
 उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजश्   सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

  1 | पा ना  

 

 

 

स्थानीर् सरकार 

उमाकुण्ड गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
प्रीलि, रामछेाप     

बागमिी प्रदशे, नेपाि 

 

 

उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजस्  सधुार कार्यर्ोजना 

(अलतिम प्रलि ेदन)  

 
Revenue Improvement Action Plan (RIAP) 

 

 

२०७८ 



 उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजश्   सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

  2 | पा ना  

 

लबषर्-सचूी 

 

पररच्छेद १: पररचर्............................................................................. 1 

१.१ पृष्ठभूलम ....................................................................................... 1 

१.२ राजस्  सुधार र्ोजनाको औलचत्र् ............................................................................................. 2 

१.३ र्ोजनाि ेराखेका उद्दशे्र्हरु ...................................................................................................... 3 

१.४ र्ोजना िजुयमा ल लध र प्रक्रिर्ा ................................................................................................ 4 

१.४.१ सतदभय सामाग्री सङ्किन िथा अध्र्र्न ................................................. 5 

१.४.२ गाउँपालिकासँग सम्पकय , छिफि र सूचना सङ्किन ल लध लनधायरण ...................... 5 

१.४.३ िथ्र्ाङ्क⁄सचूना सङ्किन .............................................................. 6 

१.४.४ राजस्  सुधार कार्यर्ोजना िर्ारी िथा राजस्  प्रक्षेपण .................................. 7 

१.४.५ राजस्  सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायत र्न िथा अनुशरण ................................. 7 

१.५ र्ोजनाका सीमाहरु ............................................................................ 7 

 

पररच्छेद २. गाउँपालिकाको संलक्षप् ि पररचर् ................................................ 10 

२.१ संलक्षप् ि पररचर् ............................................................................. 10 

२.२ मान  ससंाधनको अ स्था .................................................................... 15 

२.३ भौलिक सम्पलिको अ स्था ................................................................... 17 

 

पररच्छेद३. स्थानीर् िहको राजस्  अलधकार िथा आर् सम्भाव्यिा ....................... 18 

३.१ राजस्  अलधकार सम्बतधी काननुी व्य स्था ............................................................................. 18 

३.१.१ सं ैधालनक व्य स्था .................................................................. 18 

३.१.२ कानुनी व्य स्था ..................................................................... 18 

३.२ आतिररक आर् पररचािनको  ियमान अ स्था ......................................................................... 24 

३.३ आतिररक आर् सङ्किनको प्रमुख क्षेत्र र सम्भा ना ल श् िषेण .................................................... 26 

३.३.१ कर राजस्  .......................................................................... 26 

३.३.२ गैर कर राजस्  ...................................................................... 30 

 

पररच्छेद ४. आर् सङ्किनको संस्थागि क्षमिा िथा सङ्किन अ स्था .................... 36 

४.१ राजस्  पररचािन सम्बतधी नीलि ........................................................ 36 

४.२ आर् सङ्किनको संस्थागि क्षमिा ....................................................... 37 

४.३ आतिररक आर् पररचािन ............................................................... 38 

४.४ राजस्  पररचािनमा रहकेा स ािहरु ................................................... 40 



 उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजश्   सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

  3 | पा ना  

 

पररच्छेद ५. राजस्  सधुार कार्यर्ोजना ...................................................... 42 

५.१ राजस्  सुधार कार्यर्ोजना .............................................................. 42 

 

पररच्छेद ६. आगामी िीन  षयको आर् प्रक्षेपण .............................................. 48 

६.१ राजस्  सुधार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजस्  प्रक्षपेण........................................................... 48 

६.२ आगामी िीन आर्थयक  षयको राजस्  प्रक्षेपण............................................................................ 50 

 

पररच्छेद ७. अपेलक्षि नलिजा ................................................................. 53 

७.१ अपेलक्षि नलिजा ............................................................................. 53 
 

पररच्छेद ८. अनुगमन िथा मलू्र्ाङ्कन ...................................................... 55 

८.१ अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन .................................................................... 55 

 

अनसुचूी 

अनसूची १: िथ्र्ाङ्क सङ्किन चेक लिष् 0 
अनुसूची २: िथ्र्ाङ्क सङ्किन फाराम 
अनुसूची ३: माईतर्ू0 
अनुसूची 4: फो0ोहरु 

 

 

  



 उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजश्   सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

  1 | पा ना  

 

िालिका सचूी 

 

िालिका १ :  डा ल भाजन सम्बतधी ल  रण ....................................................................................... 10 

िालिका २  : गाउँपालिकाको घरधरुी र जनसङ््र्ा ल  रण ................................................................... 12 

िालिका ३ : उमाकुण्ड गाउँपालिकाका जािजालिहरु ............................................................................. 12 

िालिका ४ : मािृभाषाको आधारमा जनसङ््र्ा ल  रण......................................................................... 13 

िालिका ५ : उमाकुण्ड गाउँपालिकाको मान  ल कास सूचकाङ्क ............................................................... 13 

िालिका ६ : गाउँपालिकामा कार्यरि कमयचारीहरुको ल  रण ...................................................................16 

िालिका ७ : िहगि राजस्  अलधकार ................................................................................................ 18 

िालिका ८ : एकि कर प्रशासन अतिगयि उठेको राजस् िाई स्थानीर् र प्रदेश िह बीच बाँडफाँड व्य स्था .......... 20 

िालिका ९ : प्राकृलिक स्रोिको रोर्ल्0ी बाँडफाँ0 (प्रलिशिमा) .................................................................. 23 

िालिका १० : कर राजस् को बाँडफाँ0 सम्बतधी व्य स्था ........................................................................ 23 

िालिका ११ : राजस्  बाँडफाँ0का िालग भएको लसफाररसको आधारहरु (प्रलिशिमा) .................................. 24 

िालिका १२ : गाउँपालिकाको आतिररक आर् पररचािनको  ियमान अ स्था ............................................. 24 

िालिका १३ : सम्पलि करको सम्भाव्यिा ल श् िेषण .............................................................................. 26 

िालिका १४ : व्य सार् कर ............................................................................................................. 28 

िालिका १५ : राजस्  परामशय सलमलि ................................................................................................ 36 

िालिका १६ : गाउँपालिकाको आर् सङ्किनको अ स्था (रु हजारमा) ...................................................... 38 

िालिका १७ : गाउँपालिकाको कुि आर्मा र्ोगदान (रु हजारमा) ........................................................... 40 

िालिका १८ : राजस्  सुधार कार्यर्ोजनाको रणनीलि िथा कार्यनीलि ...................................................... 42 

िालिका १९ : राजस्  सुधार कार्यर्ोजना .......................................................................................... 44 

िालिका २० : आगामी ३  षयका िालग राजस्  प्रक्षेपण आधार (रु हजारमा) .............................................. 48 

िालिका २१ : आगामी ३ आर्थयक  षयको राजस्  प्रक्षेपण (हजारमा) ......................................................... 50 

िालिका २२ : गाउँपालिकाको अपेलक्षि आर् संक्षेपमा ............................................................................ 53 

िालिका २३ : अनुगमन र्ोजना ........................................................................................................ 55 

 

 

 

 

 

 



 उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजश्   सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

  2 | पा ना  

 

लचत्र सचूी 

 

लचत्र १ : ल िीर् हस्िातिरण .......................................................................................................... 1 

लचत्र २ : राजस्  सुधार र्ोजनाको औलचत्र् ........................................................................................ 3 

लचत्र ३ : राजस्  सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा ल लध र प्रक्रिर्ा ................................................................... 4 

लचत्र ४: राजस्  अलधकार सम्बतधी कानुनी व्य स्था .............................................................................. 19 

लचत्र ५ : राजस्  प्रशासन चि प्रक्रिर्ा ................................................................................................ 21 

लचत्र ६ : कुि बजे0मा आतिररक आर्को लहस्सा प्रलिशि......................................................................... 53 

लचत्र ७ : राजस्  सुधार अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन ................................................................................ 55 

 



 उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजश्   सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

  1 | पा ना  

 

पररच्छेद १: पररचर् 

 

१.१ पषृ्ठभलूम 
 

नपेािको मूि राज्र् सञ चािन सरंचना संघ, प्रदशे र स्थानीर् गरी िीन िहको हुने िथा राज्र्शलिको 

प्रर्ोग िीन ैिहि ेल द्यमान सं ैधालनक व्य स्था रहकेो छ । सं ैधालनक अलधकारलभत्र रही स्थानीर् सरकार 

सञ चािन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् सरकारहरुिाई कार्य लजम्मे ारी िथा स्रोि पररचािन गनय सक ने उिे्र् 

अलधकार क्रदएको छ । स्थानीर् सरकारिे आ-आफ्नो क्षेत्रमा पने से ा प्र ाह िथा ल कास लनमायणको 

क्षमिािाई  ृलि गनय आर् पररचािन क्षमिािाई  ृलि गनय आर् पररचािन क्षमिामा पलन सुधार गनय 

आ श्र्क हुतछ । र्सका अलिररि प्राकृलिक िथा अतर् मान ीर् कारणि ेअकस्माि लसजयना हुन ेप्रलिकुि 

पररलस्थलििाई सामना गनयसक ने गरी उत्थानशीि हुन पलन आर् पररचािन क्षमिा सदुढृ हुनु पदयछ । 
 

स्थानीर् सरकार सञ चािन ऐन िथा अतिर सरकारी ल ि व्य स्थापन ऐन र स्थानीर् सरकारिाई सघं र 

प्रदशे सरकारबा0 उपिब्ध हुने ल लभत न अनुदान िथा राजस्  बाँडफाँ0का अलिररि ल िीर् अलधकार क्षते्र 

अतिगयि ल लभत न कर, शुल्क िथा दण्ड जरर ाना जस्िा अलधकार प्रदान गरेको छ । साथै स्थानीर् सरकारि े

अतर् स् दशेी संघसंस्थाबा0 अनुदान रकम प्राप् ि गनय सक ने, नेपाि सरकारको पू यस् ीकृलि लिएर  ैदलेशक 

अनुदान  ा सहर्ोग लिन सक्न िथा नेपाि सरकारको सहमलि लिएर ल ि आर्ोगिे लसफाररस गरेको 

सीमालभत्र रही आतिरीक ऋण लिन सक ने समेि व्य स्था छ । 

 

 

 

 

 

 

लचत्र १: ल िीर् हस्िातिरण 

स्थानीर् सरकारिाई प्राप् ि भएका ल िीर् अलधकारिाई ऐनको प्रा धान अनसुार व्य लस्थि िथा 

तर्ार्ोलचि िररकािे पूणयरुपमा पररचािन गनय थप प्रर्ास गनुयपने आ श्र्किा महशुस भएको छ । र्सको 

मु्र् कारणहरुमा स्थानीर् सरकारिाई प्राप् ि कलिपर् अलधकारहरु नर्ाँ भएकोि ेत्र्सका िालग आ श्र्क 

नीलि िथा कार्यल लध, संगठनात्मक व्य स्था, सूचना िथा िथ्र्ाङ्क प्रणािीको स्थापना, आर्को सम्भा ना 

अध्र्र्न, लनर्तत्रण प्रणािीको स्थापना आक्रद व्य स्था िथा अभ्र्ासको कमी हुनु रहकेो छ । 
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र्स दस्िाबेज िजुयमाको िममा भएका प्रर्ासहरुमा गाउँपालिकाका प्रलिलनलध, कमयचारी िथा अतर् 

सरोकार ािा पक्षहरुि ेराजस्  पररचािनको क्षेत्रमा आधारभूि अलभमुखीकरण, गाउँपालिकाको आतिररक 

आर् सुधारका िालग सहभालगिात्मक ल लधबा0 समस्र्ा िथा अ सरहरुको पलहचान गरी मु्र् उपिलब्धका 

रुपमा गाउँपालिकाको कार्यर्ोजना िर्ारी र आर् सम्भाव्यिाको ल श् िषेण गरी गाउँपालिकाको आर् 

प्रक्षेपणिाई मागयदशयन जस्िा कार्यहरु रहकेा छन् । 
 

१.२ राजस्  सधुार र्ोजनाको औलचत्र् 
 

संघीर्िामा िहगि सरकारिाई संल धानिे नै कार्यलजम्मे ारी लनलश् चि गरी िी लजम्मे ारीहरु पुरा गनय 

आ श्र्क स्रोिको व्य स्था गदाय अतिरसरकारी ल लिर् हस्िातिरणको अिा ा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा 

िोक्रकएका स्रोिबा0 संल धानिे प्रदान गरेको अलधकार अनुरुप स्थानीर् िहिे राजस्  पररचािन गरी 

साधन स्रोिको जोहो गदयछन् । जनिाको बढ्दो माग बमोलजमको खचय धान्नका िालग आ श्र्क सामथ्र्य 

अलभ ृलि गनय पलन िी स्थानीर् सरकारहरुको आतिररक राजस्  पररचािन क्षमिामा  ृलि हुनु अपररहार्य 

दलेखतछ । र्सका िालग स्थानीर् िहको राजस्  अलधकारका सम्भा नाहरुको खोजी गनय, सम्भाव्य क्षेत्रको 

राजस्  पररचािनका िालग अ िम्बन गनुयपने नीलिगि, कानूनी र व्य स्थापकीर् सुधारका उपार्हरु 

पलहचान गरी लिनको र्थोलचि कार्ायत र्न गनय र िी सबै प्रर्ासका आधारमा आगामी क्रदनमा पररचािन 

गनय सक्रकने  ास्िल क आतिररक आर्को प्रक्षेपण गने कार्यका िालग राजस्  सुधार कार्यर्ोजना महत् पूणय 

औजार हुने ल श्  ास गररतछ ।  
 

स्थानीर् िहिाई कर  ा गैर कर  ापि रकम लिने स्थानीर् लन ासीहरुिे आफुिे लिरेको करको सदपुर्ोग 

भए नभएको लनगरानी गने र र्स ल षर्मा लनर्लमि रुपमा आफ्नो गाउँपालिका⁄नगरपालिकासँग प्रश्न सोध्न े

हुनािे गाउँपालिका⁄नगरपालिकाहरु पलन जनिाप्रलि सोझै उिरदार्ी हुने  ािा रण लसजयना हुतछ । से ा 
प्र ाहमा पलन सुधार हुतछ र जनिको सतिुष्टीको मात्रा पलन बढ्द ैजातछ । आतिररक स्रोिबा0 पररचालिि 

राजस्  खचय गदाय स्थानीर् िहिे कुनैपलन बाह् र् शियहरु पािना गनुय नपन ेभएकोिे र्सको मात्रा जलि बढी 

भर्ो त्र्लि बढी मात्रामा स् ार्ििाको अनुभूलि गदयछन् । र्सरी स्थानीर् िह प्रदशे िहिे जलि बढी 

स् ार्ििा पू यक काम गनय पाउँछन् त्र्लि नै संघीर्िा सफि र सुदढृ हुदँ ैजातछ । 

 

गाउँपालिकामा थप आतिररक राजस्  पररचािन गनय र्सको अलधकार क्षेत्रलभत्र सबै उपिब्ध आतिररक 

आर्का स्रोिहरुबा0 सम्भाव्य राजस्  पररचािन गनुय अलन ार्य हुतछ । र्समा सुधार ल्र्ाउन गाउँपालिकाको 

बाह् र्  ािा रण िथा राजस्  प्रशासनको समेि ल श् िेषण गनुयपने हुतछ । र्सैिे राजस्  पररचािनमा 

सुधारका कृर्ाकिापहरु पलहचान गरी सोको कार्ायत र्नबा0 स्थानीर् िहको आतिररक आर्मा पनय सक न े

प्रभा  समेिका आधारमा आगामी क्रदनमा प्राप् ि हुन सक ने राजस् को प्रक्षेपण गनय स्थानीर् सरकार 

सञ चािन ऐन २०७४ को प्रा धान बमोलजम र्ो राजस्  सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा गररएको हो । र्स 

राजस्  सुधार कार्यर्ोजनाबा0 गाउँपालिकािाई आफ्नो आतिररक आर् पररचािन सधुारका साथै राजस्  

प्रक्षेपणिाई र्थाथयपरक, समतर्ालर्क, सहभालगिामूिक र  ैज्ञालनक बनाई बजे0 िजुयमा प्रकृर्ािाई थप 

व्य लस्थि गनय मद्दि पुग् ने अपेक्षा गररएको छ । र्सरी राजस्  सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाको औलचत्र्को 

शांरासिाई लनम् न लचत्रमा प्रस्िुि गररएको छ । 
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लचत्र २ : राजस्  सुधार र्ोजनाको औलचत्र् 

१.३ र्ोजनाि ेराखकेा उद्देश्र्हरु 
 

गाउँपालिकाको आतिररक आर्का सम्भा नाहरुको पलहचान िथा अलधकिम पररचािनका िालग दलेखएका 

समस्र्ाहरु तर्ूनीकरण गनय कार्यर्ोजना िर्ार गरी सोको आधारमा आगामी ३  षयको आर् प्रक्षेपणमा 

गाउँपालिकािाई सहर्ोग पुर्ायउनु नै र्स र्ोजनाको मूिभूि उद्दशे्र् हो । र्स र्ोजनाका खास उद्दशे्र्हरु 

दहेार् अनुसार रहकेा छन् : 
 

 स्थानीर् सरकारको आर् अलधकार िथा सुधार र्ोजनाका सम्बतधमा अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, राजस्  

परामशय सलमलि, शाखा प्रमुखहरु, राजस्  प्रशासनमा संिग् न कमायचारीहरु िथा अतर् 

सरोकार ािाहरुिाई अलभमुखीकरण गने ।  

 आतिररक राजस्  पररचािनका सम्पूणय पक्षहरुिाई समे0ी त्र्स ल षर्मा सचूना सङ्किन िथा 

ल श् िेषण गरी कूि राजस्  सम्भाव्यिा अनुमान गने । 

 सहभालगिात्मक ल लध अ िम् न गरी राजस्  प्रशासनको सम्पूणय पक्षहरु समे0ी सुधारका िालग 

गनुयपने कार्यहरुको पलहचान गने । 

 राजस् को कूि सम्भा ना िथा राजस्  सुधार र्ोजनाको आधारमा आगामी ३  षयका िालग 

राजस् को प्रक्षेपण गने । 

 राजस्  परामशय सलमलििाई राजस्  नीलि िजुयमा, कर िथा शुल्कको दररे0 लनधायरण िथा आगामी 

३  षयको आर् प्रक्षेपण गरी आर् बजे0 िजुयमामा सहर्ोग गने । 

१. स्थानीर् िहको राजस् का सम्भा ना, लिनय सक न े क्षमिा र राजश्   

प्रशासनको ल श् िेषण गरी आ श्र्क सुधारका उपार्हरु पलहचान गनय ।  

२. स्थानीर् िहको आतिररक आर्का आधार, दार्रा र दरको सम्भाव्यिा 

ल श् िेषण गरर राजश्   प्रक्षेपण गनय ।  

३. व्य सार्मैत्री कर प्रशासनबा0 स्थानीर् उद्यम, व्य सार् िगार्िका 

आर्थयक ल कास क्रिर्ाकिापहरुिाई करको आधार अतिगयि समेट् न आ श्र्क 

मागयदशयन प्रदान गनय । 

४. स्थानीर् िहि ेअपनाउन ुपने आर् सुधारका कार्यर्ोजना िर्ार गरी सो 

राजश्   सुधार गनय । 

५. आ लधक र्ोजना अतिगयिका र्ोजनाहरुको कार्ायत र्न गनयको लनलमि 

स्रोि सुलनलश् चि गनय ।  

६.  ार्षयक बजे0िाई बढी र्थाथयपरक, प्रभा कारी र उद्दशे्र्मूिक बनाउन । 

७. स्थानीर् िहको काम कार ाहीिाई अझ ै पारदशी िथा नागररक प्रलि 

लजम्मे ार बनाउन । 
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१.४ र्ोजना िजुयमा ल लध र प्रक्रिर्ा 
 

गाउँपालिकाको राजस्  सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा प्रक्रिर्ा स्थानीर् पदालधकारी, कमयचारी, सम्बलतधि 

सलमलिहरु र सरोकार ािाहरुको अपनत्  र क्षमिा अलभ ृलि गने उद्दशे्र्िे सहभालगिामूिक ल लध 

अ िम्बन गररएको छ । र्सको मागयदशयकका रुपमा संघीर् मालमिा िथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा 

जारी गररएको स्थानीर् िहको राजस्  सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा सम्बतधी क्रदग्दशयन, २०७६ िाई लिईएको 

छ । साथै स्थानीर् आ श्र्किा अनुसार सम्भाव्य स्थानीर् राजस् का स्रोिहरुिाई समेट्ने उद्दशे्र्िे 

िथ्र्ाङ्क िथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी लनदलेशका बमोलजम कार्यर्ोजना िजुयमाका चरणहरु 

र्सप्रकार रहकेा छन ्। 
 

 

लचत्र ३ : राजस्  सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा ल लध र प्रक्रिर्ा 

गाउँपालिकाको राजस्  सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा गने कार्यिम िर् गरी सो सम्बतधमा बागमिी प्रदशे, 

मु्र् मतत्री िथा मतत्री पररषद्को कार्ायिर्, प्रदशे सुशासन केतर, जा िाखेि र र्स नेपाि डभेिपमेत0 

कतसल्0ेतसीबीच सम्झौिा भएपलछ ल लभत न समर्मा भएका छिफिहरुबा0 गाउँपालिकाबा0 आ श्र्क 

सतदभय सामग्री सङ्किन गरी अध्र्र्न 0ोिीिाई प्राप् ि भएको हो । र्सैिममा ल श्  व्यापी महामारीका 

रुपमा रहकेो नर्ा ँ भ्र्ाररर्त0 सलहिको कोलभड-१९ को दोस्रो िहरका कारणिे लनधायरण गरेका उपर्ुि 

चरणहरुमा उल्िेलखि कृर्ाकिापहरुिाई लनम् नलिलखि बुदँाहरुमा समार्ोजन गरी कार्यर्ोजना िजुयमा कार्य 

सम्पादन गररएको छ । 

 

१ 
• राजश्   सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा सम्बतधी लनणयर् र समर् साररणी लनधायरण 

२ 
• र्ोजना िजुयमा कार्यदि गठन 

३ 
•  र्ोजना िजुयमाका िालग आ श्र्क सतदभय सामाग्रीहरु सङ्किन िथा अध्र्र्न 

४ 
•  प्रारलम्भक कार्यशािाको आर्ोजना  

५ 
•  सूचना िथा िथ्र्ाङ्क सङ्किन ए म् ल श् िेषण 

६ 
•  राजश्   सुधार कार्यर्ोजना िर्ारी (प्रारलम्भक) 

७ 
•  र्ोजनाको मस्र्ौदा िर्ारी 

८ 
•  राजश्   सम्भा ना ल श् िेषण िथा राजश्   प्रक्षेपण 

९ 
•  मस्र्ौदा प्रलि ेदन गाउँपालिकामा प्रस्िुलि र सुझा  सङ्किन 

१० 
•  मस्र्ौदा पुनरा िोकन र अलतिम मस्र्ौदा िर्ारी 

११ 
•  गाउँ कार्यपालिकामा छिफि र स् ीकृलि 
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१.४.१ सतदभय सामाग्री सङ्किन िथा अध्र्र्न 
 

अध्र्र्न कार्यको प्रथम चरणमा ल ज्ञ समूहबा0 ल लभत न स्रोिहरुबा0 सतदभय सामाग्रीहरुको सङ्किन िथा 

पुनरा िोकन गररएको छ । र्स िममा अध्र्र्न िथा पुनरा िोकन गररएका मु्र् सामाग्रीहरु दहेार् 

अनुसार रहकेा छन् : 

 

 गाउँपलिक िथा नगरपालिकाको राजस्  सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा सम्बतधी क्रदग्दशयन, २०७६ 

 नेपािको संल धान, २०७२ 

 स्थानीर् सरकार सञ चािन ऐन, २०७४ 

 अतिर सरकारी ल ि व्य स्थापन ऐन, २०७४ 

 संघीर् मालमिा िथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर्द्वारा जारी गरेका सम्बलतधि नमूना कानूनहरु 

 उमाकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ  स्िुलस्थलि ल  रण (Municipal Profile), २०७६ 

 उमाकुण्ड गाउँपालिकाको आर्/व्यर् (आ. . २०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 

 उमाकुण्ड गाउँपालिको गाउँसभाबा0 स् ीकृि भएको आ. . २०७७⁄७८ का िालग लनधायरण 

गररएको ल लभत न करहरुको दर रे0 

 गाउँपालिकाको आर्थयक ऐन, ल लनर्ोजन ऐन 

 आतिररक राजस्  व्य स्थापनको िसे्रो सुधार कार्यर्ोजना (२०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 

 रालष् िर् र्ोजना आर्ोगको पतरौं र्ोजना 

 नेपाि सरकारको संघीर् नीलि, ऐन, लनर्मा िी, र्ोजना, आक्रद 

 बागमिी प्रदशे आर्थयक ऐन, २०७६ 

 रालष् िर् प्राकृलिक स्रोि िथा ल ि आर्ोग ऐन, २०७४ 

 एकीकृि आर्थयक सङ्केि िथा  र्गयकरण र व्या्र्ा, २०७४ 

 आर्थयक कार्यल लध िथा ल िीर् उिरदालर्त्  सम्बतधी ऐन, २०७६ 

 सा यजलनक लनजी साझेदारी िथा िगानी ऐन, २०७५ 

 

१.४.२ गाउँपालिकासगँ सम्पकय , छिफि र सचूना सङ्किन ल लध लनधायरण 
 

गाउँपालिकाका उपाध्र्क्ष, लन. प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृि िथा िखेा शाखाका 

कमयचारीहरु िगार्िसँग जमु प्रल लधबा0 

प्रत्र्क्ष छिफि गरी गाउँपालिकाकि े

हािसम्म पररचािन गरर आएका 

कराधारहरु, राजस्  पररचािनको 

अ स्था, सुधार गनय सक्रकन ेक्षेत्र, राजस्  

प्रशासनको  ियमान सरंचना, र्समा 

सुधार गनय सक्रकन ेक्षेत्र, पदालधकारी िथा 

कमयचारीको क्षमिा ल कासका स ािहरु 

र हाि िर्ार गनय िागेको राजस्  सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा र र्सको प्रक्रिर्ाबारे जानकारी गराई 

गाउँपालिकाको भूलमका सम्बतधमा स्पष् 0 पाररएको हो । र्सै िममा कोलभड-१९ को दोस्रो िहरका कारण 
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समस्र्ा बढ्द ै गई २०७८  ैशाख १६ गिेदलेख लनषेधाज्ञा घोषणा भएपलछ राजस्  सुधार कार्यर्ोजना 

िजुयमा कार्यिाई  ैकलल्पक ल लधका रुपमा सूचना िथा सञ चार प्रल लधिाई उपर्ोग गने रणनीलि अ िम्बन 

गरेको हो । 

 

राजस्  सुधार कार्यर्ोजनाका िालग कार्यिालिका लनधायरण िथा कार्यलजम्मे ारी लनधायरण गरी आ श्र्क 

सूचना सङ्किन फाराम गाउँपालिकामा 

पठाई सो सम्बतधमा ईमेि, 0ेलिफोन िथा 

जुम प्रल लधमाफय ि स्पष् 0 गराई सम्बलतधि 

सूचना, सामाग्रीहरु गाउँपालिकािे 

सङ्किन गरी परामशयदािािाई पठाउने 

प्रलि ििा अनुसार प्राप् ि सूचनाका 

आधारमा राजस् को स्थानीर् अ स्था बारे 

जानकारी हालसि हुनुका साथ ै मु्र् 

स ािहरु पलहचान गनय मद्दि पुगेको हो । 

 

आ श्र्क सतदभय सामाग्रीहरुको अध्र्र्न िथा ल श् िेषण पश् चाि ल ज्ञहरुको 0ोिीबा0 िथ्र्ाङ्क िथा 

सूचना सङ्किनका िालग आ श्र्क फारामहरुको ल कास गररएको छ । सूचना सङ्किन फारामिाई 

अलतिम रुप क्रदन र्स कार्यमा संिग् न ल ज्ञहरुबीच आ श्र्क छिफि र अतिरक्रिर्ा समेि गररएको छ । 

सूचना सङ्किनका िालग िर्ार गररएको  फारमहरु लनम् नानुसार रहकेा छन् । 

 

