आर् विाि व्र्ाज िाभासं तथा अजर्
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धचत्र 3 राजस्व अधधकार सम्िजधी कानुनी व्र्वस्था 

 
 

अजतर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन  न, २०७४ िे स्थानीर् तिको ववत्तीर् अधधकारिाई थप स्प ट 
पानय सङ्घीर्, प्रदेश सरकार र स्थानीर् तििे पररचािन गने कर र गैर करका लशर्यकिरु ननधायरण 
गनुयका अिावा संववधानका अनुसुचीमा एकि अधधकारमा दोिोरो अधधकार के्षत्रमा परेका र 
संरु्तत अधधकार के्षत्रका राजस्वका लशर्यकिरुको सजदभयमा प्रदेश र स्थानीर् ति िीच एकि कर 
प्रशासन सम्िजधमा ननम् नानुसारको थप व्र्वस्था समेत गरेको छ । शुरुमा राखखएको व्र्वस्थामा 
२०७५ सािको आधथयक  निे थप पररमाजयन समेत गरेको छ । पररमान्जयत व्र्वस्था देिार् 
िमोन्जम रिेको छ  । 
 

एकि कर प्रशासन सम्िजधी व्र्वस्था (आधथयक  न २०७५ िाट अजतरसरकारी ववत्त व्र्वस्थापन 
 न, २०७४ दफा ५ र ६ मा भएको संसोधन सहित) 
 

तालिका 10 एकि कर प्रशासन अजतगयत उठेको राजस्विाई स्थानीर् र प्रदेश ति िीच 
िााँडफााँड व्र्वस्था 

करका के्षत्रिरु दर तनिायरण गने 
ति 

सङ्खकिन गने 
ति 

राजस्ि िााँडफााँड (प्रततशत) 
प्रदेश स्थानीर् ति 

सवारी साधन 
कर 

प्रदेश प्रदेश ६० ४० 

सांघीय सिकाि

अनजदान (स ानीकिण 

(जनसांख्या ७०, भूूगोि १५, 

HDI ५, LDI १०, सशतु, 

स पजिक, बचशेष

िाजश्व िााँडफााँड (पिुतािोहण, 

बिद्यजत, िन, खानी तथा खबनज 

पदाथ,ु पानी तथा अन्य २५%, 

२५%, ५०%)

 ूल्य अबभूिृबि कि ि अन्त:शजल्क 

(१५%, १५%, ७०%)

प्रदेश सिकाि

अनजदान (स ाबनकिण, सशतु, 

स पूिक, बिशेष) 

एकि कि प्रशासन अन्तगतुको 

िाजश्व िााँडफााँट

सिािी कि ४०%, घिजग्गा िबजष्ट्रशेन 

शजल्क ६०%,  नोिञ्जन कि ६०%, 

बिज्ञापन कि ६०%

स्थानीय सिकाि

कि गैिकि
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रन्ज रेशन शुल्क प्रदेश स्थानीर् ४० ६० 
मनोरञ् जन कर प्रदेश स्थानीर् ४० ६० 
ववज्ञापन कर स्थानीर् स्थानीर् ४० ६० 

स्रोत : अजतरसरकारी ववत्त व्र्वस्थापन  न, २०७४ (आधथयक  न २०७५ द्वारा सशंोधधत) दफा ५ र ६ 
 

एकि कोर्को व्र्वस्थापन देिार् अनुसार िुनेछ : 
 

 र्स्तो एकि कर िााँडफााँट प्रर्ोजनका िाधग सङ्किन गने तििे (प्रदेश र स्थानीर्) 
सङ्कलित रकम ववभाज्र् कोर्मा जम्मा गनुयपने िुजछ । 

 प्रदेश सवारी साधन करिाट उठेको रकम प्रदेश ववभाज्र् कोर्मा जम्मा गने । 
 प्रदेशिे सवारी साधन करिाट उठेको रकम प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगिे ननधायरण 

गरेको आधार र ढााँचा िमोन्जम प्रदेश सरकारिे स्थानीर् तििाई िााँडफााँट गने । 
 प्रदेशिे मालसक रुपमा सम्िन्जधत स्थानीर् सन्ञ् चत कोर्मा जम्मा गनुयपने । 

 

स्थानीर् तिको आन्तरीक आर् 
 

स्थानीर् तिको सरकार अथायत ्गाउाँ पालिका तथा नगरपालिकािाई 
कानूनिे कर, सेवाशुल्क, दस्तुर तथा दण्ड जररवानािाट राजस्व 
प्राप् त गने अधधकार प्रदान गरेको छ । र्ी राजस्वका स्रोतिरु 
सम्िन्जधत व्र्न्ततिे प्रथार्क्ष रुपमा भुततानी गनुयपने ककलसमका 
छन ् । र्सैिे िरेक नागररकिे आफुिे नतरेको करको उपर्ोग 
स्थानीर् सरकारिे कसरी गरेको छ भज ने ववर्र्मा स्वभाववक 

रुपमा चासो र सरोकार रा् ने गदयछ  र स्थानीर् सरकारिे र्सको सिी उपर्ोग गने दानर्थाव 
ननवायि गनुयपदयछ । 
 

राजस्ि पररचािन चि र प्रक्रिर्ा 
 

स्थानीर् तिमा राजस्व पररचािनिाई सुदृढ िनाउन देिार् िमोन्जमको चक्र अनुसारका ववलभज न 
खुड्ककिािरु जस्तै क) नीनत तथा कार्यववधधिरुको ननमायण र संस्थागत व्र्वस्था (र्स अजतगयत 
 न, कानून कार्यववधधिरुको तजुयमा, ननर्माविी ननणयर्िरु ननमायण तथा पुराना काम निाग् न 
ननणयर्िरु खारेजी, करको ढााँचा र दरको ननधायरण तथा सभािाट अनुमोदन र सशतत र प्रभावकारी 
राजस्व शाखाको स्थापना गरर कमायचारीको व्र्वस्था समेत पदयछन)्, ख) करदातािरुको गणना र 
दताय (राजस्वको नतसाङ्कन, करदातािरुको पहिचान तथा िगत तर्ारी, फारामको उपिधधता र 
सो फारममा आम्दानीको स्रोतको अलभिेखीकरण), ग) राजस्वको िारेमा जानकारी, प्रचार प्रसार र 

गाउाँपाबिकाको 

यन्तिीक िाजस्ि

कि िाजस्ि
गैिकि 

िाजस्ि
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करको अनुमान (करर्ोग्र् स्रोत ननधायरण र सावयजननक छिफि तथा चेतनामूिक गो ठीिरुको 
आर्ोजना), घ) कर सङ्किन तथा करदातािरुसाँग सम्िजध ननमायण (नतरेको करको बिि िनाई 
ववतरण गने र करचुतता ववधध प्रणािीको प्रचार प्रसार, आम सञ् चारको माध्र्मिाट प्रचार प्रसार 
र छिफि कार्यक्रमको आर्ोजान), ङ) कार्ायजवर्न तथा अनुगमन, आजतररक ननर्जत्रण (बिि र 
रलसद काटेको तथा कर सङ्किन भएको सुननन्श् चत गने, समर्मा आधथयक प्रशासन शाखामा कर 
रकम दाखखिा तथा आम्दानी िााँधधएको सुननश् चतता र आजतररक िेखापरीक्षण, समर्मा कर 
ननतने करदातािाई दण्ड जररवाना भए नभएको अनुगमन र कानूनी कारवािी, अन्जतम 
िेखापरीक्षन आहद) र च) अलभिेखीकरण तथा प्रनतवेदन र उत्तरदानर्थाव विन (गाउाँपालिकाको 
सेवा र राजस्वको आवद्धता, राजस्व सङ्किन तथा र्सको उपर्ोगको सावयजननकीकरण, करको 
ककलसम र स्थानको आधारमा राजस्वको प्रनतवेदन र ननर्लमत रुपमा प्रकाशन गने आहद) आहद 
पदयछन ्। र्ो चक्रका प्रथारे्क खुड्ककिामा गाउाँ पालिकाको राजस्व प्रशासन र अजर् प्रशासकीर् 
व्र्वस्था, प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत तथा अध्र्क्ष र समग्र कार्यपालिकाको सिर्ोग, समजवर्, 
सिजीकरण र ननगरानी आवश्र्क पछय । 
 

 

 

 

 

 

नीबत तथा कायुि हरुको 

बन ाणु ि सांस्थागत ्यतिस्था

किदाताहरुको गणना ि दताु

िाजस्िको िािे ा जानकािी, 

प्रचाि ि किको अनजग न

कि सङ्किन तथा 

किदातासाँगको सभिन्ि बन ाणु

यन्तरिक बनयन्त्रण, अनजग न 

तथा कायानु्ियन

अबभूिखेीकिण तथा 

उत्तिदाबयत्ि िहन ि प्रबतिेदन

राजस्ि प्रशासन चि र प्रक्रिर्ा 

राजश्वको नतसाङ्कन करदातािरुको 
पहिचान तथा िगत तर्ारी 
करदातािाई उपिधध गराइएको 

करर्ोग्र् स्रोत ननधायरण 

सावयजननक छिफि तथा चेतनामूिक गो ठीिरुको 
ववि, रलसद काटेको तथा सङ्किन गरेको सुननन्श् चत गनय 
समर्मा आधथयक प्रशासन शाखामा दाखखिा, आजतररक सेवा 
पररक्षण 

समर्मा कर ननतनेिाई कावायिी तथा दण्ड जररवानाको 

गाउाँ पालिकािे प्रदान गने सिैिाई राजस्वसाँग 
जोड्ने 
राजस्वको सङ्किन तथा उपर्ोगको 

 न, कानून, कार्यववधधको तजुयमा 
ननर्माविी र ननणयर्िरु ननमायण तथा 
खारेजी 

नतरेको करको ववि िनाउने तथा ववतरण 

कर चुतता ववधध तथा प्रणािीको प्रचार प्रसारवदृ्ध आम 
सञ् चारको माध्र्मिाट प्रचार र छिफि कार्यक्रमको 
आर्ोजना 

धचत्र 4: राजस्व प्रशासन चक्र प्रकक्रर्ा 
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गाउाँ पालिकाको आन्तररक राजस्िका स्रोतिरु 
 

क) सभपवत्त कर सभिन्िी ्र्िस्था : गाउाँ पालिकाको आफ्नो के्षत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा 
सम्पवत्त कर िगाउन सककने छ । र्स िमोन्जम सम्पवत्त कर िगाउाँ दा घर र सो घरिे चचकेो 
जग्गा सम्पवत्त कर िगाएर िााँकी जग्गा नभएका अजर् जग्गामा भूलमकर (मािपोत) िगाउनु 
पने छ । स्पन् टकरण घरि ेचचकेो जग्गा भजनािे घरिे ओगटेको के्षत्रफि िरािरको जग्गा र 
अधधकतम सो िरािरको थप जग्गा सम्झनु पदयछ । र्सरी सम्पवत्त कर िगाउाँ दा देिार्िमोन्जमका 
ववर्र्िाई आधार लिनुपने व्र्वस्था रिेको छ । 

 

१. घर र जग्गाको आकार प्रकार र िनौट 

२. घर र जग्गाको प्रचलित िजार मूल्र् तथा घरको िकमा ह्रास मूल्र्  
३. घर र जग्गाको व्र्ापाररक वा आवासीर् उपर्ोगको अवस्था 

 

ख) भूलमकर (मािपोत) सभिन्िी ्र्िस्था : गाउाँ पालिका तथा नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्रको 
जग्गामा थार्स्तो जग्गाको उपर्ोगको आधारमा भूलमकर (मािपोत) िगाउने छ । आधथयक  न, 
२०७५ िे घर र थार्सिे चचकेो ननन्श् चत जग्गामा सम्पवत्त कर िगाएपनछ सोभजदा िढी जग्गामा 
भूलमकर (मािपोत) िगाउनुपने व्र्वस्था छ । तर सम्पवत्त कर िगाएको अवस्थामा भूलमकर 
(मािपोत) िगाइने छैन । 
 

ग) ्र्िसार् कर: गाउाँ पालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र व्र्ापार, व्र्वसार् वा सेवामा पूाँजीगत िगानी 
र आधथयक कारोिारको आधारमा व्र्वसार् कर िगाउन सत ने छ ।  
 

घ) घर जग्गा ििाि कर: गाउाँ पालिकाको के्षत्रलभत्र कुनै व्र्न्तत, वा संस्थािे भवन, घर, पसि, 
ग्र्ारेज, गोदाम, टिरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा, पोखरी पुरै वा आंलशक तवरिे ििािमा हदएको 
गाउाँ पालिकािे थार्स्तो िजाि रकममा ििाि कर िगाउन सत ने छ । 

 

ङ) सिारी कर: गाउाँ पालिकािे लसलमत सवारी साधन (अटोररतसा तथा इ-ररतसा, ठेिा गाडा, टााँगा 
र ररतसािरुको मात्र दताय, नवीकरण तथा वावर्यक सवारी कर सङ्किन गनय सत न ेअधधकार 
पाएको छ । तर र्स गाउाँ पालिकाि ेचािु आ.व.मा सवारी कर ननधायरण गररएकोि ेढुवानी र 
र्ातार्ात एवम ्अजर् सवारी साधनिरुको कर सङ्किन गररने छ ।  

 

च) विज्ञापन कर: गाउाँ पालिकािे आफ्नो के्षत्रका सडक, चोक, सावयजननक स्थिमा ववज्ञापन, 
प्रचारप्रसार आहदका िाधग रा् न हदने साइन वोडय, ग्िो वोडय, स्टि, आहदमा ववज्ञापन कर िगाउन 
सत ने व्र्वस्था छ । 
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छ) गैर करिरु: स्थानीर् सरकार सञ् चािन  नमा गाउाँ पालिकािे पर्यटन शुल्क अजतगयत आफ्नो 
के्षत्रलभत्र सञ् चािनमा रिेका केविकार, रेककङ्ग, कार्ाककङ्ग, िञ् जी जम्प, न्जपफ्िार्र,  र्ान्फ् टङ्ग, 
प्र्ाराग्िाइडडङ्ग िगार्तका स्थानीर् पर्यटन, मनोरञ् जन तथा सािलसक खेिकुद सम्िजधी सेवा 
वा व्र्वसार्मा सेवा शुल्क िगाउने व्र्वस्था रिेको छ । र्सैगरी गाउाँ पालिकािाट ववलभज न 
लसफाररसिरु, इजाजत पत्र तथा नववकरण जस्तै एफएम रेडडर्ो सञ् चािन, ‘घ’ वगयको ननमायण 
इजाजत पत्र, ननजी ववद्र्ािर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, सिकारी, प्राववधधक 
लशक्षा तथा तालिम, ट् रु्शन तथा कोधचङ सेजटर, और्धी पसि, प्िहटङ जस्ता व्र्वसानर्क 
संस्थािरुको दताय, नववकरण आहदमा ववलभज न दस्तुर सङ्किन गने व्र्वस्था रिेको छ । 

 

ज) प्राकृततक स्रोतको रोर्ल्टी िााँडफााँट सभिन्िी ्र्िस्था 
 

अजतरसरकारी ववत्त व्र्वस्था  न, २०७४ अनुसार प्राकृनतक स्रोतको रोर्ल्टी िााँडफााँट अजतरगत 
पवयतारोिण, ववद्रु्त, वन, खानी तथा खननज, पानी तथा अजर् प्राकृनतक स्रोतिाट प्राप् त रोर्ल्टी 
िााँडफााँट सम्िजधमा ननम् न तालिकामा व्र्वस्था गरेको छ । 
 

तालिका 11 प्राकृनतक स्रोतको रोर्ल्टी िााँडफााँट (प्रनतशतमा) 
स्रोतिरु सङ्खघ प्रदेश स्थानीर् ति 

पवयतारोिण ५० २५ २५ 

ववद्रु्त ५० २५ २५ 

वन ५० २५ २५ 

खानी तथा खननज ५० २५ २५ 

पानी तथा अजर् स्रोत ५० २५ २५ 

स्रोत : अजतरसरकारी ववत्त व्र्वस्था  न, २०७४ (अनुसुची ४) 
 

रान् रर् प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगि ेस्थानीर् तििे प्राप् त गने २५ प्रनतशतको हिस्साको 
िाधग प्रथारे्क स्थानीर् तिको प्राकृनतक स्रोतको अवन्स्थनत तथा प्राकृनतक स्रोतमा आधाररत 
पररर्ोजना वा उपर्ोगिाट प्रभाववत के्षत्र र जनसङ््र्ाको पहिचान गरर स्थानीर् तििाई रकम 
िााँडफााँट गनय लसफाररस गरेको छ ।  

 

झ) कर राजस्ि िााँडफााँट सभिन्िी ्र्िस्था 
 

अजतर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन  न, २०७४ अनुसार मूल्र् अलभवदृ्धध कर र आजतररक 
उथापादनिाट उठेको अजत शुल्क रकममध्रे्िाट उठेको रकमिाई सङ्घीर् ववभाज्र् कोर्मा राखी 
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सोिाट रकममध्रे् सङ्घीर् सरकारिे ७० प्रनतशत, प्रदेशिे १५ प्रनतशत र स्थानीर् सरकारिे १५ 
प्रनतशत िााँडफााँट गने व्र्वस्था रिेको छ ।  

 

तालिका 12 कर राजस्वको िााँडफााँट सम्िजधी व्र्वस्था 

स्रोतिरु सङ्खघ प्रदेश स्थानीर् ति 

मूल्र् अलभवदृ्धध कर 
(भ्र्ाट) 

७० १५ १५ 

अजतशुल्क ७० १५ १५ 

स्रोत : अजतरसरकारी ववत्त व्र्वस्थापन  न, २०७४ पररच्छेद ३ (६) 
 

रान् रर् प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोग  न, २०७४ अनुसार ववलभज न तिका सरकारिरुका 
िीचमा अनुदान लसफाररस गदाय लिइने आधारिरु, राजस्वको िााँडफााँट गदाय लिइने आधारिरु र 
प्राकृनतक स्रोतको पररचािन गदाय लिइने आधार र मापदण्डिरु तर्ार गरर कार्ायजवर्नका िाधग 
सिन्जकरण गनुयपने व्र्वस्था रिेको छ । प्राकृनतक स्रोतको िााँडफााँट सम्िजधी ववर्र्मा सङ्घ र 
प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीर् ति तथा स्थानीर् तििरु िीच उठ्न सत ने सम्भाववत 
वववादको ववर्र्मा अध्र्र्न अनुसजधान गरर थार्सको ननवारण गनय समजवर्ाथामक रुपमा काम 
गनय रान् रर् प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगिे सम्िन्जधत तििरुिाई सुझाव हदने संवैधाननक 
व्र्वस्था गरेको छ । रान् रर् प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगिे प्राकृनतक स्रोतको िााँडफााँट गदाय 
सो साँग सम्िन्जधत वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन सम्िजधमा अध्र्र्न र अनुसजधान गरर 
नेपाि सरकारिाई लसफाररस समेत गनुयपन ेकानुनी व्र्वस्था रिेको छ । 
 

िाि रान् रर् प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगिे जनसङ््र्ा (कूि जनसङ््र्ा र आध त 
जनसङ््र्ा), के्षत्रफि, मानव ववकास सूचकाङ्क, जरू्न ववकास सूचकाङ्कको आधारमा प्रदेश तथा 
स्थानीर् तििरुिाई राजस्व िााँडफााँट गने गरर लसफाररस गरेको छ । 
तालिका 13 राजस्व िााँडफााँटका िाधग भएको लसफाररसको आधारिरु (प्रनतशतमा) 

लस.नं. आिारिरु प्रदेश स्थानीर् ति 

१ जनसङ््र्ा (कूि जनसङ््र्ा अनुपात ८०, आध त 
जनसङ््र्ा अनुपात २०) 

७० ७० 

२ के्षत्रफि १५ १५ 

३ मानव बिकास सूचकाङ्क ५ ५ 

४ जरू्न ववकास सूचकाङ्क १० १० 



हिलििाङ गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

पाथवे ईन्जजननर्ररङ कजसल्टेजसी                            पेज | 32  

 

पूवायधार सूचकाङ्क (७० प्रनतशत खचयको आवश्र्कता 
सूचकाङ्क २० प्रनतशत र सामान्जक तथा आधथयक 
असमानता सूचकाङ्क १० प्रनतशत) 

जभमा १०० १०० 

नोट: र्स सूत्रिाट आएको रकममा ठूिो फरक देखखने र अजतरसरकारी ववत्त व्र्वस्थापन  नको दफा २१ 
िे प्रदेश तथा स्थानीर् तििे आफ्नो प्रशासननक खचय आजतरीक राजस्व तथा राजस्व िााँडफााँटिाट 
पु र्ाउनु पने िुनािे ववत्त आर्ोगिे प्रथारे्क स्थानीर् तििाई जरू्नतम रकम र थार्समा सुत्र अनुसार रकम 
िााँडफााँट गने गरेको छ ।  
 

 

३.२ आन्तररक आर् पररचािनको ितयमान अिस्था 
 

गाउाँ पालिकािाई प्राप् त कानुनी अधधकारको आधारमा सम्भाव्र् आर् लशर्यकिरुको पररचािन 
अवस्थाको ववश् िेर्ण गररएको छ । र्सिे हिलििाङ गाउाँ पालिकामा सम्भावना भएका आर् 
लशर्यकिरुको सम्भाव्र्ता, सङ्किनको अवस्था तथा दरको ननधायरणको अवस्थािाई देखाउाँछ । 
 

तालिका 14: गााँउपालिकाको आजतररक आर् पररचािनको वतयमान अवस्था 
ि.स. आर्का लशषयकिरु संभािना दर संकिन 

क करतफय     

१ सम्पनत कर √   

२ भूलमकर (मािपोत) √ √ √ 

३ सवारी कर (टााँगा, ररतसा, अटोररतसा, ईररतसा) 
ननत कै 
जरू्न 

√  

४ घरजग्गा विाि कर जरू्न √ √ 

५ व्र्वसार् कर √ √ √ 

६ जडडिुटी, कवाडी र जीवजजतु कर जरू्न √  

७ ववज्ञापन कर जरू्न √  

८ मनोरजजन कर जरू्न √  

     

ख गैरकतयफ    

१ स्िेट, ढंुगा, धगट्टी, वािुवा एवं माटोजजर् वस्तुको 
ववक्री √ 

√  

२ विाि ववटौरी शुल्ि √ √ √ 

३ सरकारी सम्पनतको विाििाट प्राप् त आर् √ √ √ 

४ पर्यटन शुल्क √ √  
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ि.स. आर्का लशषयकिरु संभािना दर संकिन 

५ अजर् ववक्रीिाट प्राप् त रकम रकम (राजपत्र, पुस्तक, 
नतशा आहद) √ 

√  

६ सरकारी सम्पनतको ववक्रीिाट प्राप् त आर् √ √ √ 

७ 
अजर् सेवा शुल्क तथा ववक्री (पाकय , वनभोज स्थि, 
भू-टावर) √ 

√  

८ ढंुगा धगट्टी वािुवा दित्तर िित्तर शुल्क √ √ √ 

९ जर्ानर्क दस्तुर (जर्ानर्क सलमनतको समेत) √ √ √ 

१० 
अजर् प्रशासननक शुल्क (िोिपत्र फाराम ववक्री 
समेत) √ 

√ √ 

११ पाककय ङ शुल्क √ √  

१२ लसफाररस दस्तुर √ √ √ 

१३ व्र्न्ततगत घटना दताय वविम्व दस्तुर √ √ √ 

१४ नाता प्रमाखण दस्तुर √ √ √ 

१५ सेवा शुल्क दस्तुर √ √ √ 

१६ व्र्वसार् रन्जरेशन दस्तुर √ √ √ 

१७ अजर् राजश् व (माधथका अजर् लशर्यकमा नपरेका) √ √ √ 

१८ 
रेककङ्ग, कोर्ोककङ, तर्ानोइङ, िञ्जी जन्म्पङ्ग, 

न्जपफ्िार्र र  र्ाफ्टीङ्ग शुल्का √ 
√  

 

गाउाँ पालिकामा उल्िेखखत मध्रे् करका शीर्यकतफय  मािपोत र सम्पवत्त कर दिुै संकिन भएको 
देखखजछ । घरजग्गा विाि करतफय  जरू्न असुिी देखखएको छ । जडीिुटी, कवाडी र जीवजजतु 
कर तथा मनोरजजन कर सम्भावना जरू्न रिेको छ । सवारी करको दर ननधायरण गररएको 
भएपनन संकिन भएको देखखदैन । धर्वसार् कर लिइएको छ तर अझै प्रभावकारी िनाउनु पन े
छ।  
 