 गाउँपालिकाको पररचर्को िालग आ श्र्क आधारभूि र संस्थागि सचूना िथा मु्र् 

पदालधकारीहरुसँगको परामशयका िालग िर्ार गररएको सूचना सङ्किन फाराम अनुसुची १ मा 

रहकेो छ । र्स सूचीमा मु्र्ि: गाउँपालिकको संलक्षप् ि पररचर्, गठन, राजस्  प्रशासनको अ स्था 

र ल गि िीन आर्थयक  षयको राजस्  पररचािनको लस्थलि बारे जानकारी लिन े उद्दशे्र्िे र्ो 

फारमको प्रर्ोग गररएको छ । 

 राजस् का लशषयकगि समूह छिफिका िालग आ श्र्क सूचनासँग सम्बलतधि फारम अनुसूची २ मा 

रहकेो छ । स्थानीर् सरकार सञ चािन ऐन, २०७४ मा व्य स्था भए अनुसार कर र गैर करहरुको 

लशषयकगि रुपमा  ियमान समस्र्ाहरु, सम्भा ना, समाधानका िालग गनुयपने उपार्हरु र लजम्मे ार 

लनकार्को पलहचान र कार्ायत र्नको समर्ा धीका बारेमा समूहगि रुपमा छिफि गनयका िालग 

र्ो फारम प्रर्ोगमा ल्र्ाईएको हो । आ श्र्क आधारभिू र संस्थागि सूचना सङ्किनका िालग 

िर्ार गररएका फारमहरु सम्बलतधि स्थानीर् िहहरुिाई ईमेिबा0 उपिब्ध गराईएको लथर्ो ।  

 

१.४.३ िथ्र्ाङ्क⁄सचूना सङ्किन 
 

सङ्कलिि गाउँपालिकाको ल गिका आर् िथा व्यर्, आर्थयक ऐन िथा ल लनर्ोजन ऐन, नीलि िथा 

कानूनहरु र पू यलनधायररि प्रश् ना िी िथा ढाँचामा गाउँपािलिका र  डास्िरका प्राथलमक िथा लद्विीर् 

स्रोिबा0 प्राप् ि िथ्र्ाङ्क िथा सूचनाहरु ल श् िषेण गररएको हो । जसबा0 कार्यर्ोजना िजुयमा सम्बतधी 

अपुग सूचना, अस्पष् 0िा र मु्र् स ाि सम्बतधी जानकरी भर्ो । र्ी ल षर्मा थप प्रष् 0िाका िालग 

गाउँपालिका उपाध्र्क्ष, लन. प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि र िेखा अलधकृिसँग जुम प्रल लधको प्रर्ोग गरी 
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भएको अतिर्क्िय र्ामा एक आपसमा प्रष् 0 

हुनुपने ल षर्, गाउँपालिकािे भोलगरहकेा 

चुनौिीहरु, अपेक्षा र आ श्र्किा बारेमा 

जानकारी आदान प्रदान भर्ो । त्र्सपलछ सबै 

प्राप् ि सूचनाहरु र अतिर्क्िय र्ाबा0 प्राप् ि 

 स्िुलस्थि बारेको थप स्पष् 0िा पलछ केही 

अझ स्पष् 0 हुनुपने ल षर्हरु गाउँपालिकाको 

लन. प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि िथा िेखा 

अलधकृिसँग 0ेलिफोन छिफि गरर स्पष् 0 

भएपलछ सोही आधारमा राजस्  सुधार कार्यर्ोजनाको प्रथम मस्र्ौदा प्रलि ेदन िर्ार गररएको हो ।  

 

१.४.४ राजस्  सधुार कार्यर्ोजना िर्ारी िथा राजस्  प्रक्षपेण  
 

सतदभय सामाग्री सङ्किन िथा अध्र्र्न, गाउँपालिकासँग सम्पकय , छिफि र सचूना सङ्किन ल लध 

लनधायरण र िथ्र्ाङ्क⁄सचूना सङ्किन िगार्िका क्रिर्ाकिापहरु िथा प्राप् ि सचुनाको ल श् िषेणका 

आधारमा पलहचान भएको  ार्षयक कुि सम्भाव्यिा र स्रोिबा0 प्राप् ि हुन सक न ेराजस् िाई आगामी िीन 

 ार्षयक  षयका िालग प्रक्षेपण गररएको हो । र्सरी िजुयमा भएको मस्र्ौदा प्रलि ेदनिाई बागमिी प्रदशे 

सुशासन केतरमा आ श्र्क पुनरा िोकन िथा सुझा का िालग पठाई प्राप् ि सुझा िाई समा ेश गरेर 

अलतिम मस्र्ौदा िर्ार गररएको छ । उमाकुण्ड गाउँपालिकामा सो प्रलि ेदनको मस्र्ौदा प्रस्िुलिकरण गरी 

प्राप् ि सुझा हरु समा ेश गरी अलतिम प्रलि ेदन िर्ार गररएको हो ।  

 

१.४.५ राजस्  सधुार कार्यर्ोजनाको कार्ायत र्न िथा अनशुरण 
 

राजस्  सुधार कार्यर्ोजनािाई गाउँपालिकािे आ श्र्क छिफि िथा स् ीकृलि गरी कार्ायत र्न गने र 

कार्यर्ोजना बमोलजम कार्य भए नभएको भने्न बारेमा समर् समर्मा सलमक्षा र आ श्र्किा अनसुार सुधार 

गनय छिफि गनय लनर्लमि रुपमा गने अनुगमन सम्बतधी सुझा  गररएको छ । राजस्  सुधार कार्यर्ोजना 

कार्ायत र्न गदाय चाल्नुपन ेरणनीलि र क्रिर्ाकिाप िथा राजस्  पररचािनका सम्बतधमा गाउँपालिकाको 

पदालधकारी िथा कमयचारीहरुिाई प्रलशक्षण गने कार्य सम्पत न गररएको छ ।  

 

१.५ र्ोजनाका सीमाहरु 
 

प्रस्िुि राजस्  सुधार कार्यर्ोजना लनम् नानुसारका सीमामा रही िर्ार गररएको छ । 
 

 अध्र्र्न िथा ल श् िेषण कार्य प्रमुख रुपमा कार्ायिर्को अलभिेख, दस्िा ेज, प्रलि ेदन िथा लद्विीर् 
स्रोिहरूबा0 प्राप् ि िथ्र्ाङ्क िथा सचूनाहरूमा आधाररि छ ।  

 प्रस्िुि अध्र्र्न गाउँपालिकाको कार्ायिर्बा0 प्राप् ि अलभिेख िथा दस्िा ेज, कोलभड-१९ को 

लबषम पररलस्थलिि े गदाय 0ेलिफोन अतिर ािाय, गाउँपालिकाका पदालधकारीहरु िथा सम्बलतधि 

कमायचारीहरु र अतर् सरोकार ािाहरुसँग गररएको अनिाईन भजुयअि अतिरक्रिर्ा िथा 

कार्ायशािाबा0 प्राप् ि सूचनाको आधारमा िर्ार गररएको हो । 
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 संघीर् िथा प्रदशे सरकारसगँ प्राकृलिक स्रोि शुल्कबा0 प्राप् ि हुने राजस् को बाँडफाडँको व्य स्था 

नभएकोिे र्स प्रलि ेदनमा समा ेश गनय सक्रकएको छैन । सो ल षर्मा स्पष् 0िा भए पश् चाि र्स 

प्रलि ेदनिाई पररमाजयन गनय आ श्र्क दलेखतछ, जुन कार्य र्स अध्र्र्नको कार्यक्षेत्रमा समा ेश 
छैन । 

 गाउँपालिकाको जनसङ््र्ा िथा आर्थयक गलिल लधमा हुने  ृलि, गाउँपालिकाको से ामा हुने  ृलि 
र नागररक सतिुलष् 0मा हुने  लृि, मूल्र्ाङ्कन दरमा हुने  ृलि िथा राजश्  का दरको पुनरा िोकन 
आक्रद कृर्ाकिापहरूिे भल श्र्को राजस्  सङ्किनमा असर गन े भएिापलन र्ी िथ्र्ाङ्कहरू 

उपिब्ध नभएकोिे आर् प्रक्षपेणमा आधार लिन सक्रकएको छैन । 

 गाउँपालिकको अलभिेख पलन व्य लस्थि भइनसकेकोिे ऐलिहालसक प्र ृलि दलेखने िथ्र्ाङ्कीर् 

ल श् िेषणका िालग आ श्र्क िथ्र्ाङ्क र सूचनाको अभा मा स्0ार0लस्0कि 0ुल्सहरुको प्रर्ोग गरी 

ल श् िेषण िथा प्रक्षेपण गनय सक्रकएको छैन । 
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पररच्छेद २. गाउँपालिकाको सलंक्षप् ि पररचर् 

 

२.१ सलंक्षप् ि पररचर् 
 

उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजस्  सम्भाव्यिा पलहचान, पररचािन र व्य स्थापनका िालग गाउँपालिकाको 

 स्िुलस्थलि, आर्थयक गलिल लध, मान ीर् संसाधान िथा भौलिक स्रोि साधन िगार्िको महत् पूणय भूलमका 

रहतछ । र्स पररच्छेदमा गाउँपालिकाको संलक्षप् ि पररचर्, मान  ससंाधनको अ स्था र गाउँपालिकाको 

भौलिक सम्पलिको अ स्था प्रस्िुि गररएको छ । 

 

अ लस्थलि : उमाकुण्ड गाउँपालिका 

बागमिी प्रदशे अतिगयि रामेछाप 

लजल्िाको उिरी भ-ूभागमा अ लस्थि 

रहकेो छ । उमाकुण्ड गाउँपालिका 

२७°२७‘ २६.४४” दलेख 

२७°४९’५६.१६” उिरी अक्षांश र 

८६°३४’२३.४७” दलेख 

८६°१२’३७.६२” पू ी दशेातिरमा 

अ लस्थि रहकेो छ । र्ो गाउँपालिका 

समुतरी सिहको कररब ८४६.६१ 

लम0रदलेख ६९५३.०८ लम0रसम्मको 

उचाइमा अ लस्थि छ । लजल्िाको 

प्रचुर सम्भा नािे भररएको र्ो गाउँपालिका भौगोलिक लहसाबिे लजल्िा कै सबै भतदा ठूिो गाउँपालिका 

हो । रामेछाप लजल्िाको कुि भ-ूभागको २८.८३ प्रलिशि भ-ूभाग ओग0ेको र्स उमाकुण्ड गाउँपालिका 

जम्मा ४५१.९९  गय क्रकिोलम0र क्षेत्रफिमा फैलिएको छ । को केतर हाि  डा नं. ४ लप्रिीको च्र्ादिुमा 

रहकेो छ ।  
 

िालिका १ :  डा ल भाजन सम्बतधी ल  रण 

ि.स.ं समा ेश गाल स साल कको  डाहरु क्षते्रफि ( गय क्रक.लम.) 
१ गुम्दिे १-९ ३३३.१४ 
२ बाम्िी १-९ २०.२८ 
३ कुबुकास्थिी १-९ १९.५९ 
४ लप्रिी १, ४, ७-९ २२.४७ 
५ लप्रिी २, ३, ५, ६ १३.७३ 
६ गुप् िेश्  र १-९ २४.३० 
७ भुजी १-९ १८.४८ 

जम्मा ४५१.९९ 

स्रोि:  संघीर् मालमिा िथा सामातर् प्रशासन मतत्रािर् 
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र्स गाउँपालिकाको पू यमा सोिुखुम्बु र ओखिढुङ्गा लजल्िा, पलिममा रामेछाप लजल्िाको गोकुिगंगा 

गाउँपालिका, उिरमा सोिखुुम्बु र दोिखा लजल्िा र दलक्षणमा ओखिढुङ्गा लजल्िा र रामेछाप लजल्िाको 

लिखु िामाकोशी गाउँपालिका पदयछ । लजल्िाका साल कको गुम्दिे, बाम्िी, कुबुकास्थिी, लप्रिी, गुप् िेश्  र, 

भुजी गरी ६  0ा गाँउ ल कास सलमलिहरुिाई समे0ेर ७  0ा  डाहरु कार्म गरी र्ो गाउँपालिका घोषणा 

गररएको हो ।  
 

नामाकरण: उमाकुण्ड शब्दिाई ल ग्रह गरेर हदेाय उमा र कुण्ड दईु शब्दको संर्ोजनबा0 उमाकुण्ड शब्द 

लनमायण भएको दलेखतछ । जहाँ ‘उमा’ को अथय लसरान (शीर भाग) र ‘कुण्ड’ को अथय िाि (पोखरी) भने्न 

िाग्दछ । िसथय उच् च भागमा रहकेो िाि  ा पोखरी भने्न र्सको अथय िाग्दछ । र्स गाउँपालिकामा 

लजल्िाको सबैभतदा अग्िो स्थानमा नमु्बुर चुिी रहकेो र आसपास उच् च लहमािी क्षेत्रमा प्रशस्ि िािहरु 

(पोखरी) रहकेोिे गाउँपालिकाको नाम उमाकुण्ड रहन गएको हो । 
 

भ-ूबनो0 र प्राकृलिक स्रोिहरु: भौगोलिक लहसाबिे अत्र्ति ल क0 गाउँपालिकामा महगंो ढु ानी भाडा, दक्ष 

र पर्ायप् ि जनशलिको अभा , र्ािार्ािको असुल धा िगार्ि अतर् धेरै कारणिे र्स गाउँपालिकाको 

समृलिमा समस्र्ा पारररहकेो छ । लहमािी क्षेत्र र दगुयम क्षेत्रमा अ लस्थि भएिा पलन उमाकुण्ड 

गाउँपालिका सम्भा ना बोकेको गाउँपालिका हो । गाउँपालिकाका धरैेजसो भूभाग १३५ दलेख २२५ लडग्री 

दलक्षण फर्क्कय एको छ भन े अलधकांश भू-भाग ३० लडग्री भतदा मालथको लभरािोपना रहकेो छ । 

गाउँपालिकामा रहकेा जलमन,  नजङ्गि, जडी ु0ी, पानीका स्रोि र खानी नै प्रमुख प्राकृलिक सम्पदाहरु 

हुन् । गाउँपालिकामा कररब १९,२२० हके0र  न क्षेत्रिे ढाक्रकएको छ । गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रलभत्र र्स 

गाउँपालिकाको भू-भाग पलन पने भएकोिे जैल क ल ल धिािे भररपूणय छ । पर्ायप् ि लहमािी क्षेत्र भएकोि े

र्हाँ दिुयभ िथा बहुमूल्र् हलडबु0ीहरु पाइतछन् । गाउँपालिकाको  डा नं. १ मा पने लिखु नदी नै मु्र् 

जिश्रोि हो । लिखु नदीमा लमलसने बाह्र ै मलहना अल रि बलगरहने चरी खोिा, भण्डार खोिा, सोिमुय 

खोिा, बाच खोिा, साप्सु खोिा, लिङ्िा (चणडी) खोिा, चुिेपु खोिा र फास्िु खोिा र्हाँका सहार्क 

जिश्रोि हुन ् । नेपािको दोश्रो ठूिो ठोसे फिाम खानीको केही क्षेत्र र्स गाउँपालिकामा पदयछ भन े

पञ चार्ि कािमा सञ चािनमा रहकेो  डा नं. १ को िेलछममा पेप्रोङ िामा खानी रहकेो छ । उल्िेलखि 

स्रोिहरुको सही लहसाबिे सदपुर्ोग गरी गाउँपालिकािाई समृलिको क्रदशामा अगाडी बढाउन सक्रकतछ । 

जिश्रोिको क्षेत्रमा धनी उमाकुण्ड गाउँपालिकामा धेरै सम्भा ना छ । हाि पलन उमाकुण्ड गाउँपालिकामा 
५  0ा भतदा बढी हाइड्रोपा र लनमायणको िलग सम्भाव्यिा अध्र्र्न िगार्िको समेि कार्य भईरहकेो छ ।  
 

भ-ूउपर्ोग: उमाकुण्ड गाउँपालिकाको जम्मा भू-भाग मध्र्े बढी भाग  न क्षेत्रिे ओग0ेको छ । जम्मा  न 

क्षेत्र १७८.९५  गय लम0र (३१.६७ प्रलिशि) रहकेो छ । त्र्सै गरी र्स क्षेत्रको भू-उपर्ोगमा बाँझो जलमन 

(१३.२४ प्रलिशि), लहउँ क्षते्र (११.८७ प्रलिशि), खेलिर्ोग्र् जलमन (११.८२ प्रलिशि), झाडी बुट्यान 

(५.१९ प्रलिशि) र जिाधार क्षेत्र (०.०२ प्रलिशि) रहकेो छ । 

 

जनसङ््र्ा: उमाकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ  स्िुलस्थलि ल  रण, २०७६ अनुसार र्स गाउँपालिकामा कुि 

घरधुरी ५,२११ िथा मलहिा १२,४३५ (४८.०३ प्रलिशि) र पुरुष १३,४५७ (५१.९७ प्रलिशि) गरी कुि 

जनसङ््र्ा २५,८९२ रहकेो छ । औषि परर ार सङ््र्ा ४.९७ िथा जनघनत्  ५७.२८ प्रलि  गय क्रक.मी. 

रहकेो छ । र्स गाउँपालिकामा उमेर समूहको दलृष्टिे िमश २५-४५  षयमा ३२.९४ प्रलिशि, १५-४४ 
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 षयमा २१.४८ प्रलिशि, ४६-४९  षयमा ११.८५ प्रलिशि, १०-१४  षयमा ९.१४ प्रलिशि, ५-९  षयमा 

८.०७ प्रलिशि, १-४  षयमा ६.३३ प्रलिशि, ६०-६९  षयमा ५.५१ प्रलिशि,  र ७०  षय भतदा मालथ 

४.६८ प्रलिशि रहकेो छ । गाउँपालिकाको समग्र िैंलगक अनुपाि १:०.९२ रहकेो छ ।  डागि 

जनसङ््र्ाको आधारमा सबभैतदा बढी जनसङ््र्ा  डा नं. ४ मा ४,६८८ िथा सबभैतदा कम जनसङ््र्ा 

 डा नं. ६ मा २,६७६ रहकेो दलेखतछ । उमाकुण्ड गाउँपालिकाको  डागि जनसङ््र्ा ल  रण िालिकामा 

दखेाइएको छ । 
 

िालिका २  : गाउँपालिकाको घरधरुी र जनसङ््र्ा ल  रण 

 डा न.ं कुि घरधरुी मलहिा 

जनसङ््र्ा 
पुरुष जनसङ््र्ा जम्मा जनसङ््र्ा  डागि प्रलिशि 

१ ६०२ १,५५१ १,६३६ ३,१८७ १२.३१ 
२ ९९८ १,९३१ २,०७२ ४,००३ १५४६ 

३ ८३२ १,७४६ १,९७० ३,७१६ १४.३५ 

४ ८७२ २,३१३ २,३७५ ४,६८८ १८.११ 

५ ७३५ १,७१८ २,००४ ३,७२२ १४.३८ 

६ ४७१ १,२८० १,३९६ २,६७६ १०.३४ 

७ ७०१ १,८९६ २,००४ ३,९०० १५.०६ 

जम्मा ५,२११ १२,४३५ १,७३४ २२,५८९ १००.०० 

स्रोि:  उमाकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ  स्िुलस्थलि ल  रण, २०७६ 
 

मूि रुपमा लमलश्रि जािजालिको बसोबास रहकेो र्स गाउँपालिकामा जालिगि लहसाबिे र्हाँ क्षेत्री 

(३४.४९ प्रलिशि), सुनु ार (२२.५४ प्रलिशि), शेपाय (१२.०५ प्रलिशि), िामाङ (९.३० प्रलिशि), ने ार 

(७.५८ प्रलिशि), ल श्  कमाय (५.२५ प्रलिशि), पररर्ार (३.४२ प्रलिशि), बाहुन पहाड (१.७१ प्रलिशि), 

लमजार (१.४२ प्रलिशि), मगर (१.०६ प्रलिशि), भजुेि (०.८२ प्रलिशि), थामी (०.२४ प्रलिशि), राई 

(०.०८ प्रलिशि), लजरेि (०.०२ प्रलिशि) र गुरुङ (०.०१ प्रलिशि) जािजालिको बसोबास रहकेो छ । 

उमाकुण्ड गाउँपालिकाको जािजालिहरु लनम् न िालिकामा प्रस्िुि गररएको छ । 
  

िालिका ३ : उमाकुण्ड गाउँपालिकाका जािजालिहरु 

ि.स.ं प्रमखु जािजालि जािजालिको जनसङ््र्ा जािजालिको प्रलिशि 
१ क्षेत्री ८,९३० ३४.४९ 
२ सुनु ार ५,८३६ २२.५४ 
३ शेपाय ३,१२१ १२.०५ 
४ िामाङ २,४०८ ९.३० 
५ ने ार १,९६३ ७.५८ 
६ ल श्  कमाय १,३६० ५.२५ 
७ पररर्ार ८८५ ३.४२ 

८ बाहुन पहाड ४४४ १.७१ 
९ लमजार ३६७ १.४२ 
१० मगर २७४ १.०६ 
११ भुजेि २१३ ०.८२ 
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१२ थामी ४४१ ०.२४ 
१३ राई २१ ०.०८ 

१४ लजरेि ५ ०.०२ 

१५ गुरुङ ३ ०.०१ 

जम्मा २२,५८९ १००.०० 

स्रोि:  उमाकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ  स्िुलस्थलि ल  रण, २०७६ 
 

मािृभाषाको आधारमा नेपािी बोल्ने ४८.५० प्रलिशि रहकेो छ भन ेबाँकीि ेसनुु ार (२०.४० प्रलिशि), 

शेपाय (११.९८ प्रलिशि), िामाङ (८.८२ प्रलिशि), ने ारी (७.१८ प्रलिशि), मगर (०.९० प्रलिशि) र 

थामी (०.२१ प्रलिशि) भाषा बोल्ने गरेका छन् ।  
 

िालिका ४ : मािृभाषाको आधारमा जनसङ््र्ा ल  रण 

ि.स.ं प्रमखु मािभृाषा मािभृाषा बोल्न ेजनसङ््र्ा मािभृाषा बोल्न ेप्रलिशि 
१ नेपािी १२,५५८ ४८.५० 
२ सुनु ार ५,७९९ २०.४० 
३ शेपाय ३,१०३ ११.९८ 
४ िामाङ २,२८४ ८.८२ 
५ ने ारी १,८६० ७.१८ 
६ मगर २३३ ०.९० 

७ थामी ५५ ०.२१ 

जम्मा २२,५८९ १००.०० 

स्रोि:  उमाकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँ  स्िुलस्थलि ल  रण, २०७६ 
 

मान  ल कास सचूकाङ्क: उमाकुण्ड गाउँपालिकाको मान  ल कास सूचकाङ्क ०.५०३ रहकेो छ । 

गाउँपालिकाको मान  ल कास सूचकाङ्कको ल ष्िृि ल  रण लनम् न िालिकामा प्रष् 0 पाररएको छ । 
 

िालिका ५ : उमाकुण्ड गाउँपालिकाको मान  ल कास सूचकाङ्क 

मान  ल कास 

सचूकाङ्क 
आर् 

सचूकाङ्क 
औसि आर् ु आर् ु

सचूकाङ्क 
ल द्यािर्मा रहन े

औसि अ लध 
 र्स्क 

साक्षारिा दर 
शलैक्षक 

सचूकाङ्क 

०.५०३ ०.४२९ ७३.१७ ०.८०३ ३.६९ ५५.७० ०.३७० 

स्रोि:  स्थानीर् िहको  स्िगुि ल  रण, २०७६ (बागमिी प्रदशे) 
 

लशक्षा : उमाकुण्ड गाउँपालिकाको पुरुष साक्षारिा ९३.५३ प्रलिशि र मलहिा साक्षारिा ८५.२३ प्रलिशि 

गरी कुि साक्षारिा ८९.४५ प्रलिशि रहकेो छ । र्स गाउँपालिकामा प्रारलम्भक  ाि कक्षादलेख ५ कक्षासम्म 

३२  0ा, प्रारलम्भक  ाि कक्षादलेख ८ कक्षासम्म ८  0ा, कक्षा १० सम्म ४  0ा र कक्षा १२ सम्मका ३ 

 0ा गरर ४७  0ा ल द्यािर्हरु छन् । र्सको अिा ा  डा नं. २ लस्थि शोिमुयमा लशिशे्वर लशक्षा पलब्िक 

कर्ामपस सञ चािनमा रहकेो छ भने २०  0ा ल द्यािर्मा आधाररि र २  0ा समुदार्मा आधाररि गरी 

कुि २२  0ा  ािल कास केतरहरु रहकेा छन ् । एकीकृि शैलक्षक व्य स्थापन सचूना प्रणािी प्रलि ेदन 
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अनुसार र्स गाउँपालिका लभत्र ४०३१ जना ल द्याथीहरु अध्र्र्नरि छन ्जसमध्र्े छात्रा ५१.८५ प्रलिशि 

र छात्र ४८.१५ प्रलिशि रहकेा छन् ।  
  

स् ास्थ्र् : उमाकुण्ड गाउँपालिकामा सबै  डाहरुमा स् ास्थ्र् संस्थाहरु रहकेा छन् । ६  0ा सरकारी स् ास्थ्र् 

चौकी र २ सरकारी सामुदालर्क स् ास्थ्र् इकाई गरेर कुि ८  0ा सरकारी स् ास्थ्र् ससं्था रहकेा छन् । र्हा ँ

कुनै सरकारी अस्पिाि िथा प्राथलमक स् ास्थ्र् केतर सञ चािनमा रहकेो पाईदनै । र्स क्षेत्रमा रिचाप, दम 

रोग, मु0ु सम्बतधी, मृगौिा सम्बतधी, क्षर् रोग र कर्ातसर िगार्िका दीघय रोगीहरु रहकेा छन् । 
 

घरको क्रकलसम : उमाकुण्ड गाउँपालिकामा मा0ोको जोडाई िथा लसमेत0 जोडाई भएको ढुङ्गा⁄ईट्टाको गारो 

भएको घरहरु िमश ९३.४० प्रलिशि र ३.३० प्रलिशि रहकेो छ । त्र्सै गरी आर.लस.लस. स्िकचर भएको 

पक की घर १.२० प्रलिशि िथा लचत्रा भकारी, काठ  ा जस्िापािाको बार बारी बनाइएको घर २.१० 

प्रलिशि रहकेो छ । त्र्सै गरी छानाको प्रकार अनुसार जस्िाको छाना (८२.५० प्रलिशि), ढुङ्गा  ा 0ार्ि 

(१४.५३ प्रलिशि), ढिान छाना (१.७१ प्रलिशि), लचत्रा, भकारी, लत्रपाि (०.८९ प्रलिशि), काठको छाना 

(०.२० प्रलिशि), खर  ा फुस (०.०६ प्रलिशि), मा0ोको छाना (०.०२ प्रलिशि) र अतर् (०.१० प्रलिशि) 

घर रहकेा छन् । 
 

भ न िथा आ ास : उमाकुण्ड गाउँपालिकामा ८२.७१ प्रलिशि घर मापदण्ड अनुसार रहकेा छन्  भन े

८२.३५ प्रलिशि घर भकूम्प प्रलिरोधी रहकेा छन् । र्स गाउँपालिकामा ६७७ घरधुरीमा हा ाहुरीको 

जोलखम रहकेो छ भन ेभूकम्पबा0 ५१५, पलहरोबा0 ३७२, क0ानबा0 ३२ र बाढीबा0 ८० घर जोलखममा 

रहकेो छ । आफ्न ै घरमा बस् ने परर ार ९८.३२ प्रलिशि रहकेो छ भने भाडामा बस् ने परर ार (१.४५ 

प्रलिशि) र अतर् क्रकलसमका घरमा बस् ने ०.२३ प्रलिशि परर ारहरु रहकेा छन ्।  
 

सडक िथा र्ािार्ाि : उमाकुण्ड गाउँपालिकामा रणनीलिक सडक, लजल्िा सडक र ग्रामीण सडक गरी ३ 

क्रकलसमका सडकहरु रहकेा छन् । रणनीलिक सडकको रुपमा लजरी-ठोसे-बाम्िी सडक कच् ची⁄ग्राभेि रहकेो छ 

भने लजल्िा सडक ४  0ा रहकेा छन् । र्स गाउँपालिकामा चल्ने सा यजलनक र्ािार्ािका स ारी साधनहरु 

मु्र् गरी काठमाडौं जाने िामोदरुीका मात्र चल्ने गदयछन् । लजल्िा सदरमुकाम मतथिी जाने िथा स्थानीर् 