थार्सैगरर गैरकर तफय  लसफाररस दस्तुर, जर्ानर्क दस्तुर, प्रशासननक शुल्क, नाता प्रमाखणत दस्तुर 
र व्र्वसार् रन्ज रेशनमा शुल्क िगाउन ेगररएको छ । विाि ववटौरी तफय  केहि संभावना रिेको 
छ । नश्सा पास शुरु भएकोि ेर्सिाट गााँउपालिकािाई आर् िुन ेसंभावना रिेको छ । थार्सैगरी 
घरजग्गा अलभिेखखकरण भनेर शुल्क उठाउने संभावना रिेको छ । सरकारी सम्पवत्त (जेसीिी, 
प्रोजेतटर) को ििाििाट ननत कै जरू्न आर् भएको देखखजछ । समग्रमा जम्मा २६ वटा शीर्यकिरू 
मध्रे् िाि १६ वटा शीर्यकिरुिाट मात्र कर संकिन भइरिेको छ तथावप राजस्व प्रशासन सुधार 
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गरी अजर् शीर्यकिरूिाट आर् संकिन गने सम्भावना देखखजछ । अजर् शीर्यकका िकमा पनन 
सम्भावना छ तर असुिी शुरु भएको छैन । 
 

३.३ आन्तररक आर् संकिनको प्रमुख के्षत्र र संभािना विश् िषेण 
 

हिलििाङ गाउाँ पालिकािे गाउाँसभािाट आ.व. २०७८⁄७९ का िाधग ववलभज न लशर्यकिरुका िाधग कर 
दर रेट ननधायरण तथा स्वीकृत गरर लमनत २०७८-०३-३१ गते स्थानीर् राजपत्र प्रकाशन गररसकेको 
छ । गाउाँ पालिकाको आजतररक आर् सङ्किनको प्रमुख के्षत्र र सम्भावना ववश् िेर्ण छुट्टाछुट्टै 
ननम् न उपलशर्यकिरुमा गररएको छ ।  
 

३.३.१ स्थानीर् कर राजश् ि 
 

क) सभपतत कर  

 

िािको अिस्था 
 

गााँउपालिकाको आधथयक  न २०७८ को दफा २ मा “गााँउपालिकाको के्षत्रलभत्र अनुसूची (१) िमोन्जम 
सम्पवत्त कर िागू गरी कार्ायजवर्न गररन ेव्र्िोरा उल्िेख गररएको छ । उतत आधथयक  नको 
अनुसूची (१) मा घरजग्गाको मुल्र् अनुसार करको दर ननधायरण गनय सम्भाधर्ता अध्र्र्न गरर 
आधार तर्ार गने भननएको छ। 
 

संभािना 
 

गााँउपालिकाको वस्तुन्स्थनत वववरण २०७७ अनुसार र्स गााँउपालिकामा ४३२३ घरधुरी रिेका छन।् 
ववद्र्मान कानुनी व्र्वस्थािे घर र घरिे चचकेो जग्गा र अधधकतम सो जग्गा िरािरको थप 
जग्गामा मात्र सम्पवत्त कर िाग् ने व्र्वस्था रिेको छ। गााँउपालिकामा सम्पनत कर िगाउने कुनै 
व्र्वस्था निुदा र्सिाट गाउाँ पालिकािे आम्दानी गारेको छैन। तर र्दी सम्पुणय घरको िधगयकरण 
गरेर कर लिनसककनेछ। गाउाँ पालिकामा आर.लस.लस. फे्रम स्रतचर भएको कररि ५६ घरधुरी, ईटा 
वा ढंुगामा माटोको  जोडाई भएको घर ३९१८, काठको खम्िा र िार भर्को घर ३४९, छन । र्सप्रकार 
र्ी चार प्रकारका घरिरुिाई गााँउपालिकाको आधथयक  नमा उल्िेखखत दरमा सामाजर् िेरफेर गदाय 
क्रमशः िावर्यक प्रनतघर आर.लस.लस. फे्रम स्रतचरको िाधग रु. २५००, ईटा वा ढंुगामा माटोको  जोडाई 
भएको घर जोडाई भएको घरको रु. १५००, काठको खम्िा र िार भएको घर २०० का दरिे सम्पनत 
कर ननधायरण गने प्रस्ताव गररएको छ । जस अनुसार आउने सम्पनत करको गणना ननम् नानुसार 
रिेको छः 
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तालिका 15: संभाव्र् सम्पनत करदाता तथा सम्पनत कर 

घरको िनािट करदाता संख्र्ा करको औसत 
दर 

संभा्र् कुि आर् 
(रु) 

आर.लस.लस. फे्रम स्रतचर 
भएको 

७३ २५०० १८२५०० 

ईटा वा ढंुगामा माटोको  
जोडाई भएको ४२११ १५०० ६३१६५०० 

काठको खम्िा र िार भएको ५९ ३०० १७७०० 

जभमा ४३४३   ६५१६७०० 
 

सुिारका पक्षिरु 

 

सम्पवत्त कर कार्ायजवर्नका िाधग गााँउपालिकािे गनुयपने ववर्र्िरु ननम् नअनुसार रिेको 
देखखजछः 
 

 आधथयक  नमा उल्िेखखत करको दर ननधायरन गने । 
 सम्पवत्त कर सम्िजधी जनप्रनतननधध तथा कमयचारीिरुका िाधग सचतेना तालिम 

संचािन गने । 
 एकककृत सम्पवत्त कर सम्िजधी गााँपालिकावासीिरुिाई ववलभज न माध्र्मिरुिाट सूधचत 

गने । 
 आवश्र्क उपकरण तथा पूवायधार तर्ार गरी गााँउपालिका कार्ायिर् तथा सिै वडामा 

कम्प्रु्टरमा आधाररत बिलिङ प्रणािी िागू गने । 
 ववद्रु्तीर् भूततानी प्रणािी क्रमश िागू गने (ईसेवा, खन्ल्त आहद) 
 व्र्वसार्को करको िगत संकिन गरी व्र्वसार् करको अलभिेखिाई सम्पवत्त करको 

अलभिेखसंग आवद्ध गने । 
 

ख) मािपोत िा भूलम कर 
 

िािको अिस्था 

 

गाउाँ पालिकाको आ. व. २०७७/७८ को आधथयक  नको अनुसूची २ मा हदए वमोन्जम मािपोत वा 
भूलमकरको दर ननधायरण गररएको छ । र्समा जग्गाको स्वालमथाव र प्रकारको आधारमा ४ वटा 
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तर्ाटेगोरीमा वधगयकरण गरी सोिी वमोन्जम भूलम करको दर तोककएको छ । परम्परागत ववधध 
अनुसार अधिि, दोर्म, सीम र चािार गरी चार समुिमा वगीकरण गने गररएकोमा र्समा 
उथापादनको हिसाििे खेत र पाखो भनन दईु आधारमा छुट्र्ाइएको छ तर सडकको पिुाँचको 
हिसाििे िधगयकरण भने गररएको छैन । जस अनुसार ननम्न अनुसार ननधायरन गररएको पाईजछ। 
 

तालिका 16: मािपोतको दरः 
क्र स रोपनी खेत िारी 
१   अधिि दोर्म लसम चािार अधिि दोर्म लसम चािार 
२ ० देखख १० सम्म १० ९ ८ ७ ७ ६ ५ ४ 
३ १० देखख २० सम्म १० ९.५ ८.५ ७.५ ७.५ ७ ५.५ ४.५ 

४ २० देखख ४० सम्म ११ १० ८.५ ८ ८ ७ ६ ५ 
५ ४० देखख ६० सम्म १३ १२ ११ १० ९ ८ ७ ६ 
६ ६० भजदा माथी १४ १३ १२ १० ११ ९ ८ ७ 

 

िजार के्षत्रिरु िेवाखोिा, सल्िेरी, टारी, डोप्कीि,े चतुरे, जोरपोखरी, गोपेटर, भािुचोक, िामा 
चोक, नेपाि चोक, लसिंपुर, कािेिी, अमरपुर डाडाको मािपोत मुल्र्ाङ्कनको ०.१% िे िुन 
आउने रकम िुनेछ । पााँच िर्य वा सो भजदा िहढ समर् सम्मको मािपोत निुझाउनेिरुको िागी 
२०७७ कावत्तक मसाजत लभत्र मािपोत िुझाउन आएमा जरीवाना रकमको ५० प्रनतशत छुट गररने 
छ। 
 

संभा्र्ता 
 

गााँउपालिकाको वस्तुन्स्थनत वववरण २०७७ अनुसार गाउपालिकाको कुि के्षत्रफिको (१५०.७ वगय 
ककलम) ७५% भूभाग खेनतर्ोग्र् छ । र्स हिसाििे गााँउपालिकामा कररि ११३०० िेतटर (कररि 
२२२००० रोपनी) खेनतर्ोग्र् कृवर् जलमन रिेको अनुमान छ । गााँउपालिकािे तोकेको मािपोत 
दर अनुसार जग्गाको कृवर् भूलमको ववभाजन गदाय तालिका ४ िमोन्जमको रकम असुि िुनसत ने 
देखखजछ । कुि कृवर्र्ोग्र् भूलम मध्रे् कररि २५% सडकसंग जोडडएको जोडडएको अनुमान गनय 
सककजछ । र्सप्रकार जमीनको पिुाँचका आधारमा मािपोतको हिसाव गदाय कररि रु. ५,५०,००० 
थप प्राप् त िुनसत ने देखखजछ । र्सरी गााँउपालिकाि ेभूलमकर िाट कररि ४०००००० रकम संकिन 
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गनयसत ने संभावना रिेको छ । उल्िेखखत रकम घर र घरिे चचकेो जग्गामा िाग् ने सम्पवत्त कर 
िािेक नै प्राप्त िुनेगरी हिसाव गररएको छ ।  
 

तालिका 17: मािपोतको संभावित प्रके्षपण 

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

अधिि ३२००० १० ३२०००० 

दोर्म ४०००० ९ ३६०००० 

चािर ७०००० ८ ५६०००० 

लसम ८०००० ७ ५६०००० 

कुि २२२०००   १८००००० 
 

सुिारका पक्षिरु 

 

र्स सम्िजधमा सुधारका पक्षिरु देिार् अनुसार छनः 
 खेनतर्ोग्र् जमीनको र्ककन त्र्ाङ्क संकिन गने । 
 मापिोतको दरमा सामाजर् फेरििद गने । 
 साववकको वगीकरणका आधारमा िढी मुल्र् पने जग्गाको र्थाथय िगत तर्ार पाने । 
 आवश्र्क पूवायधार तर्ार गरी सिै वडा कार्ायिर्मा कम्प्रु्टरमा आधाररत ववलिङ प्रणािी 

िागू गने । 
 

ग) ििाि कर (घरजग्गा ििाि कर) 
 

िािको अिस्था 
 

गााँउपालिकाको आधथयक  निे गााँउपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्र्न्तत वा संस्थािे घर, भवन, पसि, 
ग्र्ारेज, गोदाम, छप्पर, सेड, जग्गा, पोखरी, पाकय , ििभाडा िगार्तका संरचना आंलशक तवरिे वा 
अजर् कुनै आम्दानी िुने गरी विािमा हदईएकोमा अनुसूची (३) वमोन्जम िढीमा विाि अंकको 
१०% विाि कर िाग् ने व्र्वस्था गररएको छ । िािसम्म संस्थागत रुपमा विािमा हदईएका 
घरिरुिाट मात्र र्ो कर संकिन गररएको भज ने जानकारी गााँउपालिकासंगको छिफिमा प्राप् त 
भएको धथर्ो । 
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संभािना 
 

र्स गाउाँ पालिकाको मु्र् िजार के्षत्रमा केिी घर तथा जग्गािरु ििािमा गएको देखखजछ तर 
गााँउपालिका लभत्र व्र्वसानर्क प्रर्ोजनको िाधग ठूिा भवनिरु भने छैनन । आवसीर् प्रर्ोजनको 
िाधग िनेका घरिरुमा नै व्र्ापाररक गनतववधधिरु भएको देखखजछ । गााँउपालिकामा कररि ३०० 
जनत व्र्र्वसार्िरु दताय भएकोमा ३५% िे मालसक भाडामा घर सटर लिएर ववलभज न व्र्ापार र 
व्र्वसार्िरु गरररिेको देखखजछ । तरिाि सम्म ििाि कर उठेको देखखदैन । र्सरी कररि १५० 
ििाि कर िाट उतत आम्दानीमा १०% विाि कर िगाउाँ दा कररि रु. २,७५,००० जनत विाि कर 
असुि िुनसत ने देखखजछ ।  
 
 

सुिारका पक्षिरू 

 

 विािमा भएका घरजग्गाको िगत संकिन गरी व्र्वसार् दतायको माध्र्मिाट 
अद्र्ावधधक गने र सम्पवत्त करसंग आवद्ध गने । 

 घर तथा जग्गा धनन र विािवािािरू बिचको विाि सम्झौता अननवार्य गने । 
 घरजग्गा विाि रकम मूल्र्ांकन गनय संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रनत 

वगयकफटका दरिे विाि मूल्र् ननधायरण गने र सो वमोन्जम विाि रकम ननधायरण गरी 
कर संकिन गने । 

 घरजग्गा विाि कर संकिन कार्यववधध तजुयमा गने । 
 

घ) ्र्िसार् कर 
 

िािको अिस्था 
 

गााँउपालिकािे आधथयक  न २०७८ माफय त ् गााँउपालिका के्षत्रलभत्र व्र्ापार व्र्वसार् वा सेवामा 
पूंन्जगत िगानी र आधथयक कारोवारका आधारमा आधथयक  नको अनुसूधच (४) वमोन्जम कर 
िगाउने व्र्वस्था गरेको छ । आधथयक  नमा १६ वटा तर्ाटागोरी िनाई ववलभज न १०० प्रकारका 
उद्र्ोगिरुमा व्र्वसार् करको दर ननधायरण गरेको छ । सिैभजदा िढी नेपाि सरकारको पूणय 
स्वालमत्तमा रिेको िािेक आधथयक कारोवार गने वाखणज्र् वैंकिरुिाई रु. २०००० देखख अस्थाई 
िाटिजार र घुम्ती पसििरुिाई रु. ५० सम्म व्र्वसार् कर तोककएको छ । गााँउपालिकािे आधथयक 
िर्य २०७६/७७ मा व्र्वसार् कर वापत रु २,२५,००० असुि गरेको देखखजछ । 
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संभािना 
 

गााँउपालिकाका जनप्रनतननधधिरु र कमयचारीिरुसंगको छिफि अनुसार हिलििाङ गााँउपालिकामा 
ठूिा स्तरका उद्र्ोगिरु नभएतापनन स-साना स्तरका कररि ३०० जनत (धचर्ा खाजा घर, 
रेटुरेजट, खाद्र् पसि, कस्मेहटक पसि, ननमायण सामाग्री पसि, और्धी पसि, ित्ता कपडा पसि, 
जुत्ता चप्पि पसि आहद) व्र्वसानर्क इकाईिरु रिेका छन ्। थार्स िािेक केिी िघु तथा घरेिु 
स्तरमा कुटानी वपसानी लमि समेत रिेका छन । आधथयक सवेक्षण २०१८ का अनुसार गााँपालिकामा 
५२२ वटा ववलभज न प्रकारका व्र्वसार्िरु दताय भै संचािनमा रिेको देखखजछ । जसमा थोक तथा 
खुरा व्र्ापारको सं्र्ा नै २०६ छ भने िाि र्ो सं्र्ा ननत कै िढेको देखखजछ । गााँउपालिकासंग 
भएको छिफि र आधथक सवेक्षणको उपिधध उपिधध व्र्वसार्को सं्र्ािाई िेखाजोखा गरी 
गाउाँ पालिकाको आधथयक  न अनुसारको दररेट िेदाय व्र्वसार्ीको कर नतने साम्र्य अनुसार 
व्र्वसार् करको संभावना अनुसार आाँकिन गररएको छः 
 

तालिका 18: व्र्वसार् करको अनुमाननत प्रके्षपण 

ि.
स. करदाता  सखं्र्ा 

औसत करको 
दर (रु.) 

सभंावित आर् 
(रु.) 

१ िघ ुतथा घरेि ुउद्र्ोगिरु ५ १५०० ७५०० 

२ स-साना िोटि रे टुरेजट तथा खाजा घर ८० १५०० १२०००० 

३ कृवर्, वन तथा मथास्र्सगं सम्िन्जधत व्र्वसार् ६० १५०० ९०००० 

४ ममयत सभंार सेवा (मोटरसाईकि, टीलभ, 
रेडडर्ो, मोवाईि) १५ १५०० २२५०० 

५ ससं्थागत (ननजी स्कुि, सिकारी) ८८ २५०० २२०००० 

६ नीन्ज न्तिननक तथा फामेसी १५ २५०० ३७५०० 

७ साना तथा खुरा व्र्ापार ३६५ १५०० ५४७५०० 

जम्मा ६२८   १०४५००० 

 

सुिारका पक्षिरू 

 

गााँउपालिकाको व्र्वसार् कर संकिनमा सुधार ल्र्ाउन ननम् न कार्यिरू गनय प्रस्ताव गररएको 
छः 
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 गााँउपालिकामा संचालित व्र्वसार्िरूको करको दर पुनराविोकन गरी आधथयक  नमा 
उल्िेख गने।  

 सिै व्र्वसार्ीिाई व्र्वसार् दतायको आह्वान गने तथा धर्वसार् दतायका िाधग घुम्ती 
लशववरिाई िरेक वर्य ननरजतरता हदने । 

 एकै प्रकारको व्र्वसार्िाई व्र्वसार्मा भएको िगानी तथा कारोवारको आधारमा ठूिा, 
मझौिा र साना (क, ख, ग) वगयमा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन गने । 

 धर्वसार्ीिरुमा कर नतनय प्रोथासाहित गने खािका कार्यक्रमिरु संचािन गने । 
 कर लशक्षा कार्यक्रम संचािन गने । 
 िढी कर नतने व्र्वसार्ीिरुिाई पुरस्कृत गरी प्रोथासािन गने । 
 कर भुततानी प्रणािीिाई िैंक मातयफ र अनिाईन गने । 

 

ङ) जडडिुटी, किाडी र जीिजन्तु कर 
 

िािको अिस्था 
 

गाउाँ पालिकाको आधथयक  न २०७८ को अनुसूची ५ मा जडडिहुट ननकासी, पशुजजर् पदाथय ननकासी, 
वन पैदावार र कृवर्जजर् पदाथय ननकासी कर िाग् ने व्र्वस्था गररएको छ । तर र्ी शीर्यकिरुमा 
गाउाँ पालिकािे िािसम्म कुनै कर संकिन गनय सकेको छैन । सवै प्रकारका जडडिुहटिरुको प्रनत 
केजी ५ रु मा ननकासी कर िाग् ने व्र्वस्था आधथयक  न २०७८ को अनुसूची ५ मा रिेको छ । 
वन पैदावारको बिकक्रमा १०% कर तोककएको छ । प्रचलित कानुनिे ननर्ेधधत गरे वािेकका काठ 
तथा अलम्रसो प्रनत गाडड रु. १००० सम्म ननकासी कर तोककएको छ । सवै प्रकारका किाडीमा 
प्रनत केजी १ रु मा ननकासी कर िाग् ने व्र्वस्था आधथयक  न २०७८ को अनुसूची ५ मा रिेको 
छ । 
संभािना 
 

हिलििाङ गाउाँ पालिकाको प्रमुख िजार केजरिरुमा तथा िड्दो शिरीकरण र िजारीकरण नतब्र 
रुपमा भैरिेको छ । जसिे गदाय कवाडी मािवस्तुको संकिन र ननर्ायत िुने सत न ेसंभावना 
रिेको छ । थार्सैगरी जडडिुटीको संकिन तथा बिक्री सम्िजधमा कुनै त्र्ांक नभए पनन 
पााँचऔिे धचराईतो जस्ता जडडिुहट गाउाँ पालिका तथा आसपासको ग्रामीण के्षत्रमा र्सको उथापादन 
भईरिेको छ र ववक्रीको सम्भाधर्ता देखखजछ । गाउाँ पालिकामा कुखुरा, खसी, िोका, रााँगािरुको 
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पािनपोर्ण िुने भएकोिे र्िााँिाट तराई तथा राजधानी काठमाण्डौ उपथार्कामा मासु र छािाको 
ननकासी िुन सत ने संभावना समेत रिेको छ । थार्सैि ेर्स गाउाँ पालिकामा उल्िेखखत लशर्यकमा 
कवाडी तफय  १ िाख, जडडिुटी तफय  ३ िाख, पशुजजर् पदाथय तफय  ६ िाख गरी १० िाखसम्म 
िावर्यक कर संकिन िुने प्रारन्म्भक अनुमान गररएको छ । 
 

सुिारका पक्षिरू 

 

जडडिुहट, कवाडी र न्जवजजतु कर संकिनको िाधग ननम् न पक्षिरुमा सुधार ल्र्ाउनुपने देखखजछः 
 

 व्र्वसार्ीिरुको दताय र अलभिेखीकरण गन े। 
 कवाडी वस्तुिरुको व्र्वसानर्क कारोवार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी वावर्यक ठेतका 

वजदोवस्त गरी कर संकिन गने । 
 जडीिुटीको र न्जवजजतुको उपिधधता पत्ता िगाई कारोिारमा कर संकिन शुरुवात गने  
 जडडिुटी, कवाडी तथा जीवजजतुको व्र्ावसानर्क रुपमा कारोवार गनेिाई इजाजत प्रदान 

गरी कारोवारको आधारमा कर संकिन गने । 
 

ङ) बिञापन कर 

 

ववद्र्मान कानुनी व्र्वस्था अनुसार गाउाँ पालिकािे आफ्नो के्षत्रका सडक, चोक, सावयजननक 
स्थिमा ववज्ञापन प्रचार-प्रसार आहदका िाधग रा् न हदने साइन िोडय, ग्िो िोडय स्टि अहदमा 
ववज्ञापन कर िगाउन सत नेछ । संघीर् कानुन अनुसार र्ो प्रदेश सरकारसंग िााँडफााँड िुने कर 
िो । गाउाँ पालिकाको आधथयक  न २०७८ को दफा ८ मा गाउाँ पालिका के्षत्र लभत्र िुने ववज्ञापन 
सेवामा अनुसूची (७) वमोन्जम ववज्ञापन कर असुि गनय सककने व्र्वस्था गररएको छ । तर 
िािसम्म गाउाँ पालिकािे ववज्ञापन कर वापत रकम संकिन गनय सकेको देखखदैन । 
 

सभभािना 
 

हिलििाङ गाउाँ पालिकाको मु्र् िजार के्षत्र (सल्िेरी, चतुरे, जोरपोखरी, गोपेटार, भािुचोक, लसिंपुर 
तथा कािेिी र मु्र् राजमागय आसपास ठूिा साना िोडड यङ िोडयिरु राखखएका तर थार्स वापत 
गाउाँ पालिकािे कुनै कर प्राप् त गनय सककरिेको छैन । िजार र राजमागय आसपास ६*६ फुटको 
दर १४०० िावर्यक र ठुिो सावयजननक स्थिमा राखखएको  ६*६ फुटको दर ३००० दर तोककएको 
छ । जस िाट कररि  १००००० सम्म ववज्ञापन कर असुि गनय सत ने देखखजछ ।  
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सुिारका पक्षिरू 

 

 ववज्ञापनका सामग्री तथा प्रर्ोग भएका स्थानका सजदभयमा र्थाथय त्र्ांक संकिन गने 
। 

 गाउाँ पालिकाको अनुमनत बिना जथाभावव रुपमा ववज्ञापनका िोडड यकङ िोडयिरु रा् न ननर्ेध 
गने । 

 संकलित वववरण अनुसार ववज्ञापन करको दर ननधायरण गने । 
 जरू्नतम संकिन िुन सत ने रकम र्ककन गरी ठेत का अंक ननधायरण गने । 
 सम्भाव्र् स्थानिरुमा ववज्ञापन प्रवद्यवनको वातावरण तर्ार गने । 

 

३.३.२ गैर कर राजश् ि 
 

क) ्र्िसार् रम्जष् रेश दस्तुर (दताय तथा अनुमतत दस्तुर)  
 

िािको अिस्था 
 

गााँउपालिकाको आधथयक  न २०७८ मा व्र्वसार् रन्ज रेश दस्तुर (दताय तथा अनुमनत दस्तुर)  
को दफा नराखेको भएतापनन आधथयक  नको अनुसूची ४ मा व्र्वसार् करको व्र्वस्था गररएको 
छ । स्थानीर् तििे एफएम रेडडर्ो संचािन, घ वगयको ननमायण इजाजत पत्र, ववद्र्ािर् स्थापना, 
स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, सिकारी, प्राववधधक लशक्षा तथा धर्वसानर्क तालिम, ट्रु्सन, 
कोधचङ, और्धध पसि, प्िहटङ्ग, ढुङ्गा, धगट्टी, िािुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेटजस्ता वस्तुको 
सभेक्षण, उथाखनन ्तथा उपर्ोग आहद कार्य गनयको िाधग अनुमनत हदन र सो िापत दस्तुर 
संकिन गनय सतछन ्। गााँउपालिकािे औधोधगक व्र्वसार्  न २०७६ जारी गरी सोिी अनुरुप 
व्र्वसार्िरु दताय गने, ईजाजत पत्र हदने र सो वापत दस्तुर संकिन गरररिेको छ । गााँउपालिकािे 
आधथयक  नमा २० प्रकारका व्र्वसार्िरुको तर्ाटेगोरी िनाई व्र्वसार् रन्ज रेशन दस्तुर तोकेको 
छ । सिैभजदा िढी नेपाि सरकारको पूणय स्वालमत्तमा रिेको िािेक आधथयक कारोवार गने वाखणज्र् 
वैंकिरुिाई रु. १०००० देखख अस्थाई िाटिजार र घुम्ती पसििरुिाई रु. ५ सम्म व्र्वसार् कर 
तोककएको छ । तर गााँउपालिकािे व्र्वसार् दताय रन्ज रेशन दस्तुर वापत िािसम्म कुनै रकम 
संकिन गरेको छैन ।  
 

सभभािना 
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गाउाँ पालिका के्षत्रमा संचािनमा रिेका स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, घ वगयको ननमायण इजाजत 
पत्र, कृवर् तथा वनजजर् उद्र्ोग, ममयत संभार, सिकारी, िैंक, स्वास््र् सेवा, ववद्र्ािर् आहद 
अनुमनत प्रमाणपत्र हदई ननर्लमत गनुयपन ेतथा नर्ााँ संचािनमा आउन चािनेिाई इजाजत र 
खानी संचािन अनुमनत हददंा गाउाँ पालिकामा र्स्ता व्र्वसानर्क कार्यिरु कररि १५० रिेको 
अनुमान गररएको छ । प्रनत फमय वावर्यक औसत रु. ३,००० रन्ज रेशन दस्तुर लिदा कररि रु. 
४,५०,००० िाख संकिन गनय सककने देखखजछ ।  
 

 सुिारका पक्षिरू 

 

 आधथयक  नमा भएको रन्ज रेशन शुल्किाई सामाजर् पररमाजयन गने । 
 औधोधगक व्र्वसार्  न २०७६ मा रिेको उद्र्ोग दताय तथा ननर्मन सम्िजधी 

व्र्वस्थािाई पररमाजयन गने । 
 

ख) घर नक्शा पास दस्तुर 
 

िािको अिस्था 
 

गााँउपालिकाको आधथयक  न २०७८ मा घर नतसापास पासको दफा नराखेको भएतापनन आधथयक 
 नको अनुसूची १ मा नतशापास दस्तुरको व्र्वस्था गररएको छ । तर नतसापासको प्रचिन 
व्र्ापक रुपि अनघ िढन सकेको देखखदैन । छिफिको क्रममा नतशापसास प्रकक्रर्ा शुरु गररएको 
र ननमायण भैसकेका घरिरुको समेत ननर्मन गने तर्ारी गररएको छ । गााँउपालिकाका कनतपर् 
वडािरु ननताजत ग्रालमण प्रकृनतका रिेकोिे उतत वडािरुमा घर तथा भवन ननमायण गदाय नतशापास 
सम्िजधी व्र्वस्थाको चतेना अभाव र गााँउपालिकाको कम पिुाँचिे गदाय नतशा पास बिनै घर 
ननमायण गने चिन ववद्र्मान छ । घर ननमायणको क्रममा िैंकिाट ऋण लिने र बिक्री गन े
प्रर्ोजनको िाधग मात्र नतशा पास गने प्रचिन ववद्र्मान छ । तरपनन मु्र् िजार, मु्र् 
सडक आसपासको के्षत्र, वडाका केजरिरुमा भने नतशापासको चिन शुरु भैसकेको देखखजछ । 
गााँउपालिकाको घर नतसा पास दस्तुर कच्ची घरको ०.३५ नतसा पासकोिाधग र अलभिखेखकरणको 
िाधग ०.२५  प्रनत वगय कफट ननधायरण गररएकोछ।  
 

िााँसको िारिेर गरी माटोको िेपन गरेकोर/नगरेको र प्िान्स्टक खर तथ ककय टपाता छानो भएको 
घरको रु ०.३५ नतसा पासकोिाधग र अलभिेखखकरणको िाधग रु ०.२५  प्रनत वगय कफट ननधायरण 
गररएकोछ।  ईटा र ढुङग -माटोको जोडाई िााँस काठ र लसमेजटको वारिेर गरी प्िान्स्टक खर 
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तथ ककय टपाता छानो भएको घरको रु ३ नतसा पासकोिाधग र अलभिेखखकरणको िाधग रु २  
प्रनत वगय कफट ननधायरण गररएकोछ।  काठको घर ककय टपाता छानो भएको घरको रु ५ नतसा 
पासकोिाधग र अलभिेखखकरणको िाधग रु ३  प्रनत वगय कफट ननधायरण गररएकोछ। ककय टपाता 
छानो भएको ईटा , ढुङग लसमेजटको जोडाई भएको घरको रु ६ नतसा पासकोिाधग र 
अलभिेखखकरणको िाधग रु ३.५  प्रनत वगय कफट ननधायरण गररएकोछ। आर लस लस लसमेजट 
प्िास्टर भएको वा ढिान भएको घरको रु ७ नतसा पासकोिाधग र अलभिेखखकरणको िाधग रु 
४.५ प्रनत वगय कफट ननधायरण गररएकोछ । तेस्तै कम्पाउण्ड वािको िकमा रु ५ नतसा पासकोिाधग 
र अलभिेखखकरणको िाधग रु ३ प्रनत वगय कफट ननधायरण गररएकोछ। गाउाँ पालिकाको न्स्वकृनत 
नलि संरचना ननमायण गनेिाई मापदण्ड लभत्ररिेछ भने रु ३ थप जररवान िगाई प्रकृर्ा अधग 
िढाउन सककनेछ । तोककएको अधधभत्र अलभिेखखकरण गनय नआएमा वा उल्िेखखत 
अलभिेखखकरण दर मा रु २ थप जररवान िाग्नेछ। नतसा पास गन ेप्रर्ोजनको िाधग िुदााँ नं 
१ को िागी आवेदनदस्तुर रु २५ र अजर्को िकमा रू २०० िाग्नेछ । अलभिखेखकरणको िाधग 
आवेदन दस्तुर रु ५० िाग्नेछ । 
 

सभभािना 
 

र्स गााँउपालिकामा ववस्तारै आरसीसी संरचनाका घरिरु ननमायण िुन थािेको देखखजछ । 
गााँउपालिकामा नतशापास अननवार्य नगररएको भएतापनन ववस्तारै नतसापास गने प्रवनृत िढन 
थािेको छ । िाि गााँउपालिकामा नर्ााँ िज ने पत कीघिरु प्रार्ः जसो जरु्नतम १२०० वगय कफट 
जनत के्षत्रफि भएका घरिरू ननमायण भईरिेका छन ्। आगामी आधथयक िर्यमा र्स गााँउपालिकामा 
कररि ५० वटा जनत नर्ााँ घरिरु ननमायण िुने र ननमायण भैसकेका पुराना ५८ वटा नतसा पासको 
दार्रामा आउन सत ने अनुमान गनय सककजछ ।  
र्स गााँउपालिकामा घर जग्गा नतसापास तथा अलभिेखखकरणिाट कररि रु ८६८६०० संकिन 
िुने देखखजछ । 
 

सुिारका पक्षिरू 

 

 घर अलभिेखीकरण तथा नतसापास प्रकक्रर्ािे भवन ननमायण प्रकक्रर्ािाई ननर्मन समेत 
गने भएकोिे र्सिाई प्रभावकारी वनाउने तफय  पिि गनय जरुरी देखखजछ । 

 घर अलभिेखीकरणका िाधग सावयजननक सूचना जारी गरी वैक तथा वववत्तर् संस्थािरुसाँग 
समजवर् गने । 
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 मापदण्ड तथा कार्यववधधिरू अनुसार नतसापास प्रावधान पूणय रुपमा िागु गने । 
 घरको तल्िा, िनोट तथा ककलसमका आधारमा दस्तुरको दर समर्ानुकुि पररमाजयन गने 

। 
 गााँउपालिका गठन पूवय वनेका घरिरूको अलभिेखीकरणको िाधग दस्तुर आधथयक  नमा 

समावेश गने। 
 नतसापासको िाधग मापदण्ड तथा कार्यववधधिरू अनुसार भवन ननमायण भए नभएको 

ननरजतर अनुगमन गने । 
 

ग) ििाि विटौरी शुल्क 

 

िािको अिस्था 
 

गााँउपालिकािे आफुिे रेखदेख वा संचािन गरेको िाटवजार र सरकारी जग्गामा वनेका संरचनाको 
उपर्ोग गरेवापत ििाि ववटौरी शुल्क िगाउन पाउने कानुनी व्र्वस्था छ । गााँउपालिकाको 
आधथयक  न २०७८ को दफा १० मा गााँउपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे ननमायण, रेखदेख वा संचािन 
गरेका िाट िजार वा पसिमा अनुसूची ९ मा उल्िेख भएको व्र्वस्था अनुसार ििाि ववटौरी 
शुल्क लिन े व्र्वस्था गररएको छ । र्स्तो शुल्क प्रनत वगय कफट मालसक रु. ०.२ तोककएको 
भएपनन िािसम्म संकिन भएको देखखदैन । 
 

संभािना 
 

मु्र् िजार, सडक आसपास र सरकारी जग्गामा रिेका िाटिजार तथा सडक अधधकार के्षत्रमा 
ननमायण गररएका िोटेि, रे टुरेजटिरुसाँग विाि ववटौरी दस्तुर असुि गनय सककजछ । गााँउपालिकामा 
सडक के्षत्रमा ननमायण भएका टिरा र पसििरु कररि १८० को सं्र्ामा रिेका र नतनीिरुसाँग प्रनत 
पसि वावर्यक रु. १,००० को दरिे असुि गदाय कररि रु. ७७,७६० आर् प्राप् त िुने देखखजछ भने 
गााँउपालिका लभत्र रिेका िाटिजारका घुम्ती पसििाट थप िावर्यक रु. २५,००० जनत आम्दानी 
गने सत ने देखखजछ । र्सरी विाि वरौटी शुल्किाट िावर्यक कररि रु. १०२७६० आम्दानी िुने 
अनुमान गररएको छ । 
 

सुिारका पक्षिरू 

गााँउपालिकाको विाि ववटौरी शुल्कमा सुधारको िाधग ननम् नानुसार प्रस्ताव गररएको छः 
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 गााँउपालिकालभत्र भएका सावयजननक वा सडक अधधकार के्षत्र लभत्रका जलमनको वववरण 
संकिन गने। 

 विाि ववटौरी शुल्कको दार्रालभत्र सावयजननक जग्गाको उपर्ोग र सरकारी जग्गामा 
िनेका संरचनाको उपर्ोग गरेवापत िाग् ने शुल्किाई आधथयक  नमा उल्िेख गने । 

 संकलित वववरणका आधारमा वगीकरण गरी िाटिजार ववटौरी शुल्कको दर ननधायरण 
गने र सोिी आधारमा संकिन गने । 

 

घ) लसफाररश तथा प्रमाणणत दस्तुर 
 

िािको अिस्था 
 

गाउाँ पालिकािे ववलभज न ककलसमका लसफाररश तथा प्रमाखणत दस्तुरको दर आधथयक  न माफय त 
ननधायरण गरी कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा वडा कार्ायिर्िाट संकिन गररआएको छ । आधथयक 
 नको अनुसूची १२ मा ववलभज न ६३ ककलसमका लसफाररस तथा प्रमाखणत दस्तुरको दर ननधायरण 
गरेको छ । र्स लसफाररसको दर अधधकतम रु.३००० (उद्र्ोग ठाउसारी) देखख जरू्नतम रु २०० 
सम्म तोककएको छ । गााँउपालिकािे लसफाररस, प्रमाखणत र अजर् दस्तुर गरी आधथयक िर्य 
२०७७/७८ मा रु. ६,७८८७५ रकम संकिन भएको देखखजछ ।  
 

सभभािना 
 

र्िााँ वावर्यक कुि १५३६९ वटा ववलभज न ककलसमका लसफाररश तथा प्रमाखणत कागजात जारी िुन े
अनुमान गररएको छ । ववद्र्मान दर अनुसार प्रनत लसफाररश जरू्नतम रु. २०० दरिे लसफाररश 
तथा प्रमाखणत दस्तुरिाट वावर्यक कुि रु. ३,७२,००० साथै अधधकतम थप रू ३,००,००० संकिन 
िुन सत ने अनुमान गररएको छ ।  
 

सुिारका पक्षिरू 

  

 ववलभजन ककलसमका लसफाररश तथा दस्तुरिरूको वगीकरण गरी दस्तुरका दर ननधायरण 
गने । 

 लसफाररश वा प्रमाखणत गनुय पूवय दस्तुर नतरे ननतरेको प्रमाण समावेश गने प्रणािी 
स्थावपत गने । 

 दस्तुर निुझाएसम्म सम्िन्जधत अधधकारीिे लसफाररश वा प्रमाखणत नगने । 
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ङ) सरकारी सभपवत्तको ििाि र वििीिाट प्राप् त आर् 

 

िािको अिस्था  

 

आधथयक िर्य २०७६/७७ मा गााँउपालिकािे सरकारी सम्पनतको विाि र ववक्री लशर्यकिाट कुनै 
आम्दानी गरेको देखखदैन  
 
 

सभभािना  
 

गाउाँ पालिकाको स्वालमथावमा भएका सम्पवत्तिरू जस्तै जेलसलभ, प्रोजेतटर, राजपत्र, पुस्तक, नतशा, 
िोिपत्र आहदको ििाि ववक्रीका सम्िजधमा आवश्र्क त्र्ांक र दररेटिरु नभएकोि ेआगामी 
आधथयक िर्यमा देिार् अनुसार आम्दानी गनय सत ने अनुमान गररएको छ ।  
 

तालिका 19: सरकारी स्वालमत्तको ििाि र बिक्रीिाट िुने संभाव्र् आर्को वववरण 

क्र.स. स्वालमत्तको रिेको सम्पनत अनुमाननत आर् (रु) 
१ जेसीलभ (व्र्ाक िो िोडर) भाडा ५००००० 

२ वैठक िि भाडा २५००० 

३ प्रोजेतटर भाडा १५००० 

४ राजपत्र, पुस्तक, नतशा ववक्री १०००० 

५ िोिपत्र फाराम बिक्री १५०००० 

  जम्मा ७,००,००० 

 

सुिारका पक्षिरु 

 गाउाँ पालिकाको स्वालमथावमा भएका र ििािमा िगाउन सककने सम्पवत्तिरूको वववरण 
र्ककन गरी सिै सम्पवत्तको ििाि रकमको दर आधथयक  नमा समावेश गने । 

 गाउाँ पालिकाको सम्पवत्त ििािमा िगाउने सम्िजधमा कार्यववधध तजुयमा गरी 
कार्ायजवर्मा ल्र्ाउने । 

 कार्यववधधमा उन्ल्िखखत शतयिरू पािाना भए नभएको आवधधक रुपमा अनुगमन गन े। 
 

च) जग्गा रेखाङ्खकन दस्तुर 
 

िािको अिस्था 
 

गााँउपालिकाको आधथयक  न २०७८ मा गााँउपालिका के्षत्रलभत्र रिेका व्र्न्ततगत तथा संस्थाको 
स्वालमथावमा रिेका जग्गा रेखांकन गनय अलमन खटाउदा िाग् ने दसु्तुर सम्िजधी व्र्वस्था छैन । 
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तर अनसूची (१२) मा नतशा जाचपाश सेवा शुल्क तोककएको छ जस अनुसार जग्गा रेखाङ्कन 
दस्तुर १० ककत्तासम्म रु. १००० र सो भजदा माथी रु. १५०० तोककएको छ । तर जग्गा रेखाङ्कन 
दस्तुर वापत िािसम्म गााँउपालिकािे राजश् व संकिन गने सकेको छैन । 
 

संभािना 
गााँउपालिकामा िजार के्षत्रमा जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर रु १५०० र ग्रालमण के्षत्रमा १००० का दरि े 
असुि गदाय जरू्नतम रु १६५००० संकिन िुने देखखजछ । 
 

सुिारका पक्षिरु 

 

 जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर पुनववयचार गने । 
 वडाको स्थान ववशेर् अनुसार दस्तुर िागू गने । 

 

छ) ढंुगा, चगटी, िािुिा, दित्तर िित्तर शुल्क 

 

िािको अिस्था 
 

गााँउपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन तथा प्रारन्म्भक वातावरणीर् 
परीक्षणिाट तोककएको पररमाणमा स्िेट, ढंुगा, धगट्टी, िािुवा एवम ्माटोजजर् वस्तु बिक्री गनय 
सत ने प्रावधान छ । हिलििाङ गााँउपालिकाको आधथयक  न २०७८ मा ढंुगा, धगहट, वािुवा दित्तर 
िित्तर शुल्क सम्िजधी कुनै व्र्वस्था गररएको छैन र अनुसूचीमा समेत र्स्ता प्राकृनतक स्रोतमा 
िाग् ने शुल्क उल्िेख गररएको छैन ।  
 

सभभािना 
 

गााँउपालिका लभत्र रिेका खोिा तथा नहदमा ढंुगा, वािुवा बिक्रीिाट आम्दानी गने सककन ेसम्भाना 
देखखजछ । िाििाई र्ो लशर्यक अजतगयत आम्दानी गडना गररएको छैन । 
 

सुिारका पक्षिरु 

 

 आधथयक  नमा ढंुगा, धगटी, वािुवा, दित्तर िित्तर शुल्क सम्िजधी दफा थप गरी अनुसूचीमा 
शुल्किरु तोत न े

 थप के्षत्रको प्रारन्म्भक वातावरणीर् अध्र्र्न परीक्षण गरी अध्र्र्न प्रनतवेदन तर्ार गने 
। 
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 वातावरणीर् अध्र्र्न प्रनतवेदनिे लसफाररश गरेका मापदण्ड लभत्र रिेर उथाखनन ्तथा 
बिक्री कार्यका िाधग गराउन ठेत का आव्िान गने । 

 संकिन कार्यको ननर्लमत रुपमा अनुगमन गरी अध्र्र्न प्रनतवेदनिे लसफाररश गरेको 
मापदण्ड लभत्र मात्र रिेर उथाखनन ्िुने कार्य सुननन्श् च गने । 

  न ननर्म ववपररत गने ठेकदारिाई कारिािी गने र दण्ड जररवानाको प्रावधान समावशे 
गने । 

 

ज) पर्यटन शुल्क 

 

िािको अिस्था 
 

गााँउपालिकाको आधथयक  न २०७८ को दफा १३ मा गााँउपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र प्रवेश गने 
पटयर्किरुका िागी अनुसूची १३ वमोन्जम शुल्क लिने व्र्वस्था गरेको छ । अनुसूचीमा आजतररक 
पर्यटकको िाधग रु. २५ र ववदेशी पर्यटकिरुको िाधग रु. २०० पर्यटक शुल्क तोककएको छ । 
नेपािी ववद्र्ाथीिरुिाट शुल्क लिईने छैन भने ववदेशी ववद्र्ाथीिरुिाई ५०% छुटको व्र्वस्था छ 
। तर गााँउपालिकािे िािसम्म पर्यटनिाट आर् आजयन गनय सकेको छैन । 
 

संभािना 
 

गााँउपालिकाको आधथयक िर्यको २०७९/८० को िावर्यक नीनत तथा कार्यक्रममा पर्यटन गुरुर्ोजना 
तजुयमा गरी पर्यटन पूवायधार ववकास माफय त आर् आजयन गररने नीनत उल्िेख छ । थार्सैगरी 
गााँउपालिका लभत्र रिेका पर्यटककर् के्षत्रिरु (हिलििाङ दरिार तथा संग्रािर्) िाट समेत पर्यटन 
शुल्क असुि िुने संभावना रिेको छ । थार्सैिे आगामी िर्यिरुमा गााँउपालिका आउन ेआजतररक 
र ववदेशी पर्यटकिरुिाट रु. १,५०,००० आम्दानी िुनसत ने अनुमान गररएको छ  । 
 

सुिारका पक्षिरु 

 

 पर्यटककर् स्थि र गनतववधधिरु अनुसार आधथयक  नमा पर्यटककर् शुल्क तोत न े

 स्थानीर् पटयर्ककर् के्षत्रिरुको प्रचार प्रसार गने 
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पररच्छेद - चारः आर् सकंिनको ससं्थागत क्षमता तथा सकंिन 
अिस्था 

 

र्स पररच्छेदका उपखण्डिरुमा हिलििाङ गााँउपालिकािे राजस्व पररचािनमा गरेका प्रर्ासिरू 
तथा आर् संकिनको अवस्थािाई छोटकरीमा व्र्ा्र्ा गररएको छ । र्सिे गााँउपालिकाको आर् 
संकिनको िाधग संस्थागत क्षमतामा सुधार गनय गनुयपने कार्यिरू पहिचान गनय सिर्ोग पुग् ने 
छ । 
 

४.१ राजश् ि पररचािन सभिन्िी नीतत  
 

गाउाँ पालिकाको प्रभावकारी राजस्व पररचािनका िाधग कार्यपालिका िठैकिे नपेािको संववधान र 
प्रचलित कानुनको अधधनमा रिी आफ्नो कार्यके्षत्रलभत्र पररचािन गनय सककने राजस्वका स्रोत, 
दार्रा र दर समेतको ववश् िेर्ण गरर आगामी आधथयक वर्यमा प्राप् त िुन सत न ेराजस्वको अनुमान 
गने प्रर्ोजनाको िाधग गाउाँ पालिका उपाध्र्क्षको संर्ोजकथावमा देिार् िमोन्जमको ५ सदस्र्ीर् 
राजस्व परामशय सलमनत गठन गरेको छ ।  

तालिका 20 : राजश् व परामशय सलमनतको वववरण 

क्र.स. सलमनतका व्र्न्ततिरु  न्जम्मेवारी 
१ गााँउपालिका उपाध्र्क्ष: सुलमत्रा उप्रेनत सेढाई संर्ोजक 

२ प्रमुख प्रशासककर् अधधकृतः बिक्रम लिम्ि ु सदस्र् 

३ सदस्र् कार्यपालिकाका सदस्र्ः दगुाय मार्ा पररर्ार सदस्र् 

४ सदस्र् उद्धोग वाखणज्ज प्रनतनननघः प्रल्िाद खरेि सदस्र् 

५ सदस्र् सधचव िेखा प्रमुखः सुवास भट्टराई सदस्र् सधचव 

 

गाउाँ पालिकाको िढ्दो खचय धाज नका िाधग र स्थानीर् तिको साम्र्य वदृ्धध गनयका िाधग 
गाउाँ पालिकाको राजस्व वदृ्धध गनुयपन े आवश्र्कता रिेको छ । वतयमान समर्मा नेपािको 
संववधान तथा स्थानीर् सरकार सञ् चािन  न, २०७४ र गाउाँ पालिकाको आधथयक  नद्वारा 
गाउाँ पालिकािाई उपिधध ववत्तीर् अधधकार तथा प्रचलित कानून अनुकुि आजतरीक आर् र 
राजस्व पररचािनमा सुधार ल्र्ाउनको िाधग तथाकाि थप तथा र्ोजनावद्ध प्रर्ास थाल्नुपने 
देखखजछ । गाउाँ पालिकाि ेप्राप् त स्वार्त्त अधधकारको प्रर्ोग र स्थानीर् स्रोत साधनको पररचािन 
गनय गाउाँ पालिकाको राजस्व प्रशासन क्षमता सुधार गनुयपने देखखएको छ । गाउाँ पालिकािे उपरु्तत 

https://hilihangmun.gov.np/node/42
https://hilihangmun.gov.np/content/%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B8-%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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मानव स्रोतको व्र्वस्था, क्षमता ववकास तालिम, कम्प्रु्तरीकृत राजस्व अलभिेख तथा सूचना 
प्रणािी सहित राजस्व पररचािनका िाधग सुदृढ राजस्व शाखाको व्र्वस्था गनुयपन ेदेखखजछ । 
र्सका साथै करको दर तथा दार्रा पहिचान एवम ्ववश् िेर्ण गरर उपरु्तत नीनतगत व्र्वस्था 
समेत गनुयपने आवश्र्कता देखखजछ । नीनतगत सुधार, राजस्व शाखाको स्तरोज ननत, अनुगमन 
तथा ननर्जत्रण प्रणािीको स्थापना, उथा प्रेरणाथामक ववधधिरुको अविम्िन, नागररक केन्जरत राजस्व 
प्रशासन करदाता लशक्षा जस्ता पक्षिरुिाई सम्वोधन गन ेगरर राजस्व के्षत्रमा सुधार गनुयपने 
देखखजछ । 
 