र्ात्रुहरुिाई िामो दरुीमा चल्ने स ारी साधनि ेनै से ा क्रदने गरेका छन् । 
 

ल द्यिु िथा  कैलल्पक उजाय : उमाकुण्ड गाउँपालिकामा ल जुिीमाफय ि ९२.६७ प्रलिशि घरधरुीमा बिी 

बाल्ने गररएको छ भने सौर्य उजाय प्रर्ोग गने ६.८५ प्रलिशि, मरट्टिेि प्रर्ोग गन े०.१० प्रलिशि गो रग्र्ासँ 

प्रर्ोग गने ०.१० प्रलिशि िथा अतर् स्रोि प्रर्ोग गने ०.२९ प्रलिशि रहकेा छन् । त्र्सै गरी खाना पकाउन 

दाउरा (९४.९७ प्रलिशि), एिपी ग्र्ास (४.८५ प्रलिशि), गो रग्र्ासँ (०.१४ प्रलिशि), मरट्टिेिको 

(०.०२ प्रलिशि) िथा बाँकीिे ल द्युि (०.०२ प्रलिशि) प्रर्ोग गने गरेको छ ।  

 

खानपेानी िथा सरसफाई : उमाकुण्ड गाउँपालिकामा ९७.२९ प्रलिशि घरधुरीहरुमा पाइपधारा माफय ि 

खानेपानीको पहुचँ पुगेको छ बाँकी परर ारहरुिे ढुङ्गेधारा (१.९६ प्रलिशि), इनार⁄कु ा (०.५२ प्रलिशि), 

नदी⁄खोिाको पानी (०.१३ प्रलिशि) र अतर् स्रोि (०.१० प्रलिशि) प्रर्ोग गरररहकेा छन ् । र्स 

गाउँपालिकामा ९५.९७ प्रलिशि घरधरुीमा शौचािर् रहकेो छ । जसमध्र् े कच् ची शौचािर् ७.२९ 
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प्रलिशि, सेफ्0ी ट् र्ाङ्क सलहिको पक की शौचािर् ८८.६८ प्रलिशि र सा यजलनक शौचािर् ०.०८ प्रलिशि 

रहकेा छन् भन े३.९५ प्रलिशि घरधरुीमा शौचािर्को सलु धा पुग्न बाँकी रहकेो दलेखतछ ।  

 

सञ चार सलु धा : उमाकुण्ड गाउँपालिकामा रेलडर्ो कैरन र लिखु एफ.एम. गरी २  0ा रेलडर्ो स्0ेशनहरु 

रहकेा छन् भने ७  0ा अलिररि हुिाक रहकेा छन ्। र्हा ँकुन ैपलन छापा पलत्रका प्रकाशन हुन ेगरेको छैन, 

र्द्यलप २  0ा अनिाईन पलत्रकाहरु सञ चािनमा रहकेो छ । सञ चारको िालग मोबाईि, 0ेलिलभजन र 

रेलडर्ो प्रर्ोग गनेको सङ््र्ा िमश: ४,५१८, २०७६ र १,४०२ रहकेो छ । त्र्सै गरी कम्प्र्ु0र िथा 

ल्र्ाप0प र इत0रने0 प्रर्ोग गने सङ््र्ा ९९ र ७ रहकेो दलेखतछ । 
 

बैंक िथा ल िीर् ससं्था : उमाकुण्ड गाउँपालिकामा ‘क’  गयका २  0ा बैंकहरु पुगेको दलेखतछ । र्द्यलप 

स्थानीर् स्िरमा बचि िथा ऋण सहकारी संस्था, कृलष, बहुउद्दशेीर्, उपभोिा, उत्पादक, ल द्युि िगार्ि 

ल लभत न क्रकलसमका २७  0ा सहकारीहरु सञ चािनमा रहकेा छन् । 
 

आर्थयक : उमाकुण्ड गाउँपालिकामा ६६ प्रलिशि आर्थयक रुपिे सक्रिर् जनसङ््र्ा (१५-५९ उमेर समूह) 

रहकेो छ । र्स गाउँपालिकाका मालनसहरुको मु्र् पेशा कृलष रहकेो छ, जहाँ ७२.६३ प्रलिशि मालनसहरु 

कृलष पेशामा संिग् न छन् । त्र्सैगरी मजदरुी (९.५४ प्रलिशि), नोकरी (८.१६ प्रलिशि), उद्यम व्य सार् 

(३.२८ प्रलिशि), व्यापार (२.७३ प्रलिशि) िगार्िका पेशामा संिग् न छन् ।  

 

ल पद ्  : उमाकुण्ड गाउँपालिकामा पलहरोग्रस्ि क्षेत्रहरुमा  डा नं. १ को कर्ामा छुसेङ,  डा नं. ४ को 

कङकारु सल्िेपाखा र  डा नं. ७ को हुलपन राम्जीथान (हुलपन डाँडा) रहकेो छ । आगिागीबा0 १ जनाको 

मृत्र्ु भएको दलेखतछ कुन ै पलन प्राकृलिक ल पद् बा0 घाइिे भएको दें खंदनै । त्र्स ै गरी ल पद् का कारण 

पलहरोबा0 ७, आगिागीबा0 ६ र बाढीबा0 ३ गरी कुि १६ घरहरुमा क्षलि पुगेको दलेखतछ । 
 

धार्मयक िथा पर्य0न: उमाकुण्ड गाउँपालिकाको समृलिको आधार पर्य0न िगार्ि रहकेो छ । गाउँपालिका 

धार्मयक, ऐलिहालसक र रमणीर् स्थििे भररभराउ गाउँपालिका हो । र्स गाउँपालिकामा धार्मयक लहसा ि े

लहतद,ु बौि, क्रकराँि र क्रिलिर्न धमाय िम्बी र जालिगि लहसाबिे दलिि, जनजालि, क्षेत्री, ब्राम्हण 

सबैखािे जािजालिको बसोबास भएकोि ेर्हाँका मालनसहरुिे मनाउने चाडप य र मेिाहरु जािजािी र धमय 

अनुसार ल ल धिा पाइतछ । धार्मयक िथा पर्य0कीर् लहसाबिे महत् पूणय मालनने पाचँपोखरी, जट्टापोखरी 

िगार्िका महत् पूणय िािििैर्ा प्र ेश गने मु्र् प्र ेशद्वार नै उमाकुण्ड गाउँपालिका हो । त्र्स बाहके 

गाउँपालिकामा ऐलिहालसक िथा धार्मयक स्थि िाँमे डाँडा क्षेत्र उमालिथय मलतदर, उम्दी महाद े गुफा, 

कािगुरु, हुलपन किो राजा किो रानी, ल लभत न चण्डी मलतदर िगार्ि धरैे ऐलिहालसक िथा धार्मयक 

स्थिहरु रहकेो छ भने गाउँपालिकाको प्रत्र्ेक  डामा धार्मयक िथा पर्य0कीर् लहसाबिे महत् पूणय स्थिहरु 

रहकेा छन् ।  

  

२.२ मान  ससंाधनको अ स्था 
 

न गरठि गाउँपालिकाको पलहिो लन ायचन सम्पत न भई हाि सोही लन ायलचि जनप्रलिलनलधहरू माफय ि 

गाउँपालिकाको कार्य सञ चािन भएको छ । र्स गाउँपालिकामा रहकेा ७  0ा  डामा लन ायलचि िथा 
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मनोलनि सदस्र्हरु सलहि जम्मा १५ जना कार्यपालिका सदस्र् िथा ३९ जना गाउँसभा सदस्र्हरु रहकेा 

छन् ।  
 

त्र्सैगरी गाउँ कार्यपालिकाको दलैनक कार्यसम्पादनका िालग ल लभत न ल षर्गि क्षमिा सलहि अलधकृि िथा 

सहार्क कमयचारी कार्यरि छन् । उमाकुण्ड गाउँपालिकाको  े साइ0 िथा गाउँपालिकाको बजे0, नीलि िथा 

कार्यिम पुलस्िका अनसुार र्स गाउँपालिकामा कार्यरि कमयचारी सम्बतधी ल  रण ििको िालिकामा 

दखेाइको छ ।   
 

िालिका ६ : गाउँपालिकामा कार्यरि कमयचारीहरुको ल  रण 

ि.स.ं पद सङ््र्ा शाखा 

१ प्रमूख प्रशासकीर् अलधकृि १ सामातर् प्रशासन 
२ स् ास्थ्र् शाखा प्रमुख १ स् ास्थ्र् 
३ सूचना िथा सञ चार प्रल लध अलधकृि १ सूचना िथा सञ चार प्रल लध 
४ ईलतजलनर्र २ प्राल लधक 
५ लशक्षा अलधकृि (छैठौं िह) १ लशक्षा, र्ु ा िथा खेिकुद  
६ रोजगार संर्ोजक १ रोजगार से ा केतर 
७ प्राल लधक सहार्क (लशक्षा प्रशासन) १ लशक्षा, र्ु ा िथा खेिकुद 
८ परामशयदािा १ समत र् िथा सहकार्य ईकाई 
९ िेखापाि १ आर्थयक प्रशासन 
१० आतिरीक िेखा परीक्षक १ िेखा पररक्षण िथा राजस्  
११ सब-ईलतजलनर्र २ प्राल लधक 
१२ कानुनी सहजकिाय १ तर्ालर्क सलमलि सलच ािर् 
१३ एम.आई.एस. अपरे0र २ पलिकरण ईकाई 
१४ ल िीर् साक्षारिा सहजकिाय १ सा लम 

१५ मनोसामालजक परामशयकिाय १ सा लम 
१६ मनोसामालजक परामशयकिाय १ स् ास्थ्र् 
१७ प्राल लधक सहार्क (कृलष) १ कृलष ल कास 
१८ प्राल लधक सहार्क (पशु) १ पशु पंक्षी ल कास  
१९ उद्यम ल कास सहजकिाय १ उद्यम ल कास 
२० अलमन १ नापी 

२१ क्रफल्ड सहार्क १ पलिकरण ईकाई 
२२ उद्यम ल कास सहजकिाय (चौंथो) १ उद्यम ल कास 
२३ कार्ायिर् सहर्ोगी २ कार्ायिर् 
२४ खररदार - प्रशासन 
२५ कम्पर्ू0र अपरे0र - कम्प्र्ू0र 

 जम्मा २७  

श्रोि: उमाकुण्ड गाउँपालिकाको  ेभसाई0 िथा गाउँपालिकाको बजे0, नीलि िथा कार्यिम पुलस्िका 
 

गाउँपालिकामा १ जना आतिररक िेखा परीक्षक रहने गरी िेखा पररक्षण िथा राजस्  शाखाको व्य स्था 

रहकेो छ । उमाकुण्ड गाउँपालिकाको संगठनात्मक िथा मान  संशाधन िालिका र्स प्रकार रहकेो छ : 
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२.३ भौलिक सम्पलिको अ स्था 
 

गाउँ कार्यपालिका हाि  डा नं. ४ लप्रिीको च्र्ादिुमा रहकेो छ । गाउँपालिकाको २  0ा पक की भ न,  डा 

कार्ायिर्हरुको ४  0ा पक की र २  0ा कच् ची भ न िथा  डा नं. १ को भ न लनमायणालधन रहकेो छ । गाउँ 

कार्यपालिकाको भ न सञ्चालिि भएिा पलन जनशलिहरु तर्ून भएको कारणिे कार्ायिर् व्य स्थापन 

प्रभा कारी हुन नसकेको हुन सकछ । गाउँपालिकाका कुि ७  0ा  डा कार्ायिर्हरु मध्र्े ६  0ा आफ्न ै

भ नमा र १  0ा भाडामा रहकेा छन् । गाउँपालिका कार्ायिर्मा 0ेलिफोन िथा ईमेि ईत0रने0को सुल धा 

रहकेो छ भने कुनै पलन  डा कार्ायिर्मा र्ी सुल धाहरु उपिब्ध छैन । र्द्यलप अलि आ श्र्क फर्नयचर िथा 

औजार उपकरणहरु (कम्प्र्0ुर, लप्रत0र) भने उपिब्ध रहकेो छ । गाउँपालिकाको स् ालमत् मा गाडी, 

मो0रसाईकि र स्कु0र गाउँपालिकाको 

कामका िालग प्रर्ोग गररएको छ । र्सका 

अिा ा गाउँ कार्यपालिका र सबै  डा 

कार्ायिर्हरुको गरी जम्मा ५५ रोपनी १५ 

आना जग्गा रहकेो छ । गाउँपालिकािे 

आफ्नो स् ालमत्  िथा हकभोगमा रहकेा 

सम्पलिको उपर्ोग गरी लनर्लमि 

आर्आजयन गनयका िालग आ श्र्क िगानी 

िथा लनणयर् गनय आ श्र्क दलेखतछ । 
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पररच्छेद३. स्थानीर् िहको राजस्  अलधकार िथा आर् सम्भाव्यिा 

 

स्थानीर् िहिाई प्राप् ि राजस्  सम्बतधी अलधकार र सो अलधकार कार्ायत र्नका िालग गाउँपालिकाका 

िफय बा0 गररएका कानूनी व्य स्था र गाउँपालिकाको राजस्  सङ्किन अ स्था, सम्भा ना, समस्र्ा िथा 

चुनौिीहरु शीषयकगि रुपमा र्स पररच्छेदमा ल श् िेषण गररएको छ । 

 

३.१ राजस्  अलधकार सम्बतधी कानुनी व्य स्था 
 

३.१.१ स ंधैालनक व्य स्था  
 

नेपािको संल धानको अनसुचूी ८ अनुसार स्थानीर् िहको ल िीर् अलधकार अतिगयि स्थानीर् िहहरुि े

सम्पलि कर (घरजग्गा कर), घरबहाि कर, घरजग्गा रलजष् िेशन शुल्क, स ारी साधन कर, भूलमकर 

(मािपोि), मनोरञ जन कर, ल ज्ञापन कर र व्य सार् कर ल्र्ाउन सक नेछन् र गैरकर अतिगयि से ा शुल्क, 

दस्िुि, पर्य0न शुल्क र दण्ड जरर ाना सङ्किन गनय सक नेछन् । राजस्  अलधकार सम्बतधी ल लभत न 

िहहरुको एकि िथा साझा अलधकार सम्बतधी ल  रण ििको िालिकामा प्रस्िुि गररएको छ । 

 

िालिका ७: िहगि राजस्  अलधकार 

सघं प्रदेश स्थानीर् साझा 

 भतसार 

 अति:शुल्क 

 मूल्र् अलभ ृलि कर 

 संस्थागि आर्कर 

 व्यलिगि आर्कर 

 पाररश्रलमक कर 

 राहधानी कर 

 लभसा शुल्क 

 पर्य0न दस्िुर 

 से ा शुल्क दस्िुर 

 दण्ड जरर ाना 

 

 

 घरजग्गा रलजष्ट्रशन 

शुल्क 

 स ारी साधन कर 

 मनोरञ जन कर 

 ल ज्ञापन कर 

 पर्य0न शुल्क 

 कृलष आर्मा कर 

 से ा शुल्क दस्िुर 

 दण्ड जरर ाना 

 सम्पलि कर 

 घर बहाि कर 

 घर जग्गा 

रलजष् िेशन शुल्क 

 स ारी साधन कर 

 से ा शुल्क दस्िुर 

 पर्य0न शुल्क 

 ल ज्ञापन कर 

 व्य सार् कर 

 भूलमकर (मािपोि) 

 मनोरञ जन कर 

 मािपोि सङ्किन 

 दण्ड जरर ाना 

 से ा शुल्क 

 दस्िुर 

 दण्ड जरर ाना 

 प्राकृलिक स्रोिबा0 

प्राप् ि रोर्ल्0ी 

 पर्य0न शुल्क 

स्रोि: नेपािको संल धान, २०७२ 

 

३.१.२ काननुी व्य स्था  
 

स्थानीर् सरकार सञ चािन ऐन, २०७४ को दफा ५४ दलेख दफा ६३ सम्म स्थानीर् िहको ल िीर् 

अलधकार सम्बतधी व्य स्था रहकेो छ । र्समा कर अतिगयि प्रत्र्क्ष करहरु जस्ि ै सम्पलि कर, भूलमकर 

(मािपोि), घरजग्गा  हाि कर,  हाि ल रौ0ी शुल्क, पार्क्कय ङ्ग शुल्क, जडी ु0ी, क ाडी र जी जतिु कर, 

आक्रद छन् भन े अप्रत्र्क्ष कर जस्िै व्य सार् कर जस्िा करहरु रहकेा छन ् । र्स ै गरी गैरकर अतिगयि 

गाउँपालिका  ा नगरपालिकाबा0 ल लभत न से ाहरु उपभोग गरे  ापिको से ाशुल्क जस्िै ल लभत न पर्य0न 

व्य सार् शुल्क, स्थानीर् िहिे लनमायण, सञ चािन  ा व्य स्थापन गरेका स्थानीर् पू ायधार उपर्ोग शुल्क, 
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स्थानीर् िहिे उपिब्ध गराएको कुनै से ा उपर्ोग गरे  ापि से ा उपर्ोगकिायहरुबा0 असूि गररने से ा 

व्य स्थापन शुल्क, ल लभत न लनर्मन से ा िथा लसफाररस  ापि प्राप् ि भएको दस्िुर  ापिको रकम, 

नकसापास दस्िुर र गाउँपालिका  ा नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र  ािा रणीर् प्रभा  मूल्र्ाङ्कन िथा 

प्रारलम्भक  ािा रणीर् पररक्षणबा0 िोक्रकएको पररमाणमा स्िे0, ढुङ्गा, लगट्टी,  ािु ा ए म् मा0ोजतर् 

 स्िु ल िी र अतर् सम्पलि ल िी सामुदालर्क  नको आर् र जनसहभालगिा  ापिको रकम आक्रद रहकेा 

छन् । 

 

र्सै गरी प्रदशे र स्थानीर् िह द ुैिे साझेदारीमा सकिन गने घरजग्गा रलजष् िेशन दस्िुर रहकेो छ । जसको 

दर प्रदशेिे िोके्न र सङ्किन स्थानीर् िहि ेगने प्रा धान रहकेो छ । हािसम्म सघंीर् िहबा0 स्थानीर् 

िहमा घरजग्गाको िगि स्थानातिरण भई नसकेको र संघीर् सरकार मािहिको लजल्िालस्थि मािपोि 

कार्ायिर्िे नै घरजग्गा कर प्रदशे  कानून  मोलजम असूि उपर गरी त्र्सको ६० प्रलिशि सम्बलतधि 

गाउँपालिका  ा नगरपालिका र ४० प्रलिशि सम्बलतधि प्रदशेमा पठाउने गरेको छ ।  

 

र्सरी स्थानीर् गाउँपालिकामा दहेार्को लचत्रमा दखेाए बमोलजमका स्रोिबा0 रकम प्राप् ि हुने गदयछ । 

 

 
लचत्र ४ : राजस्  अलधकार सम्बतधी कानुनी व्य स्था 

अतिर सरकारी ल ि व्य स्थापन ऐन, २०७४ ि े स्थानीर् िहको ल िीर् अलधकारिाई थप स्पष् 0 पानय 

संघीर्, प्रदशे सरकार र स्थानीर् िहि ेपररचािन गन ेकर र गैर करका लशषयकहरु लनधायरण गनुयका अिा ा 

संल धानका अनुसुचीमा एकि अलधकारमा दोहोरो अलधकार क्षेत्रमा परेका र सरं्ुि अलधकार क्षेत्रका 

राजस् का लशषयकहरुको सतदभयमा प्रदशे र स्थानीर् िह बीच एकि कर प्रशासन सम्बतधमा लनम् नानसुारको 

थप व्य स्था समेि गरेको छ । शुरुमा रालखएको व्य स्थामा २०७५ सािको आर्थयक ऐनिे थप पररमाजयन 

समेि गरेको छ । पररमार्जयि व्य स्था दहेार् बमोलजम रहकेो छ  । 
 

संघीर् सरकार 

अनदुान (समानीकरण 

(जनसङ््र्ा ७०, भगूोि १५, 

HDI ५, LDI  १०, सशिय, 

समपुरक, ल शेष 

राजश्व बाँडफाँड (प यिारोहण, 

ल द्युि,  न, खानी िथा खलनज 

पदाथय, पानी िथा अतर् २५%, 

२५%, ५०%) 

मूल्र् अलभ ृलि कर र अति:शुल्क 

(१५%, १५%, ७०%) 

प्रदशे सरकार 

अनुदान (समालनकरण, सशिय, 

समपूरक, ल शेष)  

एकि कर प्रशासन अतिगयिको    

राजश्व बाँडफा0ँ                                

स ारी कर ४०%, घरजग्गा रलजष्ट्रशेन 

शुल्क ६०%, मनोरिन कर ६०%, 

ल ज्ञापन कर ६०% 

स्थानीर् सरकार 

कर गैरकर 

सम्पलि कर 
भलूमकर (मािपोि) 
धर जग्गा बहाि कर 
व्य सार् कर 
जडीबु0ी, क ाडी र जी जति ुकर 
इलतजन रलहि साना स ारी साधन कर 
ल ज्ञापन कर  
मनोरिन कर 

 

 हाि, ल 0ौरी शुकि, पर्य0न शुल्क, पार्किं ग 

शुल्क, िेक्रकङ्ग, कोर्ोक्रकङ, कर्ानोलर्ङ्ग, 

बतजी जलम्पङ्ग, लजपप्िार्र र र् र्ालफ्0ङ्ग 

शुल्क से ा शुल्क, दस्िुर (नकसापास, 

लसफाररस, नािा प्रमालणि,...) ल िी (ढंुगा, 

लगट्टी,  ािु ा र सम्पलि), सामुदालर्क  नको 

आर्,  हाि, व्याज, िाभांस िथा अतर् 

 

जनसहभालगिा 

१०-३०% सम्म 
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गाउँपालिकाको 

आतिरीक राजश्व 

कर राजश्व गैरकर राजश्व 

एकि कर प्रशासन सम्बतधी व्य स्था (आर्थयक ऐन २०७५ बा0 अतिरसरकारी ल ि व्य स्थापन ऐन, 

२०७४ दफा ५ र ६ मा भएको संसोधन सलहि) 
 

िालिका ८ : एकि कर प्रशासन अतिगयि उठेको राजस् िाई स्थानीर् र प्रदेश िह बीच बाँडफाँड व्य स्था 

करका क्षते्रहरु दर लनधायरण गन ेिह सङ्किन गन ेिह राजस्  बाडँफाँड (प्रलिशि) 
प्रदशे स्थानीर् िह 

स ारी साधन कर प्रदशे प्रदशे ६० ४० 
रलजष् िेशन शुल्क प्रदशे स्थानीर् ४० ६० 
मनोरञ जन कर प्रदशे स्थानीर् ४० ६० 
ल ज्ञापन कर स्थानीर् स्थानीर् ४० ६० 

स्रोि : अतिरसरकारी ल ि व्य स्थापन ऐन, २०७४ (आर्थयक ऐन २०७५ द्वारा संशोलधि) दफा ५ र ६ 

 

एकि कोषको व्य स्थापन दहेार् अनुसार हुनेछ : 
 

 र्स्िो एकि कर बाँडफाँ0 प्रर्ोजनका िालग सङ्किन गने िहिे (प्रदशे र स्थानीर्) सङ्कलिि 

रकम ल भाज्र् कोषमा जम्मा गनुयपने हुतछ । 

 प्रदशे स ारी साधन करबा0 उठेको रकम प्रदशे ल भाज्र् कोषमा जम्मा गन े। 

 प्रदशेिे स ारी साधन करबा0 उठेको रकम प्राकृलिक स्रोि िथा ल ि आर्ोगिे लनधायरण गरेको 

आधार र ढाँचा बमोलजम प्रदशे सरकारि ेस्थानीर् िहिाई बाँडफाँ0 गने । 

 प्रदशेिे मालसक रुपमा सम्बलतधि स्थानीर् सलञ चि कोषमा जम्मा गनुयपने । 

 

स्थानीर् िहको आतिरीक आर् 
 

स्थानीर् िहको सरकार अथायि् गाउँपालिका िथा नगरपालिकािाई 

कानूनिे कर, से ाशुल्क, दस्िुर िथा दण्ड जरर ानाबा0 राजस्  

प्राप् ि गने अलधकार प्रदान गरेको छ । र्ी राजस् का स्रोिहरु 

सम्बलतधि व्यलििे प्रत्र्क्ष रुपमा भुिानी गनुयपन ेक्रकलसमका छन ्। 

र्सैिे हरेक नागररकिे आफुिे लिरेको करको उपर्ोग स्थानीर् 

सरकारिे कसरी गरेको छ भने्न ल षर्मा स् भाल क रुपमा चासो 

र सरोकार रा् ने गदयछ  र स्थानीर् सरकारि े र्सको सही 

उपर्ोग गने दालर्त्  लन ायह गनुयपदयछ । 

 

राजस्  पररचािन चि र प्रक्रिर्ा 

 

स्थानीर् िहमा राजस्  पररचािनिाई सुदढृ बनाउन दहेार् बमोलजमको चि अनुसारका ल लभत न 

खुलककिाहरु जस्िै क. नीलि िथा कार्यल लधहरुको लनमायण र संस्थागि व्य स्था (र्स अतिगयि ऐन, काननू 

कार्यल लधहरुको िजुयमा, लनर्मा िी लनणयर्हरु लनमायण िथा पुराना काम निाग्न लनणयर्हरु खारेजी, करको 

ढाँचा र दरको लनधायरण िथा सभाबा0 अनुमोदन र सशि र प्रभा कारी राजस्  शाखाको स्थापना गरी 

कमायचारीको व्य स्था समेि पदयछन्), ख. करदािाहरुको गणना र दिाय (राजस् को नकसाकंन, 

करदािाहरुको पलहचान िथा िगि िर्ारी, फारामको उपिब्धिा र सो फारममा आम्दानीको स्रोिको 



 उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजश्   सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

  21 | पा ना  

 

अलभिेखीकरण), ग. राजस् को बारेमा जानकारी, प्रचार प्रसार र करको अनुमान (करर्ोग्र् स्रोि लनधायरण 

र सा यजलनक छिफि िथा चेिनामूिक गोष्ठीहरुको आर्ोजना), घ. कर सङ्किन िथा करदािाहरुसंग 

सम्बतध लनमायण (लिरेको करको लबि बनाई ल िरण गन ेर करचुिा ल लध प्रणािीको प्रचार प्रसार, आम 

सञ चारको माध्र्मबा0 प्रचार प्रसार र छिफि कार्यिमको आर्ोजान), ङ. कार्ायत र्न िथा अनुगमन, 

आतिररक लनर्तत्रण (लबि र रलसद का0ेको िथा कर सङ्किन भएको सुलनलश् चि गने, समर्मा आर्थयक 

प्रशासन शाखामा कर रकम दालखिा िथा आम्दानी बाँलधएको सुलनिििा र आतिररक िेखापररक्षण, 

समर्मा कर नलिने करदािािाई दण्ड जरर ाना भए नभएको अनुगमन र कानूनी कार ाही, अलतिम 

िेखापरीक्षन आक्रद) र च. अलभिेखीकरण िथा प्रलि देन र उिरदालर्त्   हन (गाउँपालिकाको से ा र 

राजस् को आ ििा, राजस्  सङ्किन िथा र्सको उपर्ोगको सा यजलनकीकरण, करको क्रकलसम र स्थानको 

आधारमा राजस् को प्रलि ेदन र लनर्लमि रुपमा प्रकाशन गने आक्रद) आक्रद पदयछन् । र्ो चिका प्रत्र्ेक 

खुलककिामा गाउँपालिकाको राजस्  प्रशासन र अतर् प्रशासकीर् व्य स्था, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि िथा 

अध्र्क्ष र समग्र कार्यपालिकाको सहर्ोग, समत र्, सहजीकरण र लनगरानी आ श्र्क पछय । 

 

 

 

 

 

 

लचत्र ५ : राजस्  प्रशासन चि प्रक्रिर्ा 

नीलि िथा कार्यिमहरुको 

लनमायण र ससं्थागि व्य स्था 

करदािाहरुको गणना र दिाय 

राजश्वको बारेमा जानकारी, 

प्रचार र करको अनगुमन 

कर संकिन िथा करदािासगँको 

सम्बतध लनमायण 

आतिररक लनर्तत्रण, अनगुमन 

िथा कार्ायत र्न 

अलभिखेीकरण िथा 

उिरदालर्त्  बहन र प्रलि देन 

राजश्व प्रशासन चि र प्रक्रिर्ा 

 

राजश्वको नकसांकन करदािाहरुको पलहचान 

िथा िगि िर्ारी 
करदािािाई उपिब्ध गराइएको फारममा 

आम्दानीको स्रोिको अलभिखेीकरण 

 

करर्ोग्र् स्रोि लनधायरण 
सा यजलनक छिफि िथा चेिनामूिक गोष्ठीहरुको आर्ोजना 

ल ि, रलसद का0ेको िथा संकिन गरेको सुलनलिि गनय 
समर्मा आर्थयक प्रशासन शाखामा दालखिा, आतिररक से ा 

पररक्षण 
समर्मा कर नलिनेिाई का ायही िथा दण्ड जरर ानाको 

अनुगमन 
अदाििी प्रक्रिर्ा र कार्ायत र्न 
आतिरीक राजश्वको िेखा परीक्षण गन े 

गाउँपालिकाि ेप्रदान गन ेसबिैाई राजश्वसँग जोकने 
राजश्वको संकिन िथा उपर्ोगको सा यजनीकरण गने  
करको क्रकलसम र स्थानको आधारमा राजश्वको 

प्रलि ेदन 
लनर्लमि रुपमा प्रकाशन गन े 

 

ऐन, कानून, कार्यल लधको िजुयमा 
लनर्मा िी र लनणयर्हरु लनमायण िथा खारेजी 
करको ढाँचा र दरको लनधायरण िथा अनुमोदन 
राजश्व शाखाको स्थापना 

लिरेको करको ल ि बनाउन ेिथा ल िरण 
कर चिुा ल लध िथा प्रणािीको प्रचार प्रसार ृि आम संचारको माध्र्मबा0 प्रचार र 

छिफि कार्यिमको आर्ोजना 
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गाउँपालिकाको आतिररक राजस् का स्रोिहरु 
 

(क) सम्पलि कर सम्बतधी व्य स्था : गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा सम्पलि कर 

िगाउन सक्रकन ेछ । र्स बमोलजम सम्पलि कर िगाउँदा घर र सो घरिे चचेको जग्गा सम्पलि कर 

िगाएर बाँकी जग्गा नभएका अतर् जग्गामा भूलमकर (मािपोि) िगाउनु पने छ । स्पलष्टकरण घरि े

चचेको जग्गा भन्नािे घरिे ओग0ेको क्षेत्रफि बराबरको जग्गा र अलधकिम सो बराबरको थप जग्गा 

सम्झनु पदयछ । र्सरी सम्पलि कर िगाउँदा दहेार्बमोलजमका ल षर्िाई आधार लिनुपने व्य स्था 

रहकेो छ । 
 

१. घर र जग्गाको आकार प्रकार र बनौ0 

२. घर र जग्गाको प्रचलिि बजार मूल्र् िथा घरको हकमा ह्रासमूल्र्  

३. घर र जग्गाको व्यापाररक  ा आ ासीर् उपर्ोगको अ स्था 
 

(ख) भलूमकर (मािपोि) सम्बतधी व्य स्था : गाउँपालिका िथा नगरपालिकाि े आफ्नो क्षेत्रलभत्रको 

जग्गामा त्र्स्िो जग्गाको उपर्ोगको आधारमा भूलमकर (मािपोि) िगाउने छ । आर्थयक ऐन, २०७५ ि े

घर र त्र्सिे चचकेो लनलश् चि जग्गामा सम्पलि कर िगाएपलछ सोभतदा बढी जग्गामा भूलमकर 

(मािपोि) िगाउनुपने व्य स्था छ । िर सम्पलि कर िगाएको अ स्थामा भूलमकर (मािपोि) िगाइन े

छैन । 

 

(ग) व्य सार् कर: गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्य सार्  ा से ामा पँूजीगि िगानी र 

आर्थयक कारोबारको आधारमा व्य सार् कर िगाउन सक ने छ ।  
 

(घ) घर जग्गा बहाि कर: गाउँपालिकाको क्षेत्रलभत्र कुनै व्यलि,  ा संस्थािे भ न, घर, पसि, ग्र्ारेज, 

गोदाम, 0हरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा, पोखरी पुरै  ा आंलशक ि रिे बहािमा क्रदएको 

गाउँपालिकािे त्र्स्िो बजाि रकममा बहाि कर िगाउन सक ने छ । 
 

(ङ) स ारी कर: गाउँपालिकािे लसलमि स ारी साधन (अ0ोररकसा िथा इ-ररकसा, ठेिा गाडा, 0ाँगा र 

ररकसाहरुको मात्र दिाय, न ीकरण िथा  ार्षयक स ारी कर सङ्किन गनय सक न ेअलधकार पाएको 

छ । िर र्स गाउँपालिकाि ेचाि ुआ. .मा स ारी कर लनधायरण गररएकोिे ढु ानी र र्ािार्ाि 

ए म् अतर् स ारी साधनहरुको कर सङ्किन गररने छ ।  
 

(च) ल ज्ञापन कर: गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सा यजलनक स्थिमा ल ज्ञापन, 

प्रचारप्रसार आक्रदका िालग राख्न क्रदने साइन  ोडय, ग्िो  ोडय, स्0ि, आक्रदमा ल ज्ञापन कर िगाउन 

सक ने व्य स्था रहकेो छ । 
 

(छ)  गरै करहरु: स्थानीर् सरकार सञ चािन ऐनमा गाउँपालिकािे पर्य0न शुल्क अतिगयि आफ्नो 

क्षेत्रलभत्र सञ चािनमा रहकेा के िकार, िेककंग, कार्ाककंग, बञ जी जम्प, लजपफ्िार्र, र्ायलफ्0ङ्ग, 

प्र्ाराग्िाइंडगं िगार्िका स्थानीर् पर्य0न, मनोरञ जन िथा साहलसक खेिकुद सम्बतधी से ा  ा 

व्य सार्मा से ाशुल्क िगाउने व्य स्था रहकेो छ । र्सैगरी गाउँपालिकाबा0 ल लभत न 

लसफाररसहरु, इजाजि पत्र िथा नल करण जस्ि ै एफएम रेलडर्ो सञ चािन, ‘घ’  गयको लनमायण 



 उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजश्   सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ 

  23 | पा ना  

 

इजाजि पत्र, लनजी ल द्यािर् स्थापना, स्थानीर्स्िरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्राल लधक 

लशक्षा िथा िालिम, ट् र्ुशन िथा कोलचङ सेत0र, औषधी पसि, प्िर0ङ जस्िा व्य सालर्क 

संस्थाहरुको दिाय, नल करण आक्रदमा ल लभत न दस्िुर सङ्किन गने व्य स्था रहकेो छ । 

 

(ज)  प्राकृलिक स्रोिको रोर्ल्0ी बाडँफाँ0 सम्बतधी व्य स्था 
 

अतिरसरकारर ल ि व्य स्था ऐन, २०७४ अनुसार प्राकृलिक स्रोिको रोर्ल्0ी बाँडफाँ0 अतिगयि 

प यिारोहण, ल द्यिु,  न, खानी िथा खलनज, पानी िथा अतर् प्राकृलिक स्रोिबा0 प्राप् ि रोर्ल्0ी बाँडफाँ0 

सम्बतधमा लनम् न िालिकामा व्य स्था गरेको छ । 

 

िालिका ९ : प्राकृलिक स्रोिको रोर्ल्0ी बाँडफाँ0 (प्रलिशिमा) 

स्रोिहरु सघं प्रदशे स्थानीर् िह 

प यिारोहण ५० २५ २५ 

ल द्युि ५० २५ २५ 

 न ५० २५ २५ 

खानी िथा खलनज ५० २५ २५ 

पानी िथा अतर् स्रोि ५० २५ २५ 

स्रोि : अतिरसरकारी ल ि व्य स्था ऐन, २०७४ (अनुसुची ४) 

 

रालष् िर् प्राकृलिक स्रोि िथा ल ि आर्ोगिे स्थानीर् िहिे प्राप् ि गने २५ प्रलिशिको लहस्साको िालग प्रत्र्के 

स्थानीर् िहको प्राकृलिक स्रोिको अ लस्थलि िथा प्राकृलिक स्रोिमा आधाररि पररर्ोजना  ा उपर्ोगबा0 

प्रभाल ि क्षेत्र र जनसङ््र्ाको पलहचान गरर स्थानीर् िहिाई रकम बाँडफाँ0 गनय लसफाररस गरेको छ ।  

 

(झ) कर राजस्  बाडँफा0ँ सम्बतधी व्य स्था 
 

अतिर सरकारी ल ि व्य स्थापन ऐन, २०७४ अनुसार मूल्र् अलभ ृलि कर र आतिररक उत्पादनबा0 उठेको 

अति शुल्क रकममध्र्ेबा0 उठेको रकमिाई संघीर् ल भाज्र् कोषमा राखी सोबा0 रकममध्र्े संघीर् 

सरकारिे ७० प्रलिशि, प्रदशेिे १५ प्रलिशि र स्थानीर् सरकारिे १५ प्रलिशि बाँडफाँ0 गने व्य स्था 

रहकेो छ ।  

 

िालिका १० : कर राजस् को बाँडफाँ0 सम्बतधी व्य स्था 

स्रोिहरु सघं प्रदशे स्थानीर् िह 

मूल्र् अलभ ृलि कर (भ्र्ा0) ७० १५ १५ 

अतिशुल्क ७० १५ १५ 

स्रोि : अतिरसरकारी ल ि व्य स्थापन ऐन, २०७४ पररच्छेद ३ (६) 

 

रालष् िर् प्राकृलिक स्रोि िथा ल ि आर्ोग ऐन, २०७४ अनुसार ल लभत न िहका सरकारहरुका बीचमा 

अनुदान लसफाररस गदाय लिइने आधारहरु, राजस् को बाँडफाँ0 गदाय लिइने आधारहरु र प्राकृलिक स्रोिको 

पररचािन गदाय लिइने आधार र मापदण्डहरु िर्ार गरी कार्ायत र्नका िालग सहलजकरण गनुयपने व्य स्था 

रहकेो छ । प्राकृलिक स्रोिको बाँडफाँ0 सम्बतधी ल षर्मा संघ र प्रदशे, प्रदशे र प्रदशे, प्रदशे र स्थानीर् िह 
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िथा स्थानीर् िहहरु बीच उनन सक ने सम्भाल ि ल  ादको ल षर्मा अध्र्र्न अनुसतधान गरी त्र्सको 

लन ारण गनय समत र्ात्मक रुपमा काम गनय रालष् िर् प्राकृलिक स्रोि िथा ल ि आर्ोगिे सम्बलतधि 

िहहरुिाई सुझा  क्रदने स ंैधालनक व्य स्था गरेको छ । रालष् िर् प्राकृलिक स्रोि िथा ल ि आर्ोगि े

प्राकृलिक स्रोिको बाँडफाँ0 गदाय सो सँग सम्बलतधि  ािा रणीर् प्रभा  मूल्र्ाङ्कन सम्बतधमा अध्र्र्न र 

अनुसतधान गरी नेपाि सरकारिाई लसफाररस समेि गनुयपने काननुी व्य स्था रहकेो छ । 

 

हाि रालष् िर् प्राकृलिक स्रोि िथा ल ि आर्ोगिे जनसङ््र्ा (कूि जनसङ््र्ा र आलश्रि जनसङ््र्ा), 

क्षेत्रफि, मान  ल कास सचूकाङ्क, तर्ून ल कास सूचकाङ्कको आधारमा प्रदशे िथा स्थानीर् िहहरुिाई 

राजस्  बाँडफाँ0 गने गरी लसफाररस गरेको छ । 

 

िालिका 1 : राजस्  बाँडफाँ0का िालग भएको लसफाररसको आधारहरु (प्रलिशिमा) 

लस.न.ं आधारहरु प्रदशे स्थानीर् िह 

१ जनसङ््र्ा (कूि जनसङ््र्ा अनुपाि ८०, आलश्रि 

जनसङ््र्ा अनुपाि २०) 

७० ७० 

२ क्षेत्रफि १५ १५ 

३ मान  लबकास सचूकाङ्क ५ ५ 

४ तर्ून ल कास सचूकाङ्क 

पू ायधार सूचकाङ्क (७० प्रलिशि खचयको आ श्र्किा 

सूचकाङ्क २० प्रलिशि र सामालजक िथा आर्थयक 

असमानिा सचूकाङ्क १० प्रलिशि) 

१० १० 

जम्मा १०० १०० 

नो0: र्स सूत्रबा0 आएको रकममा ठूिो फरक देलखने र अतिरसरकारी ल ि व्य स्थापन ऐनको दफा २१ ि ेप्रदशे 

िथा स्थानीर् िहि ेआफ्नो प्रशासलनक खचय आतिरीक राजस्  िथा राजस्  बाँडफाँ0बा0 पुर्ायउनु पन ेहुनाि े ल ि 

आर्ोगिे प्रत्र्ेक स्थानीर् िहिाई तर्ूनिम रकम र त्र्समा सुत्र अनुसार रकम बाँडफाँ0 गन ेगरेको छ ।  

 

३.२ आतिररक आर् पररचािनको  ियमान अ स्था 
 

गाउँपालिकािाई प्राप् ि काननुी अलधकारको आधारमा सम्भाव्य आर् लशषयकहरुको पररचािन अ स्थाको 

ल श् िषेण गररएको छ । र्सिे गाउँपालिकामा सम्भा ना भएका आर् लशषयकहरुको सम्भाव्यिा, 

सङ्किनको अ स्था िथा दरको लनधायरणको अ स्थािाई दखेाउँछ । 

 

िालिका 2 : गाउँपालिकाको आतिररक आर् पररचािनको  ियमान अ स्था 

ि.स.ं आर्का लशषयक सम्भा ना दर लनधायरण सङ्किन 

क. कर िफय  

१ भूलम कर (मािपोि) छ भएको भएको 

२ घर जग्गा (एकीकृि सम्पलि) कर छ भएको नभएको 

३ घर  हाि कर छ भएको भएको 

४  हाि ल 0ौरी शुल्क छ नभएको नभएको 

५ व्य सार् कर छ भएको भएको 

६ स ारी साधन कर  छ भएको नभएको 
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७ मनोरञ जन कर छ भएको नभएको 

८ ल ज्ञापन कर छ भएको नभएको 

९ अतर् कर छ भएको भएको 

ख. गरै कर 

१ ढुङ्गा, लगट्टी,  ािु ा दहिर,  हिर को ल िी छ भएको नभएको 

२  न पैदा र (सामुदालर्क  नको ल िीबा0 प्राप् ि आर्) छ भएको नभएको 

३ नकसापास दस्िुर छ भएको भएको 

४ व्यलिगि घ0ना दिाय शुल्क  छ भएको भएको 

५ जडी ु0ी, क ाडी र जी जतिु कर छ नभएको नभएको 

६ पार्किं ग शुल्क छ भएको नभएको 

७ अस्पिाि सञ चािन छ नभएको नभएको 

८ फोहरमैिा व्य स्थापन शुल्क छ नभएको नभएको 

९ स्थानीर् खानेपानी महशुि छ नभएको नभएको 

१० स्थानीर् ल द्यिु महशुि छ नभएको नभएको 

११ िेककंग, कार्ाककंग,  तजीजम्प, जीपफ्िार्र, पाराग्िाईंडंग 

आक्रद मनोरञ जन िथा साहसी खेिकुद सम्बतधी से ा िथा 

व्य सार्मा से ा शुल्क 

छ भएको नभएको 

१२ लनमायण, सञ चािन र व्य स्थालपि गरेका स्थानीर् पु ायधार 

िथा से ामा से ा शुल्क (खानेपानी, ल जुिी, धारा, अलिलथ 

गृह, धमयशािा, पुस्िकािर्, सभागृह, ढि लनकास, सडक  िी, 

शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, व्यार्मशािा, पर्य0कीर् स्थि, 

हा0बजार, पशु  धशािा, श दाह गृह, धोल घा0, सडक, 

बसपाकय , पुि, आक्रद) 

छैन नभएको नभएको 

१३ मूल्र्ाङ्कन से ा शुल्क (अचि सम्पलि) छ भएको भएको 

१४ दिाय, अनुमलि िथा न ीकरण दस्िुर (एफएम रेलडर्ो 

सञ चािन, घ  गयको लनमायण इजाजिपत्र, ल द्यािर् 

स्थापना, स्थानीर् स्िरका व्यापाररक फमय) 

छ भएको भएको 

१५ ढुङ्गा, लगट्टी,  ािु ा, मा0ो िथा स्िे0 जस्िा  स्िकुो 

स ेक्षण, उत्खनन िथा उपर्ोग शुल्क 

छ नभएको नभएको 

१६  डा माफय ि गररने लसफाररश िथा प्रमालणि दस्िुर छ भएको भएको 

१७ दण्ड जरर ाना छ भएको नभएको 

 

मालथको िालिकाका आधारमा ल श् िेषण गदाय गाउँपालिकािे करिफय  ९  0ा लशषयकहरुमध्र्े ७  0ा 

लशषयकहरुमा आर् सङ्किन गने सम्भा ना दलेखतछ । जसमध्र्े गाउँपालिकािे हािसम्म करका दरहरु 

लनधायरण गरेिा पलन चािु आ. .मा मािपोि कर सङ्किन भइरहकेो छ भन ेव्य सार् बहाि कर िथा 

जलडबु0ी सङ्किन कर तर्ून मात्रमा उठेको दलेखतछ । त्र्सै गरी सम्पलि कर आगामी आ. .बा0 कार्ायत र्न 

गने िक्ष्र् रहकेो छ भने व्य सार् करको सम्भा ना भएकोिे नल करण केही मात्रामा भइरहकेो दलेखतछ । 

त्र्सैगरर गैर कर िफय  समग्रमा जम्मा १७  0ा लशषयकहरु मध्र्े १२  0ा लशषयकहरुबा0 आर् सङ्किन गनय 

सम्भा ना दलेखतछ । गाउँपालिकािे ११  0ा लशषयकहरुमा दर लनधायरण गररएको भएिापलन ५  0ा 

लशषयकहरुबा0 मात्र राजस्  सङ्किन भइरहकेो छ । 
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३.३ आतिररक आर् सङ्किनको प्रमखु क्षते्र र सम्भा ना ल श् िषेण 
 

उमाकुण्ड गाउँपालिकािे आ. . २०७७⁄७८ का िालग राजस्  परामशय सलमलिबा0 ल लभत न लशषयकहरुका 

िालग कर दर रे0 लनधायरण गरर गाउँकार्यपालिकाबा0 स् ीकृि गररसकेको छ । गाउँपालिकाको आतिररक 

आर् सङ्किनको प्रमुख क्षेत्र र सम्भा ना ल श् िषेण छुट्टाछुटै्ट लनम् न उप-लशषयकहरुमा गररएको छ ।  

 

३.३.१ स्थानीर् कर राजस्  
 

क. सम्पलि कर 
 

हािको अ स्था: उमाकुण्ड गाउँपालिकािे सम्पलि कर दर लनधायरण गरेिा पलन हाि र्स करिाई 

कार्ायत र्नमा ल्र्ाइएको छैन । र्द्यलप आगामी आ. .दलेख िागु गने र्ोजना रहकेो दलेखतछ । सम्पलि 

करको िालग ८  0ा ल लभत न कर्ा0ागोरीमा ल भाजन गरी सोही अनुसार प्रलि  गय क्रफ0 दर लनधायरण गरेको 

छ । लसमेत0को जोडाईमा ईट्टा, ढुङ्गा  ा ब्िकको गारो भएको लपिर सलहिको आर.लस.लस. घरमा रु ३०, 

लपिर नभएको आर.लस.लस. घरमा रु २० र जस्िा  ा 0ार्िको छाना भएको घरमा रु १० कर लनधायरण 

गररएको छ । त्र्स ै गरी लप्रफ्र्ा िे बनेका जस्िाको छाना भएका घरको रु ५, मा0ोको जोडाईमा ईट्टा, 

ढुङ्गा  ा ब्िकको गारो  आर.लस.लस. छाना भएको घरमा रु ३ र र0न  ा 0ार्िको छाना भएको घरमा रु 

२.५ िथा काठैकाठबा0 बनकेो घर  ा काठको खम्बा र ईट्टािे घेरेको जस्िा  ा 0ािीको छाना भएको घरको 

रु २,  ढुङ्गा, ब्िक  ा ईट्टाको पखायि प्रलि रलनङ क्रफ0 रु १ कार्म गन ेलनणयर् गरेको छ । गाउँपालिकािारा 

उपिब्ध गराइएको ल  रण अनुसार र्स आ. .मा सम्पलि करबा0 रु. ५० हजार मात्र आर् हुन सक न े

उल्िेख गररएको छ । 

 

सम्भाव्यिा: ल द्यमान कानूनी व्य स्थािे घर र घरिे चचेको जग्गा र अलधकिम सो जग्गा बराबरको थप 

जग्गामा मात्र सम्पलि कर िाग् ने व्य स्था रहकेो छ । उमाकुण्डको गाउँपालिकाको गाउँ  स्िुलस्थलि ल  रण, 

२०७६ अनुसार गाउँपालिकामा कुि घरधरुी ५,१७० रहकेोमा जसमध्र् े१ ििे घरहरु ४,४७४  0ा, २ 

ििे घरहरु ५११  0ा र ३ ििे घरहरु ३८  0ा रहकेो दलेखतछ । त्र्सै गरी लनमायण सामाग्रीको लहसाबि े

मा0ोको जोडाई भएको ४,८०८, लसमेत0 जोडाई भएको १७०, लचत्रा काठ, जस्िापािाको बार बनाई 

बेररएको १०८ र आर.लस.लस. ६२ रहकेो उल्िेख गररएको छ । र्स लशषयक अतिगयि सङ्किन हुन सक न े

करको रकम रु ८८ िाख ९३ हजार रहकेो छ जनु ल स्िृि रुपमा ििको िालिकामा दखेाइएको छ । 

 

िालिका १३: सम्पलि करको सम्भाव्यिा ल श् िेषण 

घरको क्रकलसम घर सं् र्ा घरको  

ििा 

क्षते्रफि  

( गय क्रफ0) 

कर रकम  

(प्रलि  गय क्रफ0) 

सम्भाल ि कर 

रकम 

आर.लस.लस.   १४ ३ ३५० ३० ४,४१,००० 

आर.लस.लस.  २४ २ ३५० ३० ५,०४,००० 

लसमेत0 जोडाई १७० २ ३५० २० २३,८०,००० 

मा0ो जोडाई ४३६६ १ ३५० ३ ४५,८४,३०० 

मा0ो जोडाई ४४२ २ ३५० ३ ९,२८,२०० 

काठ, जस्िापािाको बार बनाई बेररएको १०८ १ २६० २ ५६,१६० 

जम्मा ८८,९३,६६० 
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सधुारका पक्षहरु: 
 

 करको दर सामातर् दर पररमाजयन गने । 

 सम्पलि करको कर्ा0ेगोरीहरुको दार्रा फराक्रकिो पारेर सो अनुसार िथ्र्ाङ्क अद्या लधक गने । 

 गाउँपालिका र  डास्िरमा पदालधकारी िथा कमयचारीहरुका िालग सम्पलि कर सम्बतधी 

अलभमुखीकरण िथा िालिम सञ चािन गने । 

 सम्पलि करको सम्बतधमा नागररकहरुिाई ल लभत न माध्र्मबा0 सूलचि गने । 

 आ श्र्क उपकरण िथा पू ायधार िर्ार गरी गाउँपालिका कार्ायिर् र सबै  डामा कम्प्र्ु0रमा 

आधाररि लबलिङ प्रणािी िागू गने । 

 सम्पलि कर सङ्किनमा  ृलि गनय प्रोत्साहनको िालग पुरस्कार िथा छु0को व्य स्था गने । 
 

ख. मािपोि (भलूम कर) 
 

हािको अ स्था: गाउँपालिकािे आर्थयक ऐनमा मािपोिको दर उल्िेख गरी सङ्किन गरी कार्ायत र्नमा 

ल्र्ाइएको छ । परम्परागि ल लध अनुसार अब्बि, दोर्म, सीम र चाहार गरी चार समूहमा  गीकरण गन े

गररएको छ । चािु आ. .मा मािपोि कर सङ्किन गनय अव्बि, दोर्म, लसम र चाहर खेिको प्रलि रोपनी 

िमश १०, ८, ७ र ५ रुपैंर्ा लनधायरण गरेको छ । चािु आ. .मा रु ४ िाख ९५ हजार सङ्किन हुन े

अनुमान गररएको छ ।  

 

सम्भाव्यिा: उमाकुण्डको गाउँपालिकामा ६९,८०१ रोपनी खेिीर्ोग्र् जलमन रहकेो हुनािे िी जग्गामा 

करको दर औषिमा रु ७.२५ कार्म गदाय करीब रु ५ िाख सङ्किन हुन सक ने दलेखतछ । 

 

सधुारका पक्षहरु: र्स गाउँपालिकाको आतिररक आर्को लनकै महत् पूणय स्रोि मािपोि कर भएकोि े

र्सिाई प्रभा कारी रुपमा कार्ायत र्न गनय गाउँपालिकािे लनम् न पक्षहरुमा सुधार गनुयपने दलेखतछ । 

 

 आ श्र्किा अनुसार मािपोिको दर पररमाजयन गने (करको दर प्रगलिलशि बनाउने) । 

 मािपोिको िालग जग्गाको क्रकलसम अनुसार अलभिेख रा् ने । 

  डा कार्ायिर्मा आ श्र्क पू ायधार िर्ार गरी कम्प्र्ू0रमा आधाररि लबलिङ प्रणािी िागू गने ।  

  डा कार्ायिर्िे असुि गने मािपोिको अलभिेख गाउँपालिकामा लनर्लमि रुपिे आउने व्य स्था 

गरी कलम्िमा १ प0क चेिनामूिक कार्यिम सञ चािन गने । 

 मािपोि र सम्पलि कर एकै प0क लिने गरी एकीकृि सम्पलि कर असुिी गने व्य स्था िागु गने । 
 

ग. घरजग्गा बहाि कर 
 

हािको अ स्था: गाउँपालिकािे कोठा भाडा िगाउने घरधनी  ा सम्झौिा बमोलजम बहािका साथै भ न, 

पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, 0हरा, छप्पर, जग्गा  ा पोखरी बापि पाउने  हाि रकमको १० प्रलिशि असुि 

गने सक्रकने छ । सबै  डाहरु ग्रामीण क्षेत्रमा पने भएकोिे घर भाडामा िाग्न सक ने पररलस्थलि छैन । 

हािसम्म संस्थागि रुपमा बहािमा क्रदइएका घरहरुबा0 मात्र र्ो कर सङ्किन भइरहकेो दलेखतछ । 

गाउँपालिकाको केतर लप्रलि क्षेत्र र अतर् मु्र् बजारहरुमा गाउँपालिका, सरकारी कार्ायिर्, बैंक िथा अतर् 

संघसंस्थाहरु भाडामा बस्द ैआएको छ । र्स लशषयकबा0 चािु आ. .मा रु ५० हजार सङ्किन हुने अनुमान 

गरेको छ । 
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सम्भाव्यिा: र्स गाउँपालिकाको केतर प्रीलि क्षेत्रमा केही घर िथा जग्गाहरु बहािमा रहकेा छन् । 

गाउँपालिका लभत्र कररब २०  0ा भ नहरु संस्थागि प्रर्ोजनका िालग भाडामा िेनदने भएको अनुमान 

गररएको छ । गाउँपालिकाका कररब १६० घरधरुीमा मालसक भाडामा लिएर ब्र्ापार गरररहकेो दलेखतछ । 

िर आ ासीर् प्रर्ोजनका िालग घर  ा कोठा भाडामा क्रदइएको खासै दें खंदनै । र्सप्रकार गाउँपालिकामा 

कररब १६० परर ारि े भाडा बापि  ार्षयक औषि १५ हजार आम्दानी गरेको दलेखतछ । त्र्सको १० 

प्रलिशि कर ंिंदा २ िाख ४० हजार त्र्सबा0 प्राप् ि हुनसक ने दलेखतछ । त्र्सैगरी जग्गा भाडामा लिएर 

कररब ४५  0ा उत्पादन सम्बतधी, पर्य0न सम्बतधी र से ा सम्बतधी उद्योग ब्र् सार् सञ चािन भएकोमा 

त्र्सबा0  ार्षयक औषि २ हजारका दरि े कररब ९० हजार प्राप् ि गनय सक्रकतछ । उमाकुण्डको 

गाउँपालिकाको केतर प्रीलिमा स्थापना भएपलछ संघसंस्थाहरु िथा बैंकहरु भाडामा बस् ने िम बढ्दो छ । िी 