गाउाँ पालिकाको प्रभावकारी राजस्व पररचािनका िाधग कार्यपालिका िठैकिे नपेािको संववधान र 
प्रचलित कानुनको अधधनमा रिी आफ्नो कार्यके्षत्रलभत्र पररचािन गनय सककने राजस्वका स्रोत, 
दार्रा र दर समेतको ववश् िेर्ण गरर आगामी आधथयक वर्यमा प्राप् त िुन सत न ेराजस्वको अनुमान 
गने प्रर्ोजनाको िाधग गाउाँ पालिका उपाध्र्क्षको संर्ोजकथावमा राजस्व परामशय सलमनतिे ववलभज न 
छिफि तथा िैठकिरु सम्पज न गरर राजस्वका दरिरु तथा राजस्व सम्िजधी नीनतगत ननणयर्िरु 
गाउाँ  सभा समक्ष पेश गरर पनुसंरधचत गाउाँ पालिकाको संवैधाननक व्र्वस्थाको आधारमा 
गाउाँ पालिकािे चािु वर्य २०७८⁄७९ को िाधग आधथयक  न पाररत गरेको छ । राजस्व परामशय 
सलमनतको िठैक िसी आजतरीक आर्को दर प्रस्ताि गरर गाउाँसभािे आर्का लशर्यकगत दार्रा 
तथा उतत दार्राका दरिरु राखी गाउाँसभा माफय त आधथयक  न सवय सिमनतिे पाररत गररएको 
छ ।  
गाउाँ  सभािे ननम् न नीनत तथा कार्यक्रमिरु अविम्िन गनय आवश्र्क देखखजछ । 
 

 आजतरीक आर् वदृ्धध गने सम्भावनाका सम्भाव्र् सिै के्षत्रिरुको अध्र्र्न, पहिचान गरर 
व्र्वन्स्थत ढङ्गिे करको दार्रामा ल्र्ाउने । र्सका िाधग आवश्र्क संर्जत्र ननमायण 
गरर पररचािन गने । 

 गाउाँ पालिकाको आजतररक आर् अलभिदृ्धध गनय करको दार्रािाई िढाउाँ दै सिभाधगतामूिक 
कर नीनत अविम्िन गने ।  

 स्थानीर् सरकार सञ् चािनको मूि आधार आजतररक आर् भएकािे गाउाँ िासी, उद्र्ोग 
वाखणज्र् सङ्घ, टोिसुधार सलमनतिरु, स्थानीर् शैक्षक्षक संस्थािरुसाँग सिकार्य गरर कर 
सचतेना तथा अलभिदृ्धध कार्यक्रम माफय त कर अलभर्ानिाई अनघ िढाउने ।  

 कर र राजस्व प्रशासनिाई चुस्त र दरुुस्त िनाउन सिै वडा कार्यिर्को कम्प्रु्टरिरुमा 
सफ्टवेर्र जडान र इ-कनेतसनको माध्र्मद्वारा गाउाँ पालिकामा जोड्ने । 
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 सूचना र प्रववधधको माध्र्मिाट गाउाँ पालिकामा सेवाग्रािीको गुनासो सम्िोधन गररने 
पररपाटी ववकास गने ।  

 ववगत देखखका अलभिेखिरुिाई कम्प्रु्रकृत गरर सुरक्षक्षत रा् ने प्रर्था न गने । 
 िक्षक्षत वगयिाई व्र्वसार् प्रनत आकवर्यत गनय महििा र अपाङ्गता भएका धर्न्ततिरुको 

नाममा दताय भएका व्र्वसार्िरुिाई तोककएको व्र्वसार् करमा १० प्रनतशत छुट हदने । 
 घरविाि कर ननधायरण प्रर्ोजनाथय ननन्श् चत मापदण्ड वनाई घर विाि दर ननधायरण गने 

। असोज मसाजत सम्म एकमु ट वावर्यक विाि कर वुझाउन आउने घरधनी/व्र्वसार्ीिाई 
वावर्यक विाि करको १० प्रनतशत छुट हदन े। 

 करदाता लशक्षा प्रभावकारी िनाउने । 
 करका दर र दार्रा वैज्ञाननक आधारमा ववश् िेर्ण गरर ववस्तार गने । 
 राजस्व प्रशासन सूचना प्रववधधमा आधाररत िनाई सुदृहढकरण गने । 
 कमयचारी तथा जनप्रनतननधधिरुको क्षमता ववकासका िाधग आवश्र्क तालिम तथा 

भ्रमणको धर्वस्था गने । 
 व्र्वसार् कर, घरभाडा कर र जग्गा भाडा कर िगार्तका सम्पूणय आजतरीक आर्का 

स्रोतिरु सङ्किनका िाधग तर्ार पाररएको कर नीनतिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायजवर्न 
गने । 

 आजतररक आर्को हदगो अलभवदृ्धधका िाधग गाउाँ पालिकाको स्वालमथावमा रिेका सम्पवत्त 
ििािमा हदने नीनतिाई प्रभावकारी रुपमा कार्ायजवर्न गने ।  

 िढी कर नतने व्र्न्तत⁄संस्थािाई कार्यववधध िनाई पुरस्कृत गने । 
 लशर्यकगत राजस्व सङ्किनिाई व्र्वन्स्थत गने । 
 सिै प्रकारका व्र्वसार्िाई करको दार्रामा ल्र्ाउने । 
 प्राकृनतक तथा नदीजजर्  ोतको उपर्ोगिाई करको के्षत्रलभत्र ल्र्ाउने । 
 भवन तथा नतशा पासिाई अननवार्य गने । 
 अनुगमन तथा मुल्र्ाङ्कन समर्ावद्ध तथा वैज्ञाननक िनाउने । 
 गाउाँ पालिका के्षत्रमा नर्ााँ घर ननमायण गदाय भवन ननमायण संहिता २०७२ िाई पूणय रुपमा 

पािना गनय अलभप्ररेरत गने तथा गाउाँ पालिका घोर्णा िुनुअनघ िनेका घरिरुिाई समते 
ननधायररत मापदण्डमा नतसापास र ननर्लमत गने अलभर्ानिाई ननन्श् चत समर्सीमा तोकी 
कार्ायजवर्न गने ।  

 गाउाँ पालिकालभत्र रिेका वववत्तर् संस्थािरुको अनुगमन तथा ननर्मन गरर ववर्र्गत 
कार्यप्रनत उत्तरदार्ी िनाउने । 
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गााँउपालिकाको राजश् ि प्रशासन 

 

गााँउपालिकाको राजश् व प्रशासनिाई अझ प्रभावकारी िनाउन े नीनत चािु िजेटमाफय त पनन 
गााँउपालिकािे लिएको छ । र्सको प्रभावकाररताका िाधग गनुयपने कार्यिरुमा जनशन्तत 
व्र्वस्थापन, राजश् व शाखाको संस्थागत ववकास, राजश् व सम्वजधी कार्यर्ोजना तजुयमा, मािपोत 
कार्ायिर्िाट स्थानीर् जग्गाको िगत अद्र्ावधधक, करदातािरुको पहिचान र िगत 
अलभिेखीकरण, कर तथा गैर करका स्रोतिरुको पहिचान गनुयपनय रिेको छ । र्सैगरी राजश् व प्राप् त 
िुने पूाँजीगत ननमायण, पर्यटकीर् के्षत्रिरुको प्रवद्यवन,  नतिालसक स्थििरुको प्रचार प्रसारका साथै 
िोमस्टे ववकास र प्रवद्यवन गनुयपने छ । वडास्तरमा काम गने कमयचारीिाई प्रभावकारी सेवा 
प्रवाि र राजश् व संकिन कार्यमा पररचािन गनुपने िुजछ । साथै गााँउपालिका तथा वडा कार्ायिर्का 
राजश् व प्रशासनसाँग सम्िन्जधत कमयचारीिरुिाई राजश् व र आर्का शीर्यकका ववर्र्मा 
अलभमुखीकरण र अलभिेख व्र्वस्थापन सम्िजधी क्षमता ववकास तालिमिे गााँउपालिकाको राजश् व 
अलभवदृ्धधमा मिथावपूणय र्ोगदान हदने सत ने देखखजछ । 
 

४.२ आर् संकिनको संस्थागत क्षमता 
 

संगठन संरचनामा गााँउपालिकािे प्रशासन, र्ोजना तथा अनुगमन शाखा अजतगयत रिने गरर 
राजस्व उपशाखा गठन गने प्रावधान वमोन्जम राजश् व उपशाखािाट काम भैरिेको देखखजछ । 
राजश् व उपशाखा अजतगयत नै वडा कार्ायिर्िरूिाट वडा सधचव तथा राजश् व उपशाखाका 
कमयचारीिरु माफय त राजश् वको संकिन तथा अलभिेखीकरण गररदैं आएको छ । अनिाई लमहटङ, 
टेलिफोन अजतरवाताय तथा ववलभज न सूचनाका आधारमा िेदाय िाि गााँउपालिकाको राजस्व 
संकिनको अवस्था देिार्अनुसार रिेको  छः 
 

 राजस्व उपशाखा अजतरगत प्रशासन सिार्क र कार्ायिर् सिर्ोगी गरी जम्मा २ जना 
कमयचारीिरु कार्यरत रिेको देखखजछ ।  

 गााँउपालिका कार्ायिर् तथा वडा कार्ायिर्िरूमा कम्प्रु्टर ववलिङ्ग प्रणािी माफय त राजस्व 
संकिन भएको । 

 सफ्टवेर्रमा राजस्वका शीर्यकिरू िाि नपेाि सरकारि े व्र्वस्था गरेको राजस्व कोड 
तथा शीर्यक अनुसार नभएकािे संकिन गररएको राजस्वका शीर्यकिरू नलमिकेो । 

 र्ो िर्य कोरोनाको कारणिे कर लशक्षा कार्यक्रम संचािन िुन नसकेको । 
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 कार्ायिर् भवनमा पर्ायप् त स्थान र कोठािरु भएतापनन राजश् व शाखा व्र्वन्स्थत नभएको 
। 

 सेवा शुल्क तथा बिक्रीको िैग्ि ेमिि तथा शीर्यक नखोलिएकािे र्स ककलसमको आर्िरू 
ववववध र अजर् आर् शीर्यकमा संकिन िुने गरेको । 

  वडा सधचव माफय त वडामानै राजस्व संकिन गन ेकार्यि ेसेवाग्रािीिाई सुववधा प्रदान 
गरेको । 

 “घ” वगयको इजाजत पत्र िगार्त अजर् शुल्किरू, टेण्डर बिक्री तथा पररक्षा शुल्क जस्ता 
राजश् व गााँउपालिका कार्ायिर्िाट संकिन िुने गरेको । 

 िािसम्म राजस्व संकिन तथा थार्सको प्रभावकारीताका िाधग अनुगमन तथा मूल्र्ांङकन 
नभएको। 

 

४.३ विगतको आर् पररचािनको अिस्था 
 

र्स गाउाँ पालिकाको कुि आर्मा आजतररक आर्को हिस्सा क्रमागत रुपमा केिी िढ्दो छ । 
आजतररक आर्तफय  सम्पवत्त कर, मािपोत (भूलम कर), खानी रोर्ल्टी, व्र्वसार् रन्ज रेशन/कर 
दस्तुर, घर ििाि कर, ििाि ववटौरी कर, घर जग्गा रन्ज रेशन, लसफाररश दस्तुर, तथा अजर् 
प्रशासननक सेवा सुल्क र्िााँका मु्र् स्रोतका रुपमा रिेको छ । िािै मात्र हिलििाङ नदी तथा 
सिार्क खोिािरुका ककनारािाट १९ स्थानिाट घरेिु औजार जस्तै कुटो, कोदािो, साविे, आहदको 
प्रर्ोगिाट ढुङ्गा, धगट्टी, वािुवा, माटो उथाखनन, सङ्किन तथा ननकासी कार्य गनय प्रारन्म्भक 
वातावरण प्रनतवेदन तर्ार गररएको िुनािे टेण्डर गरर नदीजजर् पदाथय ननकासी तथा ववक्री 
शुल्किाट राजस्व सङ्किन िुन सत ने देखखजछ । तसथय गाउाँ पालिकाको िाधग आगामी हदनमा 
समेत आजतररक आर्तफय  सम्पवत्त कर, भूलम कर, व्र्वसार् कर, घर ििाि कर, खानी रोर्ल्टी, 
ढुङ्गा, धगट्टी, वािुवा ववक्री कर, लसफाररस र दस्तुर नै मु्र् तथा हदगो के्षत्र िुन ् । 
गाउाँ पालिकाकािाट प्राप् त त्र्ाङ्क अनुसार गाउाँ पालिकािे ववगत आ.व. २०७६⁄७७ र २०७७⁄७८ मा 
सङ्किन गरेको र्थाथय आर् तथा चािु आ.व.का िाधग गररएको अनुमान सम्िजधी आर् वववरण 
देिार् तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ:  
 

तालिका 21: गााँउपालिकाको आर्को अवस्था 
(रु िजारमा) 

राजस्ि 
संकेत 

आर् लशषयक २०७७/७८ 
र्थाथय 

२०७८/७९ 
अनुमातनत 

प्रके्षपण 

७९/८० ८०/८१ ८१/८२ 
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 राजस्ि तथा अनुदान           

क आजतररक आर् २६५९७ २६०६४ २९२०१ ३२१०९ ३५३०७ 

ख राजस्व िााँडफााँड            

  संघीर् सरकार ६०९१२ ७२३१२ ७५९२८ ७९७२४ ८३७१० 

  प्रदेश सरकार ३९६७ ४१५८ ४३६६ ४५७९ ४८०३ 

ग अजतरसरकारी ववत्तीर् 
िस्ताजतरण           

  संघीर् सरकार ३२४७९८ ३६८७०६ ३८७१४१ ४०६४९८ ४२६८२३ 

  प्रदेश सरकार १८३८१ १७५०५ १८३८० १९२९९ २०२६४ 

  
अजर् आजतररक 
अनुदान ० २००० २२०० २४२० २६६२ 

 
अजर् संस्थागत 
आजतररक अनुदान   १००० ११०० १२१० १३३१ 

 
अजर् व्र्न्ततगत 
आजतररक अनुदान 
(जनसिभाधगता) 

  १००० ११०० १२१० १३३१ 

 
ववत्तीर् सम्पनत तथा 
दानर्थाव ५०८७६ ३१०६५ ३४१७२ ३७५८९ ४१३४८ 

जम्मा राजश् व, अनुदान, सम्पनत 
तथा दानर्थाव ४६०५७९ ५१७६५२ ५४७०२२ ५७७६३९ ६१०११४ 

 

गाउाँ पालिकाको आर् संरचना िेदाय कुि आर्मा आजतररक आर्को हिस्सा आ.व. २०७७/७८ मा 
५.५ % र थार्सपछीको आधथयक िर्यमा ५ % र ५.३ मा पुग्ने देखखजछ । र्द्र्वप गाउाँ पालिकाको 
समग्र आर्को प्रमुख स्रोतको रुपमा संघीर् सरकारिाट प्राप् त िुने राजश् व वााँडफााँड र अनुदान 
िापतको रकम नै रिेको देखखजछ । उल्िेखखत तालिका अनुसार गाउाँ पालिकाको समग्र आर्को 
सारांश देिार्अनुसार रिेको छः 
तालिका 22: कुि आर्मा गााँउपालिकाको आजतररक आर्को र्ोगदान  (रु िजारमा) 

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

रकम प्रनतशत रकम प्रनतशत रकम प्रनतशत 

क) आजतररक आर् २६५९७ ५.५ २६०६४ ५० २९२०१ ५.३ 
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४.४ राजश् ि पररचािनमा रिेका सिाििरु 
 

हिलििाङ गााँउपालिकाको आजतररक आर् पररचािनमा नर्ााँ धर्वस्था अनुसारको प्रशासननक 
क्षमता ववकास गनय आवश्र्क देखखजछ । आजतररक आर् पररचािनमा देखखएका सवाििरूिाई 
ननम् नानुसार प्रस्तुत गररएको छः 
 

क) राजश् ि प्रशासन 

 

राजस्व पररचािन क्षमता सुधार तथा राजस्वको स्रोत र आधारिरू वदृ्धध गनय गााँउपालिकामा 
राजस्व शाखा वा एकाईमा आवश्र्क दरिजदी स्वीकृनत तथा कमयचारी पदस्थापना गनुय आवश्र्क 
देखखजछ । र्सका साथै गााँउपालिकाको राजस्व अधधकारको आधारमा भौनतक सुववधा थप गने, 
कमयचारीिरुिाई क्षमता ववकास तालिम, प्रववधधमा आधाररत राजश् व अलभिेख तथा सूचना प्रणािी, 
सक्षम राजश् व शाखाको व्र्वस्था िुन आवश्र्क छ । साथै वडामा राजश् व संकिनको व्र्वन्स्थत 
ववद्रु्तीर् प्रणािीको िाधग वडा कार्ायिर्िरुको समेत क्षमता अलभिदृ्धध गररनु पदयछ ।  
 

ख) आन्तररक तनर्न्त्रण 
 

राजस्व असुिीका िाधग जारी गररने रसीदको ननर्जत्रण जरुरी िुजछ । कनत प्रनत रसीद छपाई 
भएको िो प्रमुख प्रशासककर् अधधकृतिाट सिै प्रनत प्रमाखणत गराई थार्सको जानकारी राजस्व 
शाखा र िेखा शाखामा सुरक्षक्षत रिनु पदयछ । राजस्व शाखािे न्जजसीफााँटिाट रलसद एकमु ट 
ननकासा लिई सम्िन्जधत वडामा सधचविाई वा अजर् कमयचारीिाई लस.न. समते प्र ट िुनेगरी 
ननकासा गररनु पदयछ र रसीद ननर्जत्रण खातामा अलभिेख राखखनु पदयछ । थार्सको वववरण 
िेखा शाखामा समेत पठाइनु पदयछ । िेखा शाखािे सम्िन्जधत कमयचारी वा वडा सधचविाट रकम 
दाखखिा गररदा जारी भएको रसीदको एक प्रनत अधकट्टी सहित लभडाई रकम िुझ्ने गनुय पदयछ 
। सम्िन्जधत कमयचारीिे रकम दाखखिा गदाय गााँउपालिकािाट जारी भएको राजस्व शीर्यकगत 
छुट्हटने फारममा राजस्व वववरण भरी दाखखिा गररनु पदयछ । आ.िे.प. शाखािे समेत रसीद 
ननर्जत्रण प्रकक्रर्ािाई सुक्ष्म रुपमा िेने गनुय पदयछ । र्सरी प्राप् त रकमिाई गााँउपालिकाको 
गोश्वारा खातामा शीर्यक अनुसार चढाई मालसक रुपमा प्रमाखणत गरर राजस्वको शीर्यकगत 
प्रनतवेदन पठाउने व्र्वस्था गररनु पदयछ । प्रनतवेदन पठाउदा राजस्वको िेखा सूत्रमा (SUTRA) 
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आधाररत भएर शीर्यकगत रुपमा प्र ट गरी अनिाईन प्रनतवेदन पठाउने प्रणािी अविम्िन गररनु 
पदयछ । 
 

ग) आन्तररक आर् पररचािन नीतत तथा कार्यविचि 

 

गााँउपालिकािे आर् पररचािन सम्िजधी नीनत तथा मु्र् आर् शीर्यकिरूवाट आर् संकिन गने  
गाउाँ पालिकाको स्थानीर् आजतरीक आर् पररचािनमा नर्ााँ व्र्वस्था अनुसारको क्षमता ववकास 
गनय आवश्र्क देखखजछ । आजतरीक आर् पररचािनमा देखखएका सवाििरुिाई सम्वोधन गनय 
ननम् न कार्यिरु गनय आवश्र्क देखखजछ ।  
 

४.४.१ राजस्ि प्रशासनका िाचग उपरु्क्त संगठन तनमायण 
 

राजस्व पररचािन क्षमता सुधार तथा राजस्वको स्रोत र आधारिरु वदृ्धध गनय गाउाँ पालिकामा 
राजस्व तथा आधथयक प्रशासन इकाईका कमयचारीको क्षमता अलभवदृ्धध गनुय पहििो कार्यको रुपमा 
देखखजछ । गाउाँ पालिकाको नर्ााँ के्षत्र तथा पररवनतयत राजस्व अधधकारको आधारमा गाउाँ पालिकाि े
भौनतक सुववधा, उपरु्तत मानव संसाधन व्र्वस्था, क्षमता ववकास तालिम, कार्यववधध, सूचना तथा 
अलभिेख प्रणािीको आवश्र्कता देखखजछ । थार्सका अनतररतत वडािरुिाट समेत तोककएका 
लशर्यकिरुमा आर् सङ्किन गनय क्षमता ववकास गरर आवश्र्क स्रोत तथा साधन उपिधध गराउन 
आवश्र्क रिेको देखखजछ । 
 

४.४.२ आचथयक ऐनमा सुिार 
 

गाउाँ पालिकािे आधथयक  न तजुयमा गरर स्वीकृत गरेको छ तर सो  निाई अजतर सरकारी ववत्त 
व्र्वस्थापन  न २०७४ वमोन्जम सुधार गरर व्र्विाररक तथा वस्तुपरक िनाउनुपने देखखजछ । 
गाउाँ पालिकाको आधथयक  न, २०७८ मा ननधायरण गररएको कर तथा गैर करिरुको दर वैज्ञाननक 
तवरिे ननधायरण गनुयका साथै खानी रोर्ल्टी िगार्त िाि सङ्किन भईरिेको राजस्वका लशर्यक 
छुटेको देखखजछ । र्स्तै, पररवनतयत व्र्वस्था अनुसार सिै जग्गा जमीनमा सम्पवत्त कर िगाउन 
नपाइने भएकािे सम्पवत्त कर िगाउन आधथयक  निाई सोिी अनुसार पररमाजयन गनुयपनेछ । 
गाउाँ पालिकाको धेरै के्षत्रिरु ग्रालमण भेगमा पदयछन ्। थार्सैिे गााँउ, िजार तथा रणनीनतक सडक 
आसपासको के्षत्रमा जमीनको मूल्र् र उपर्ोधगतामा व्र्ापक अजतर िुने भएकोि े जमीनको 
उथापादन, उपर्ोधगता र सडक पिुाँचको आधारमा कर लिने प्रणािीको ववकास िुन सकेमा कर 
पनन िढी सङ्किन िुने र िढी वैज्ञाननक समेत िुने देखखजछ । ढुङ्गा, धगट्टी, वािुवा, आहदको 
उथाखनन, सङ्किन तथा ववक्रीको िाधग प्रारन्म्भक प्रनतवेदन तर्ार भईसकेको िुनािे सो को कर 
र साथै नर्ााँ सम्भावना भएका करका ककलसमिरुको पहिचान तथा उपरु्तत करको ननधायरण गरर 
आधथयक  नमा समावेश गररनुपने देखखजछ ।  
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४.४.३ आन्तररक आर् पररचािन नीतत तथा कार्यविचि 
 

गाउाँ पालिकािे आर् पररचािन सम्िजधी नीनत तथा मु्र् आर् शीर्यकिरुिाट आर् सङ्किन 
गनय स्प ट कार्यववधध तर्ार गरर वडा सलमनतिरूिाई समेत उपिधध गराउनु पदयछ । र्समा 
आर् सङ्किन गने तररका, प्रनतवेदन िुझाउने ढााँचा, नगद दाखखिा सम्िजधी व्र्वस्था, अनुगमन 
जस्ता ववर्वस्तु पदयछन ्। 
 

४.४.४ राजस्िका दर तनिायरण तथा प्रचार प्रसार 
 

गाउाँ पालिकािे िािको कानुनी व्र्वस्था अनुसार राजस्व सङ्किनका िाधग दर ननधायरण गररएको 
भएतापनन थार्सको प्रचार प्रसारको कमी रिेको देखखजछ । थार्सैगरी करदातािाई आफूिे नतनुयपन े
कर रकम र लशर्यक सम्वजधी जानकारी उपिधध गराउन कर लशक्षा कार्यक्रम तथा जनचतेनामुिक 
कार्यक्रमिरु सञ् चािन गनुयपने िुजछ । साथै करदातािरुिे समर्मा राजस्व ननतरेमा दण्ड जररवाना 
िाग् ने ववर्र्मा पनन प्रचार प्रसार गनुय पदयछ । 
 