संस्थागि बहािबा0 ७० हजार आम्दानी सलहि समग्रमा गाउँपालिकामा घरजग्गा  हाि कर बापि कररब 

३ िाख आर् हुन ेसम्भा ना दलेखतछ । 

 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 गाउँपालिकाको  स्िुलस्थलि ल  रण िर्ार पादाय  हािमा भएका घरजग्गा िथा बहािमा िाग्न 

सक ने घरहरुको िगि सङ्किन गरी अद्या लधक गने । 

 घर बहाि कर सङ्किन लनदलेशका िर्ार गरी िागु गने । 
 

घ. व्य सार् कर 
 

हािको अ स्था: गाउँपालिकािे आर्थयक ऐनमा र्स क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्य सार्  ा स ेामा पँुजीगि िगानी 

र आर्थयक कारोबारको आधारमा व्य सार् कर िगाउने व्य स्था गरेको छ । व्य सार्हरुिाई व्य सार्को 

क्रकलसम र आकारको आधारमा ल लभत न कर्ा0ेगोरीहरुमा  र्गयकरण गरी व्य सार् दिाय र नल करणको 

िालग करको दर लनधायरण गरेको छ । व्य सार् दिाय गनय करको दर तर्ूनिम रु २०० दलेख १०,००० सम्म 

रहकेो छ । अनुदान प्राप् ि गनयका िालग कररब ५०  0ा व्य सालर्क फमयहरु रहकेा छन् । िी फमयहरुको 

नल करण बापि चाि ुआ. . मा रु १ िाख ५० हजार सङ्किन भईरहकेो छ । 

 

सम्भाव्यिा: गाउँपालिकाको ल लभत न बजार क्षेत्रमा ग्रामीण व्यापार व्य सार् गन े गररएको छ । गाउँ 

 स्िुलस्थलि ल  रण, २०७६ अनुसार होमस्0े १२  0ा, हो0ि िथा िजहरु २२  0ा, खाजा घर १४  0ा, 

क्रकराना िथा उपभोग्र् व्य सार् ४८  0ा, कपडा िथा फेतसी पसि १२, इिेकिीकि िथा इिेकिोलनकस 

पसि ६, गरगहना िथा ममयि से ा केतर ३, मास ु पसि ४, लनमायण सामाग्री पसि ३, अतर् ५  आक्रद 

सञ चािनमा रहकेो उल्िेख छ । मालथ उल्िेलखि िगार्िका व्य सार्हरु िथा ल लभत न उद्योग, सहकारी, 

संस्था, आक्रदबा0 व्य सार् करको लशषयकबा0 करीब रु ५ िाख ४० हजार राजस्  सङ्किन हुन सक न े

दलेखतछ । 

 

िालिका 3 : व्य सार् कर 

व्य सार्को क्रकलसम सङ््र्ा करको दर सङ्किन हुन ेकर 

होमस्0े १२ १,००० १२,००० 

हो0ि िथा िज २२ २,५०० ५५,००० 

खाजा घर १४ ५०० ७,००० 

क्रकराना िथा उपभोग्र् ४८ १,००० ४८,००० 
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कपडा िथा फेतसी १२ ५,००० ६०,००० 

इिेकिीकि िथा इिेकिोलनकस ६ ५०० ३,००० 

गरगहना िथा ममयि से ा केतर ३ २,००० ६,००० 

मासु पसि ४ ५०० २,००० 

लनमायण सामाग्री पसि ३ १०,००० ३०,००० 

माछापोखरी ७ १,००० ७,००० 

उत्पादन सम्बतधी उद्योग ६ २,००० १२,००० 

पर्य0न सम्बतधी उद्यम ३९ २,००० ७८,००० 

से ा सम्बतधी उद्यम १० १,००० १०,००० 

कृलष िथा  न सम्बतधी उद्यम ४५ १,००० ४५,००० 

व्य सालर्क कृलष फामय १८ ५०० ९,००० 

व्य सालर्क पशु फामय २२ ५०० ११,००० 

सहकारी २७ ५,००० १,३५,००० 

नसयरी ७ ५०० ३,५०० 

एफ.एम. रेलडर्ो २ १,००० २,००० 

अतर्  ५ १,००० ५,००० 

जम्मा ५,४०,५०० 
 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 उद्योग  ालणज्र् संघको इकाई गठन गरी व्य सार् करको दरमा सहमलि कार्म गने । 

 व्य सार्ीहरुको िथ्र्ाङ्क अध्र्ा लधक गरी गाउँपालिकामा दिाय हुने व्य स्था शुरु गने र घुम्िी 

लशल र माफय ि प्रचार प्रसार गने । 

 व्य सार् गनयको िालग व्य सार् सञ चािन इजाजि अलन ार्य लिनुपने व्य स्था गने । 

 गाउँपालिकामा व्य सार्हरूको करको दर पुनरा िोकन गरी आर्थयक ऐनमा उल्िेख गने । 

 व्य सार् कर सङ्किन 0ोिी गठन गरी  षयमा एक प0क व्य सार् कर सङ्किन अलभर्ान 

सञ चािन गने । 
 

ङ. जलड ु0ी, क ाडी, जी जति ुकर 
 

हािको अ स्था: गाउँपालिकािे आर्थयक ऐनमा र्स क्षते्रलभत्र जलडबु0ी र जी जति ुकर लनधायरण नगरेिा 

पलन क ाडीको प्रलि र0प रु १००० कार्म गरेको दलेखतछ । र्स लशषयक अतिगयि उनन े कर व्य लस्थि 

नभएकोिे सङ्किन हुने रकमको िथ्र्ाङ्क उपिब्ध हुन सकेन । 

 

सम्भाव्यिा: गाउँपालिकाको जलड ु0ी, क ाडी, जी जतिुहरुको ल िी ल िरणको िथ्र्ाङ्क उपिब्ध 

नभएपलन उत्पादन र ल िीबा0 कर बापि सङ्किन हुन सक ने सम्भा ना रहकेो छ । त्र्सै गरी चौपार्ा, 

चखेरु जतर् पदाथय ए म् अङ्ग र  नपैदार सामानको ल िीबा0 जलड ु0ी, क ाडी, जी जतिुबा0 कुि कर 

करीब रु ५० हजार राजस्  सङ्किन हुने दलेखतछ । 

 

सधुारका पक्षहरु: गाउँपालिकाको जलड ु0ी, क ाडी, जी जतिु कर सङ्किन सुधार ल्र्ाउनका िालग लनम् न 

कार्यहरु गनय आ श्र्क दलेखतछ । 
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 गाउँपालिका क्षेत्रमा सङ्किन िथा व्य सालर्क उपर्ोग हुने पररमाण सम्बतधी आ श्र्क िथ्र्ाङ्क 

सङ्किन गने । 

 र्स सँग सम् लतधि व्य सार्ीहरुको दिाय र अलभिेखीकरण गने । 

 गाउँपालिकामा हुन ेक ाडी  स्िुको व्य सालर्क कारो ारिाई इजाजि प्रदान गरी  ार्षयक ठेक का 

माफय ि कर सङ्किन गने । 

 जडीबु0ीको र लज जतिुको उपिब्धिा पिा िगाई कारोबारमा कर सङ्किन शुरु ाि गने । 
 

च. ल ज्ञापन कर 
 

हािको अ स्था: ल द्यमान कानुनी व्य स्था अनुसार गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सा यजलनक 

स्थिमा ल ज्ञापन, प्रचार-प्रसार आक्रदका िालग राख्न क्रदने होर्डयङ बोडय (साधारण), होर्डयङ बोडय मक्रदरा र 

सुिीजतर्, िुि व्यानर, अक्रदमा ल ज्ञापन कर िगाउन सक नेछ । संघीर् काननु अनुसार र्ो प्रदशे सरकारसँग 

बाँडफाँड हुने कर हो । र्स गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र हुने ल ज्ञापनमा अनुसूलच (७) बमोलजम ल ज्ञापन कर 

िगाई असूि उपर गररने र र्सरी कर सङ्किन गदाय अतिर सरकारी ल ि ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीर् 

िहको ल भाज्र् कोष माफय ि गाउँपालिका सलञ चि कोषमा राजस्  बाडफँाड गनुयपने उल्िेख गररएको छ । 

गाउँपालिकािे र्स लशषयकबा0 हािसम्म कर प्राप् ि गरेको दें खंदनै ।  

 

सम्भाव्यिा: गाउँपालिकािे होर्डयङ बोडय (साधारण)को ५०००, मक्रदरा र सुिीजतर्को प्रलि होर्डयङ बोडय 

१५०००, िुि व्यानर प्रलि गो0ा रु १०० गरी ल ज्ञापन करबा0 कुि कर करीब रु १ िाख राजस्  

सङ्किन हुने दलेखतछ । 

 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 ल ज्ञापनका सामग्री िथा प्रर्ोग भएका स्थानका सतदभयमा र्थाथय िथ्र्ाङ्क सङ्किन गने । 

 सङ्कलिि ल  रण अनसुार ल ज्ञापन करको दर पूनरा िोकन गने । 

 तर्ूनिम सङ्किन हुन सक ने रकम र्क्रकन गरी ठेक का अङ्क लनधायरण गने । 

 सम्भाव्य स्थानहरुमा ल ज्ञापन प्र ियनको  ािा रण िर्ार गने । 
 

३.३.२ गरै कर राजस्  
 

क. बहाि ल 0ौरी शलु्क 
 

हािको अ स्था : गाउँपालिकािे आफुिे रेखदखे  ा सञ चािन गरेको हा0बजार र सरकारी जग्गामा बनेका 

संरचनाको उपर्ोग गरे बापि बहाि ल 0ौरी शुल्क िगाउन पाउने व्य स्था छ । गाउँपालिकाको  डा नं.  १ 

मा कर्ाना एलग्रकल्चर किेकसन सेत0र,  डा नं. २ मा शोिमुय साप् िालहक हा0,  डा नं. ३ मा कुबुकास्थिी 

िरकारी सङ्किन केतर,  डा नं. ४ मा बरुण कृलष सहकारी किेकसन सेत0र,  डा नं. ४ मा च्र्ादि ु

साप् िालहक हा0,  डा नं. ६ मा गुप् िेश्  र कृलष सहकारी सङ्किन सेत0र र  डा नं. ७ कोिडाँडा साप् िालहक 

हा0बजार अ लस्थि छ । सोही अनुसार गाउँपालिकािे आर्थयक ऐनमा बहाि ल 0ौरी शुल्क रु १०० 

लनधायरण गररएको छ ।  

 

सम्भाव्यिा: र्स गाउँपालिकाको कर्ाना एलग्रकल्चर किकेसन सेत0र, शोिमुय साप् िालहक हा0, कुबुकास्थिी 

िरकारी सङ्किन केतर, बरुण कृलष सहकारी किेकसन सेत0र, च्र्ादिु साप् िालहक हा0, गुप् िेश्  र कृलष 
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सहकारी सङ्किन सेत0र र कोिडाँडा साप् िालहक हा0बजार क्षेत्रमा 0हरा लनमायण गरी बहाि ल 0ौरी शुल्क 

सङ्किन गनय सक्रकने सम्भा ना रहकेो छ । गाउँपालिकािे बहाि ल 0ौरी शुल्क बापि रु १ िाख राजस्  

सङ्किन गनय सक्रकने अनुमान गररएको छ । 

 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 हािसम्म दिाय कार्म नभएका ऐिानी जग्गाको अलभिखे राखी बहाि ल 0ौरी शुल्क लिन सक न े

सम्भा नाको अध्र्र्न गरी कार्ायत र्न गने । 

 बहाि ल 0ौरी शुल्कको दार्रालभत्र सा यजलनक जग्गाको उपर्ोग र सरकारी जग्गामा बनकेा 

संरचनाको उपर्ोग बापि िाग् ने शुल्किाई उल्िेख गने । 

 सङ्कलिि ल  रणका आधारमा  गीकरण गरी बहाि ल 0ौरी शुल्क लनधायरण गरी सोही आधारमा 

सङ्किन गने । 
 

ख. ल िी बा0 प्राप् ि रकम (ढुङ्गा, लगट्टी,  ाि ुा ए म ्मा0ोजतर्  स्ि ुल िी) 
 

हािको अ स्था : र्स गाउँपालिकामा रहकेा मु्र् नदी िथा खोिाबा0 ढुङ्गा, लगट्टी िथा  ािु ा उत्पादन 

भई गाउँपालिका क्षेत्रमा उपर्ोग भईरहकेो छ । गाउँपालिकाको आर्थयक ऐनमा ढुङ्गा, लगट्टी र  ािु ा 

ल िी कर िगाउने व्य स्था गरेको छ । र्सको िालग प्रलि घन क्रफ0 रु ९ लनधायरण गररएको छ । र्स लशषयक 

अतिगयि चािु आ. .मा कररब रु २ िाख राजस्  हुने अनमुान गरेको छ । 

 

सम्भाव्यिा: गाउँपालिका भएर बग् ने नदी िथा खोिाबा0 ढुङ्गा, लगट्टी र  ािु ाको क्रदगो सङ्किन⁄उत्खनन ्

कार्यका िालग प्रारलम्भक  ािा रणीर् पररक्षण प्रलि ेदन िर्ार गरी सामातर् घरेिु औजार जस्िै कु0ो, 

कोदािो, सा ेि, आक्रदको प्रर्ोगबा0  ार्षयक उत्खनन्न िथा सङ्किन गनय सक्रकने ढुङ्गा, लगट्टी र  ािु ाको 

मात्रा अनुसार ठेक का गररतछ । र्स क्षेत्रको मु्र् खोिा लिखु खोिा रहकेो छ भने र्स गाउँपालिका भएर 

बग् ने चरी खोिा, भण्डार खोिा, सोिमुय खोिा, बाच खोिा, साप्स ुखोिा, लिङ्िा (चण्डी) खोिा, चुिेपु 

खोिा र फास्ि ुखोिा मध्र्े सम्भाल ि स्थानहरुमा प्रारलम्भक  ािा रणीर् पररक्षण प्रलि ेदन िर्ार गरी 

 ाि ुा, ढुङ्गा, रोडा, लगट्टी, ग्रा ेि लनकासी सामानको ल िीबा0 कुि करीब रु ८० िाख राजस्  सङ्किन 

गनय सक्रकने अनुमान गररएको छ ।  

 

सधुारका पक्षहरु:  

 

 सम्भाल ि क्षेत्रहरुको प्रारलम्भक  ािा रणीर् पररक्षण गरी अध्र्र्न प्रलि ेदन िर्ार गने । 

 अध्र्र्न प्रलि ेदनिे एकीन गरेको पररमाणमा ठेक का िगाई अमानिबा0 ल िी गनयका िालग 

आ श्र्क प्रक्रिर्ा लमिाउने । 

 आर्थयक ऐन लनर्म ल पररि कार्य गने ठेकेदारहरुिाई का ायही गने र दण्ड जरी ानाको प्रा धान 

समा ेश गने । 

 नक्रदजतर् पदाथयको उत्खनन लन ायध रुपमा भइरहकेोिे र्सिाई रोक नका िालग पहि गनुयपने । 

 नक्रदजतर् पदाथयको लनकासी गनय सडक लनमायणमा संिग् न भएका लनकार्हरुसँग समत र् गरी 

सहजीकरण गने । 
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ग. नकसापास दस्िरु 
 

हािको अ स्था : गाउँपालिकािे नकसापास दस्िुरको दर आर्थयक ऐनमा लनधायरण गरेको छ । र्द्यलप 

नकसापासको प्रचिन व्यापक रुपिे अलघ बढेको दें खंदनै । घर लनमायणको िालग नकसा पास  डा नं. १, २ र 

३ को िालग फे्रम स्िकचर प्रलि  गय क्रफ0 रु ३, िोड  ेररङ्ग प्रलि  गय क्रफ0 रु २, कच् ची घरको प्रलि  गय क्रफ0 

रु १ लनरयधारण गररएको छ । त्र्सै गरी अतर्  डाहरुमा फे्रम स्िकचरप्रलि  गय क्रफ0 रु २, िोड बेररङ प्रलि 

 गय क्रफ0 रु १ र कच् ची घर प्रलि  गय क्रफ0 रु ०.५० िथा ढुङ्गा मा0ोको कच् ची घर एकमुष् ठ रु ५०० शुल्क 

लनधायरण गररएको छ । चाि ुआ. .मा र्स नकसापास दस्िुर लशषयक अतिगयि ५० हजार रकम सङ्किन हुन े

अनुमान गररएको छ । 

 

सम्भाव्यिा: र्स गाउँपालिकाको मापदण्ड अनुसार सडकको समेि पहुचँ हुदँ ै जादँा र्स क्षेत्रमा घरहरु 

लनमायण हुने िम बढ्ने दलेखतछ । पलहिे बनेका घरहरुको अलभिेलखकरण िथा नर्ाँ बने्न घरको नकसापास 

गने गदाय उल्िे्र् मात्रामा राजस्  सङ्किन हुने दलेखतछ । प्रत्र्ेक  षय ५०  0ा जलि नर्ाँ घर लनमायण हुन े

आङ्किन गदाय औसि प्रलि घर १२००  गय क्रफ0का दरिे नकसापास प्रलि  गय क्रफ0 रु २ ि े१ िाख २० 

हजार सङ्किन हुन सक ने दलेखतछ ।  

 

सधुारका पक्षहरु: नकसापास प्रकृर्ािे आर्आजयन मात्र नभई भ न लनमायण प्रकृर्ािाई लनर्मन समेि गन े

भएकोिे र्सिाई प्रभा कारी बनाउने िफय  पहि गनय जरुरी दलेखतछ । 

 

 मापदण्ड िथा कार्यल लधहरू अनुसार घरको नकसापास प्रकृर्ािाई प्रभा कारी बनाउने । 

 घरको िल्िा, बनो0 िथा क्रकलसमका आधारमा दस्िरुको दर समर्ानुकुि पररमाजयन गने । 

 गाउँपालिका हुन ु भतदा पलहिे लनमायण भएका घरहरुको अलभिेखीकरण िथा िी घरहरुको 

नकसापासको शुल्क लनधायरण गरी कार्ायत र्न गने । 

 घर अलभिेखीकरणका िालग सा यजलनक सूचना जारी गरी बैंक िथा ल लिर् संस्थाहरुसँग समत र् 

गने । 
 

घ. व्य सार् रलजष् िेशन दस्िरु (दिाय िथा अनमुलि दस्िरु) 
 

हािको अ स्था : गाउँपालिकािे एफएम रेलडर्ो सञ चािन, ‘घ’  गयको लनमायण व्य सार् इजाजि पत्र, 

ल द्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्िरका व्यापाररक फमय, सहकारी, प्राल लधक लशक्षा िथा व्य सालर्क िालिम, 

ट् र्ुसन, कोलचङ, औषधी पसि, प्िर0ङ, ढुङ्गा, लगट्टी,  ािु ा िथा स्िे0 जस्िा  स्िकुो स ेक्षण, उत्खनन 

िथा उपर्ोग आक्रद कार्य गनयको अनुमलि क्रदन र सो  ापि दस्िुर सङ्किन गनय सकछन् । र्ो व्य स्था भखयरै 

प्रचिनमा आएको र स्थानीर् िह सञ चािन ऐनिे व्य स्था गरेको हुनािे गाउँपालिकािे र्स्िो लशषयकबा0 

आर् सङ्किन गनय थािनी गरेको भएिापलन व्य लस्थि रुपिे छुटै्ट अलभिेख रा् ने व्य स्था गरेको छैन । 

 

सम्भाव्यिा: गाउँपालिका क्षते्रमा सञ चािनमा रहकेा स्थानीर् स्िरका व्यापाररक फमय, ‘घ’  गयको लनमायण 

इजाजि पत्र, सहकारी, ल द्यािर् आक्रद अनुमलि प्रमानपत्र क्रदई लनर्लमि गनुयपने िथा सञ चािनमा आउन 

चाहनेिाई इजाजि क्रदन सक्रकतछ । हाि करीब १२५  0ा जलि व्य सालर्क फमयहरु सञ चािनमा रहकेो 

अनुमान गररएको छ । िी फमयहरुबा0 दिाय, अनुमलि र नल करण गदाय औसि दस्िुर रु १००० अनुमान गदाय 

 ार्षयक रु १ िाख २५ हजार आर् हुन ेसम्भा ना दलेखतछ । 
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सधुारका पक्षहरु:  

 

 आर्थयक ऐनमा व्य सार् करमा दिाय िथा नल करण दस्िरु लभतदा लभतद ैकार्म गने । 

 दिाय िथा अनुमलिका िालग लनदलेशका िर्ार गने । 

 दिाय िथा अनुमलि दस्िुरको दर आ श्र्किा अनुसार पररमाजयन गने । 

 

ङ. लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िरु  
 

हािको अ स्था : गाउँपालिकािे ल लभत न क्रकलसमका लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िुर दर लनधायरण गरी 

आर्थयक ऐनमा समा ेश गरेको छ । लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िुर सङ्किन गरर आएको छ ।  डाबा0 

सङ्कलिि लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िुर  डािे गाउँपालिकाको आर्थयक प्रशासन शाखामा मालसक रुपमा 

एकमुष् ठ जम्मा गने गरेको छ । आर्थयक ऐनि े लसफाररस िथा प्रमालणिको दर तर्नूिम रु १५० दलेख 

१५,००० सम्म लनधायरण गरेको छ । अतर् लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िुर भतदा लधिो मूल्र्ाङ्कन िथा 

आर्स्रोि प्रमालणि दस्िरु अलि बढी रहकेो दलेखतछ । र्स लशषयक अतिगयि आ. .मा रु ३ िाख ५० हजार 

सङ्किन हुने अनुमान गरेको छ ।  

 

सम्भाव्यिा: गाउँपालिकाको कार्ायिर् िथा ७  0ा  डा कार्ायिर्बा0  ार्षयक करीब ३,५००  0ा ल लभत न 

क्रकलसमका लसफाररश िथा प्रमालणि हुने अनुमान गररएको छ ।  ियमान दर अनुसार प्रलि लसफाररश  ा 

प्रमालणि औसि रु ३०० भएमा  ार्षयक लसफाररश िथा प्रमालणिबा0 रु १० िाख ५० हजार सङ्किन हुन े

सम्भा ना रहकेो दलेखतछ । 

 

सधुारका पक्षहरु:  
 

 लसफाररश  ा प्रमालणि गनय पू य दस्िुर लिरे नलिरेको एकीन गने । 

 दस्िुर नबुझाएसम्म सम्बलतधि अलधकारीिे लसफाररस  ा प्रमालणि नगने । 

  डाबा0 सङ्कलिि दस्िुरहरु लशषयक सलहिको ल  रण िर्ार गने । 

 ल लभत न क्रकलसमका लसफाररस िथा दस्िुरको  र्गयकरण अनुसार दर पुनरा िोकन गरी आ श्किा 

अनुसार पररमाजयन गने । 

 

च. सामदुालर्क  नको  न पदैा र ल िीबा0 प्राप् ि हुन ेआर् 
 

हािको अ स्था : हािैको स्थानीर् शासन सञ चािन ऐनको संशोधन पश् चाि सामदुालर्क  न उपभोिा 

सलमलििे  न पैदा रको ल िी बापि प्राप् ि गने रकमको १० प्रलिशि सम्बलतधि पालिकाको सलञ चि 

कोषमा जम्मा गनुयपने व्य स्था रहकेो छ । आर्थयक ऐनिे सामुदालर्क  नको  न पैदा ार ल िीको दर 

तर्ूनिम प्रलि केजी रु ०.५ दलेख रु १५ सम्म लनधायरण गरेको छ । 

   

सम्भाव्यिा: र्स गाउँपालिकामा रहकेा सामुदालर्क  नहरुबा0 ल िी हुने  न पैदा रहरु र्ासायगुम्बा, 

सुनपािी, मलजठो, ल ष जरा, स्िे0 ढुङ्गा, मलछनो, मलछनोको िेि, अगेिी, लचराइिो, भीरमह, 

सुनापिीको िेि, िोिा, नेपािी कागज, अल्िो, आक्रदको पररमाण सम्बतधी िथ्र्ाङ्क नभएकोिे आगामी 

आ. .मा जम्मा रु १ िाख सङ्किन हुन सक ने अनुमान गररएको छ । 
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सधुारका पक्षहरु:  

 

 गाउँपालिकमा रहकेा सामुदालर्क  न िथा  न पैदा र ल िी सम्बतधी अलभिेख सङ्किन गने । 

 सामुदालर्क  न पैदा र ल िी िथा उपभोग्र् सम्बतधी  ार्षयक कार्यर्ोजना गाउँपालिकािे स् ीकृि 

गने । 

 आर् सङ्किन सम्बतधी प्रा धान आर्थयक ऐनमा समा ेश गने । 
 

छ. स ेा शलु्क 
 

हािको अ स्था : गाउँपालिकािे स्थानीर् पू ायधार र उपिब्ध गराइएको से ामा से ाग्राहीबा0 अनुसार 

शुल्क िगाउन सक न ेव्य स्था गररएको छ । र्स अतिगयि गाउँपालिकािे अचि सम्पलिको मूल्र्ाङ्कन, 

सजयलमन, सभेर्र से ा, जग्गा नापी गनय अलमन ख0ाए बापि, आक्रदको शुल्क लनधायरण गरेको छ । चाि ू

आ. .मा अचि सम्पलि मूल्र्ाङ्न बापि १ िाख ५५ हजार िथा अतर् शुल्क बापि ५० हजार सङ्किन 

भएको दलेखतछ । 

 

सम्भाव्यिा: आगामी आर्थयक  षयमा पलन उपरोि लशषयकबा0 सहज ढङ्गिे रकम प्राप् ि गनय सक्रकतछ । र्स 

गाउँपालिकामा मालथ उल्िेलखि ल लभत न उप-लशषयकहरुको से ा शुल्क बापि आगामी आ. .मा जम्मा रु ५ 

िाख सङ्किन हुन सक ने अनमुान गररएको छ । 

 

ज. सरकारी सम्पलिको बहािबा0 प्राप् ि आर् 
 

हािको अ स्था : गाउँपालिकािे स्थानीर् पू ायधार र उपिब्ध गराइएको से ामा से ाग्राहीबा0 अनुसार 

शुल्क िगाउन सक ने व्य स्था गररएको छ । र्स अतिगयि ल द्यमान भौलिक स्रोिहरुको प्रर्ोग अतिगयि व्याक 

हो िोडर प्रर्ोग गरे  ापि प्रलि घण्0ा रु ८००, र0फर भाडामा प्रर्ोग गरे बापि  ार्षयक ५,००० र 

स्काभे0र  ार्षयक १०,००० लनधायरण गररएको छ ।  

 

सम्भाव्यिा: गाउँपालिकाको स् ालमत् मा भएका सम्पलिहरूका बहाि पररचािन सम्बतधमा आ श्र्क 

िथ्र्ाङ्कहरू नभएकािे व्याक हो िोडर, र0फर, स्काभ0ेर, बैठक हि भाडा, प्रोजके0र भाडा, आक्रदबा0 

सरकारी सम्पलिको बहािबा0 प्राप् ि आर् बापि आगामी आ. .मा जम्मा रु १ िाख २५ हजार सङ्किन 

हुन सक ने अनुमान गररएको छ । 

 

सधुारका पक्षहरु:  

 

 गाउँपालिकाको स् ालमत् मा भएका र बहािमा िगाउन सक्रकन ेसम्पलिहरूको ल  रण र्क्रकन गरी 

सबै सम्पलिको बहाि रकमको दर आर्थयक ऐनमा समा शे गने । 

 गाउँपालिकाको सम्पलि बहािमा िगाउने सम्बतधमा कार्यल लध िजुयमा गरी कार्ायत र्मा ल्र्ाउने । 

 कार्यल लधमा उल्िेलखि शियहरू पािाना भए नभएको आ लधक रुपमा अनुगमन गने । 
 

झ. पर्य0न शलु्क 
 

हािको अ स्था : गाउँपालिकािे ल लभत न पर्य0कीर् क्षते्रमा पर्य0कहरुबा0 शुल्क िगाउन सक न ेव्य स्था 

गररएको छ । र्स अतिगयि प्र्ाराग्िाइलडङ एक जना  ार्षयक रु १०००, िा ें महोत्स  प्रलि व्यलि रु २० र 
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िा ें भ्रमण प्रलि व्यलि रु १०० लनधायरण गररएको छ । चािु आ. .मा र्स लशकयक अतिगयि १५ हजार 

सङ्किन हुने अनुमान गररएको छ । 

 

सम्भाव्यिा: गाउँपालिकाको अतर् पर्य0कीर् स्थिमा र0क0 ल िी िथा अति पर्य0कीर् से ा प्रर्ोग बापि 

शुल्क प्राप् ि गनय सक्रकने सम्भा ना रहकेो छ । साथै अतर् साहलसक पर्य0कीर् सम्भा नाको समेि खोजी गरेर 

पर्य0न शुल्कमा सुधार ल्र्ाउन सक्रकतछ । र्स पर्य0न शुल्क लशषयक अतिगयि कररब रु ७५ हजार सङ्किन 

हुन सक ने दलेखतछ । 

 

सधुारका पक्षहरु:  

 

 पर्य0कीर् सम्भा ना बोकेका अतर् पर्य0कीर् क्षेत्रहरुबा0 प्राप् ि हुन सक न े पर्य0न शुल्कको दर 

आर्थयक ऐनमा समा ेश गने । 

 पर्य0न गुरुर्ोजना िर्ार गरी पर्य0न पू ायधारमा िगानी गरर सो क्षेत्रबा0 आर् आजयन गने ।  

 पर्य0कीर् क्षेत्रहरुको प्रचार प्रसारमा गरर पर्य0न शुल्कमा  ृलि गने । 
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पररच्छेद ४. आर् सङ्किनको ससं्थागि क्षमिा िथा सङ्किन अ स्था 

 

र्स पररच्छेदमा गाउँपालिकािे राजस्  पररचािनमा गरेका प्रर्ासहरु िथा आर् सङ्किननको अ स्थािाई 

छो0कररमा व्या्र्ा गररएको छ । र्सि ेगाउँपालिकाको आर् सङ्किनको िालग संस्थागि क्षमिामा सुधार 

गनय गनुयपने कार्यहरु पलहचान गनय सहर्ोग पुग् ने छ ।  
 

४.१ राजस्  पररचािन सम्बतधी नीलि 
 

गाउँपालिकाको प्रभा कारी राजस्  पररचािनका िालग कार्यपालिका बैठकिे नेपािको संल धान र 

प्रचलिि काननुको अलधनमा रही आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र पररचािन गनय सक्रकने राजस् का स्रोि, दार्रा र दर 

समेिको ल श् िषेण गरी आगामी आर्थयक  षयमा प्राप् ि हुन सक ने राजस् को अनुमान गने प्रर्ोजनाको िालग 

गाउँपालिका अध्र्क्षको संर्ोजकत् मा दहेार् बमोलजमको ५ सदस्र्ीर् राजस्  परामशय सलमलि गठन गरेको 

छ ।  
 

िालिका 4 : राजस्  परामशय सलमलि 

ि.स.ं पद सलमलि (लजम्म ेारी) 
१ गाउँपालिका उपाध्र्क्ष संर्ोजक 
२  डा अध्र्क्ष,  डा नं. ६ सदस्र् 
३ कार्यपालिका सदस्र् सदस्र् 

४ लन. प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि सदस्र् 

५ आतिरीक िेखा परीक्षक सदस्र् सलचब 

 

राजस्  परामशय सलमलििे ल लभत न छिफि िथा बैठकहरु सम्पत न गरी राजस् का दरहरु िथा राजस्  

सम्बतधी नीलिगि लनणयर्हरु गाउँ सभा समक्ष पेश गरी पुनसंरलचि गाउँपालिकाको स ंैधालनक व्य स्थाको 

आधारमा गाउँपालिकािे चािु  षय २०७७⁄७८ को िालग आर्थयक ऐन पाररि गरेको छ । राजस्  परामशय 

सलमलिको बैठक बसी आतिरीक आर्को दर प्रस्िाब गरी गाउँसभािे आर्का लशषयकगि दार्रा िथा उि 

दार्राका दरहरु राखी गाउँसभा माफय ि आर्थयक ऐन स य सहमलििे पाररि गररएको हो । गाउँपालिकािे 

राजस्  िथा कर सङ्किन कार्यिाई थप प्रभा कारी बनाउनका आगामी आ. . २०७८⁄८९ को श्रा न १ 

गिेबा0 िागु हुने सबै क्रकलसमको राजस्  िथा कर सङ्किनको शुरु ाि गने नीलि लिएको छ । गाउँ 

सभाद्वारा आ. . २०७८⁄७९ को िालग आतिररक आर्िफय  जम्मा रु १५ िाख सङ्किन हुने अनुमान गरेको 

छ । उमाकुण्ड गाउँपालिकामा कर सङ्किन कार्य कार्ायत र्नमा ल्र्ाउन गाह्रो भइरेहकेो र अपेक्षा अनुसार 

कर उठाउन नसक्रकरहकेो अबस्था छ । र्सका अलिररि गाउँपालिकािे राजस्  पररचािन िथा सुधार 

सम्बतधी नीलि िजुयमा गनय आ श्र्क दलेखतछ ।  
 

गाउँ सभािे लनम् न नीलि िथा कार्यिमहरु अ िम्बन गनय आ श्र्क दलेखतछ । 
 

 आतिरीक आर्  ृलि गने सम्भा ना भएका सम्भाव्य सबै क्षेत्रहरुको अध्र्र्न, पलहचान गरी 

व्य लस्थि ढंगिे करको दार्रामा ल्र्ाइने छ । र्सका िालग आ श्र्क संर्तत्र लनमायण गरी 

पररचािन गने छ । 
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 गाउँपालिकाको आतिररक आर् अलभबृलि गनय करको दार्रािाई बढाउँद ै सहभालगिामूिक कर 

नीलि अ िम्बन गने ।  

 स्थानीर् सरकार सञ चािनको मूि आधार आतिररक आर् भएकािे गाउँबासी, उद्योग  ालणज्र् 
संघ, 0ोिसुधार सलमलिहरु, स्थानीर् शैलक्षक संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी कर सचेिना िथा 
अलभबृलि कार्यिम माफय ि कर अलभर्ानिाई अलघ बढाउने ।  

 कर र राजस्  प्रशासनिाई चुस्ि र दरुुस्ि बनाउन सबै  डा कार्यिर्को कम्प्र्ु0रहरुमा सफ्0 ेर्र 

जडान र इ-कनेकसनको माध्र्मद्वारा गाउँपालिकामा जोकने । 

 सूचना र प्रल लधको माध्र्मबा0 गाउँपालिकामा से ाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गररने पररपा0ीको 

ल कास गररन े।  

 ल गि दलेखका अलभिेखहरुिाई कम्प्र्ुरकृि गरी सुरलक्षि रा् ने प्रर्त् न गररने । 
 िलक्षि  गयिाई ब्र् सार् प्रलि आकर्षयि गनय मलहिा र अपाङ्गिा भएका ब्र्लिहरुको नाममा दिाय 

भएका व्य सार्हरुिाई िोक्रकएको ब्र् सार् करमा १० प्रलिशि छु0 क्रदइनेछ । 

 घर हाि कर लनधायरण प्रर्ोजनाथय लनलश् चि मापदण्ड  नाई घर  हाि दर लनधायरण गररनेछ । 

असोज मसाति सम्म एकमुष् 0  ार्षयक  हाि कर  ुझाउन आउन ेघरधनी/ब्र् सार्ीिाई  ार्षयक 

 हाि करको १० प्रलिशि छु0 क्रदइने छ । 

 कमयचारी िथा जनप्रलिलनलधहरुको क्षमिा ल कासका िालग आ श्र्क िालिम िथा भ्रमणको 

ब्र् स्था गररने । 

 व्य सार् कर, घरभाडा कर र जग्गा भाडा कर िगार्िका सम्पूणय आतिरीक आर्का स्रोिहरु 

सङ्किनका िालग िर्ार पाररएको कर नीलििाई प्रभा कारी रुपमा कार्ायत र्न गने । 

 आतिररक आर्को क्रदगो अलभ ृलिका िालग गाउँपालिकाको स् ालमत् मा रहकेा सम्पलि बहािमा 

क्रदने नीलििाई प्रभा कारी रुपमा कार्ायत र्न गने ।  

 बढी कर लिने व्यलि⁄संस्थािाई कार्यल लध बनाई पुरस्कृि गने । 

 लशषयकगि राजस्  सङ्किनिाई व्य लस्थि गने । 

 गाउँपालिका क्षेत्रमा नर्ाँ घर लनमायण गदाय भ न लनमायण संलहिा २०७२ िाई पूणय रुपमा पािना 

गनय अलभपे्रररि गररन े िथा गाउँपालिका घोषणा हुनअुलघ बनेका घरहरुिाई समेि लनधायररि 

मापदण्डमा नकसापास र लनर्लमि गने अलभर्ानिाई लनलश् चि समर्सीमा िोकी कडाइ गने ।  

 गाउँपालिकालभत्र रहकेा ल लिर् संस्थाहरुको अनुगमन िथा लनर्मन गरी ल षर्गि कार्यप्रलि 

उिरदार्ी बनाउने । 
 

४.२ आर् सङ्किनको ससं्थागि क्षमिा  
 

जग्गा सरंचनामा गाउँपालिकािे प्रशासन र्ोजना िथा अनुगमन शाखा अतिगयि रहने गरी राजस्  उपशाखा 

गठन गनय प्रा धान अनुसार र्स गाउँपालिकामा राजस्  ईकाई गठन गररएको छ ।  डा कार्ायिर्हरु र 

गाउँपालिकामा राजस् को सङ्किन िथा अलभिेखीकरण गररंद ै आएको छ । स्थिगि अनिोकन िथा 

ल लभत न सूचनाका आधारमा हदेाय हाि गाउँपालिकाको राजस्  सङ्किनको अ स्था दहेार् अनुसार रहकेो 

छ । 
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 राजस्  सम्बतधी काम राजस्  ईकाईबा0 भइरहकेो र आतिररक िेखा पररक्षकिाई सो लजम्मे ारी 

क्रदइएको ।  

 हाि राजस्  प्रशासनको िालग सफ्0 ेर्र प्रर्ोग नभएको र हािे रलसद नै प्रर्ोगमा ल्र्ाइएको छ । 

  डाहरुबा0 मािपोि, ल ल ध शुल्क िथा दस्िुर सङ्किन हुदँ ैआएको र ‘घ’  गयको इजाजि पत्र 

िगार्ि अतर् शुल्कहरु, 0ेण्डर ल िी िथा पररक्षा शुल्क जस्िा राजस्  गाउँपालिका कार्यिर्बा0 

सङ्किन हुने गरेको । 

  डा कार्ायिर्हरूिे मलहनाभर सङ्किन भएको रकम एकमुष् ठ बैंक दालखिा गरी मालसक रुपमा 

ल  रण सलहि पेश गने गररएको । 

 राजस्  सङ्किनको लजम्मे ारी पाएका कमयचारीहरुका िालग िालिम िथा अलभमुखीकरण 

नभएको । 

 हािसम्म राजस्  सङ्किन िथा त्र्सको प्रभा कारीिाका िालग अनुगमन िथा मुल्र्ाङ्कन 

नभएको । 

  डा कार्ायिर्हरूबा0 मूििः मािपोि, पञ जीकरण, लसफाररस दस्िरुहरु र ब्र् सार् कर सङ्किन 
गने गररएको । 

 राजस्  सङ्किनमा  डास्िरमा नगदी रलसदको प्रर्ोग भइरहकेो ।  

 राजस्  बजे0 िथा प्रलि ेदन प्रणािी िोक्रकएको ढाँचामा नभएको ।  

 आर्थयक ऐन र र्थाथय सङ्किन बीचको िािमेि कमजोर रहकेो । 
 

४.३ आतिररक आर् पररचािन 
 

र्स गाउँपालिकाको कुि आर्को िुिनामा आतिररक आर्को लहस्सा तर्ून रहकेो छ । आतिररक आर्िफय  

सम्पलि कर, लसफाररश दस्िरु िथा नदीजतर् पदाथय लनकासी िथा ल िी शुल्क र्हाँका मु्र् स्रोिका रुपमा 
रहकेा छन् । िसथय आगामी क्रदनमा समेि आतिररक आर्िफय  गाउँपालिकाको िालग सम्पलि कर, मािपोि, 
ब्र् सार् कर र दस्िरु नै मु्र् िथा क्रदगो क्षेत्र हुन ् । गाउँपालिकािे मािपोििाई जमीनको उपर्ोगका 

आधारमा  र्गयकरण गरेर दर लनधायरण गरेको छ । उद्योग व्य सार्को ल कास भए अनसुार व्य सार् करको 

असुिी प्रभा कारी दें खंदनै । घरबहाि कर, ल ज्ञापन कर, जडीबु0ी क ाडी िथा जी जति ु करको 
सम्भा ना ित्कािका िालग तर्ून रहकेो दलेखतछ । गाउँपालिकासँग ल गि आर्थयक  षयहरुको िथ्र्ाङ्कको 

शीषयकगि आर्सम्बतधी अलभिेख ब्र् लस्थि नभएको हुनाि े गाउँपालिकाको समग्र राजस्  प्रक्षेपणिाई 

र्थाथयको नलजक पुर्ायउन करठनाइ रहकेो छ । गाउँपालिकाबा0 प्राप् ि िथ्र्ाङ्क अनुसार गाउँपालिकाि े

ल गि आ. . २०७५⁄७६ र २०७६⁄७७ मा सङ्किन गरेको र्थाथय आर्, चािु आ. .का िालग गररएको 

अनुमान सम्बतधी आर् ल  रण दहेार् िालिकामा प्रस्िुि गररएको छ:  
 

िालिका 5 : गाउँपालिकाको आर् सङ्किनको अ स्था (रु हजारमा) 

लस.न.ं आर्को लशषयक २०७५⁄७६ को 

र्थाथय आर् 

२०७६⁄७७ को 

र्थाथय आर् 
२०७७⁄७८ को 

प्रस्िाल ि आर् 
१ आतिररक राजस्  १०७६.५  १०७६.५  १५०० 
१.१ कर राजस्   - ७०० 
१.१.१ मािपोि (भूलम कर) - - ४९५ 
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१.१.२ घरजग्गा (एकीकृि सम्पलि) कर - - - 

१.१.३ घर बहाि कर - - ५५ 

१.१.४ बहाि ल 0ौरी कर - - - 

१.१.५ व्य सार् कर - - १५० 

१.१.६ स ारी साधन कर - - - 

१.१.७ मनोरञ जन कर - - - 

१.१.८ ल ज्ञापन कर - - - 

१.१.९ अतर् कर - - - 

१.२ गैर कर राजस्  ७९७.१२ १०७६.५० ८०० 
१.२.१ से ा शुल्क घ0ना दिाय शुल्क  - २१५ 
१.२.२ स्थानीर् िहबा0 हुन ेदस्िुर, लसफाररस  - - ५८५ 
२.३ अतर् - - - 
२ राजस्   ाँडफाँ0 ६८८६५.०४ ९४१२५.०५ १११००५ 
२.१ जिल द्युि राजस्  बाँडफाँ0 - - १०००० 

२.२ स ारी कर राजस्  बाँडफाँ0 - - २२६३३ 
२.३ राजस्  बाँडफाँ0 - - ७८३७२ 

 जम्मा (क) ९१८८१.८७ १२७४३९.१६ ११२५०५ 

३ बाह् र् अनुदान    

३.१ नेपाि सरकारबा0 प्राप् ि अनदुान २९१६६३ २५२३८५ ४३६८०० 

३.१.१ शशिय अनुदान चाि ु १८०७६३ १३६४८५ १५३५०० 

३.१.२ ल िीर् समालनकरण अनुदान ११०९०० ११०९०० ११३३०० 

३.१.३ ल शेष अनुदान चाि ु - ५००० १०००० 

३.१.४ समपुरक अनुदान  - - ४०००० 

३.१.५ अतर् अनुदान  - - १२०००० 

३.२ प्रदशे सरकारबा0 प्राप् ि अनदुान ४८७२३ ४२०८४ ४८८०३ 

३.२.१ शशिय अनुदान ४१०६८ १२०९९ १५३१२ 

३.२.२ ल िीर् समालनकरण अनुदान ७६५५ ९८२३ ९९९१ 

३.२.३ ल शेष अनुदान - ५०३७ ३५०० 

३.२.४ समपुरक अनुदान चाि ु - १५१२५ २०००० 

 जम्मा (ख) ३४०३८६ २९४४६९ ४८५६०३ 

 कुि जम्मा (क र ख) ४१११२४.६६ ३९०७४७.०५ ५९८१०५ 

 
र्स गाउँपालिकाको कुि आर्मा आतिररक आर्को लहस्सा तर्ून रहकेो छ । आतिररक आर् िफय  नदीजतर् 

पदाथय लनकासी िथा ल िी शुल्क, लसफाररश दस्िुर िथा सम्पलि कर र्हाँका मु्र् स्रोिका रुपमा मालथको 
िालिकाबा0 र्स गाउँपालिकाको आर् संरचना हदेाय कुि आर्मा आतिररक आर्को लहस्सा करर  ८ प्रलिशि 

दलेखतछ । र्द्यलप गाउँपालिकाको समग्र आर्को प्रमुख स्रोिको रुपमा संघीर् सरकारबा0 प्राप् ि हुने राजस्  

 ाँडफाँड र अनुदान बापिको रकम नै रहकेो दलेखतछ । उल्िेलखि िालिका अनुसार गाउँपालिकाको समग्र 

आर्को सारांश दहेार्अनुसार रहकेो छ : 
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िालिका १७: गाउँपालिकाको कुि आर्मा र्ोगदान (रु हजारमा) 

आर् लशषयक २०७६⁄७७ को र्थाथय आर् २०७७⁄७८ को अनमुालनि आर् 
रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

आतिरीक आर् १०७६.५  ०.२८ १५०० ०.२५ 
राजस्  बाँडफाँ0बा0 प्राप् ि आर् ९४१२५.०५ २४.०९ १११००५ १८.५६ 
बाह् र् अनुदान २९४४६९.०० ७५.३६ ४८५६०३ ८१.१९ 
कूि जम्मा ३९०७४७.०५ १००. ५९८१०५ १००.०० 
 

४.४ राजस्  पररचािनमा रहकेा स ािहरु  
 

गाउँपालिकाको स्थानीर् आतिरीक आर् पररचािनमा नर्ाँ व्य स्था अनसुारको क्षमिा ल कास गनय 

आ श्र्क दलेखतछ । आतिरीक आर् पररचािनमा दलेखएका स ािहरुिाई सम् ोधन गनय लनम् न कार्यहरु गनय 

आ श्र्क दलेखतछ ।  
 

४.४.१ राजस्  प्रशासनका िालग उपर्िु सगंठन लनमायण 
 

राजस्  पररचािन क्षमिा सुधार िथा राजस् को स्रोि र आधारहरु  ृलि गनय गाउँपालिकामा राजस्  

इकाईको कमयचारीको क्षमिा अलभ ृलि गनुय पलहिो कार्यको रुपमा दलेखतछ । गाउँपालिकाको नर्ाँ क्षेत्र िथा 

परर र्ियि राजस्  अलधकारको आधारमा गाउँपालिकाि ेभौलिक सुल धा, उपर्ुि मान  संसाधन व्य स्था, 

क्षमिा ल कास िालिम, कार्यल लध, सूचना िथा अलभिेख प्रणािीको आ श्र्किा दलेखतछ । त्र्सका 

अलिररि  डाहरुबा0 समेि िोक्रकएका लशषयकहरुमा आर् सङ्किन गनय क्षमिा ल कास गरी आ श्र्क स्रोि 

िथा साधन उपिब्ध गराउन आ श्र्क रहकेो दलेखतछ । 
 

 ४.४.२ आर्थयक ऐनमा सधुार 
 

गाउँपालिकािे आर्थयक ऐन िजुयमा गरी स् ीकृि गरेको छ िर सो ऐनिाई अतिर सरकारी ल ि व्य स्थापन 

ऐन २०७४  मोलजम सुधार गरी व्य हाररक िथा  स्िपुरक बनाउनुपन ेदलेखतछ । आर्थयक ऐनमा स ारी 

करको व्य स्था गररएको छ । िर प्रचलिि संघीर् काननुी व्य स्था अनुरुप र्ो कर सबै स ारी साधनमा 

लिन नपाइने हुदँा र्सिाई ह0ाउनुपने हुतछ । लनधायरण गररएको कर िथा गैर करहरुको दर लशषयक 

बमोलजम अनुसूचीहरु व्य लस्थि गनुयपने दलेखतछ । र्स्िै, परर र्ियि व्य स्था अनसुार सब ैजग्गा जमीनमा 

सम्पलि कर िगाउन नपाइने भएकाि े सम्पलि कर िगाउन आर्थयक ऐनिाई सोहीअनुसार पररमाजयन 

गनुयपनेछ । गाउँपालिकाको धेरै क्षेत्रहरु ग्रालमण भेगमा पदयछन् । त्र्सैिे गाँउ, बजार िथा रणनीलिक सडक 

आसपासको क्षेत्रमा जमीनको मूल्र् र उपर्ोलगिामा व्यापक अतिर हुन े भएकोिे जमीनको उत्पादन, 

उपर्ोलगिा र सडक पहुचँको आधारमा कर लिने प्रणािीको ल कास हुन सकेमा कर पलन बढी सङ्किन हुन े

र बढी  ैज्ञालनक समेि हुने दलेखतछ । 
 

४.४.३ आतिररक आर् पररचािन नीलि िथा कार्यल लध 
 

गाउँपालिकािे आर् पररचािन सम्बतधी नीलि िथा मु्र् आर् शीषयकहराबा0 आर् सङ्किन गनय स्पष् 0 

कार्यल लध िर्ार गरी  डा सलमलिहरूिाई समेि उपिब्ध गराउन ु पदयछ । र्समा आर् सङ्किन गन े

िररका, प्रलि ेदन बुझाउने ढाँचा, नगद दालखिा सम्बतधी व्य स्था, अनुगमन जस्िा ल ष स्िु पदयछन् । 
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४.४.४ राजस् का दर लनधायरण िथा प्रचार प्रसार 
 

गाउँपालिकािे हािको कानुनी व्य स्था अनुसार राजस्  सङ्किनका िालग दर लनधायरण गररएको 

भएिापलन त्र्सको प्रचार प्रसारको कमी रहकेो दलेखतछ । त्र्सैगरी करदािािाई आफूिे लिनुयपने कर रकम र 

लशषयक सम् तधी जानकारी उपिब्ध गराउन कर लशक्षा कार्यिम सञ चािन गनुयपने हुतछ । साथ ै

करदािाहरुि ेसमर्मा राजस्  नलिरेमा दण्ड जरर ाना िाग् ने ल षर्मा पलन प्रचार प्रसार गनुय पदयछ । 
 

४.४.५ िथ्र्ाङ्कमा आधाररि अलभिखे 
 

गाउँपालिकािमा आतिररक आर्को अलधकिम पररचािनका िालग र्सका आधारहरूको अलभिेख 

अद्या लधक हुनु जरुरी छ । गाउँपालिकािाई प्राप् ि राजस् का अलधकारसँग सम्बलतधि व्यलिगि 

सम्पलिहरू, व्यापार व्य सार्हरू, से ा सुल धाहरू आक्रदको अलभिेख िर्ारी िथा अद्या लधक गनय 

आ श्र्क रहकेो छ । अद्या लधक अलभिेख लबना राजस्  सम्बतधी नीलि लनधायरण, प्रक्षेपण, असुिी 
व्य स्थाको अनुगमन प्रभा कारी हुन सकदनै । 
 

४.४.६ समत र् सरं्तत्र 
 

राजस्  पररचािन नीलि लनमायण, शुल्क िथा दस्िुरको दर लनधायरण, राजस्  सङ्किन ल लध लनधायरण 
जस्िा कार्यमा आतिररक िथा  ाह् र् लनकार्हरूसँग समत र् अपररहार्य हुतछ । र्सका िालग राजस् का 

आधार लनधायरण िथा दरहरूमा पररमाजयनका िालग राजस्  परामशय सलमलिको भूलमकािाई सक्रिर् िथा 

प्रभा कारी बनाउनु पदयछ । आर् सङ्किनमा  डा सलमलिको भूलमकािाई स्पष् 0 व्या्र्ा गरी  डा र 

राजस्  शाखाबीच लनरतिर समत र् हुन जरुरी दलेखतछ । त्र्सैगरी राजस्  बाँडफाँ0 सम्बतधमा केतर, प्रदशे 
िथा अतर् स्थानीर् िहहरूसंग समत र् गनय आ श्र्क पहि गनुयपने दलेखतछ । राजस्  प्रशासनिाई 

प्रभा कारी बनाउन जनप्रलिलनधीहरुिे लनर्लमि अनुगमन र छिफि गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदािा 

केलतरि समुदार्हरुसँग छिफि गरी नर्ाँ करका लशषयकहरु कार्ायत र्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 
 

४.४.७ चहुा ि लनर्तत्रण, पारदर्शयिा र ज ाफदलेहिा 
 

आर्को सङ्किन अ स्थाको अनुगमन गरी राजस्  चुहा 0 भएको पाइएमा त्र्सिाई लनर्तत्रण गनय ित्काि 

आ श्र्क कार्य गनुय पदयछ । गाउँपालिकािे आर् व्यर्को ल  रण आ लधक रूपमा प्रकाशमा ल्र्ाउनु, 
करदािासँग लनतिर सं ाद गनुय, सूचना प्रल लध िथा सामालजक लमलडर्ामाफय ि ् राजस्  र करबा0 प्राप् ि 
आर्िाई के के लशषयकमा खचय गररर्ो भने्न ल  रणबारे जनिा िथा सरोकार ािािाई जानकारी गराउन ु

र्स क्रदशािफय को केही सकारात्मक प्रसासहरू हुन सकदछन ्।  
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पररच्छेद ५. राजस्  सधुार कार्यर्ोजना 

 

र्स पररच्छेदमा प्राथलमक िथा लद्विीर् स्रोिबा0 सङ्कलिि सूचना ल ्ेन िथा सहभालगिामूिक 

अतिर्क्िय र्ाबा0 िर्ार गररएको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजस्  सुधार कार्यर्ोजना प्रस्िुि गररएको छ ।  
 

५.१ राजस्  सधुार कार्यर्ोजना 
 

गाउँपालिकाको राजस्  सुधार कार्यर्ोजनाको िालग लिने रणनीलि, कार्यनीलि र कार्यर्ोजनाहरु दहेार् 

बमोलजम रहकेा छन ्।  
 

५.१.१ रणनीलि िथा कार्यनीलि 
 

साल कका ६  0ा गाउँ ल कास सलमलिहरु लमिाएर गठन गररएको र्स गाउँपालिकामा ल द्यमान कानून 

प्रदि धेरै राजस्  अलधकारहरु हािसम्म प्रर्ोगमा ल्र्ाउन सक्रकएको दें खंदनै । अकोिफय  गाउँपालिकाि े

िजुयमा गरी जारी गरेका कानूनहरु समेिमा पर्ायप् ि सुधार िथा पररमाजयनको गुतजार्स रहकेो दलेखएकोि े

गाउँपालिकािे र्सिफय  ल शेष ध्र्ान क्रदनुपन े दलेखतछ । र्ी िथ्र्हरुिाई समेि दलृष्टगि गरी आतिरीक 

राजस्  पररचािन सम्बतधमा दहेार् अनुसार रणनीलिहरु अ िम् न गनुयपने दलेखतछ ।  

१. राजस्  सम्बतधी कानूनी व्य स्थामा सुधार गरी आतिरीक आर्को दार्रा फराक्रकिो बनाउने । 

२. राजस्  प्रशासनको संस्थागि सुदढृीकरण गरी व्य लस्थि बनाउने । 

३. राजस्  प्रणािीिाई सरि, सहज, करदािामैत्री, पारदशी र समा ेशी बनाउने । 

४. समत र् र सहकार्यको अलभ लृि गररने । 
 

िालिका १८: राजस्  सुधार कार्यर्ोजना 

रणनीलि कार्यनीलि 
राजस्  सम्बतधी 

कानूनी व्य स्थामा 

सुधार गरी आतिरीक 

आर्को दार्रा 

फराक्रकिो बनाउने । 

 गाउँपालिकामा राजस् सँग सम्बलतधि आ श्र्क ऐन िथा लनर्महरु िजुयमाका साथ ै

िजुयमा भईसकेका ऐन लनर्मिाई सुधार गरी अझ बढी व्य हाररक बनाउँदै िलगने छ । 

 कर िथा से ा शुल्किाई सम्बलतधि करदािा ए म ् ल षर् क्षेत्रसँग आ ि गराउँद ै

िगानी गररनेछ । 

 कर, शलु्क, से ा शलु्क आक्रदको दर िथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजी क्षेत्र िथा 