४.४.५ तथर्ाङ्खकमा आिाररत अलभिेख 
 

गाउाँ पालिकािमा आजतररक आर्को अधधकतम पररचािनका िाधग र्सका आधारिरूको अलभिेख 
अद्र्ावधधक िुनु जरुरी छ । गाउाँ पालिकािाई प्राप् त राजस्वका अधधकारसाँग सम्िन्जधत व्र्न्ततगत 
सम्पवत्तिरू, व्र्ापार व्र्वसार्िरू, सेवा सुववधािरू आहदको अलभिेख तर्ारी तथा अद्र्ावधधक 
गनय आवश्र्क रिेको छ । अद्र्ावधधक अलभिेख बिना राजस्व सम्िजधी नीनत ननधायरण, प्रके्षपण, 
असुिी व्र्वस्थाको अनुगमन प्रभावकारी िुन सतदैन । 
 

४.४.६ समन्िर् संर्न्त्र 
 

राजस्व पररचािन नीनत ननमायण, शुल्क तथा दस्तुरको दर ननधायरण, राजस्व सङ्किन ववधध 
ननधायरण जस्ता कार्यमा आजतररक तथा वाह् र् ननकार्िरूसाँग समजवर् अपररिार्य िुजछ । र्सका 
िाधग राजस्वका आधार ननधायरण तथा दरिरूमा पररमाजयनका िाधग राजस्व परामशय सलमनतको 
भूलमकािाई सकक्रर् तथा प्रभावकारी िनाउनु पदयछ । आर् सङ्किनमा वडा सलमनतको भूलमकािाई 
स्प ट व्र्ा्र्ा गरर वडा र राजस्व शाखािीच ननरजतर समजवर् िुन जरुरी देखखजछ । थार्सैगरी 
राजस्व िााँडफााँट सम्िजधमा केजर, प्रदेश तथा अजर् स्थानीर् तििरूसाँग समजवर् गनय आवश्र्क 
पिि गनुयपने देखखजछ । राजस्व प्रशासनिाई प्रभावकारी िनाउन जनप्रनतननधीिरुि ेननर्लमत 
अनुगमन र छिफि गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदाता केन्जरत समुदार्िरुसाँग छिफि गरर 
नर्ााँ करका लशर्यकिरु कार्ायजवर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 
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४.४.७ चुिाित तनर्न्त्रण, पारदलशयता र जिाफदेहिता 
 

आर्को सङ्किन अवस्थाको अनुगमन गरर राजस्व चुिावट भएको पाइएमा थार्सिाई ननर्जत्रण 
गनय तथाकाि आवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । गाउाँ पालिकािे आर् व्र्र्को वववरण आवधधक रूपमा 
प्रकाशमा ल्र्ाउनु, करदातासाँग ननजतर सम्वाद गनुय, सूचना प्रववधध तथा सामान्जक लमडडर्ामाफय त ्
राजस्व र करिाट प्राप् त आर्िाई के के लशर्यकमा खचय गररर्ो भज ने वववरणिारे जनता तथा 
सरोकारवािािाई जानकारी गराउनु र्स हदशातफय को केिी सकाराथामक प्रसासिरू िुन सतदछन ्।  
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पररच्छेद - पााँचः राजश् ि सिुार कार्यर्ोजना 
 

र्स पररच्छेदमा प्राथलमक तथा द्ववतीर् स्रोतिाट सङ्कलित सूचना ववश् िेर्ण तथा अजतकक्रय र्ािाट 
तर्ार गररएको हिलििाङ गाउाँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना प्रस्तुत गररएको छ ।  
 

५.१ राजश् ि सुिार कार्यर्ोजना 
 

गााँउपालिकािे राजश् व सुधारका िाधग लिन ेरणनीनत, कार्यनीनत र कार्यर्ोजनािरु ननम् न वमोन्जम 
रिेका छनः 
 

५.१.१ रणनीतत तथा कार्यनीतत 
 

हिलििाङ गााँउपालिकामा राजश् व संकिनमा खासगरी रर्ाकमा गैसकेको र रर्ाकमा िानुपने गरी 
दईु ककलसमका अवस्थािरु छन ्। परम्परादेखख चल्दै आएका राजश् विरु रर्ाकमा छन ्भने नर्ााँ 
राजश् वका स्रोतिरुमा जनतािाई वानी पानय थप पिि गनय आवश्र्क रिेको छ । साववकका ४ 
वटा गाववसिरु लमिाएर गठन गररएको र्स गााँउपालिकामा ववद्र्मान कानुन प्रदत्त केिी राजश् व 
अधधकारिरु िािसम्म प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सककएको छैन । गााँउपालिकाका कानुनिरु पनन समर् 
अनुकुि पररमाजयन एव ंसंशोधन गनुयपदयछ । र्ी त्र्िरुिाई समेत मध्र्नजर राखी आजतररक 
राजश् व पररचािन सम्िजधमा देिार् अनुसारका रणनीनत तथा कार्यनीनतिरु अविम्िन गनय 
सुझाव गररएको छ । 
 

क) राजश् व सम्िजधी कानूनी व्र्वस्थामा सुधार गरी आजतररक आर्को दार्रा फराककिो 
िनाउने । 

ख) राजश् व प्रशासनको संस्थागत सुदृढीकरण गरी व्र्वन्स्थत िनाउने । 

ग) राजश् व प्रणािीिाई सरि, सिज र करदाता मैत्री िनाउने । 
घ) समजवर् र सिकार्यको अलभवदृ्धध गररने । 

 

तालिका 23: राजश् व सुधार सम्िजधी रणनीनत र कार्यनीनत 

रणनीतत कार्यनीतत 

1) राजश् व 
सम्िजधी 
कानुनी 
व्र्वस्थामा 

1) गााँउपालिकामा राजश् वसाँग सम्िन्जधत आवश्र्क  न तथा ननर्मिरु 
तजुयमाका साथै तजुयमा भइसकेका  न ननर्मिाई सुधार गरी अझ 
िढी व्र्विाररक िनाउदै िधगनेछ । 
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रणनीतत कार्यनीतत 

सुधार गरी 
आजतररक 
आर्को दार्रा 
फराककिो 
िनाउने । 

2) कर तथा सेवा शुल्किाई सम्िन्जधत करदाता एवं ववर्र् के्षत्रसाँग 
आिद्ध गराउदै गााँउपालिका तथा ननजीके्षत्रिाट थप िगानी गनय 
प्रोथासाहित गररनेछ। 

3) कर, शुल्क, सेवा शुल्क आहदको दर तथा दार्रा ननधायरण गदाय ननजी 
के्षत्र तथा सरोकारवािािरुसाँग परामशय गने पद्धनतको संस्थागत 
ववकास गररनछे । 

4) जनताको कर नतने तथा करको भार ििन क्षमता ववश् िेर्णका 
आधारमा कर नीनतिाई वववेकसम्मत र प्रगनतशीि िनाइने छ । 

5) थप राजशवका स्रोतको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी सम्भाव्र् थप 
स्रोत पहिचानका साथै ितयमान राजश् व स्रोतको दार्रा िदृ्धध गनय 
र्सको र्ककन त्र्ाङ्क संकिन गरी सम्भाव्र्ताका आधारमा समर् 
सापेक्ष रुपमा करदातािरुको सं्र्ा िढाउदै िधगनेछ । 

6) राजश् वको स्रोत िदृ्धध गने पूाँजी िगानीको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 
गररनेछ । 

7) सम्पवत्त मूल्र्ांकन सम्वजधी लसफाररसिाई ननन्श्चत आधार र 
मापदण्डमा आवद्ध गरी एकरुपता कार्म गररने छ । 

8) आजतररक राजश् वका ववलभज न स्रोतिरुिारे सम्भावना अध्र्र्न, 
पहिचान, स्रोतिरुको र्ककन त्र्ाङ्क, सूचना संकिन गनय कार्यदििरु 
िनाई वडागत रुपमा पररचािन गररनेछ । 

9) करका स्रोत अनुसारका त्र्ाङ्क िरेक वर्य अद्र्ावधधक गररनेछ । 
10) गााँउपालिकामा पर्यटन प्रवद्यवन गनय पूवायधारिरुको ववकास गररनछे 
साथै पर्यटन ववकासमा र्स गााँउपालिकामा रिेका धालमयक/सााँस्कृनत 
धरोिर तथा प्राकृनतक संपदाको संरक्षण तथा ववकास गनय ननजी 
के्षत्रसाँग साझेदारीको समेत पिि गररनेछ । 

11) पूवायधार उपर्ोग दस्तुर, घर ििाि कर, व्र्वसार् कर जस्ता स्रोत 
पररचािन गनय दर ननधायरण गदाय नछमेकी स्थानीर् तििरु, ननजी के्षत्र 
र करदातासाँग समेत छिफि तथा सिकार्य गररनेछ । 

12) ननर्लमत एवं िढी कर नतने करदातािाई सम्मान र पुरस्कत 
गररनेछ । 

13) समर्मा कर नतने करदातािाई प्रोथासािन तथा ितर्ौता रा् ने 
करदातािाई जररवाना िगाइने छ । 
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रणनीतत कार्यनीतत 

2) राजश् व 
प्रशासनको 
संस्थागत 
सुदृढीकरण गरी 
व्र्वन्स्थत 
िनाउने । 

1) गााँउपालिकाको समग्र राजश् व पररचािन सम्िजधी नीनतिरुिाई 
कार्ायजवर्न गनय राजश् व शाखाको सुदृढीकरण गरी क्षमतािदृ्धध 
गररनेछ । 

2) गााँउपालिकाको राजश् व शाखामा स्वीकृत संगठन संरचना अनुसारको 
दरिजदी पूनतय गररनेछ । 

3) स्थानीर् राजश् व परामशय सलमनत तथा राजश् व शाखा र वडा 
कार्ायिर्का कमयचारीिरुको क्षमता अलभिदृ्धध गररनेछ । 

4) राजश् व शाखाका िाधग आवश्र्क उपकरण, सफ्टवेर्र आहदको प्रिजध 
लमिाई क्रमसः वडा कार्ायिर्िरुसाँग सूचना संजािमा जोड्दै िधगने 
छ ।  

5) स्थानीर् करिारे सवयसाधारणिाई जानकारी गराउने करदाता लशक्षा 
तथा सचतेना कार्यक्रम समुदार्/टोि एवं वडास्तरमा संचािन 
गररनेछ । 

6) प्रादेलशक तथा न्जल्िाका अजर् स्थानीर् तिसाँग राजश् व पररचािन 
िारे ज्ञान-सीप, अनुभव आदान-प्रदान र अजतरकक्रर्ा गररनेछ । 

7) राजश् व िेखापािनिाई कम्प्रू्टरकृत गररनछे र ववद्रु्तीर् 
माध्र्मिाट नै राजश् वको प्रनतवेदन र फााँटिारी िनाइने छ । 

8) राजशव सम्वजधी आजतररक ननर्जत्रणको व्र्वस्थाको िाधग राजस्व 
रलसद ननर्जत्रण खाता राखखने छ र प्रथारे्क वडािाट मालसक रुपमा 
स्रोत खुल्नेगरी राजस्वको प्रनतवेदन लिने प्रणािी अविम्िन गररने 
छ । 

3) राजश् व कर 
प्रणािीिाई 
सरि, सिज 
करदाता मैत्री, 
पारदशी र 
समावेशी 
िनाउन े

1) कर संकिनमा र्थासम्भव ननजी के्षत्र, उपभोतता सलमनत एवं 
सिकारी संस्थािरुसाँग सिकार्य गररनछे । 

2) कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सम्िजधी सूचनािरुमा 
नागररकिरुको पिुाँच पु र्ाइनछे । 

3) कर/राजश् व सूचना सम्िजधी प्रनतवेदनिरु अधयवावर्यक एवं वावर्यक 
रुपमा गााँउपालिकाको वेभसाईटमा राखखने छ । साथै र्स्तो 
सूचनािरु गााँउपालिका तथा वडा कार्ायिर्को सूचना पाटीमा टााँस 
गने व्र्वस्था लमिाइने छ । 

4) करदाता लशक्षा र कर सम्वजधी जनचतेनामूिक कार्यक्रमिरु संचािन 
गररने छ । 
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रणनीतत कार्यनीतत 

5) महििा, अपांगता भएका व्र्न्तत तथा गररि तथा कमजोर आधथयक 
अवस्थाका स्थानीर् व्र्वसार्ी तथा घरमूिीिरुिाई करमा ववशेर् 
छुटको व्र्वस्था लमिाईने छ । 

6) कर संकिन प्रकक्रर्ािाई सिज िनाउन िैंक तथा ववद्रु्तीर् 
माध्र्मिाट कर भुततानी गने प्रणािीको ववकास गररनेछ । 

4) समजवर् र 
सिकार्यिाई 
प्रोथासािन गन े

1) पर्यटन शुल्क तथा ढंुगा, धगट्टी, िािुवा, माटो जस्ता प्राकृनतक 
स्रोतको उथाखनन,् ववक्री तथा िजार व्र्वस्थाका सम्िजधमा 
नछमेकका अजर् पालिकािरुसाँग समेत समजवर् तथा सिकार्य 
गररनेछ । 

2) िाखझएका नीनतगत व्र्वस्था संशोधनका िाधग आवश्र्क समजवर् 
गररनेछ । 

3) कर संकिनमा र्थासम्भव ननजी के्षत्र, उपभोतता सलमनत एव ं
सिकारी संस्थासाँग सिकार्य गररनेछ । 

4) राजश् वसंग सम्िन्जधत ववर्र्मा प्रदेश सरकार तथा न्जल्िा समजवर् 
सलमनतसाँग ननर्लमत अजतरकक्रर्ा गररनेछ । र्सैगरी अजर् नछमेकी 
स्थानीर् तििरुसंग समजवर् वठैक आर्ोजना गरी राजश् व 
संकिनका सवाििरुिारे छिफि तथा समजवर् गररनेछ । 

5) राजश् व प्रशासनिाई प्रभावकारी िनाउन प्रदेश सरकार तथा न्जल्िा 
समजवर् सलमनतसाँगको सिकार्य तथा समजवर्मा जोड हदइनेछ । 

 

५.१.२ राजश् ि सुिार कार्यर्ोजना 
 

गाउाँ पालिकाको सूचना तथा त्र्ाङ्क अध्र्र्न र गाउाँ स्तरीर् अजतरकक्रर्ाका आधारमा तर्ार 
गररएको हिलििाङ गाउाँ पालिकाको राजस्व सुधार र्ोजना देिार् िमोन्जम रिेको छ । 
 

तालिका 24: राजश् व प्रशासन सुधार र्ोजना 
ि.स. सुिारको िाचग गनुयपने कार्यिरु समर्ािचि म्जभमेिारी 
१ कानुनी तथा नीततगत ्र्िस्था   

१.१ 
राजश् व परामशय सलमनतको मालसक 
वैठक गरी भूलमकािाई प्रभावकारी 
िनाउन े

२०७९  ावण देखी राजश् व परामशय सलमनत 

१.२ 
आधथयक  न पररमाजयन गरर िागू 
गने 

२०७९ असार 
मसाजत सम्म 

राजश् व परामशय सलमनत, 
गााँउ सभा 
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ि.स. सुिारको िाचग गनुयपने कार्यिरु समर्ािचि म्जभमेिारी 
 िािको राजश् व अधधकारका 
संभाव्र् लशर्यकिरु अनुसार लशर्यक 
िेरफेर गने  

 बिर्ेश गरी करको दर र दार्रा 
समर्ाअनुकुि िनाउन े

 सिै करिरुमा छुट तथा 
जरीवानाको व्र्वस्था गन े

 राजश् व संकिन प्रकृर्ा प्र ट गन े

 व्र्विारमा नदेखखएका, िागू िुन 
नसत ने तथा संघीर् कानुनसंग 
िााँखझने प्रावधानिरु िटाउन े

 राजश्व असुिीको व्र्वस्थासंगै 
दण्ड, जररवाना तथा पुरस्कारको 
व्र्वस्था गन े

१.३ 
राजश् व सम्िजधी स्प ट कार्यववधध 
तजुयमा गरी िागू गन े

२०७९ असार 
मसाजत सम्म 

गााँउ कार्यपालिका 

२ संकिन प्रकृर्ामा सुिार   

२.१ 
करका बिर्र्मा जानकारी गराउनका 
िाधग वडािरुमा करदाता लशक्षा 
कार्यक्रम संचािन गन े

चौमालसक रुपमा राजश् व शाखा तथा प्रमुख 
प्रशासककर् अधधकृत 

२.२ 
सिै करिरुको त्र्ाङ्क संकिन गरी 
कम्प्रु्टर प्रणािीमा अद्र्ावधधक 
गने 

२०७९ असार 
मसाजत सम्म 

राजश् व शाखा तथा वडा 
कार्ायिर्िरु, प्रप्रअ 

२.३ 
धेरै कर नतने करदातािरुिाई 
सम्मान र पुरस्कृत गन े

िावर्यक रुपमा गााँउसभा 

२.४ 
मु्र् करिरु एकैपटक असुि 
गनेगरी एकद्वार कर संकिन 
प्रणालिको शुरुवात गन े

आगामी आधथयक 
िर्य २०७८/७९ देखख 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ तथा 
गााँउ कार्यपालिका 

२.५ 
वववत्तर् संस्थासंग समजवर् गरी 
िैंककङ प्रणािीिाटै कर संकिन गने 
व्र्वस्था गन े

आगामी आधथयक 
िर्य २०७८/७९ देखख 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ तथा 
गााँउ कार्यपालिका 

३ संस्थागत ्र्िस्था तथा अन्र्   
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ि.स. सुिारको िाचग गनुयपने कार्यिरु समर्ािचि म्जभमेिारी 

३.१ 
राजश् व शाखामा गााँउ सभािाट 
न्स्वकृत दरिजदीमा कमयचारी ननरु्तत 
गने 

२०७९ माघ 
मसाजत सम्म 

गाउाँ  कार्यपालिका तथा 
प्रमुख प्रशासककर् 
अधधकृत 

३.२ 

वडा कार्ायिर्िरुमा समेत राजश् व 
प्रशासनका िाधग कमयचारीिरुिाई 
न्जम्मेवारी ककटान गरी ननर्लमत 
अनुगमन गन े

२०७९ माघ 
मसाजत सम्म 

गााँउ कार्यपालिका तथा 
प्रमुख प्रशासककर् 
अधधकृत 

३.३ 

जनप्रनतननधध तथा कमयचारीिरुका 
िाधग राजश् व सम्िजधी तालिम तथा 
अलभमुखीकरण कार्यक्रम संचािन 
गने 

िर्यमा १ पटक प्रमुख प्रशासककर् 
अधधकृत तथा राजश् व 
शाखा 

३.४ 

राजश् व संकिन अवस्थाको आवधधक 
अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने तथा 
आम्दानी खचयको वववरण सावयजननक 
गने 

चौमालसक रुपमा राजश् व परामशय सलमनत 
तथा प्रमुख प्रशासककर् 
अधधकृत 

३.५ 

गााँउपालिकाको स्वालमत्त तथा िक 
भोगमा रिेका जग्गा तथा 
भवनिरुको वववरण संकिन गरी 
प्रमाण सहित व्र्वन्स्थत रुपमा 
अलभिेख रा् ने तथा लसमाना 
छुट्र्ाउने 

२०७९ असार 
मसाजत सम्म 

प्राववधधक शाखा, प्रप्रअ 

३.६ 

आजतररक र अन्जतम िेखा परीक्षण, 
सामान्जक िेखापरीक्षण प्रनतवेदनिरु, 
िावर्यक आर् व्र्र्मा वववरणिरु 
गााँउपालिकाको वेभसाईट माफय त 
सावयजननक गन े

२०७९  ावण प्रमुख प्रशासककर् 
अधधकृत, राजश् व शाखा, 
आधथयक प्रशासन शाखा 

३.७ 
आधथयक प्रशासन शाखा अजतगयत 
राजश् व उपशाखािाई स्रोत साधन 
सम्पज न िनाउने 

२०७९ असार 
सम्म 

गााँउ कार्यपालिका 
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ख) कर राजश् ि सुिार र्ोजना 
तालिका 25: कर राजश् व सुधार र्ोजना 

ि.स. सुिारको िाचग गनुयपने कार्यिरु समर्ािचि म्जभमेिारी 
१ सभपतत कर   

१.१ सम्पनत कर व्र्वस्था कार्यववधध तजुयमा 
गरी पाररत गने  

२०७९ फागुन 
सम्म 

राजश् व परामशय 
सलमनत र प्रप्रअ 

१.२ 
सम्पवत्त करिाई थप स्पट गनय संघीर् 
कानुनको भावना अनुसार आधथयक  न 
पररमाजयन गन े

२०७९ असार 
मसाजत सम्म 

राजश् व परामशय 
सलमनत र गााँउसभा 

१.३ 

सम्पत्ती करिारे सिै वडामा जनचतेना 
कार्यक्रम संचािन गन े

२०७९ कानतयक 
देखख ननरजतर 

आधथयक प्रशासन 
शाखा तथा वडा 
कार्ायिर्, राजस्व 
परामशय सलमनत 

१.४ 
सम्पत्ती कर िगार्त अजर् करिरुको 
िाधग एकककृत सफ्ट्वेर्र खरीद तथा सो 
सम्िजधी तालिमको व्र्वस्था गने  

२०७९ कानतयक गाउाँ  कार्यपालिका, 
प्रमुख प्रशासकीर् 
अधधकृत 

१.५ 
सम्पवत्त कर प्रशासनका िाधग थप भौनतक 
सामग्रीिरुको व्र्वस्था गने र संकिन गनय 
अध्र्र्न गने (वडा कार्यिर्मा)  

२०७९ माघ गाउाँ  कार्यपालिका, 
प्रमुख प्रशासकीर् 
अधधकृत 

१.६ सम्पनत कर प्रशासनमा GIS Mapping 

Tools िाई समेतमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउने 
२०७९ असार 
मसाजत सम्म 

प्राववधधक शाखा र 
प्रप्रअ 

२ भूलमकर/मािपोत   

१.१ 
जग्गाको वधगयकरण अनुसार राजमागयसाँग 
र मु्र् सडकमा जोडडएका ककत्ताको 
वववरण संकिन गन े

२०७९ असोज 
मसाजत सम्म 

आधथयक प्रशासन 
शाखा र वडा 
कार्ायिर् 

१.२ मािपोत कार्ायिर्िरुिाट जग्गाको नर्ााँ 
िगत र मूल्र्ांकन दर प्राप्त गने   

२०७९ असार 
मसाजत सम्म 

प्रमुख प्रशासकीर् 
अधधकृत र अध्र्क्ष 

१.३ जग्गाको उपर्ोग अनुसार पनूःवधगयकरण 
गनय वडा र टोि समूििरुसाँग परामशय गन े

२०७९ फागुन 
सम्म 

राजश् व परामशय 
सलमनत 

३ घरजग्गा ििाि कर   

३.१ 
विािमा भएका घरजग्गाको िगत 
संकिन गरी अद्र्ावधधक गने र सम्पवत्त 
करसंग आवद्ध गने । 

२०७९ असार 
सम्म 

राजश् व शाखा, वडा 
कार्ायिर्, प्रप्रअ 
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ि.स. सुिारको िाचग गनुयपने कार्यिरु समर्ािचि म्जभमेिारी 

३.२ घर तथा जग्गा धनन र विािवािािरू 
बिचको विाि सम्झौता अननवार्य गने । 

२०७९ मंलसर 
सम्म 

राजश् व शाखा, गााँउ 
कार्यपालिका, प्रप्रअ 

३.३ 

घरजग्गा विाि रकम मूल्र्ांकन गनय 
संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा 
प्रनत वगयकफटका दरिे विाि मूल्र् 
ननधायरण गने र सो वमोन्जम विाि रकम 
ननधायरण गरी कर संकिन गने । 

२०७९ असार 
सम्म 

राजश् व शाखा र गाँउ 
कार्यपालिका 

३.४ 
घरजग्गा विाि कर संकिन कार्यववधध 
तजुयमा गने । 

२०७९ असार 
सम्म 

गााँउ कार्यपालिका र 
प्रप्रअ 

४ ्र्िसार् कर   

४.१ 

व्र्वसार् दताय तथा नवीकरण सम्िन्जध 
प्रणािीिाई व्र्वन्स्थत गनय व्र्वसार् कर 
व्र्वस्थापन कार्यववधध तजुयमा गरी 
कार्ायजवर्न गने  