सरोकार ािाहरुसँग परामशय गने पिलिको संस्थागि ल कास गररन ेछ । 

 करको भार बहन क्षमिा समेिका आधारमा कर नीलििाई ल  ेकसम्मि र प्रगलिलशि 

बनाइने छ । 

 राजस्  स्रोिका दार्राको र्क्रकन िथ्र्ाङ्क सङ्किन गरी सम्भाव्यिाका आधारमा 

समर् सापेक्ष रुपमा करदािाहरुको सङ््र्ा बढाउँदै िलगने छ । 

 राजस् को स्रोि  ृलि गन ेपूँजी िगानीको सम्भाव्यिा अध्र्र्न गररन ेछ । 

 सम्पलि मूल्र्ाङ्कन सम्बतधी लसफाररसिाई लनलश् चि आधार र मापदण्डमा आ ि 

गरी एकरुपिा कार्म गररने छ । 

 आतिरीक राजस् का ल लभत न स्रोिहरुबारे सम्भा ना अध्र्र्न, पलहचान, स्रोिहरुको 
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र्क्रकन िथ्र्ाङ्क, सूचना सङ्किन गनय कार्यदिहरु बनाई  डागि रुपमा पररचािन 

गररन ेछ । करका स्रोि अनुसारका िथ्र्ाङ्क हरेक  षय आ लधक गररने छ । 

 गाउँपालिकामा पर्य0न प्र ियन गनय पू ायधारहरुको ल कास गररने छ । साथै पर्य0न 

ल कासमा र्स गाउँपालिकामा रहकेा ऐलिहालसक धरोहर ििा लहमािी  स्िीको 

संरक्षण िथा ल कास गनय लनजी क्षेत्रसँग साझेदाररको पहि गररने छ । 

 पू ायधार उपर्ोग दस्िरु, घर बहाि कर, व्य सार् कर जस्िा स्रोि पररचािन गनय दर 

लनधायरण गदाय समेि लछमेकी पालिका र अतर् करदािासँग छिफि िथा परामशय 

गररन ेछ । 

 लनर्लमि ए म् बढी कर लिन ेकरदािािाई सम्मान गररने छ । 

 समर्मा कर लिने करदािािाई प्रोत्साहन िथा बकर्ौिा रा् ने करदािािाई जरर ाना 
िगाइने छ । 

राजस्  प्रशासनको 

संस्थागि सुदढृीकरण 

गरी व्य लस्थि 

बनाउने । 

 गाउँपालिकाको समग्र राजस्  पररचािन सम्बतधी नीलिहरुिाई कार्ायत र्न गनय 

राजस्  शाखाको सुदढृीकरण गरी क्षमिा ृलि गररन ेछ । 

 गाउँपालिकाको राजस्  शाखामा स् ीकृि संगठन संरचना अनुसारको दरबतदी पूर्िय 

गररन ेछ । 

 राजस्  परामशय सलमलि िथा राजस्  शाखा र  डा कार्ायिर्का कमयचारीहरुको 

क्षमिा अलभ ृलि गररन ेछ । 

 राजस्  िेखापािनिाई कम्पर्0ूरकृि गररने छ र  डास्िरमा कर असुलि गने व्य स्था 

लमिाईने छ । 

 राजस्  शाखाका िालग आ श्र्क उपकरण सफ्0 ेर्र आक्रदको प्रबतध लमिाई िमश 

 डा कार्ायिर्हरुसँग सूचना संजािमा जोकदै िलगने छ । स्थानीर् करबारे 

स यसाधारणिाई जानकारी गराउन े करदािा लशक्षा िथा सचेिना कार्यिम 

समुदार्⁄0ोि ए म्  डास्िरमा सञ चािन गररने छ । 

 प्रादेलशक िथा लजल्िाका स्थानीर् िह स्िरमा राजस्  पररचािन बारे ज्ञान सीप, 

अनुभ  आदान-प्रदान गररन ेछ । 

 राजस्  सम्बतधी आतिरीक लनर्तत्रणको व्य स्थाको िालग राजस्  रलसद लनर्तत्रण 

खािा रालखने छ र प्रत्र्ेक  डाबा0 मालसक रुपमा स्रोि खुल्न े गरी राजस् को 

प्रलि ेदन लिने प्रणािी अ िम् न गररन ेछ । 
राजस्  प्रणािीिाई 

सरि, सहज 

करदािामैत्री, पारदशी 

र समा ेशी बनाउने । 

 कर सङ्किनमा र्थासम्भ  लनजी क्षेत्र, उपभोिा सलमलि ए म् सहकारी संस्थासँग 

सहकार्य गररने छ । 

 कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सम्बतधी सूचनाहरुमा नागरीकहरुको पहुचँ 

पुर्ायईने छ । कर⁄राजस्  सूचना जानकारी अधय ार्षयक ए म्  ार्षयक प्रलि ेदन 

गाउँपालिकाको  ेभसाई0मा रालखने छ । साथ ै र्स्िो सूचनाहरु गाउँपालिका िथा 

 डा कार्ायिर्को सूचना पा0ीमा 0ाँस गन ेव्य स्था लमिाईन ेछ । 

 करदािा लशक्षा, कर सम्बतधी जनचेिनामूिक कार्यिमहरु सञ चािन गररन ेछ । 

 मलहिा, अपागंिा भएका व्यलि िथा गरीब िथा कमजोर आर्थयक अ स्थाका स्थानीर् 

व्य सार्ी िथा घरमिूीहरुिाई करमा ल शेष छु0को व्य स्था लमिाईने छ । 
समत र् र सहकार्यको 

अलभ ृलि गररन ेछ । 
 पर्य0न शलु्क िथा प्राकृलिक स्रोिमा आधाररि करका सम्बतधमा लछमेकी 

पालिकाहरुसँग समेि समत र् िथा सहकार्य गररन ेछ । 

 बालझएका नीलिगि व्य स्था संशोधनका िालग आ श्र्क समत र् गररन ेछ । 
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 राजस् सँग सम्बलतधि ल षर्सँग प्रदेश सरकार िथा लजल्िा सम्त र् सलमलिसँग 

लनर्लमि अतिर्क्ियर्ा गररने छ । र्सैगरी लजल्िाका अतर् लछमकेी स्थानीर् िहहरुसँग 

समत र् बैठक आर्ोजना गरर राजस्  सङ्किनका स ािहरुबारे छिफि गरी 

समाधान गररने छ । 

 राजस्  प्रशासनिाई प्रभा कारी बनाउन प्रदेश सरकार िथा लजल्िा समत र् 
सलमलिसँगको सहकार्य िथा समत र्मा जोड क्रदइन ेछ । 

 

५.१.२ राजस्  सधुार कार्यर्ोजना 
 

गाउँपालिकाको सूचना िथा िथ्र्ाङ्क अध्र्र्न र गाउँस्िरीर् अतिरक्रिर्ाका आधारमा िर्ार गररएको 

उमाकुण्ड गाउँपालिकाको राजस्  सुधार र्ोजना दहेार् बमोलजम रहकेो छ । 
 

िालिका १९ : राजस्  सुधार कार्यर्ोजना 

सधुारका क्षते्रहरु सधुार गनुयपन ेक्रिर्ाकिापहरु समर्ा धी लजम्म ेारी 

क. कर िथा गरै कर राजस्  

सम्पलि कर  सम्पलि कर कार्ायत र्न गनय कार्यल लध िर्ार गने । 

 मूल्र्ाङ्कन सलमलि गठन गरी घरजग्गा 

मूल्र्ाङ्कनको िौरिररका र दर लनधायरण गन े। 

 करदािाको सम्पलि मूल्र्ाङ्कनमा लचि नबुझ्न े
करदािाको उजुरी क्रदने र र्सको लछनोफानो  गनय 

गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षको संर्ोजकत् मा उजरुी 

सुनु ाई सलमलि गठन गने । 

२०७९ असार 

मसातिसम्म 
राजस्  परामशय 

सलमलि, प्रमुख 

प्रशासकीर् 

अलधकृि, राजस्  

शाखा 

 मूल्र्ाङ्कन अनुसारको करदािाको िगि िर्ार 
गरी कम्प्र्ू0र सफ्0 ेर्रमा सबै घरजग्गा 

धनीहरुको िगि िर्ार गने । 

२०७९ कार्ियक 

मसातिसम्म 
राजस्  शाखा 

 िगि अनुसार प्रत्र्ेक घरधनीहरुिाई सम्पलि 

करको ल ि छपाई गरी  डामाफय ि घर घरमा 

पठाउने । 

२०७९ फाल्गुण 

मसातिसम्म 
राजस्  शाखा 

पू ायधार 

उपर्ोग शुल्क 
 पू ायधार उपर्ोग (स ारी  ार्षयक⁄प0के) महशुि दर 
लनधायरण गने र उपर्ुि ि रिे शुल्क उठाउने । 

 साझा सडकमा शुल्क िगाउन लछमेकी स्थानीर् 
िहसँग समत र् गने । 

२०७... असार 

मसातिसम्म 
गाउँसभा 

 

गाउँपालिका 

 खानेपानी महशुि दर लनधायरण गने । 

 ंसंचाई महशुि दर लनधायरण गने । 

 महशुि सङ्किन गने । 

२०७... असार 

मसातिसम्म 

गाउँसभा 

घर जग्गा 

 हाि कर 

  डागि रुपमा घर बहािमा िगाउन े

घरधनीहरुको ल  रण सङ्किन गने । 

२०७८ चैत्र 

मसातिसम्म 

राजस्  परामशय 

सलमलि 
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 घरधनीहरुसँग अतिरक्रिर्ा गने । 

 घरजग्गा बहाि कर समकिन आरम्भ गने । 

राजस्  शाखा 

बहाि ल 0ौरी 

शुल्क 

 सा यजलनक जग्गाहरुमा उपर्ोग बारेको ल ल रण 
िर्ार गन े। 

 सा यजलनक जग्गाहरुको पलहचान गरी नापनकसा 
अध्र्ा लधक गने । 

 बहाि ल 0ौरी करको दर लनधायरण गने । 

२०७९ असार 

मसातिसम्म 

गाउँ 

कार्यपालिका 
राजस्  परामशय 

सलमलि 

 सा यजलनक जग्गाहरुमा बसपाकय , कृलष हा0बजार, 
शौचािर् लनमायण गरी बहािमा िगाउने । 

आ. . २०७९⁄ 

८० दलेख 

गाउँ 

कार्यपालिका 

घरजग्गा 

रलजष् िेशन 

दस्िुर 

 मलहिा पुरुष स् ालमत्  छुरट्टने गरी घरजग्गाको 
अलभिेख रा् ने । 

 प्रदशे सरकारबा0 महशुि दर लनधायरण भए 
बमोलजम घर जग्गा रलजष् िेशन दस्िुर उठाउने⁄ 

मािपोि कार्ायिर्बा0 प्राप् ि गने । 

२०७... श्रा ण 

दलेख 

गाउँ 

कार्यपालिका 

प्राकृलिक स्रोि 

ल िी 

 जलड ु0ीको पलहचान र उपदरे्िाबारे पदालधकारी 
िथा कमयचारीहरुिाई िालिम प्रदान गने । 

 प्राकृलिक स्रोिहरुको ल िी मूल्र् लनधायरण गने, 
सङ्किन गने । 

२०७८ गाउँपालिका र 

सम्बलतधि शाखा 

 ढुङ्गा, लगट्टी,  ािु ा उत्खनन्⁄सङ्किन गनय 
प्रारलम्भक  ािा रणीर् पररक्षण गने । 

२०७८ गाउँपालिका,  डा 

कार्ायिर्, 

प्राल लद्यक शाखा 

व्य सार् 

रलजष् िेशन 

दस्िुर 

  डागि रुपमा दिाय गनुयपने संघसंस्थाहरुको 

ल  रण सङ्किन गने । 

  र्गयकरण अनुसार व्य सार् दिाय िथा नल करण 

दस्िुर सङ्किन गने । 

ित्काि ै गाउपालिका, 

 डा कार्ायिर्, 

राजस्  शाखा 

अचि सम्पलि 

मूल्र्ाङ्कन शुल्क 

 घरजग्गा मूल्र्ाङ्कन र अचि सम्पलि मूल्र्ाङ्कन 
अलभिेखिाई एकरुपिा कार्म गने । 

ित्काि ै  डा कार्ायिर् 

पर्य0न से ा 

शुल्क 

 धार्मयक ए म् पर्य0कीर् स्थिहरुको प्र ेश शुल्क 
लनधायरण गने । 

 पर्य0कीर् से ाहरुको व्य स्थापन गरी शुल्क 

िगाउने । 

२०७९ पौष 

मसातिसम्म 

गाउँकार्यपालिका, 

र्ोजना शाखा 

नकसा पास 

दस्िुर 

 नकसापास सम्बतधमा जनचिेना जगाउने । 

 आ श्र्क दक्ष प्राल लधक जनशलिको व्य स्थापन 

गने । 

 नकसा पास कार्य अलन ार्य गने । 

२०७८ चैत्र 

मसातिसम्म 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि र 

प्राल लधक शाखा 

पानी मुहान  पानी मुहान दिाय गन े बारे सरोकार ािाहरुिाई २०७८ चैत्र  डा कार्ायिर् 
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दिाय शुल्क जानकारी गराउन े। मसातिसम्म 

सामुदालर्क 

 नबा0 भएको 

आम्दानीबा0 

िोक्रकएको 

प्रलिशि स्थानीर् 

ल कासका िालग 

समत र् गन े। 

 सामुदालर्क  नबा0  ार्षयक रुपमा ल िीर्ोग्र् हुन े
काठजतर् िथा गैर काठ, जलड ु0ीको आँकडा 

सलहिको कार्यर्ोजना माग गने । 

 सामुदालर्क  नबा0 स्थानीर् ल कासमा गन े
िगानी बारेमा समत र् गने । 

२०७८ चैत्र 

मसातिसम्म 

गाउँपालिका िथा 

राजस्  शाखा 

ख. आर्आजयन हुन ेपूजँीगि िगानीका क्षते्र 

पू ायधार 

लनमायण गने 

 सडकहरुिाई कािोपत्रे गने । 

 होमस्0ेहरुको ल कास गने । 

लनरतिर गाउँपालिका र 

प्राल लधक शाखा 

महत् पूणय 

धार्मयक िथा 

पर्य0कीर् 

स्थिहरुको 

ल कास, संरक्षण 

िथा प्र ियन 

 िमश गाउँपालिकामा रहकेा धार्मयक िथा 

परर्0कीर् स्थिहरुको प्र ियनका िालग पर्य0कीर् 

प्र्ाकेजको रुपमा ल कास गने । 

लनरतिर गाउँ कार्यपालिका 

र लनजी क्षेत्र 

ग. मान ीर् क्षमिा ल कास िथा राजस्  प्रशासन 

मान ीर् क्षमिा 

ल कास 

 प्रस्िाल ि संगठनात्मक ढाँचा अनुरुप राजस्  

शाखाको दरबतदी पररपूर्िय गने र सोही बमोलजम 

राजस्  सङ्किनको लजम्मे ारी उि शाखािाई 

क्रदने । 
 गाउँपालिकाका राजस्  अलधकारका क्षेत्रमा गाउँ 

कार्यपालिकाका पदालधकारीहरुिाई अलभमुखीकरण 

गने । 

 राजस्  परामशय सलमलिका पदालधकारीहरुिाई असि 

अभ्र्ासबारे जानकारी क्रदने कार्यिम आर्ोजना गन े। 

 गाउँपालिका िथा  डा कार्ायिर्का 

कमायचारीहरुिाई कर िथा राजस्  प्रशासन र 

अलभिेख र सफ्0 ेर्र बारे िालिम प्रदान गने । 

 व्य सार्ीहरुिाई कर सम्बतधी अलभमुखीकरण गने 

 लनधायररि समर् भतदा क्रढिो कर लिनेिाई जरर ाना 
िथा समर्मा लिनेिाई प्रोत्साहनको व्य स्था गने 

लनर्लमि गाउँपालिका 

िथ्र्ाङ्क िथा 

सूचना 

व्य स्थापन 

 सबै क्रकलसमका (घरजग्गा कर, व्य सार् कर, बहाि 

ल 0ौरी कर, घर बहाि कर) करदािाहरुको 

िथ्र्ाङ्क सचूना सङ्किन गने । 
 करदािाको व्यलिगि फाईि (ल  रण) िर्ार गने । 

 महशुिर्ोग्र् पू ायधारहरु (सडक, ंसंचाई, ल द्यिु, 

२०७८ चैत्र 

मसातिसम्म 

 डा कार्ायिर्, 

राजस्  शाखा, 

प्राल लधक शाखा 
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खानेपानी, बसपाकय , आक्रद) को अलभिेख िर्ार गन े

राजस्  

सङ्किन िथा 

अलभिेक 

 राजस्  अलभिेख सम्बलतध एकीकृि (अनिाईन) 
सफ्0 ेर्र िर्ार पाने । 

 करदािाको ल  रण सबै  डा िथा गाउँपालिका 
कार्ायिर्को सोही सफ्ष ेर्रमा ईतिी गने । 

 राजस्  प्रशासनमा सफ्0 रे्र िथा कम्प्र्ु0रकृि 
प्रणािीमाफय ि से ा क्रदन े

२०७८ चैत्र 

मसातिसम्म 

गाउँ कार्यपालिका 

र  डा कार्ायिर् 

सूचना िथा 

पारदर्शयिा 

 स्थानीर् सञ चार माध्र्मबा0 करदािाहरुिाई कर 
लिनय प्रोत्सालहि गने सम्बतधी सूचना सम्पे्रषण गने । 

 गाउँपालिका र  डामा करको दररे0 सलहि 

नागररक  डापत्र रा् ने । 

 कर िथा राजस्  असुिीका िालग घरदिैो कार्यिम 
सञ चािन गने । 

 राजस्  सङ्किनको ल ल रण त्रैमालसक ए म् अधय 
 ार्षयक रुपमा प्रकाशन गने । 

लनर्लमि प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि,  डा 

सलच हरु 

अनुगमन  अनुगमन गरी छु0ेका करदािािाई करको दार्रामा 
ल्र्ाउने । 

 कर चहुा ि लनर्तत्रण गने । 

प्रत्र्ेक िीन 

मलहनामा 

कार्यपालिका िथा 

 डा कार्ायिर्हरु 

करदािा िथा 

कमयचारी 

प्रोत्साहन 

कार्यिम 

 कमयचारीिाई राजस्  असुिीको आधारमा 

कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कन गरी प्रोत्साहन गने । 

 करदािािाई सम्मान (बढी कर लिनेिाई) 

 ार्षयक रुपमा 

(गाउँ सभा गने 

क्रदनमा) 

गाउँकार्यपालिका, 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि  

राजस्  

प्रशासनको 

प्रभा काररिाका 

िालग 

बतदोबस्िी 

 गाउँपालिकामा राजस्  शाखाको िालग कार्यकक्ष, 
कम्प्र्ु0र, लप्रत0र, ल द्युि व्याकअप सलहिको 

सुल धा उपिब्ध गराउने । 

ित्काि ै गाउँकार्यपालिका, 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि 
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पररच्छेद ६. आगामी िीन  षयको आर् प्रक्षपेण 

 

र्स पररच्छेदमा आगमी िीन आर्थयक  षयहरुका िालग गाउँपालिकाको राजस्  प्रक्षेपण गररएको छ । 

महािेखा परीक्षकि े स् ीकृि गरेको एकीकृि आर्थयक सङ्केि िथा  गीकरण र व्या्र्ा, २०७४ को 
आधारमा आर् प्रक्षेपण गररएको छ । गाउँपालिकाको राजस्  अलधकार, हािको आर् सङ्किन अ स्था 

िथा राजस्  सुधार कार्यर्ोजना कार्ायत र्न पिाि् आर् सङ्किनमा पाने प्रभा  समेििाई मध्र्नजर गद ै

आगामी िीन  षयको आर् प्रक्षेपण गररएको छ । र्स प्रक्षेपणिे गाउँपालिकाको आर् बजे0 िजुयमा गनय 

सहर्ोग पुग् नेछ । 
 

६.१ राजस्  सधुार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजस्  प्रक्षपेण 
 

राजस्  सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायत र्न पश् चाि आगामी ३  षय (आ. . २०७८⁄७९-२०८०⁄८१) को 

िालग आर् प्रक्षेपण गररएको छ । राजस्  सुधार र्ोजनामा प्रस्िा  गररएका क्रिर्ाकिापहरूको आधारमा 

आर् अनुमान गररएको छ । धेरैजसो शीषयकहरूको आर् प्रक्षेपण प्राप् ि िथ्र्ाङ्कमा आधाररि छ भने र्स 

प्रलि ेदनमा भल ष्र्मा आर्का आधारको दार्रा बढ्न गई सो बा0 हुने र्ोगदानिाई समेि मध्र्नजर 

गररएको छ । त्र्सैगरी केही शीषयकहरूको आर् प्रक्षेपण गदाय ल गिको आर् सङ्किनको  ृलिदरिाई आधार 

मालनएको छ ।   
 

िालिका 6 : आगामी ३  षयका िालग राजस्  प्रक्षेपण आधार (रु हजारमा) 

ि.

स.ं 

राजस्  लशषयक कुि सम्भाव्य 

आर् 

आगामी आ. .को िालग प्रक्षपेण 

प्रक्षपेणको आधार प्रक्षलेपि रकम 

क. आतिरीक आर् 

१ सम्पलि कर ८८९३ कुि सम्भा नाको ८०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १५% ि ेबढ्दै जान े

७११४ 

२ भूलम कर (मािपोि) ५०० कुि सम्भा नाको ६०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

३०० 

३ घर बहाि कर ३०० कुि सम्भा नाको ५५% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

१६५ 

४ बहाि ल 0ौरी कर १०० कुि सम्भा नाको ७०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

७० 

५ व्य सार् रलजष् िेशन 

दस्िुर 

२२५ कुि सम्भा नाको ८०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १५% ि ेबढ्दै जान े

१८० 

६ ल ज्ञापन कर १०० कुि सम्भा नाको ६०% र त्र्सपछीका आ  

बषयहरुमा १५% ि ेबढ्दै जान े

६० 

७ व्य सार् कर ५४० कुि सम्भा नाको ८०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १५% ि ेबढ्दै जान े

४३२ 

८ जलड ु0ी, क ाडी कर १०० कुि सम्भा नाको ७०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १५% ि ेबढ्दै जान े

७० 

९ सरकारी सम्पलिको 

बहािबा0 प्राप् ि आर् 

१२५ कुि सम्भा नाको ९०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

११२.५ 

१० अतर् ल िीबा0 प्राप् ि 

रकम 

१०० फाराम, पुस्िक, नकसा जस्िा सामग्रीहरुको 

लबिीबा0 आ.ब. २०७८⁄७९ मा रु १ िाख 

सङ्किन हुन ेर त्र्सपलछ बार्षयक १५% बृलि 

१०० 
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हुदँै जाने अनुमान 

११ अतर् से ा शुल्क िथा 

ल िी (ढुङ्गा, लगट्टी, 

 ािु ा, मा0ोजतर्  स्ि)ु 

१००० कुि सम्भा नाको ९०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

९०० 

१२ नकसापास दस्िुर १२० कुि सम्भा नाको ८०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

९६ 

१३ लशफाररस दस्िुर १०५० कुि सम्भा नाको ९०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

९४५ 

१४ व्यलिगि घ0ना दिाय 

दस्िुर 

५० कुि सम्भा नाको ९०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

४० 

१५ नािा प्रमालणि दस्िरु २५० कुि सम्भा नाको १००% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

२५० 

१६ अतर् दस्िरु (दिाय, 

ईजाजि) 

२५० कुि सम्भा नाको १००% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

२५० 

१७ दण्ड, जरर ाना र जफि ४० कुि सम्भा नाको १००% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १५% ि ेबढ्दै जान े

४० 

१८ अतर् प्रशासलनक से ा 

शुल्क (मूल्र्ाङ्कन समेि) 

१५५ कुि सम्भा नाको १००% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

१५५ 

१९ पर्य0न शलु्क ७५ कुि सम्भा नाको ६०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

४५ 

२० अतर् राजस्  १०० कुि सम्भा नाको ८०% र त्र्सपलछका 

आ. .मा १०% ि ेबढ्दै जान े

८० 

ख. राजस्  िथा रोर्ल्0ी बाडँपा0ँ 

सघंीर् सरकार 

१ मु.अ.कर िथा अति: 

शुल्क 

४७२८६ आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् ि लसलिङ्ग र 

त्र्सपलछ िमश ५% का दरि ेबृलि हुदँै जान े

४७२८६ 

२ जिल दु्यि सम्बतधी 

रोर्ल्0ी 

११००० आर्थयक बषय २०७७/७८ मा सङ्किन  भएको 

आधारमा आ. . २०७९/८० का िालग रालष् िर् 

प्राकृलिक स्रोि िथा ल ि आर्ोगिे गरेको 

लसफाररशको आधारमा र त्र्सपछी बार्षयक ५% 

को दरिे बृलि हुदँ ैजाने अनमुान 

११००० 

प्रदेश सरकार 

१ स ारी कर २४८९६ आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् ि लसलिङ्ग र 

त्र्सपलछ िमश १०% का दरिे बृलि हुदँ ैजान े

२४८९६ 

२ घरजग्गा रलजष् िेशन 

दस्िुर 

- चािू आ. .को प्रालप् िमा १०% ि ेबढ्द ैजान े

अनुमान 

- 

३ बाँडफाँ0बा0 प्राप् ि हुने 

मनोरञ जन कर 

१०० एकमुष् ठ  ार्षयक १ िाख प्राप् ि हुने अनुमान १०० 

४ राजस्  बाँडफाँ0  २२०० आ. . २०७७⁄७८ मा गाउँपालिकाको लहस्सा 

६०% र त्र्सपलछ  ार्षयक १०%  ृलि हुद ैजान े

२२०० 

ग. अनदुान िफय  

सघंीर् सरकार 

१ समानीकरण अनुदान ११७७०० आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् ि लसलिङ्ग र 

त्र्सपलछ िमश ५% प्रलिशिका दरि े बृलि 

हुदँै जान े

११७७०० 

२ सशिय अनुदान १६७३०० १६७३०० 

३ ल शेष अनुदान ९२०० ९२०० 

४ समपुरक अनुदान - - 

५ जेष्ठ नागररक दीघयसे ा १३२००० १३२००० 
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सम्मान िथा सामालजक 

सुरक्षा कार्यिम 

६ अतर् अनुदान (स्थानीर् 

पू ायधार साझेदारी) 

- चािु आ. .को ल लनर्ोजन र्था ि रही 

 ार्षयक ५% का दरिे थपपँदै जाने 

- 

प्रदेश सरकार 

१ समानीकरण अनुदान १०००८ आ.ब. २०७८⁄७९ का िालग प्राप् ि लसलिङ्ग र 

त्र्सपलछ िमश ५% का दरि ेबृलि हुदँै जान े

१०००८ 

२ सशिय अनुदान १४४५९ १४४५९ 

 समपुरक अनुदान ३४५० ३४५० 

३ ल शेष अनुदान १९९६९ १९९६९ 

४ अतर् अनुदान (स्थानीर् 

पू ायधार साझेदारी) 

- - 

अतर् आतिरीक अनदुान 

१ अतर् संस्थागि 

आतिरीक अनुदान 

१०००० सडक बोडय जस्िा संस्था ा0 आ.ब. 