२०७९ असार 
मसाजत सम्म 

राजश् व परामशय 
सलमनत र प्रप्रअ 

४.२ 

व्र्वसार्ीका प्रनतननधधिरूसंग समजवर् 
गरर व्र्वसार्मा भएको िगानी तथा 
कारोवारको आधारमा व्र्वसार्को 
वगीकरण गने । 

२०७९ जे ठ 
मसाजत सम्म 

 

राजश् व परामशय 
सलमनत, 
गााँउकार्यपालिका र 
प्रप्रअ 

४.३ 
व्र्वसार् करको दरिाई वधगयकरणको 
आधारमा पुनराविोकन गरर आधथयक 
 नमा समावेश गने । 

२०७९ असार 
मसाजत सम्म 

राजश् व परामशय 
सलमनत र गााँउसभा 

४.४ 
व्र्वसार् संचािनको िाधग गााँउपालिकाको 
इजाजत लिनुपने धर्वस्था अननवार्य गरर 
व्र्ापक प्रचार प्रसार गने । 

२०७९  ावण 
देखख 

 

राजस्व शाखा र वडा 
कार्ायिर् 

 

४.५ 

उद्र्ोग वाखणज्र् संघ, आजतररक राजस्व 
कार्ायिर्, घरेिु कार्ायिर् तथा अजर् 
मु्र् सरोकारवािासाँग गााँउपालिकािे 
समजवर् र ननर्लमत अजतरकक्रर्ा गने । 

२०७९ मंलसर 
देखख ननरजतर 

गााँउ कार्यपालिका 

४.६ 
राजस्व शाखामा असुिी अलभिेख 
अद्र्ावधधक गने । 

२०७९  ावण १ 
देखख 

राजश् व शाखा  

४.७ 
व्र्वसार्को त्र्ांक/िगत, व्र्वसार् 
करको दर तथा संकिनको अवस्था 
सम्िजधी अनुगमन तथा मुल्र्ांकन गने । 

चौमालसक रुपमा 
 

राजस्व परामशय 
सलमनत र गााँउ 
कार्यपालिका 
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४.८ 
व्र्वासार् दताय तथा कर संकिनका िाधग 
आवधधक रुपमा घुन्म्त लशववर संचािन 
गने 

२०७९  ावण  
देखख तै्रमालसक 
रुपमा 

आधथयक प्रशासन 
शाखा र वडा 
कार्ायिर्िरु 

४.९ व्र्वसार् कर सम्िजधमा आधथयक  नमा 
दण्ड र पुरस्कारको व्र्वस्था गने । 

२०७९ असोज 
देखख 

गााँउसभा 

५ विज्ञापन कर   

५.१ 
बिलभजन स्थानमा भएका िोडडङ्ग िोडयको 
िारेमा सुचना संकिन गरी सम्िन्जधत 
बिञापन दातासंग कर असुि गने। 

२०७९  ावण 
देखख 

आधथयक प्रशासन 
शाखा र प्रमुख 
प्रशासककर् अधधकृत 

५.२ 
बिलभजन समर्मा िगाईने मेिापवयको 
ववञापनको कर असुि गने। 

२०७९  ावण 
देखख 

आधथयक प्रशासन 
शाखा र प्रमुख 
प्रशासककर् अधधकृत 

 

ग) गैर कर राजश् ि सुिार र्ोजना 
 

तालिका 26: गैर कर राजश् व सुधार र्ोजना 
ि.स. सुिारको िाचग गनुयपने कार्यिरु समर्ािचि म्जभमेिारी 
१ घर नक्शा पास एिं रम्जष् रेशन दस्तुर   

१.१ 

घर अलभिेखीकरण तथा नतसापास 
प्रकक्रर्ािे भवन ननमायण प्रकक्रर्ािाई 
ननर्मन समेत गन ेभएकोिे र्सिाई 
प्रभावकारी वनाउने  

२०७९  ावण देखख प्राववधधक शाखा र 
प्रमुख प्रशासककर् 
अधधकृत 

१.२ गााँउपालिका लभत्र भएका पतकी तथा 
कच्ची घरिरुको अलभिखेखकरण गन े

२०७९  ावण देखख 
ननरजतर 

कार्यपालिका र 
प्राववधधक शाखा 

१.३ 
मापदण्ड तथा कार्यववधधिरू अनुसार 
नतसापास प्रावधान पूणय रुपमा िागु 
गने । 

२०७९ असार देखख प्राववधधक शाखा र 
भवन तथा नतशापास 
उपशाखा 

१.४ 

घरको तल्िा, िनोट तथा ककलसमका 
आधारमा दस्तुरको दर समर्ानुकुि 
पररमाजयन गने । 

२०७९ मंलसर देखख राजश् व परामशय 
सलमनत, भवन तथा 
नतशा पास उपशाखा, 
गााँउ सभा 
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ि.स. सुिारको िाचग गनुयपने कार्यिरु समर्ािचि म्जभमेिारी 

१.५ 
गााँउपालिका गठन पूवय वनेका 
घरिरूको अलभिेखीकरणको िाधग 
दस्तुर आधथयक  नमा समावेश गने। 

२०७९  ावण देखख भवन तथा नतशा 
पास उपशाखा र गााँउ 
कार्ायपलिका 

१.६ 

नतसापासको िाधग मापदण्ड तथा 
कार्यववधधिरू अनुसार भवन ननमायण 
भए नभएको ननरजतर अनुगमन गन े
। 

२०७९ मंलसर देखख भवन तथा नतशा 
पास उपशाखा र गााँउ 
कार्ायपलिका 

२ ििाि विटौरी शुल्क   

२.१ 
गाउाँ पालिका के्षत्रलभत्र भएका 
सावयजननक जलमन तथा थार्िााँ रिेका 
संरचनािारे त्र्ांक संकिन गन े

२०७९ असार मसाजत 
सम्म 

प्राववधधक शाखा, प्रमुख 
प्रशासककर् अधधकृत 

२.२ 
सावयजननक जलमनमा रिेका संरचना 
र ववद्र्मान उपर्ोगको अवस्था िेरी 
शुल्क ननधायरण गन े

२०७९  ावण देखख राजश् व परामशय 
सलमनत र गााँउसभा 

२.३ 
िाटिजार र िजारमा रिन ेअस्थार्ी 
पसििरुको पटके शुल्क ननधायरण गरी 
आधथयक  नमा उल्िेख गने  

२०७९ असार मसाजत 
सम्म 

राजश् व परामशय 
सलमनत र गााँउसभा 

२.४ ववटौरी शुल्क नतनुयपन ेकरदातािरुिाई 
सूधचत गन े

२०७९ मंलसर मसाजत 
सम्म 

आधथयक प्रशासन 
शाखा 

२.५ 

विाि ववटौरी शुल्कको दार्रालभत्र 
सावयजननक जग्गाको उपर्ोग र 
सरकारी जग्गामा िनेका संरचनाको 
उपर्ोग गरेवापत िाग् न े शुल्किाई 
आधथयक  नमा उल्िेख गने । 

२०७९ असार मसाजत 
सम्म 

गााँउ कार्यपालिका र 
प्रप्रअ 

३ दताय, नविकरण तथा अनुमती दस्तुर   

३.१ 

ववद्र्ािर् स्थापना, घ वगयको ठेत का 
इजाजत, एफ.एम. रेडडर्ो संचािन, 
वववत्तर् संस्था, स्वास््र् संस्था, ममयत 
संभार, स्थानीर् व्र्ापारीक फमय 
आहदको दताय गने कार्यववधध तजुयमा 
गने  

२०७९ फागुन मसाजत 
सम्म 

गााँउ कार्यपालिका, 
प्रप्रअ 
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ि.स. सुिारको िाचग गनुयपने कार्यिरु समर्ािचि म्जभमेिारी 

३.२ 
दताय तथा नवीकरण दस्तुरको दर 
आधथयक  नमा सेवा शुल्क दस्तुरिाट 
टुक्र्र्ाउन े

२०७९ असार मसाजत राजश् व परामशय 
सलमनत, गााँउ सभा 

४ 
ढंुगा, चगट्टी, िािुिा, स्िेट आहदको 
बििी 

  

४.१ 

बिगतमा उथाखनन र ववक्री भईरिेका 
िाई ननरजतरता हदने र र्सवािेक 
थप खोिा र नीन्ज खाननिरुको 
पहिचान गने। 
िाि िािुवा ननकाल्ने के्षत्र वा 
खोिाको IEE अनुसारको पररमाणको 
िागत तर्ार गन े

२०७९ असार मसाजत गााँउपालिका अध्र्क्ष र 
प्रप्रअ 

४.२ 
माथी उल्िेखखत स्रोतिरुमा 
प्रारन्म्भक वातावरखणर् अध्र्र्न 
गराउने 

२०७९ फाल्गुन 
मसाजत 

कार्यपालिका र 
प्राववधधक शाखा 

४.३ 
थप भएका खानी र खोिािरुको 
छुट्टै प्र्ाकेजमा ठेतका आह्वान 
गने 

२०७९ मंलसर मसाजत कार्यपालिका 

४.४ 
दित्तर िित्तर शुल्क सम्िन्जध दफा 
आधथयक  नमा थप गरी दर 
ननधायरण गन े

२०७९ असार मसाजत राजश् व परामशय 
सलमनत र गााँउसभा 

४.५ 
काम र बिक्रीको ननर्लमत अनुगमन 
सुननन्श् चत गन े

२०७९ भार  कार्यपालिका, राजश् व 
परामशय सलमनत 

५ सरकारी सभपवत्तको ििाि र वििी   

५.१ 

गाउाँ पालिकाको स्वालमथावमा भएका र 
ििािमा िगाउन सककने 
सम्पवत्तिरूको वववरण र्ककन गरी 
सिै सम्पवत्तको ििाि रकमको दर 
आधथयक  नमा समावेश गने । 

२०७९ असार मसाजत कार्यपालिका, राजश् व 
परामशय सलमनत 

५.२ 
गाउाँ पालिकाको सम्पवत्त ििािमा 
िगाउने सम्िजधमा कार्यववधध 
तजुयमा गरी कार्ायजवर्मा ल्र्ाउने । 

२०७९ असार मसाजत कार्यपालिका, राजश् व 
परामशय सलमनत 
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ि.स. सुिारको िाचग गनुयपने कार्यिरु समर्ािचि म्जभमेिारी 

५.३ 
कार्यववधधमा उन्ल्िखखत शतयिरू 
पािाना भए नभएको आवधधक 
रुपमा अनुगमन गने । 

२०७९ असार मसाजत कार्यपालिका, राजश् व 
परामशय सलमनत 

६ सेिा शुल्क   

६.१ शुल्क असुिीिाई कडाईका साथ 
िागू गन े

ननरजतर कार्य पालिका 

७ हदघयकालिन आर्स्रोतको पहिचान 
तथा संभा्र्ता 

  

७.१ 

गााँउपालिकाको हदघयकालिन आर् 
िुनसत ने संभाव्र् के्षत्रिरुको पहिचान 
गने 
 मु्र् िजार र राजमागय 

आसपास भवन वा सटर  
 िजार के्षत्रमा खानेपानी 

आर्ोजना संचािन 

 अस्पताि ननमायण तथा 
संचािन 

 सामुदानर्क भवन तथा सभािि 

 िाटिजार पूवायधार 
 पर्यटककर् के्षत्रको पूवायधार 
 राजमागय आसपास िजारको  

ववकास 

२०७९ असार मसाजत गााँउ कार्यपालिका, गााँउ 
सभा 

७.२ 
पहिचान भएका के्षत्रिरुको संभाव्र्ता 
अध्र्र्नका िाधग रकम ववननर्ोजन 
गने 

२०७९  ावण मसाजत  गााँउ कार्यपालिका 
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पररच्छेद - छः आगामी तीन िषयको आर् प्रक्षेपण 
 

र्स पररच्छेदमा आगमी ३ आधथयक वर्यिरुका िाधग गाउाँ पालिकाको राजस्व प्रके्षपण गररएको छ 
। मिािेखा परीक्षकिे स्वीकृत गरेको एकीकृत आधथयक सङ्केत तथा वगीकरण र व्र्ा्र्ा, २०७४ 
को आधारमा आर् प्रके्षपण गररएको छ । गाउाँ पालिकाको राजस्व अधधकार, िािको आर् सङ्किन 
अवस्था तथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजना कार्ायजवर्न पश् चात आर् सङ्किनमा पाने प्रभाव 
समेतिाई मध्र्नजर गदै आगामी ३ वर्यको आर् प्रके्षपण गररएको छ । र्स प्रके्षपणिे 
गाउाँ पालिकाको आर् िजेट तजुयमा गनय सिर्ोग पुग् नेछ । 
 

६.१ राजश् ि सुिार कार्यर्ोजनाका आिारमा राजश् ि प्रके्षपण 
 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायजवर्न पश् चात आगामी तीन वर्य (आ.व. २०७९/८० देखख 
२०८१/८२) को िाधग आर् प्रके्षपण गररएको छ । र्ो आर् अनुमान राजस्व सुधार र्ोजनामा 
प्रस्ताव गररएका कक्रर्ाकिापिरूको आधारमा गररएको छ । धेरैजसो लशर्यकिरूको आर् प्रके्षपण 
प्राप् त त्र्ाङ्कमा आधाररत छ भने भववश्र्मा आर्का आधारको दार्रा िढ्न गई सोिाट िुने 
र्ोगदानिाई समेत मध्र्नजर गररएको छ । थार्सै गरर केिी लशर्यकिरूको आर् प्रके्षपण गदाय 
ववगतको आर् संकिनको वदृ्धधदरिाई आधार माननएको छ। 
 

तालिका 27: आगामी तीन आधथयक िर्यको राजश् व प्रके्षपणको आधार   (रु िजारमा) 
 

ि.स. राजश् ि लशषयक 
कुि सभभा्र् 

आर् 
प्रक्ष्रे्पणको आिार 

प्रक्षेवपत 
रकम 

क आन्तररक आर् तफय     

१ सम्पनत कर ६५१६ 
कुि संभावनाको ७५% र थार्सपछीका 
आविरुमा १५% िढदै जाने 

७१६८ 

२ मािपोत भूलम कर १८०० 
कुि संभावनाको ७०% र थार्सपछी 
क्रमश आविरुमा १०% िे िढदै जाने 

२०७० 

३ विाि कर १०४५ 
कुि संभावनाको ५०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा २०% िे िढदै जाने 

१५६८ 
 

४ व्र्वसार् कर २२५ 
कुि संभावनाको ६०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा १५% िे िढदै जाने 

२४८ 

५ 
व्र्वसार् रन्ज रेशन दस्तुर 
(दताय तथा अनुमनत) 

४५० 
कुि संभावनाको ९०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा १५% िे िढदै जाने 

४९५ 

६ घर नतशा पास दस्तुर ८६८६ 
कुि संभावनाको ८०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा १०% िे िढदै जाने 

९५५५ 
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ि.स. राजश् ि लशषयक 
कुि सभभा्र् 

आर् 
प्रक्ष्रे्पणको आिार 

प्रक्षेवपत 
रकम 

७ विाि ववटौरी शलु्क १०२ 
कुि संभावनाको ७०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा २०% िे िढदै जाने 

११२ 

८ 
लसफाररश तथा प्रमाखणत 
दस्तुर (सम्पूणय) 

६७२ 
कुि संभावनाको ९०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा १०% िे िढदै जाने 

७७३ 

९ 

सरकारी सम्पनतको विाििाट 

र ववक्रीिाट (राजपत्र, पुस्तक, 
नतशा र िोिपत्र ववक्री 
समेत) 

७०० 

कुि संभावनाको ७०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा १०% िे िढदै जाने 

७७० 

१० अखेटोपिारमा िाग्ने कर १० 
कुि संभावनाको ६०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा १०% िे िढदै जाने 

११ 

११ अजर् ववक्रीिाट १६५० 
कुि संभावनाको ९०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा १०% िे िढदै जाने 

१८१५ 

१२ अजर् प्रशासननक सेवा शलु्क १९१३ 
कुि संभावनाको ८०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा १५% िे िढदै जाने 

२१९२ 

१३ 
ढंुगा धगट्टी वािुवा दित्तर 
िित्तर शलु्क 

० 
कुि संभावनाको ९०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा १०% िे िढदै जाने 

० 

१४ 
अजर् मनोरञ्जन कर 
 

१०० 
कुि संभावनाको ८०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा १०% िे िढदै जाने 

११० 

१५ 
अजर् कर 

२५ 
कुि संभावनाको ६०% र थार्सपछीका 
आव िर्यिरुमा १०% िे िढदै जाने 

२८ 

१६ ववज्ञापन कर 
१०० आधथयक िर्य २०७८/७९ मा गााँउपालिकाको 

हिस्सा ६०% र थार्सपछी क्रमश १५% 
का दरिे िदृ्धध िुदै जाने 

११० 

ख 
राजशि तथा रोर्ल्टी 
िााँडफााँड 

   

ख. १ संघीर् सरकार    

१.१ 
िााँडफााँड भई प्राप् त िुने 
मु.अ.कर 

३६१५६ आधथयक िर्य २०७८/७९ मा प्राप् त रकम र 
थार्सपछी िावर्यक ५% को दरिे िदृ्धध 
िुाँदै जाने अनुमान 

१८०८ 

१.२ 
िााँडफााँड भई प्राप्त िुने अजत 
शलु्क 

३६१५६ आधथयक िर्य २०७८/७९ मा प्राप् त रकम र 
थार्सपछी क्रमश ५% का दरिे िदृ्धध 
िुदै जाने अनुमान 

१८०८ 

ख. २ प्रदेश सरकार    

२.१ घरजग्गा रन्ज रेशन दस्तुर 
१०० आधथयक िर्य ७७/७८ मा प्राप्त लसलििङ 

र थार्सपछी िावर्यक १०% िे िदृ्धध िाँदै 
जाने अनुमान 

१० 
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ि.स. राजश् ि लशषयक 
कुि सभभा्र् 

आर् 
प्रक्ष्रे्पणको आिार 

प्रक्षेवपत 
रकम 

२.२ 
िााँडफााँडिाट प्राप् त िुने सवारी 
साधन कर 

३९५८ आधथयक िर्य २०७८/७९ मा प्राप् त रकम र 
थार्सपछी क्रमश ५% का दरिे िदृ्धध 
िुदै जाने अनुमान 

१९८ 

२.३ 
िााँडफााँडिाट प्राप् त िुने 
मनोरजजन कर 

 िावर्यक एकमु ठ रु १ िाख अनमुान १०० 

ग 
अनुदान तथा विवत्तर् 
िस्तान्तरण 

   

ग. १ संघीर् सरकार    

१.१ समाननकरण अनुदान १०४४०० 
आधथयक िर्य २०७८/७९ को र्थाथय रकम 
र थार्सपछी क्रमश ५% का दरिे िदृ्धध 
िुदै जाने अनुमान 

५२२० 
१.२ शसतय अनुदान चािु २०८७५० १०४३८ 
१.३ शसतय अनुदान पुाँजीगत ३०४०० १५२० 
१.४ बिर्ेश अनुदान   

१.५ समपुरक अनुदान १७२०० ८६० 

१.६ 
अजर् अनुदान (ननवायचन क्षेत्र 
ववकास र अजर्) 

 चािु आधथयक िर्यको ववननर्ोजन र्थावत 
रहि िावर्यक १०% का दरिे थवपदै जाने 
अनुमान 

 

ग. २ प्रदेश सरकार    

२.१ समाननकरण अनुदान ५८९५ आधथयक िर्य २०७८/७९ को र्थाथय रकम 
र थार्सपछी क्रमश ५% का दरिे िदृ्धध 
िुदै जाने अनुमान 

२९५ 
२.२ शसतय अनुदान चािु १६१० ८१ 
 शसतय अनुदान पुाँजीगत ३०४०० १५२० 
२.३ बिर्ेश अनुदान   

२.४ समपुरक अनुदान १०००० ५०० 
ग. ३ अन्र् आन्तररक अनुदान    

३.१ 
अजर् संस्थागत आन्जतरक 
अनुदान 

 आधथयक िर्य २०७९/८० मा रु १० िाख 
प्राप् त िुने र थार्सपछी थार्सपछी क्रमश 
िावर्यक १०% का दरिे िदृ्धध िुदै जाने 
अनुमान 

१० 

३.२ 
अजर् व्र्न्ततगत आजतररक 
अनुदान 

 जनताको िागत सिभाधगतािाट आधथयक 
िर्य २०७९/८० मा रु १० िाख प्राप् त िुने 
र थार्सपछी थार्सपछी क्रमश िावर्यक 
१०% का दरिे िदृ्धध िुदै जाने अनुमान 

१० 

 

६.२ आगामी तीन आचथयक िषयको राजश् ि प्रके्षपण 
 

आर् शीर्यकको संभाव्र् आधार तथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायजवर्निाई आधार मानी 
गाउाँ पालिकाको आगामी तीन वर्यको प्रके्षवपत आर्को वववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको 
छ । प्रके्षपणको िाधग राजस्व संकेत वतयमानमा लसफाररश गररएको िेखा कोडको आधारमा 



हिलििाङ गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

पाथवे ईन्जजननर्ररङ कजसल्टेजसी                            पेज | 75  

 

गररएको छ । माधथका अध्र्ार्िरूमा प्रस्ताव गररएअनुसार  निे हदए िमोन्जम करका दार्रा 
ववस्तार गनय सकेको खण्डमा ननम् न तालिकामा हदए अनुसार गाउाँ पालिकाको आर् वदृ्धध िुने 
देखखजछ । 
तालिका28: आगामी तीन आधथयक िर्यको आर् प्रके्षपण     (रु िजारमा) 

 

राजस्ि 
संकेत राजस्ि लशषयक 

२०७७/७८ 
र्थाथय 

२०७८/७९ 
अनुमातनत 

प्रके्षपण 

७९/८० ८०/८१ ८१/८२ 

१०००० 
राजस्ि तथा 
अनुदान 

          

क आजतररक आर् ५६१२ २६०६४ २९२०१ ३२१०९ ३५३०७ 

११३१३ सम्पवत्त कर ० ६५१६ ७१६८ ७८८४ ८६७३ 

११३१४ भूमी 
कर/मािपोत 

११५५ १८०० २०७० २२७७ २५०५ 

११३२१ घरििाि कर ० १०४५ १५६८ १७२४ १८९७ 

१४६११ व्र्वसार् कर   २२५ २४८ २७२ २९९ 

१४४२१ ववज्ञापन कर   १०० ११० १२१ १३३ 

१४२५३ 
व्र्वसार् 
रन्जरेशन 
दस्तुर 

० ४५० ४९५ ५४५ ५९९ 

१४२४२ घर नतशापास 
दस्तुर 

० ८६८६ ९५५५ १०५१० ११५६१ 

११३२२ विाि ववटौरी ० १०२ ११२ १२३ १३६ 

१४२४३ 
लसफाररस तथा 
प्रमाखणत 
दस्तुर 

६७९ ६७२ ७७३ ८५० ९३५ 

१४१५१ 

सरकारी 
सम्पत्तीको 
ििाि र 
ववकक्रिाट प्राप्त 
आर् (राजपत्र, 

१६८ ७०० ७७० ८४७ ९३२ 
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पुस्तक, नतशा, 
िोिपत्र ववक्री 
समेत) 

  
जग्गा 
रेखाङ्कन 
दस्तुर 

  १६५ १८२ २०० २२० 

१४२१९ 
ढंुगा, धगहट 
वािुवा (िित्तर 
दित्तर) शुल्क 

  ० ० ० ० 

  पर्यटन शुल्क   १५ १७ १९ २१ 

१४३११ 
जर्ानर्क दण्ड, 

जररवाना र 
जफत 

० ६५ ७२ ७९ ८७ 

१४५२९ अजर् राजश् व   १० ११ १२ १३ 

११६९१ अजर् कर ३८ २५ २८ ३० ३३ 

१४२४४ व्र्न्ततगत 
घटना दस्तुर   १२५ १३१ १३८ १४५ 

१४२४५ नाता प्रमाखणत 
दस्तुर   ११० ११६ १२१ १२७ 

११६९१ ववववध राजश् व २१७० १५०० १६५० १८१५ १९९७ 

१४२१३ अजर् ववक्री   १६५० १८१५ १९९७ २१९६ 

११४७१ 
अजर् 
मनोरञ्जन कर   १०० ११० १२१ १३३ 

  
अखेटोपिारमा 
िाग्ने कर   १० ११ १२ १३ 

१४२२९ 
अजर् 
प्रशासननक 
सेवा शुल्क 

१४०२ १९९३ २१९२ २४१२ २६५३ 

ख 
राजस्व 
िााँडफााँड            

  संघीर् सरकार ६०९१२ ७२३१२ ७५९२८ ७९७२४ ८३७१० 
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११४५६ 
िााँडफााँड भई 
प्राप्त िुने 
मु.अ.कर 

६०९१२ ३६१५६ ३७९६४ ३९८६२ ४१८५५ 

११३१५ 
िााँडफााँड भई 
प्राप्त िुने 
अजतःशुल्क 

  ३६१५६ ३७९६४ ३९८६२ ४१८५५ 

  प्रदेश सरकार ३९६७ ४१५८ ४३६६ ४५७९ ४८०३ 

११४७२ 
सवारी साधन 
कर ३९६७ ३९५८ ४१५६ ४३६४ ४५८२ 

११३१५ 

घरजग्गा 
रन्जरेशन 
दस्तुर 
(प्रदेशसंग 
राजस्व 
िााँडफााँड) 

० १०० ११० ११६ १२१ 

१४४११ मनोरञ्जन कर   १०० १०० १०० १०० 

ग 
अजतरसरकारी 
ववत्तीर् 
िस्ताजतरण 

          

  संघीर् सरकार ३२४७९८ ३६८७०६ ३८७१४१ ४०६४९८ ४२६८२३ 

१३३११ समाननकरण 
अनुदान 

९८६०० १०४४०० १०९६२० ११५१०१ १२०८५६ 

१३३१२ शसतय अनुदान 
चािु 

२१८६२१ २०८७५० २१९१८८ २३०१४७ २४१६५४ 

१३३१३ 
शसतय अनुदान 
पूाँजीगत 

  ३०४०० ३१९२० ३३५१६ ३५१९२ 

१३३१४ 
ववर्ेश अनुदान 
चािु     ० ० ० 

१३३१५ 
ववर्ेश अनुदान 
पूाँजीगत 

    ० ० ० 

१३३१६ 
समपुरक 
अनुदान चािु ७५७७ ७९५६ ८३५४ ८७७१ ९२१० 
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१३३१७ 
समपुरक 
अनुदान 
पूाँजीगत 

  १७२०० १८०६० १८९६३ १९९११ 

  प्रदेश सरकार १८३८१ १७५०५ १८३८० १९२९९ २०२६४ 

१३३११ समाननकरण 
अनुदान ६९९५ ५८९५ ६१९० ६४९९ ६८२४ 

१३३१२ शसतय अनुदान 
चािु १३८६ १६१० १६९१ १७७५ १८६४ 

१३३१३ शसतय अनुदान 
पूाँजीगत 

    ० ० ० 

१३३१४ ववर्ेश अनुदान 
चािु     ० ० ० 

१३३१५ ववर्ेश अनुदान 
पूाँजीगत 

    ० ० ० 

१३३१६ समपुरक 
अनुदान चािु 

१०००० 
१०००० 

१०५०० ११०२५ ११५७६ 

१३३१७ 
समपुरक 
अनुदान 
पूाँजीगत 

    ० ० ० 

१३३१८ अजर् चािु     ० ० ० 

  

अजर् 
आजतररक 
अनुदान 

० २००० २२०० २४२० २६६२ 

१३४११ 

अजर् 
संस्थागत 
आजतररक 
अनुदान 

  १००० ११०० १२१० १३३१ 

१३४१२ 

अजर् 
व्र्न्ततगत 
आजतररक 
अनुदान 
(जनसिभाधगता
) 

  १००० ११०० १२१० १३३१ 
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३०००० ववत्तीर् सम्पनत 
तथा दानर्थाव 

५०८७६ ३१०६५ ३४१७२ ३७५८९ ४१३४८ 

३२१२२ िैंक मौज्दात ५०८७६ ३१०६५ ३४१७२ ३७५८९ ४१३४८ 
जम्मा राजश् व, अनुदान, 

सम्पनत तथा दानर्थाव 
४६०५७९ ५१७६५२ ५४७०२२ ५७७६३९ ६१०११४ 

* आधथयक िर्य २०७८/७९ को अनुमान रकम 
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पररच्छेद - सातः अपेक्षक्षत नततजा 
 

र्स पररच्छेदमा हिलििाङ गाउाँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अपेक्षक्षत ननतजा प्रस्तुत 
गररएको छ ।  
 
 

७.१ अपेक्षक्षत नततजा 
 

र्स अध्र्र्न अनुसार हिलििाङ गाउाँ पालिकाको आगामी आ.व. २०७९/८० को कुि आर् ५५ करोड 
७९ िाख ३१ िजार िुने देखखएको छ । तालिका १८ मा प्रस्तुत वववरणि े गाउाँपालिकाको 
आजतररक आर् सो आधथयक िर्यमा २ करोड ४० िाख २४ िजार िुन ेअनुमान गररएको छ। सो 
आर् कुि आर्को कररि १६.९९% िुन आाँउछ जुन आधथयक िर्य २०७७/७८ को तुिनामा ३% िे 
िढी िो । गााँउपालिकािे बिगत आधथयक िर्यिरुमा करतफय  मािपोत र व्र्वसार् कर जरू्न 
संककिन गन ेगरेको तथा गैरकर तफय  समेत व्र्वसार् रन्ज रेशन र नतशापास दस्तुर संकिन 
गनय नसेकेको देखखजछ । थार्सैगरी लसफाररस र प्रमाखणत दस्तुर पनन जरू्न संकिन भएको 
देखखजछ भने सरकारी सम्पनतको विाि र पर्यटन शुल्क समेत संकिन गनय सकेको देखखदैन। 
आगामी िर्यिरुमा आजतररक आर् िढाउन सम्पनत, कर ढंुगा धगट्टी वािुवा दित्तर िित्तर शुल्क, 
व्र्वसार् रन्ज रेशन दस्तुर (दताय तथा अनुमनत) आदीमा कर िगाउन सके िढ्ने देखखजछ। तर 
र्स अध्र्र्नमा उतत के्षत्रिरुमा आगामी िर्यको प्रके्षपणमा गााँउपालिकाको आजतररक आर्को 
हिस्सा िढन गएको छ। सारांशमा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायजवर्न पश्चात ्आगामी 
तीन आधथयक वर्यिरुमा िुने आर् संरचना देिार् अनुसार िुने प्रके्षपण गररएको छः  

तालिका 29: अपेक्षक्षत आर् संरचना      रु (िजारमा) 

ि.स
. 

राजश् ि लशषयक 

आ.ि. 
२०७७/७८ 
(र्थाथय) 

आ.ि.२०७८/७९ 
(र्थाथय) 

प्रक्षेपण 

७९/८० ८०/८१ ८१/८२ 

१ आन्तररक आर् २६५९७ २६०६४ २९२०१ ३२१०९ ५३३०७ 

२ 
राजशि िााँडफााँड  

(संघीर् तथा प्रदेश सरकार) 
६४८७९ ७६४७० ८०२९४ ८४३०३ ८८५१३ 

३ 
अनुदान तथा विवत्तर् 
िस्तान्तरण 

     

  संघीर् सरकार ३२४७९८ ३६८७०६ ३८७१४१ ४०६४९८ ४२६८२३ 
  प्रदेश सरकार १८३८१ १७५०५ १८३८० १९२९९ २०२६४ 
  अजर् आजतररक अनुदान ० २००० २२०० २४२० २६६२ 
 वववत्तर् सम्पनत तथा दानर्थाव ५०८७६ ३१०६५ ३४१७२ ३७५८९ ४१३४८ 
 जभमा ४८५५३१ ५२१८१० ५५१३८८ ५५८२२१८ ६१४९१७ 
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कुि आर्मा आजतररक आर्को 

र्ोगदान (%) 
५.५ ५.० ५.३ ५.५ ८.७ 

 

 

धचत्र 5 हिलििाङ गाउाँ पालिकाको कुि िजेटमा आजतररक आर्को हिस्सा 

 

उल्िेख गररएअनुसार प्रके्षवपत आर् िालसि गनयका िाधग गाउाँ पालिकािे वतयमान संरचना तथा 
व्र्वस्थापन प्रणािीमा पररवतयन गनय आवश्र्क देखखजछ । र्स सजदभयमा सुधारका िाधग 
सुझाइएका कदमिरु ननम् नानुसार छनः 
 

 राजश्व असुिीको अनुगमन कार्यमा राजस्व परामशय सलमनतिाई थप कक्रर्ाशीि 
िनाउने। 

 आधथयक  न संसोधन गरी संघीर् कानुन अनुकुिन र थप वस्तुपरक िनाउने । 
 आर् अनुमान र आर् प्रनतवेदनका िाधग तोककएको ढााँचा व्र्विारमा ल्र्ाउने । 
 सम्पवत्त कर र मािपोत वा भूलमकर असुिी व्र्वस्था धर्वन्स्थत गरी कम्प्रू्टरीकृत 

अलभिेख तर्ार गने । 

  

०

१००००

२००००

३००००

४००००

५००००

६००००

०७७/७८ ०७८/७९ ७९/८० ८०/८१ ८१/८२

कुि िजेटमा आन्तररक आर्को हिस्सा (प्रततशत) र्थाथय र प्रक्षेपण
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पररच्छेद - आठः अनगुमन तथा मलू्र्ाङ्खकन 
 

र्स पररच्छेदमा हिलििाङ गाउाँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमन तथा 
मुल्र्ाङ्कनिारे चचाय गररएको छ ।  

८.१ अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्खकन 
 

कुनै पनन र्ोजनाको प्रभावकारी 
कार्ायजवर्न पश् चात मातै्र र्ोजनाि े
साथयकता पाउने गदयछ । कार्ायजवर्नमा 
प्रभावकाररताका िाधग अजर् कुराको 
अनतररतत र्सको अनुगमनको िाधग 
भरपदो ववधध र संर्जत्र ननमायण िुन 
आवश्र्क भए जस्तै राजस्व सुधार 
कार्यर्ोजनामा समावेश भएका 
कृर्ाकिापिरुको कार्ायजवर्न 
सुननन्श् चतताका िाधग पनन र्सको 
ननर्लमत र भरपदो अनुगमनको 
व्र्वस्था गररनु जरुरी िुजछ । राजस्व 
सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमनमा मु्र् 
रुपमा राजस्व शाखा⁄ मिाशाखा, प्रमुख प्रशासकीर् अधधकृत, राजस्व परामशय सलमनत तथा 
कार्यपालिकाको भूलमका मिथावपूणय िुजछ । 
 

अनुगमनिाट गाउाँ पलिकाको राजस्व सम्िजधी नीनत र र्ोजनाको उधचत रुपमा कार्ायजवर् भए 
नभएको, राजस्व असुिीको प्रववृत्त िक्ष्र् अनुरुप भए नभएको, राजस्व प्रशासनमा कुनै समस्र्ा 
भए नभएको, सुधारका िाधग गररएका ननणयर् कार्ायजवर्न भए नभएको, अलभिेख दरुुस्त राखे 
नराखेको, ननधायररत अवधधमा राजस्व कोर्मा दाखखिा गरे नगरेको आहद कुरािरु ननर्लमत रुपमा 
अनुगमन गरर अद्र्ावधधक सूचना प्राप् त गने र आवश्र्कता अनुसार ननणयर्, ननदेशन तथा 
गाउाँ पालिकामा लसफाररस िगार्तको कार्यिाट मात्र स्वीकृत आधथयक  नको प्रभावकारी 
कार्ायजवर्न गनय सिर्ोग पुग्दछ । प्रस्तुत राजस्व सुधार कार्यर्ोजना र सो िमोन्जम सङ्कलित 
राजस्वको अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कनका िाधग ननम् न िमोन्जम अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनय 
उपरु्तत िुने देखखजछ । 

िाजस्ि पिा शु

सब बत - दि 

बनिाुिण

गाउाँ  सभूा दि

स्िीकृत

गाउाँपाबिका तथा 

िडा कायाुिय -

प्रशासन

गाउाँ  कायुपाबिका -

अनजग न, 

सजपिीिेिण

गाउाँ  सभूा -

प्रबतिेदन ा

सब िा

धचत्र 6 राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
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तालिका 30 अनुगमन र्ोजना 

अनुगमन गने 
के्षत्र 

अनुगमन गने तनकार् अनुगमन गने 
समर् 

अनुगमन गने तररका 

राजस्व असुिी राजस्व शाखा प्रमुख दैननक, 
मालसक, 

चौमालसक र 
वावर्यक 

 स्थिगत अनुगमन गने । 
 ननतजामूिक अनुगमन खाका 
अनुसार िक्ष्र् तथा प्रगनत 
अनुगमन गने । 

राजस्व 
प्रशासन 

प्रमुख प्रशासकीर् 
अधधकृत 

मालसक, 
चौमालसक र 
वावर्यक 

 स्थिगत अनुगमन गने । 
 ननतजामूिक अनुगमन खाका 
अनुसार िक्ष्र् तथा प्रगनतको 
तुिना गने । 

राजस्व सुधार 
र्ोजना 

प्रमुख प्रशासकीर् 
अधधकृत, राजस्व 
परामशय सलमनत, 
कार्यपालिका 

मालसक, 
चौमालसक र 
वावर्यक 

 स्थिगत अनुगमन गने । 
 ननतजामूिक अनुगमन खाका 
अनुसार िक्ष्र् र प्रगनतको तुिना 
गने । 

समजवर् तथा 
सिकार्य 

राजस्व शाखा, प्रमखु 
प्रशासकीर् अधधकृत, 
राजस्व परामशय सलमनत, 
कार्यपालिका 

मालसक, 
चौमालसक र 
वावर्यक 

 स्थिगत अनुगमन गने । 
 समजवर् र सिन्जकरण गने । 
 मागयदशयन तथा ननदेशन हदने । 

राजस्व नीनत राजस्व शाखा, प्रमुख 
प्रशासकीर् अधधकृत, 
राजस्व परामशय सलमनत, 
कार्यपालिका, गाउाँ  सभा 

चौमालसक र 
वावर्यक 

 चौमालसक तथा वावर्यक 
कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् र प्रगनत 
सम्िजधी तुिनाथामक ववश् िेर्ण 
गरर आवश्र्क रणनीनत 
लसफाररस, सुझाव तथा ननदेशन र 
पृ ठपोर्ण प्रदान गने । 

राजस्व 
प्रनतवेदन 

राजस्व शाखा, प्रमुख 
प्रशासकीर् अधधकृत, 
राजस्व परामशय सलमनत, 
कार्यपालिका, गाउाँ  सभा, 
िेखापरीक्षक 

मालसक, 
चौमालसक र 
वावर्यक 

 मालसक, चौमालसक तथा वावर्यक 
कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् र प्रगनत 
सम्िजधी तुिनाथामक ववश् िेर्ण 
गरर आवश्र्क रणनीनत 
लसफाररस, सुझाव तथा ननदेशन र 
पृ ठपोर्ण प्रदान गने । 

समीक्षा उपाध्र्क्ष चौमालसक र 
वावर्यक 

 िक्ष्र् र उपिधधी सहित 
लसकाइको प्रस्तुनत र सुधारको 
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पृ ठपोर्ण प्राप् त गरर आगामी 
मागयधचत्र तर्ार गने । 

 

राजस्वका स्रोत अनुसार अनुगमन गदाय िेनुयपने करािरुको सूची तर्ार गरर अनुगमन गदाय 
प्रभावकारी िुजछ । साथै अनुगमनको प्रनतवेदन तर्ार गने कार्यिाई अननवार्य गररनु पदयछ । 
गाउाँ पालिकािे संस्थागत स्वमूल्र्ाङ्कन गदाय र्स कार्यर्ोजनाका सम्िन्जधत ववर्र्मा आधार  
लिन सककजछ । 
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अनुसूची 
 

अनुसूची १: तथर्ाङ्खक सङ्खकिन सूची 
 

१. गाउाँ पालिकाको संक्षक्षप् त पररचर् तथा िािको अिस्था 
 

संक्षक्षप् त पररचर् 
 

- नामाकरण 

- घरधुरी तथा जनसङ््र्ा 

- के्षत्रफि तथा वडा ववभाजन 

- प्रलसद्ध स्थििरु 

मुख्र् पूिायिारको अिस्था 
 

- सडक, िाटो, पुि 

- बिजुिी 

- खानेपानी तथा लसचंाई 

- सावयजननक भवन तथा पूवायधारिरु 

- फोिरमैिा व्र्वस्थापन (फोिरको पररमाण र व्र्वस्थापनको अवस्था) 
 

आचथयक अिस्था 
 

- उद्र्ोग, व्र्वसार् तथा किकारखाना 

- मु्र् व्र्ापाररक केजरिरु 

- प्राकृनतक तथा पर्यटकीर् सम्पदा 

२. गाउाँ पालिकाको संगठन तथा राजस्ि प्रशासन 
 

िािको संगठन संरचना 
 

- कमयचारीिरुको वववरण 
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ि.सं. पद स्िीकृत दरिन्दी पदपुततय 
स्थार्ी करार 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     

८     

भौततक सुवििािरु 

 

- कार्ायिर्का भवनिरु 

- सवारी साधन 

- फननयचर, कम्प्रु्टर, वप्रजटर 

राजस्ि शाखा तथा राजस्ि प्रशासन 
 

- राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीिरुको वववरण 

ि.सं. नाम पद म्जभमेिारी 
१    

२    

३    

४    

५    

 

- कार्यकक्ष तथा कार्य स्थिको पर्ायप् तता 

- फननयचर, कम्प्रु्टर, वप्रजटर तथा अजर् भौनतक सुववधािरु 

- राजस्व सम्िजधी डाटा िेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेर्र र थार्सको प्रर्ोग 

- कम्प्रू्टर ववलिङ्ग प्रणािीको प्रर्ोग 

३. गाउाँ पालिका/नगरपालिकाको आर् (आन्तररक तथा िाह् र्) सभिन्िी वििरण 

 

- ववगत तीन आधथयक वर्यिरु (२०७५⁄७६, २०७६⁄७७ र २०७७⁄७८) को र्थाथय आर् वववरण 
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- चािु आधथयक वर्यको (२०७८⁄७९) को अनुमाननत⁄िजेट वववरण र गत महिनाको 
मसाजतसम्मको र्थाथय वववरण 

- चािु आधथयक वर्यका िाधग नगर सभािे पाररत गरेको कर, शुल्क तथा दस्तुरका दरिरु 

 

अन्र् दस्तािेज तथा सूचनािरु 

- ननवायधचत पदाधधकारीिरुको वववरण 

- गाउाँ  सभािे पाररत गरेको आधथयक  न 

- राजस्वसाँग सम्िन्जधत अजर् नीनत तथा कार्यक्रमिरु 

- गाउाँ पालिकाको िस्तुन्स्थनत वववरण (Profile) 

- राजस्व पररचािनका िाधग भएका प्रभावकारी प्रर्ासिरु 

 

तथर्ाङ्खक सङ्खकिन फाराम 
 

१. गाउाँ पालिकाका आर् स्रोतिरु तथा िािको अिस्था 

ि. 
सं. 

आर्का प्रकार सभभािनाको 
वििरण 

सङ्खकिन भएको⁄ 
नभएको 

दर 
तनिायरणको 
अिस्था 

क कर तफय     

१ भूलम कर (मािपोत)    

२ सम्पवत्त कर    

३ सवारी कर (टााँगा, ररतसा, अटोररतसा, 
ईररतसा) 

   

४ घर जग्गा ििाि कर    

५ व्र्वसार् कर    

६ जडीवुटी, कवाडी र जीवजजतु कर    

७ ववज्ञापन कर    

८ मनोरञ् जन कर    

ख अन्र् राजस्ि 
   

१ स्िेट, ढुङ्गा, धगट्टी, वािुवा एवम ्माटोजजर् 
वस्तुको ववक्री  
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२ काठ, दाउरा, जराजुरी, दित्तर, िित्तर ववक्री    

३ वन पैदावर (सामुदानर्क वनको) ववक्रीिाट 
प्राप् त आर् 

   

४ नतसापास दस्तुर    

५ व्र्न्ततगत घटना दताय वविम्ि शुल्क 
   

६ विाि ववटौरी शुल्क 
   

७ पाककय ङ्ग शुल्क 
   

८ अस्पताि सञ् चािन शुल्क 
   

९ फोिरमैिा व्र्वस्थपन शुल्क 
   

१० स्थानीर् खानेपानी शुल्क 
   

११ स्थानीर् ववद्रु्त मिशुि    

१२ केविकार, रेककंग, कार्ाककङ्ग, िजजीजम्प, 
जीपफ्िार्र, पाराग्िाईडडङ्ग, आहद 
मनोरञ् जन तथा सािसी खेिकुद सम्िजधी 
सेवा तथा व्र्वसार्मा सेवाशुल्क 

   

१३ ननमायण, सञ् चािन र व्र्वस्थापन गरेका 
स्थानीर् पूवायधार तथा सेवामा सेवाशुल्क 
(खानेपानी, ववजुिी, धारा, अनतधथ गिृ, 
धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागिृ, ढि ननकास, 
सडक िवत्त, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, 
व्र्ार्ामशािा, पर्यटककर् स्थि, िाटिजार, 
पशु वधशािा, शवदाि गिृ, धोववघाट, सडक, 
िसपाकय , पुि, आहद) 

   

१४ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क    

१५ दताय, अनुमनत तथा नवीकरण दस्तुर 
(एफ.एम. रेडडर्ो सञ् चािन, ‘घ’ वगयको 
ननमायण इजाजतपत्र, ववद्र्ािर् स्थापना, 
स्थानीर् स्तरका व्र्ापाररक फमय, आहद) 

   

१६ ढुङ्गा, धगट्टी, वािुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, 
स्िेट जस्ता वस्तुको सवेक्षण, उथाखनन तथा 
उपर्ोग शुल्क 

   

१७ वडा कार्ायिर् माफय त गररने लसफाररस तथा 
प्रमाखणत दस्तुर 

   

१८ दण्ड जररवाना    
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२. गाउाँ पालिकाको स्िालमत्ि िा भोगचिनमा रिेका जग्गा र भिन 

ि.सं. जग्गा रिेको स्थान क्रक.नं. के्षत्रफि िािको 
उपर्ोग 

भाडा िा ििाि 
रकम (र्हद 
भएमा) 

क स्िालमत्ि रिेको जग्गा 
१      

२      

३      

ख भोगचिनमा रिेको जग्गा 
१      

२      

३      

 

३. गाउाँ पालिकाको स्िालमत्िमा रिेका भिन तथा औजारिरु 

ि.सं. भिन रिेको स्थान भिनको वििरण िािको 
उपर्ोग 

भाडा िा ििाि 
रकम (र्हद 
भएमा) 

१ भिन    

     

     

२ मेलसन औजार    

     

     

 

४. करमा आिाररत सूचनािरु 

क) सभपवत्त कर सभिन्िी वििरण 

गाउाँ पालिकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर नतने करदाता सङ््र्ा 

सङ्कलित रकम 

 

ख) भिन सभिन्िी वििरण 
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ि.सं. घरको िगीकरण अनुमातनत 
सङ्खख्र्ा 

ििािमा 
भएको 
सङ्खख्र्ा 

औषत 
ििाि दर 

१ व्र्ापररक प्रर्ोजनका िाधग ननलमयत 
भवन⁄घरिरु (नोट: व्र्ापाररक कम्प्ितेस, पाटी 
प्र्ािेस, अस्पताि, कोल्ड स्टोर, नीन्ज 
ववद्र्ािर् तथा तर्ाम्पस, आहद) 

   

२ औद्र्ोधगक प्रर्ोजनका भवन⁄घरिरु    

३ आवालसर् भवन⁄घरिरु    

३.१ कच् ची घरिरु (कच् ची जोडाई तथा छाना)    

३.२ अधय कच् ची घरिरु (माटोको जोडाई र कंकक्रट 
वा न्स्टिको छाना भएको) 

   

३.३ वपिर लसस्टम नभएको पत की घर (Without 

RCC Frame Structure) 

   

३.४ वपिर लसस्टम भएको पत की घर (With RCC 

Frame Structure) 

   

जभमा    

 

ग) मािपोत (भूमी कर) सभिन्िी वििरण  

गाउाँ पालिकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर नतने करदाता सङ््र्ा 

सङ्कलित रकम 

जग्गा सभिन्िी वििरण 

ि.सं. जग्गाको क्रकलसम अनुमातनत 
के्षत्रफि 

औषत मुल्र्ाङ्खकन दर 
(मािपोत कार्ायिर्को 

आिारमा) 

कैक्रफर्त 

१ शिरी के्षत्र    

२ आवासीर् के्षत्र    

३ कृवर् के्षत्र    

४ वन तथा अजर् 
के्षत्र 

   

जभमा    

घ) मािपोत (भूमी कर) सभिन्िी वििरण  
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गाउाँ पालिकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर नतने करदाता सङ््र्ा 

सङ्कलित रकम 

ि.सं. सिारी सािन अनुमातनत सङ्खख्र्ा कैक्रफर्त 

१ अटो ररतसा, ईररतसा   

२ ठेिागाडा, टााँगा, ररतसा   

जभमा   

ङ) ्र्ापार ्र्िसार् सभिन्िी वििरण 

गाउाँ पालिकामा दताय भएका जम्मा करदाता सङ््र्ा 

गत आ.व.मा कर नतने करदाता सङ््र्ा 

सङ्कलित रकम  

ि.सं. ्र्ापार ्र्िसार्को वििरण साना िगानी मझौिा 
िगानी 

ठूिा िगानी कैक्रफर्त 

१ उद्र्ोग 
    

२ ववत्तीर् संस्था (िैंक, ववकास 
िैंक, सिकारी ववमा, आहद) 

    

३ व्र्ापाररक भवन, मि, ननजी 
अस्पताि, संस्थागत किेज 
ववद्र्ािर्  

    

४ डडिर तथा थोक ववके्रता     

५ अजर् व्र्वसार् 
    

 

च) प्राकृततक स्रोतजन्र् िस्तु वििी 

ि.स. 
उत्पादन/उत्खनन 
स्थि सभपततको क्रकलसम 

कुि उत्खनन 
र्ोग्र् पररमाण 

वििी मूल्र् 

सभभा्र् 
तनकासी 
पररमाण 

१ 

 ढुङ्गा 
धगट्टी 
स्िेट 

वािुवा 
दित्तर िित्तर 
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अजर् 

२ 

 ढुङ्गा 
धगट्टी 
स्िेट 

वािुवा 
दित्तर िित्तर 
अजर् 

   

 जभमा    

 

छ) जडडिुटी, किाडी र जीिजन्तु कर 

ि.सं. िस्तुिरु ईकाई कुि सङ्खकिन 
पररणाम 

अनुमातनत 
मुल्र् 

क जडडिुटी जन्र् िस्तुिरु 
   

     

     

ख किाडी जन्र् िस्तुिरु 
   

     

     

ग जीिजन्तुको िाड, लसङं, खुर, 
प्िााँख 

   

     

     

ज) ििाि विटौरी सभिन्िी वििरण 

ि.सं. सभपवत्तिरु ईकाई पररमाण दर 

क भवन तथा कोठािरु    

     

ख मेलसनिरु    

     

ग सावयजननक सम्पवत्त    

     

     

 

झ) गाउाँ पालिकािे तनमायण, सञ् चािन तथा ्र्िस्थापन गरेका सेिा 
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ि.सं. सेिािरु उपिब्ि 
गराईएको स्थान 

िा के्षत्र 

ईकाई र 
पररमाण 

सेिा शुल्कको 
सभभािना के 

छ ? 

िािको 
अिस्था 
(आर्) 

१ फोिरमैिा 
व्र्वस्थापन 

    

२ स्थानीर् खानेपानी     

३ ववजुिी     

४ धारा     

५ अनतधथ गिृ     

६ धमयशािा     

७ पुस्तकािर्     

८ सभागिृ     

९ ढि ननकास     

१० सडक ववत्त     

११ सावयजननक शौचािर्     

१२ पाकय      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्र्ार्मशािा     

१५ पर्यटकीर् स्थि     

१६ िाट िजार     

१७ पशु िधशािा     

१८ शवदाि गिृ     

१९ िसपाकय      

२० अजर् पाककय ङ्ग के्षत्र     

२१ लसफाररश तथा 
प्रमाखणत 

    

२२ दताय, अनुमनत, 
नववकरण दस्तुर 

    

२३ मूल्र्ाङ्कन सेवा 
शुल्क 

    

२४ नतसापास     

जभमा     
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अनुसूची २: विषर्गत विश् िेषणको नमूना फाराम 
 

१. राजस्ि पररचािन संस्थागत तथा नीतत विश् िेषण 

नीतत तनिायरणका के्षत्रिरु िािको अिस्था नीततगत सिुारको 
िाचग सझुाििरु 

क)  सगंठनात्मक ्र्िस्था   

राजस्व शाखाको व्र्वस्था सगंठन सरंचना छ छैन?   

राजस्व शाखामा कुन तिका कनत दरिजदी छन ्? र 
िािको पदपूनत यको अवस्था कस्तो छ ? 

  

राजस्व शाखािे गने कामका िाधग कार्यवववरण छ कक 
छैन ? 

  

कमयचारीिरुिाई उनीिरुको न्जम्मेवारी स्प ट र लिखखत 
रुपमा हदईएको छ छैन? 

  

कमयचारीिरुिाई आवश्र्क पने स्थान, फननयचर, 
र्ातार्ात साधन, कम्प्र्टुर, मसिजद आहदको व्र्वस्था 
कस्तो छ? 

  

सचूना प्रववधधको प्रर्ोगको अवस्था कस्तो छ? 
(सफ्टवेर्र, एस.एम.एस., ईमेि, टेलिफोन, आहद) 

  

कमयचारीको राजस्व पररचािन सम्िजधी क्षमता 
ववकासको िाधग के गररएको छ ? 

  

राजस्व पररचािनका िाधग वडािाई हदईएको 
न्जम्मेवारी के छ ? 

  

ख) राजस्ि प्रशासन सञ् चािनको अिस्था   

करदातािरुको नाम तथा कर िाग् ने आधारको अलभिेख 
व्र्वस्था कस्तो छ? कर अलभिेख आवश्र्क पने 
स्रोतिरु - सम्पवत्त, व्र्वसार्, सवारी साधन, ववज्ञापन, 
ििाि, आहद 

  

गाउाँपालिकाको स्वालमथावमा रिेका स्थार्ी 
सम्पवत्तिरुको वववरण तथा सो को पररचािन कस्तो 
छ? 
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कर ननधायरणको िाधग सम्पवत्त वा आर् वा खचय वा 
कारोवारको मलू्र्ाङ्कन कनतको सहि रुपमा भएको छ 
? मलू्र्ाङ्कन अनसुार कर ननधायरण भएको छ छैन? 

  

चुिावट िुन सत ने सम्भावनािरु के के छन ्र नतनको 
ननर्जत्रणको िाधग कस्तो नीनत लिईएको छ? 

  

व्र्वस्थाको वखखयिाप गरेमा दण्डको व्र्वस्था कस्तो 
छ? 

  

समर्मा नतनेिाई छुट र हढिो िझुाएमा जररवाना 
िाग् ने व्र्वस्था सिै आर् स्रोतिरुमा कसरर िाग ु
गररएको छ? 

  

करदातािरुिाई उनीिरुिे नतनुयपने कर रकम िारे 
अधग्रम जानकारी गराउने व्र्वस्था के छ र कनतको 
प्रभावकारी छ? 

  

गाउाँपालिकािे ननधायरण गरेको कर तथा शुल्कमा धचत्त 
निुझेमा गनुासो वा उजुरी गनयसत ने व्र्वस्था के कस्तो 
छ ? 

  

राजस्व शाखाको कार्य प्रकृर्ा, चुिावत ननर्जत्रणको 
प्रर्ास, िक्ष्र् तथा असिुी अवस्थाको अनगुमनको 
व्र्वस्था के छ? 

  

सावयजननक ननजी साझेदारी अवधारणाको 
कार्ायजवर्नको अवस्था कस्तो छ? 

  

ग) सचूना तथा समन्िर्को अिस्था   

करदातािरुिाई कर तथा शुल्क सम्िजधी जानकारी 
हदन के कस्तो कार्य गररएको छ? 
(लशक्षामिूक कार्यक्रम, प्रचार प्रसार, िोडड यङ वोडय, वेभ 
साईट, आहद) 

  

करको दर ननधायरण तथा सलमक्षामा सरोकार पक्षिरुको 
सिभाधगता कस्तो छ? 

  

राजस्व परामशय सलमनत तथा अजर् सलमनतिरुको 
प्रभावकाररता कस्तो छ ? (िैठक सङ््र्ा, ननणयर्िरु 
आहद) 
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राजस्व असिुीमा सरोकार पक्षिरुको सकाराथामक 
सिभाधगताको अवस्था कस्तो छ? 

  

राजस्व शाखािाई अजर् शाखा तथा ननकार्िाट प्राप् त 
सिर्ोग कस्तो छ? 

  

आर्का स्रोतिरुको अलभिेख व्र्वस्था कस्तो छ?   

गाउाँपालिकाको आर्को आर् वववरण सावयजननक िुने 
गरेको छ छैन? 

  

आर्को आिेप तथा मिेप िुने गरेको छ छैन? छ भने 
आएका िेरुजुिरु कसरी सम्िोधन भएका छन?् 

  

 

ननश्कर्य: गाउाँपालिकाको राजस्व पररचािनको अवस्थामा सधुार ल्र्ाउनको िाधग लिन सत ने नीनतगत 
व्र्वस्था 

क. 

ख. 

ग. 
 

२. स्थानीर् तििाई प्राप् त आन्तररक राजस्ि अचिकार र पररचािनको अिस्था 

ि. 
सं. 

आर्का प्रकार सभभािनाको 
वििरण 

सङ्खकिन भएको⁄ 
नभएको 

दर 
तनिायरणको 
अिस्था 

क कर तफय     

१ भूलम कर (मािपोत)    

२ सम्पवत्त कर    

३ सवारी कर (टााँगा, ररतसा, अटोररतसा, 
ईररतसा) 

   

४ घर जग्गा ििाि कर    

५ व्र्वसार् कर    

६ जडीवुटी, कवाडी र जीवजजतु कर    

७ ववज्ञापन कर    

८ मनोरञ् जन कर    

ख अन्र् राजस्ि 
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१ स्िेट, ढुङ्गा, धगट्टी, वािुवा एवम ्माटोजजर् 
वस्तुको ववक्री  

   

२ काठ, दाउरा, जराजुरी, दित्तर, िित्तर ववक्री    

३ वन पैदावर (सामुदानर्क वनको) ववक्रीिाट 
प्राप् त आर् 

   

४ नतसापास दस्तुर    

५ व्र्न्ततगत घटना दताय वविम्ि शुल्क 
   

६ विाि ववटौरी शुल्क 
   

७ पाककय ङ्ग शुल्क 
   

८ अस्पताि सञ् चािन शुल्क 
   

९ फोिरमैिा व्र्वस्थपन शुल्क 
   

१० स्थानीर् खानेपानी शुल्क 
   

११ स्थानीर् ववद्रु्त मिशुि    

१२ केविकार, रेककंग, कार्ाककङ्ग, िजजीजम्प, 
जीपफ्िार्र, पाराग्िाईडडङ्ग, आहद 
मनोरञ् जन तथा सािसी खेिकुद सम्िजधी 
सेवा तथा व्र्वसार्मा सेवाशुल्क 

   

१३ ननमायण, सञ् चािन र व्र्वस्थापन गरेका 
स्थानीर् पूवायधार तथा सेवामा सेवाशुल्क 
(खानेपानी, ववजुिी, धारा, अनतधथ गिृ, 
धमयशािा, पुस्तकािर्, सभागिृ, ढि ननकास, 
सडक िवत्त, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, 
व्र्ार्ामशािा, पर्यटककर् स्थि, िाटिजार, 
पशु वधशािा, शवदाि गिृ, धोववघाट, सडक, 
िसपाकय , पुि, आहद) 

   

१४ मूल्र्ाङ्कन सेवा शुल्क    

१५ दताय, अनुमनत तथा नवीकरण दस्तुर 
(एफएम रेडडर्ो सञ् चािन, घ वगयको ननमायण 
इजाजतपत्र, ववद्र्ािर् स्थापना, स्थानीर् 
स्तरका व्र्ापाररक फमय, आहद) 

   

१६ ढुङ्गा, धगट्टी, वािुवा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, 
स्िेट जस्ता वस्तुको सवेक्षण, उथाखनन तथा 
उपर्ोग शुल्क 
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१७ वडा कार्ायिर् माफय त गररने लसफाररस तथा 
प्रमाखणत दस्तुर 

   

१८ दण्ड जररवाना    

 

माचथ उल्िेणखत िािेक कुन ैथप आन्तररक राजस्ि उठाएको भएमा सो को वििरण: 

क. 

ख. 

ग. 
 

आन्तररक आर् उठाउन सक् ने तर िािसभम नउठाएका आर् लशषयकिरु तथा सो को पररचािन गने 
उपार्: 

सभभा्र् भए पतन िािसभम 
नउठाएका आर् लशषयकिरु 

िाग ुनिुनकुो कारण पररचािन गने उपार् 

   

   

   

   

 

कर तथा शुल्कको दरमा देणखएका कमी कमजोरी तथा सिुारको उपार् 

दर रेट तनिायरणमा कमी 
कमजोरी देणखएका आर् 
लशषयकिरु 

कारण सिुार गने उपार् 
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अनुसूची ३: िस्तुगत विश् िेषणको नमूना फाराम 
 

आर् लशषयकिरु आिश्र्क सचूना सचूनाको सभभा्र् स्रोतिरु 

भलूम कर (मािपोत) जग्गाको के्षत्रफि तथा उपर्ोग मािपोत कार्ायिर् 

सम्पवत्त कर सम्पवत्त धनी तथा ननजको नाममा रिेका 
जग्गा तथा सरंचना 

स्थानीर् ति, मािपोत कार्ायिर्, 
सभेक्षणिरु 

व्र्वसार् कर उद्र्ोग व्र्वसार्का सङ््र्ा प्रकृनत 
सहित 

स्थानीर् ति, घरेि ु तथा साना 
उद्र्ोग कार्ायिर्, व्र्वसानर्क 
सङ्घ सगंठनिरु 

सवारी कर गाउाँ  के्षत्रमा रिेका सवारी साधनिरु र्ातार्ात व्र्वस्था कार्ायिर् 

ििाि ववटौरी शुल्क भाडामा हदएको जग्गाको के्षत्रफि र भाडा 
दर 

स्थानीर् ति 

घर जग्गा ििाि कर भाडामा हदईएका घरिरु तथा प्रचलित 
दर 

कर कार्ायिर्, जनगणना तथा 
सवेक्षणिरु 

ववज्ञापन कर गाउाँ  के्षत्रमा रिेका ववज्ञापन पाटीिरु स्थानीर् ति 

मनोरञ् जन कर गाउाँ  के्षत्रमा रिेका लसनेमा िििरु स्थानीर् ति 

सवारी पाककय ङ शुल्क पाककय ङ के्षत्रको के्षत्रफि तथा सवारी प्रवेश 
सङ््र्ा 

स्थानीर् ति तथा स्थिगत 
सवेक्षण 

खानेपानी मिशुि धारा सङ््र्ा तथा पानीको उपर्ोग ववतरण पररमाण, लमटर ररडडङ 

ववद्र्तु मिशुि लमटर सङ््र्ा तथा ववजुिीको उपभोग ववतरण पररमाण, लमटर ररडडङ 

फोिरमिैा व्र्वस्थापन 
शुल्क 

सेवा लिनेको सङ््र्ा गाउाँपालिका, सेवा प्रदार्क 

ढि ननकास सेवा 
शुल्क 

सेवा लिनेको सङ््र्ा गाउाँपालिका, सेवा प्रदार्क 

िाटिजार सेवा शुल्क िाटिजार के्षत्रको के्षत्रफि स्थिगत सभेक्षण 

पशु वधशािा सेवा 
शुल्क 

और्त पशु वध सङ््र्ा स्थिगत सभेक्षण 

सावयजननक सरंचना 
ममयत सम्भार शुल्क 

प्रथार्क्ष सेवा लिनेको सङ््र्ा स्थानीर् ति 

भाडा तथा ििाि भाडा ििािमा हदएको पसि, घर तथा 
प्रचलित भाडा 

स्थानीर् ति 
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मेलसन तथा औजार 
भाडा 

भाडामा हदएको मेलसन तथा औजार र 
प्रचलित भाडा 

स्थानीर् ति 

ताि, पोखरी तथा 
जग्गा भाडा 

ताि, पोखरी तथा जग्गािरुको सङ््र्ा 
तथा के्षत्रफि तथा प्रचलित भाडा 

स्थानीर् ति 

प्राकृनतक स्रोत ननस्काशन पररणाम EIA प्रनतवेदन, स्थिगत सभेक्षण 
 

कुि आर् सभभा्र्ता पहिचान (लशषयकगत रुपमा विश् िषेण गने) 

वििरण सङ्खख्र्ा औषत कर िा शुल्कको 
दर 

सभभा्र् रकम 

ठूिा    

मझौिा    

साना    

कुि आर् सम्भाव्र्ता    

 

खुद आर् सभभा्र्ता पहिचान  

वििरण रकम 

कुि आर् सम्भाव्र्ता  

खुद आर् सम्भाव्र्ता: करको दार्रामा ल्र्ाउन सककने (कुि सम्भाव्र्ताको 
... प्रनतशतिे िुने रकम) 

 

 

खुद आर् सभभा्र्ता पहिचान (आर् ठेक् का) 

वििरण रकम 

कुि आर् सम्भाव्र्ता  

करको दार्रामा ल्र्ाउन सककने (कुि सम्भाव्र्ताको ... प्रनतशतिे िुने रकम)  

घटाउने, ठेकेदारको ओभरिेड खचय (आर्को १५ प्रनतशतिे िुने रकम)  

घटाउने, ठेकेदारको नाफा (आर्को १० प्रनतशत)  

खुद आर् सभभा्र्ता (प्रारम्भभक ठेक् का अङ्खक)  

 

तनश्कषय: 

सभभा्र्ता पहिचान पतछ आर् 
सङ्खकिनमा ठूिो खाडि (GAP) 
देणखएका आर् लशषयकिरु 

खाडि ठूिो िुनकुो कारण समािानका उपार्िरु 
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अनुसूची ४: आर् प्रके्षपणको ढााँचा 
 

राजस्ि 
सङ्खकेत 

राजस्ि लशषयक र्थाथय अनुमान प्रके्षपण 

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

११००० स्थानीर् कर      

११३०० सम्पवत्त कर      

११३१४ भूलम कर (मािपोत)      

११३२१ घर ििाि कर      

११३२२ ििाि ववटौरी कर      

११३५१ व्र्वसार् कर      

११४५१ सवारी साधन कर      

११४७० मनोरञ् जन कर      

११४७२ ववज्ञापन कर      

११६१३ व्र्वसार् रन्ज रेशन दस्तुर      

११६१४ रेडडर्ो, एफ.एम. सञ् चािन दस्तुर      

११६२१ चािक अनुपनत पत्र, सवारी दताय 
ककताव सम्िजधी दस्तुर 

     

११६३१ कृवर् तथा पशुजजर् वस्तुको 
व्र्वसानर्क कारोिारमा िाग् ने कर 

     

११६९१ जडीवुटी, कवाडी जीवजजतु कर      
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१४१५१ सरकारी सम्पवत्तको ििाििाट प्राप् त 
आर् 

     

१४२१२ सरकारी सम्पवत्त ववक्रीिाट प्राप् त 
रकम 

     

१४२१३ अजर् ववक्रीिाट प्राप् त रकम      

१४२१७ खानेपानी, निर तथा कुिो 
उपर्ोग वापतको शुल्क 

     

१४२१८ ववद्रु्त सेवा शुल्क      

१४२१९ अजर् सेवा शुल्क      

१४२२१ जर्ानर्क दस्तुर      

१४२२४ परीक्षा शुल्क      

१४२२९ अजर् प्रशासननक सेवा शुल्क      

१४२४१ पाककय ङ्ग शुल्क      

१४२४२ नतशा पास दस्तुर      

१४२४३ लसफाररस दस्तुर      

१४२४४ व्र्न्ततगत घटना दस्तुर      

१४२४५ नाता प्रमाखणत दस्तुर      

१४२४६ मुल्र्ाङ्कन दस्तुर      

१४२४९ अजर् दस्तुर      

१४३११ जर्ानर्क दण्ड, जररवाना र जफत      

 १४३१२ प्रशासननक दण्ड, जररवाना र जफत      

१४५३१ सरकारी सम्पवत्त ववक्रीिाट प्राप् त 
आर् 

     

१४४०० िस्तु तथा सेिामा आिाररत कर      

१४४११ वााँडफााँट भई प्राप् त िुने मु.अ.क.       

१४४२१ वााँडफााँट भई प्राप् त िुने अजत: 
शुल्क  

     

१४४५६ वााँडफााँट भई प्राप् त िुने सवारी कर       

१४१७० राजस्ि िााँडफााँडिाट प्राप् त आर्      

१४१७१ वन रोर्ल्टी      

१४१७२ खानी रोर्ल्टी      

१४१७३ जिस्रोत रोर्ल्टी      

१४१७४ पवयतारोिण रोर्ल्टी      

१४१७५ पदमागय रोर्ल्टी      
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१३३१० अन्तरसरकारी अनुदान      

१३३११ समानीकरण अनुदान      

१३३१२ शसतय अनुदान      

१३३१३ ववशेर् अनुदान      

१३३१४ समपुरक अनुदान      

१३३१५ अजर् अनुदान      

१३३२० अन्तरसरकारी पुाँम्जगत अनुदान      

१३३२१ शसतय पुाँन्जगत अनुदान      

१३३२२ ववशेर् पुाँन्जगत अनुदान      

१३१०० द्विपक्षीर् िैदेलशक अनुदान      

१३१११ द्ववपक्षीर् वैदेलशक चािू अनुदान      

१३१२१ द्ववपक्षीर् वैदेलशक पुाँन्जगत 
अनुदान 

     

१३२०० ििुपक्षीर् िैदेलशक अनुदान      

१३२१० ििुपक्षीर् िैदेलशक चािु अनुदान      

११२११ अजतरसरकारी अजतरान् रर् 
संस्थािाट प्राप् त चािु अनुदान 

     

११२११ गैरसरकारी अजतरान् रर् 
संस्थािाट प्राप् त चािु अनुदान 

     

१३२२० ििुपक्षीर् िैदेलशक पुाँम्जगत 
अनुदान 

     

११२२१ अजतरसरकारी अजतरान् रर् 
संस्थािाट प्राप् त पुाँन्जगत अनुदान 

     

११२२१ गैरसरकारी अजतरान् रर् 
संस्थािाट प्राप् त पुाँन्जगत अनुदान 

     

३३१०० आन्तरीक दातर्त्ि      

३३१९० खुद आन्तररक ऋण      

३३१९१ अजर् आजतररक सरकारिाट प्राप् त 
ऋण 

     

३३१९३ अजर् सङ्घ संस्थािाट प्राप् त ऋण      

३३२०० िाह् र् विवत्तर् दातर्त्ि      

३३२४१ वैदेलशक ऋणको प्रान्प् त      

 जभमा राजस्ि, अनुदान तथा 
दातर्त्ि 
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गाउाँपालिका/नगरपालिकाको आर् सरंचनाको सारांश 

ि.स.ं राजस्ि लशषयक र्थाथय 
आर् 

प्रस्तावित 
आर् 

प्रके्षवपत आर् (आगामी ३ 
आ.ि.को) 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 
१ आजतररक आर्      

२ सङ्घीर् राजस्व वााँडफााँटिाट प्राप् त 
आर् 

     

३ प्रदेश राजस्व वााँडफााँटिाट प्राप् त 
आर् 

     

४ अनदुान      

५ दानर्थाव      

६ जनसिभाधगता      

 कुि आर्      

कुि आर्मा आन्तररक आर्को हिस्सा 
(प्रततशतमा) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

िाजश् ि पिा शु 

सब बत - दि 

बसफारिस

गााँउसभूा-दि

स्िीकृत

गााँउपाबिका

तथा िडा 

कायाुिय-

प्रशासन

गााँउ 

कायुपाबिका-

अनजगन तथा 

सजपरििेिण

गााँउसभूा -

प्रबतिेदन सब िा
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अनुसूची १ – लमहटङको फोटोिरु 
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अनसूची २ - तथर्ाङ्खक संकिनको िममा लिएका बिलभन्न स्थानको फोटोिरु 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ननमायणाधधन हिलििाङ दरिार  

 
 

 हिलििाङ राजाको सालिक 

 
 
 
 
 
 
 
हिलििाङ दरिार संग्रािर् 
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भाि ुचोक िजार के्षत्रः  

 
 

लसगंापुर िजार के्षत्रः  
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गोपेटार िजार के्षत्रः 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसूची ३ – मस्र्ौदा प्रततिेदन प्रस्तुतीकरणको फोटोिरु 
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अनुसूची ४ – अलभमुणखकरण कार्यशािा गोष्टीको प्रस्तुतीकरणको माईन्रू्ट 
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अनुसूची ७ – आचथयक ऐन 
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