२०७८⁄७९ मा रु १ करोड प्राप् ि हुने र 

त्र्सपलछ १०% ि ेबृलि 

१०००० 

२ अतर् व्यलिगि 

आतिरीक अनुदान 

१००० जनिाको िागि सहभालगिा ा0 आ.ब. २०७८⁄ 

७९ मा रु १० िाख प्राप् ि हुने र त्र्सपलछ 

बार्षयक १०% िे बृलि हुदँ ैजाने अनमुान 

१००० 

 

६.२ आगामी िीन आर्थयक  षयको राजस्  प्रक्षपेण 
 

आर् शीषयकको सम्भाव्य आधार िथा राजस्  सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायत र्निाई आधार मानी 

गाउँपालिकाको आगामी िीन  षयको प्रक्षेलपि आर्को ल  रण ििको िालिकामा प्रस्िुि गररएको छ । 

प्रक्षेपणको िालग राजस्  सङ्केि  ियमानमा लसफाररश गररएको िेखा कोडको आधारमा गररएको छ । 

मालथका अध्र्ार्हरूमा प्रस्िा  गररए अनुसार ऐनिे दरे् बमोलजम करका दार्रा ल स्िार गनय सकेको 

खण्डमा लनम् न िालिकामा क्रदए अनुसार गाउँपालिकाको आर्  ृलि हुने दलेखतछ । 
 

िालिका २१ : आगामी ३ आर्थयक  षयको राजस्  प्रक्षेपण (हजारमा) 

राजस्  

सङ्केि 
राजस्  लशषयक र्थाथय अनमुान प्रक्षेपण 

२०७६⁄७७ २०७७⁄७८ २०७८⁄७९ २०७९⁄८० २०८०⁄८१ 
१०००० राजस्  िथा अनदुान      
क. आतिरीक आर् १०७७ १५०० १७४२९ १९५७६ २१९९९ 

११३१३ एकीकृि सम्पलि कर 

(सम्पलि कर) 
- - ८१८२ ९४०९ १०८२० 

११३१४ भूलम कर (मािपोि) - ४९५ ३३० ३६३ ३९९ 

११३२१ बहाि कर (घर, जग्गा)  - - १८२ २०० २२० 

११३२२ बहाि ल रौ0ी कर - - ७७ ८५ ९३ 

११३६२ जलड ु0ी, क ाडी कर - - ८१ ९३ १०६ 

१४१५१ सरकारी सम्पलिको 

बहािबा0 प्राप् ि कर 
- ५५ १२४ १३६ १५० 

१४२१३ अतर् ल िीबा0 प्राप् ि 

रकम 
- - १०० ११५ १३२ 

१४२१९ अतर् से ा शुल्क िथा ल िी - - ७२०० ७९२० ८७१२ 
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(ढुङ्गा, लगट्टी,  ािु ा) 

१४२२९ अतर् प्रशासलनक से ा शुल्क 

(मूल्र्ाङ्कन से ा समेि) 
- - १५५ १७१ १८८ 

१४२४२ नकसापास दस्िुर - ५० ९६ १०६ ११६ 

१४२४३ लसफाररस दस्िुर - ३५० १०४० ११४३ १२५८ 

१४२४४ व्यलिगि घ0ना दिाय दस्िरु - ३५ ४० ४४ ४८ 

१४२४५ नािा प्रमालणि दस्िरु - १०० २५० २७५ ३०३ 

१४२४९ अतर् दस्िरु  - ५० २५० २७५ ३०३ 

१४२५३ व्य सार् रलजष् िेशन दस्िरु 

(दिाय, अनमुलि, ईजाजि, 

नल करण, आक्रद) 

- १५० १८० २०७ २३८ 

१४३११ तर्ालर्क दण्ड, जरर ाना 

र जफि 
- - ५० ५८ ६६ 

१४३१२ प्रशासलनक दण्ड, 

जरर ाना र जफि 
- - ४० ४६ ५३ 

१४५२९ अतर् राजस्  १०७७ २१५ ८० ८८ ९७ 

१४६११ व्य सार् कर - - ४९७ ५७१ ६५७ 

 लबज्ञापन कर - - ७० ८१ ९३ 

 पर्य0न से ा शुल्क - - ४५ ५० ५४ 

ख. राजस्  बाडँफा0ँ ९४१२५ १११००४ १६९५०१ १८३५३७ २००२०० 

 सघंीर् सरकार ९४१२५ ८८३७१ ५८२८६ ६१२०० ६४२६० 

१४४११ बाँडफाँ0 भई प्राप् ि हुन े

मु.अ.कर 

५२८७७ ७८३७१ ४७२८६ ४९६५० ५२१३३ 

१४४२१ बाँडफाँ0 भई प्राप् ि हुन े

अति शलु्क 

१७०१९ -       

१४१५३ बाँडफाँ0 भई प्राप् ि हुन े

 न⁄ल दु्यि रोर्ल्0ी 

१८७५६ १०००० ११००० ११५५० १२१२८ 

१४१५४ बाँडफाँ0 भई प्राप् ि हुन े

प यिारोहन रोर्ल्0ी 

५४७३ -       

 प्रदेश सरकार   २२६३३ १११२१५ १२२३३७ १३५९३९ 

११३१५ घरजग्गा रलजष् िेशन शलु्क - -       

११४५६ बाँडफाँ0बा0 प्राप् ि हुन े

स ारी साधन कर 
- २२६३३ २४८९६ २७३८६ ३१४९३ 

११४७१ बाँडफाँ0बा0 प्राप् ि हुन े

मनोरञ जन कर 
- - ११० १२१ १३३ 

११४७२ बाँडफाँ0बा0 प्राप् ि हुन े

ल ज्ञापन कर 
- -       

 राजस्  बाँडफाँ0 - - ८६२०९ ९४८३० १०४३१३ 

ग. अनदुान िथा ल िीर् 

हस्िातिरण 

२९४४६९ ३७६१०३ ४७४०८६ ४९७७९० ५२२६८० 

 सघंीर् सरकार २५२३८५ ३१६८०० ४२६२०० ४४७५१० ४६९८८६ 

१३३११ समानीकरण अनुदान ११०९०० ११३३०० ११७७०० १२३५८५ १२९७६४ 
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१३३१२ शसिय अनुदान चाि ु १३६४८५ १५३५०० १६३००० १७११५० १७९७०८ 

१३३१३ शसिय अनुदान पूँजीगि - - ४३०० ४५१५ ४७४१ 

१३३१४ ल शेष अनुदान चाि ु ५००० १०००० - - - 

१३३१५ ल शेष अनुदान पूँजीगि - - ९२०० ९६६० १०१४३ 

१३३१६ समपुरक अनुदान चाि ु - ४०००० - - - 

१३३१७ समपुरक अनुदान पूँजीगि - - - - - 

१३३१८ अतर् अनुदान चाि ु

(सामालजक सुरक्षा समेि) 
- - १३२००० १३८६०० १४५५३० 

 प्रदेश सरकार ४२०८४ १४८८०३ ४७८८६ ५०२८० ५२७९४ 

१३३११ समानीकरण अनुदान ९८२३ ९९४९१ १०००८ १०५०८ ११०३४ 

१३३१२ शसिय अनुदान चाि ु १२०९९ १५३१२ १४४५९ १५१८२ १५९४१ 

१३३१३ शसिय अनुदान पूँजीगि - - - - - 

१३३१४ ल शेष अनुदान चाि ु ५०३७ १४००० १९९६९ २०९६७ २२०१६ 

१३३१५ ल शेष अनुदान पूँजीगि - - - - - 

१३३१६ समपुरक अनुदान चाि ु १५१२५ २०००० ३४५० ३६२३ ३८०४ 

१३३१७ समपुरक अनुदान पूँजीगि - - - - - 

१३३१८ अतर् अनुदान चाि ु - - - - - 

१३३१९ अतर् अनुदान पूजँीगि 

(स्थानीर् पू ायधार 

साझदेारी) 

- - - - - 

 अतर् आतिररक अनदुान     ११००० १२१०० १३३१० 

१३४११ अतर् संस्थागि आतिररक 

अनुदान 
- - १०००० ११००० १२१०० 

१३४१२ अतर् व्यलिगि आतिररक 

अनुदान 
- - १००० ११०० १२१० 

३०००० ल िीर् सम्पलि िथा 

दालर्त्  

३२२३८ १५००० १५७५० १६५३८ १७३६४ 

३२१२१ नगद ३२२३८ - - - - 

३२१२२ बैंक मौज्दाि - १५००० १५७५० १६५३८ १७३६४ 

३३१४३ अतर् संस्थाहरुबा0 ऋण 

प्रालप् ि 
- - - - - 

३३१८२ लिनुयपन े ल लभत न अतर् 

खािाहरु 
- - - - - 

 जम्मा राजस् , अनदुान, 

सम्पलि िथा दालर्त्  

४,२१,९०९ ५,०३,६०७ ६,८९,४०४ ७,३१,३९८ ७,७७,६५९ 
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पररच्छेद ७. अपलेक्षि नलिजा 

 

७.१ अपलेक्षि नलिजा 
 

प्रस्िुि राजस्  सुधार कार्यर्ोजनाको उलचि कार्ायत र्नबा0 गाउँपालिकाको आतिररक राजस् मा गि 

आ. .को र्थाथय रकम रु ४,३२,२६८ को िुिनामा प्रस्िुि कार्यर्ोजनाको अतत्र्मा रु ७,७७,६२६ हुन े

अपेक्षा गररएको छ । र्स गाउँपालिकामा आतिररक राजस् का स्रोिहरुमा सम्पलि कर, भूलमकर, नकसापास 

दस्िुर, व्य सार् कर, घर जग्गा बहाि कर, प्राकृलिक स्रोिबा0 हुने आम्दानी, आक्रद प्रमुख रुपमा दलेखतछ । 

र्स गाउँपालिकाको अलघल्िो पररच्छेदमा प्रक्षेलपि आतिररक आर् र संघीर् सरकारबा0 हुने ल िीर् 

हस्िातिरणबा0 प्राप् ि हुन सक ने आर् समेि गरी कूि आर् संक्षेपमा दहेार्को िालिका बमोलजम हुने अपेक्षा 

गनय सक्रकतछ ।  
 

िालिका २२: गाउँपालिकाको अपेलक्षि आर् संक्षेपमा 

राजस्  लशषयक र्थाथय र्थाथय अनमुान प्रक्षलेपि आर् 

२०७५⁄७६ २०७६⁄७७ २०७७⁄७८ २०७८⁄७९ २०७९⁄८० २०८०⁄८१ 

आतिररक आर् १८३२ १०७७ १५०० १९०६७ २१४३३ २४१०५ 

संघीर् राजस्  

बाँडफाँ0बा0 प्राप् ि आर् 

६८८६५ ९४१२५ १११००४ ५८२८६ ६१२०० ६४२६० 

प्रदेशसँग राजस्  
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र्सरी गाउँपालिकािे र्स कार्यर्ोजनाको अलतिम आ. .मा आफ्नो कुि आर्मध्र्े आतिररक राजस् को 

लहस्सा ०.४२ प्रलिशिबा0  ृलि भएर ३.१ प्रलिशि पुग् ने अपेक्षा गररएको छ । २०७५/७६ दलेख 

२०७७/७८ सम्म कोरोनाको कारण आतिररक राजस्  खासै नबढे पलन त्र्सपलछका आर्थयक  षयहरुमा 

आर्थयक ऐन िागु गदाय आतिररक आर् बढ्ने हुनािे आतिररक राजस्   ृलि हुने दलेखतछ । गाउँपालिकासँग 

भएका स्रोि साधन पररचािनमा जोड क्रदएर स्थानीर् ल कासका िालग उल्िे्र् स्रोि स्थानीर्स्िरबा0ै 

जु0ाउँद ैअगाडी बढ्ने क्रदशामा प्रस्िुि कार्यर्ोजना महत् पूणय माध्र्म हुन सकदछ । गाउँपालिकाको  ार्षयक 

र्ोजना िजुयमाका िालग आतिररक स्रोि अनुमान गने मागयदशयनका रुपमा र्सिे सहर्ोग पुग् ने अपेक्षा गनय 

सक्रकतछ । 
  

उल्िेख गररएअनुसार प्रक्षेलपि आर् हालसि गनयका िालग गाउँपालिकािे  ियमान संरचना िथा व्य स्थापन 

प्रणािीमा परर ियन गनय आ श्र्क दलेखतछ । र्स सतदभयमा सुधारका िालग सुझाइएका कदमहरु 

लनम् नानुसार छनः 

 

 राजस्  असुिीको अनुगमन कार्यमा राजस्  परामशय सलमलििाई थप क्रिर्ाशीि बनाउने । 

 आर्थयक ऐन संसोधन गरी सघंीर् काननु अनुकुिन र थप  स्िुपरक बनाउने । 

 आर् अनुमान र आर् प्रलि ेदनका िालग िोक्रकएको ढाँचा व्य हारमा ल्र्ाउन े। 

 सम्पलि कर र मािपोि  ा भूलमकर असुिी व्य स्था ब्र् लस्थि गरी कम्प्र्ू0ररकृि अलभिेख िर्ार 

गने । 
 कर िथा गैर कर सङ्किन सम्बलतध जनचेिनामूिक कार्यिमहरुको आर्ोजना गने । 

 राजस्  सुधारको िालग स्थानीर् िहमा २ क्रदने िालिम सञ चािनका अिा ा करदािािाई लशक्षा 

प्रदान गनय आ श्र्क छ । 

 स्थानीर् िहको राजस्  पररचािनमा अतिरपालिका स्िरीर् समत र् भएमा राजस्  सुधार 

कार्यिम प्रभा कारी हुने दलेखतछ । 
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राजस्  परामशय सलमलि 

- दर लनधायरण 

गाउँ सभा दर 

स् ीकृि 

गाउँपालिका िथा  डा 

कार्ायिर् - प्रशासन 

गाउँ कार्यपालिका - 

अनुगमन, सुपरर ेक्षण 

गाउँ सभा - 

प्रलि ेदनमा सलमक्षा 

पररच्छेद ८. अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन 

 

८.१ अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन 
 

कुनै पलन र्ोजनाको प्रभा कारी कार्ायत र्न पश् चाि मात्रै र्ोजनािे साथयकिा पाउने गदयछ । कार्ायत र्नमा 

प्रभा काररिाका िालग अतर् कुराको अलिररि र्सको अनुगमनको िालग भरपदो ल लध र संर्तत्र लनमायण 

हुन आ श्र्क भए जस्ि ै राजस्  

सुधार कार्यर्ोजनामा समा ेश 

भएका कृर्ाकिापहरुको 

कार्ायत र्न सुलनलश् चििाका 

िालग पलन र्सको लनर्लमि र 

भरपदो अनुगमनको व्य स्था 

गररनु जरुरी हुतछ । राजस्  

सुधार कार्यर्ोजनाको 

अनुगमनमा मु्र् रुपमा राजस्  

शाखा⁄महाशाखा, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृि, राजस्  

परामशय सलमलि िथा 

कार्यपालिकाको भूलमका 

महत् पूणय हुतछ । 
लचत्र ७ : राजस्  सुधार अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन 

अनुगमनबा0 गाउँपलिकाको राजस्  सम्बतधी नीलि र र्ोजनाको उलचि रुपमा कार्ायत र् भए नभएको, 

राजस्  असुिीको प्र ृलि िक्ष्र् अनुरुप भए नभएको, राजस्  प्रशासनमा कुनै समस्र्ा भए नभएको, 

सुधारका िालग गररएका लनणयर् कार्ायत र्न भए नभएको, अलभिेख दरुुस्ि राख े नराखेको, लनधायररि 

अ लधमा राजस्  कोषमा दालखिा गरे नगरेको आक्रद कुराहरु लनर्लमि रुपमा अनुगमन गरी अद्या लधक 

सूचना प्राप् ि गने र आ श्र्किा अनसुार लनणयर्, लनदशेन िथा गाउँपालिकामा लसफाररस िगार्िको 

कार्यबा0 मात्र स् ीकृि आर्थयक ऐनको प्रभा कारी कार्ायत र्न गनय सहर्ोग पुग्दछ । प्रस्िुि राजस्  सुधार 

कार्यर्ोजना र सो बमोलजम सङ्कलिि राजस् को अनगुमन िथा मूल्र्ाङ्कनका िालग लनम् न बमोलजम 

अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन गनय उपर्ुि हुने दलेखतछ । 
 

िालिका २३: अनगुमन र्ोजना 

अनगुमन गन ेक्षते्र अनगुमन गन ेलनकार् अनगुमन गन े

समर् 

अनगुमन गन ेिररका 

राजस्  असुिी राजस्  शाखा प्रमुख दलैनक, मालसक, 

चौमालसक र 

 ार्षयक 

 स्थिगि अनुगमन गने । 

 नलिजामूिक अनुगमन खाका अनुसार 

िक्ष्र् िथा प्रगलि अनुगमन गने । 

राजस्  प्रशासन प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि मालसक, 

चौमालसक र 

 ार्षयक 

 स्थिगि अनुगमन गने । 

 नलिजामूिक अनुगमन खाका अनुसार 

िक्ष्र् िथा प्रगलिको िुिना गने । 
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राजस्  सुधार 

र्ोजना 

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि, 

राजस्  परामशय सलमलि, 

कार्यपालिका 

मालसक, 

चौमालसक र 

 ार्षयक 

 स्थिगि अनुगमन गने । 

 नलिजामूिक अनुगमन खाका अनुसार 

िक्ष्र् र प्रगलिको िुिना गने । 

समत र् िथा 

सहकार्य 

राजस्  शाखा, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृि, राजस्  

परामशय सलमलि, कार्यपालिका 

मालसक, 

चौमालसक र 

 ार्षयक 

 स्थिगि अनुगमन गने । 

 समत र् र सहलजकरण गने । 

 मागयदशयन िथा लनदशेन क्रदने । 

राजस्  नीलि राजस्  शाखा, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृि, राजस्  

परामशय सलमलि, 

कार्यपालिका, गाउँ सभा 

चौमालसक र 

 ार्षयक 

 चौमालसक िथा  ार्षयक 

कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् र प्रगलि सम्बतधी 

िुिनात्मक ल श् िेषण गरी आ श्र्क 

रणनीलि लसफाररस, सुझा  िथा 

लनदशेन र पृष्ठपोषण प्रदान गने । 

राजस्  प्रलि ेदन राजस्  शाखा, प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृि, राजस्  

परामशय सलमलि, 

कार्यपालिका, गाउँ सभा, 

िेखापरीक्षक 

मालसक, 

चौमालसक र 

 ार्षयक 

 मालसक, चौमालसक िथा  ार्षयक 

कार्यर्ोजनाको िक्ष्र् र प्रगलि सम्बतधी 

िुिनात्मक ल ्ेण गरी आ श्र्क 

रणनीलि लसफाररस, सुझा  िथा 

लनदशेन र पृष्ठपोषण प्रदान गने । 

समीक्षा उपाध्र्क्ष चौमालसक र 

 ार्षयक 

 िक्ष्र् र उपिब्धी सलहि लसकाइको 

प्रस्िुलि र सुधारको पृष्ठपोषण प्राप् ि 

गरी आगामी मागयलचत्र िर्ार गने । 

 

राजस् का स्रोि अनसुार अनगुमन गदाय हनेुयपने कराहरुको सूची िर्ार गरी अनुगमन गदाय प्रभा कारी हुतछ । 

साथै अनुगमनको प्रलि ेदन िर्ार गन े कार्यिाई अलन ार्य गररनु पदयछ । गाउँपालिकािे संस्थागि 

स् मूल्र्ाङ्कन गदाय र्स कार्यर्ोजनाका सम्बलतधि ल षर्मा आधार लिन सक्रकतछ । 
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अनसुचूी १: िथ्र्ाङ्क सङ्किनको चकेलिष्ट  

 

गाउँपालिकाको सलंक्षप् ि पररचर् िथा हािको अ स्था 

 

1) संलक्षप् ि पररचर् 

2) मु्र् पू ायधारको अ स्था 

3) आर्थयक अ स्था 

4) सामालजक, सांस्कृलिक िथा पर्य0क्रकर् अ स्था 
 

गाउँपालिकाको सगंठन िथा राजस्  प्रशासन 

 

1) संगठन संरचना िथा कमयचारीको ल  रण 

2) भौलिक सुल धाहरु 

3) राजस्  शाखा िथा राजस्  प्रशासन 

4) राजस्  शाखामा कार्यरि कमयचारीहरुको ल  रण 

5) कार्यकक्ष िथा कार्य स्थिको पर्ायप् ििा 

6) फर्नयचर, कम्प्र्ू0र, लप्रत0र िथा अतर् भौलिक सलु धाहरु 

7) राजस्  सम्बतधी डा0ा  ेस, राजस्  प्रशासनमा सप्फट् ेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

8) कप्र्ू0र ल लिङ्ग प्रणालिको प्रर्ोग 

9)  डा कार्यिर्मा राजस्  प्रशासनको अ स्था 
 

गाउँपालिकाको आर् (आतिररक िथा  ाह् र्) सम्बतधी ल  रण 

 

1) ल गि िीन आर्थयक  षयहरु (२०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७) को र्थाथय आर् ल  रण 

2) चािु आर्थयक  षयको (२०७८/७९) को अनुमानीि बजे0 ल  रण  

3) चािु आर्थयक  षयका िालग गाँउ सभािे पाररि गरेको कर, शुल्क िथा दस्िरुका दरहरु 

 

अतर् दस्िा जे िथा सचूनाहरु 

 

1) लन ायलचि पदालधकारीहरुको ल  रण 

2) गाँउ सभािे पाररि गरेको आर्थयक ऐन 

3) राजस् सँग सम्बलतधि अतर् नीलि िथा कार्यिमहरु 

4) गाँउपालिकाको बस्िुलस्थलि ल  रण (पाश्  यलचत्र) 

5) राजस्  पररचािनका िालग भएका प्रभा कारी प्रर्ासहरु 

6) राजश्   परामशय सलमलिको ल  रण  
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अनसुचूी २: िथ्र्ाङ्क सङ्किन फाराम 

 

क) राजश्   िफय  

१) सम्पलि कर 

 सम्पलि कर कार्ायत र्न प्रारम्भ भएको आर्थयक बषयः  

 जम्मा करदािा सङ््र्ा  

 गि आर्थयक बषयमा उठेको जम्मा रकम रुः  

 चािु आर्थयक बषयको  ार्षयक िक्ष्र् रुः  

 चािु आर्थयक बषयको फाल्गुण मलहनासम्म उठेको रकम रुः  

 अलधकिम र तर्ूनिम कर लिने व्यलििे कलि लिरेका छन?् अलधकिम रुः            तर्नूिम रुः  

 गि आर्थयक बषयसम्मको बकर्ौिा रकम रुः  

 

२) भलूमकर (मािपोि) 
 

 गाँउपालिका लभत्रको जम्मा खेिीर्ोग्र् जग्गाको कूि क्षेत्रफिः   (पालिकामा िथ्र्ांक 

उपिब्ध नभए मािपोि  ा नापी कार्ायिर्बा0 प्राप् ि गनय सक्रकने) 

 गि आ. . मा उठेको रकम रुः 

 गि आ. .सम्मको जम्मा बकर्ौिा रकम रुः  

 

३) व्य सार् कर 
 

 दिाय भएका व्यबसालर्क फमयको सङ््र्ा 

 गि आ. . मा उठेको जम्मा रकम रुः 

 चािु आ. .को  ार्षयक िक्ष्र् रुः 

 चािु आ. . को फाल्गुण मलहनासम्म उठेको रकम रुः 

 अलधकिम र तर्ूनिम कर लिने व्यलििे कलि लिरेका छन् ? अलधकिम रुः            तर्नूिम रुः  

 गि आ. .सम्मको बकर्ौिा रकम रुः 

 दिाय हुन बाँकी रहकेा फमयको सङ््र्ा रुः 

 

ि.स.ं व्यापार व्य सार्को ल  रण साना िगानी मझौिा िगानी ठूिा िगानी कैक्रफर्ि 

१ उद्योग     

२ ल िीर् संस्था (बैंक, ल कास बैंक, 

सहकारी ल मा, आक्रद) 
    

३ व्यापाररक भ न, मि, लनजी 

अस्पिाि, संस्थागि किेज ल द्यािर्  
    

४ लडिर िथा थोक ल िेिा     

५ अतर् व्य सार्     
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४) व्य सार्  हाि कर 

 

 संस्थागि रुपमा (बैंक, सरकारी, नीलज ल द्यािर्, सरकारी कार्ायिर् आक्रदिाई) भाडामा क्रदएका 

घरहरुको सङ््र्ा   औषि मालसक घर भाडा रकम रुः 

 व्य सालर्क फमय (पसि, हो0ेि, रेष् 0ुरेत0 आक्रद) िाई भाडामा क्रदएका घरहरुको सं्र्ाः         

औषि मालसक घर भाडा रकम रुः 

 आ ालसर् प्रर्ोजनका िालग भाडामा क्रदएका घरको सङ््र्ा  औषि मालसक घर भाडा 

रकम रुः 

 चािु आ. .को  ार्षयक िक्ष्र् रुः 

 चािु आ. . को फाल्गुण मलहनासम्म उठेको रकम रुः 

 

५) जलडब0ुी, क ाडी र जी जति ुकर 

  

 जलडबु0ी सङ्किन  गने व्यबसार्ीको सं्र्ाः      सङ्किन  हुने जलडबु0ीको औषि पररमाणः       

के.जी. 

 प्रलि के.जी. जलडबु0ी करको दरः  चािु आ. .को िक्ष्र्ः 

 

ि.स.ं  स्िहुरु ईकाई कुि सङ्किन  पररणाम अनमुालनि मलु्र् 

क जलड ु0ी जतर्  स्िहुरु    

     

     

ख क ाडी जतर्  स्िहुरु    

     

     

ग जी जति ु    

     

     

 

ख) गरै कर राजश्   िफय  

 

१) लसफाररश/प्रमालणि दस्िरु ( डा र पालिकाबा0 गररन ेसब ैक्रकलसमका) 

 

 गि आ. . मा सबै गररएको लसफाररश प्रमालणिको सङ््र्ा 

 लसफाररश/प्रमालणि दस्िुरको तर्ूनिम दरः  लसफाररस/प्रमालणि दस्िुरको अलधकिम दरः 

 गि आ. . मा प्राप् ि र्थाथय आर् रुः 

 चािु आ. .को  ार्षयक िक्ष्र् रुः 

 चािु आ. . को फाल्गुण मलहनासम्म उठेको रकम रुः 

  ार्षयक रुपमा दिाय र नल करण सम्बतधी से ाको ल बरणः 
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ि.स. स ेाको क्रकलसम सङ््र्ा दस्िरुको दर 

सङ्किन  

हुनसक न ेकुि 

राजश्   

गि आ.ब मा 

प्राप् ि  रकम 

१ एफ एम रेलडर्ो     

२ घ  गयको लनमायण व्य सार्ी ईजाजि     

३ ल द्यािर् स्थापना     

४ पत्रपलत्रका     

५ व्यापाररक फमय     

६ सहकारी     

७ अतर्     

 जम्मा     

 

२) भ न लनमायण अनमुलि दर 
 

  ार्षयक रुपमा लनमायण हुने नर्ाँ घरको सङ््र्ा 

 नकसापास प्रकृर्ामा आउने गरेका घरहरुको प्रलिशिः 

 नकसापास दस्िुरको दर प्रलि गय फी0ः 

 गि आ. . मा पास भएका नकसा सङ््र्ा  दस्िुर बापिको र्थाथय आर्ः 

 चािु आ. .को  ार्षयक िक्ष्र् रुः 

 चािु आ. . को फाल्गुण मलहनासम्म उठेको रकम रुः 
 

३) स ेा शलु्क 

ि.स. स ेाको क्रकलसम दर 
स ेाग्राहीको 

सङ््र्ा 

सङ्किन  

हुनसक न ेकुि 

राजश्   

गि आ.ब मा 

प्राप् ि  रकम 

१ हा0बजार     

२ पार्क्कय ङ     

३ बहाि लबरौ0ी शुल्क     

४ फोहोरमैिा व्य स्थापन (सरसफाई)     

५ सडक बलि     

६ शौचािर्     

७ पाकय      

८ पर्य0क्रकर् स्थि     

९ सडक, बसपाकय      

१० अचि सम्पलि मूल्र्ाङ्कन     

जम्मा     
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४) लबिी 

ि.स. सम्पलिको क्रकलसम 

EIA/IEE 

प्रलि देन 

अनसुारको पररणाम 

दर 

सङ्किन  

हुनसक न ेकुि 

राजश्   

गि आ. . मा 

प्राप् ि  रकम 

चाि ुआ. . 

को ठेक का 

रकम 

१ 

ढुङ्गा 

लगट्टी 

 ािु ा 

मा0ो 

स्िे0 

अतर् 

 

     

२ 
0ेण्डर फमय (बार्षयक 

सङ््र्ा) 

     

३ पुस्िक  ा नकसा (सङ््र्ा)      

४ अतर् सम्पलि      

जम्मा      

 

५) सम्पलि भाडा 

ि.स. सम्पलिको क्रकलसम पररणाम दर 
सङ्किन  हुनसक न े

कुि राजश्   

गि आ. . मा 

प्राप् ि  रकम 

चाि ुआ. . 

को अनमुान 

१ मेलसन औजार      

२ घर  ा जग्गा  ा पोखरी      

३ अतर् सम्पलि      

जम्मा      

 

६) दण्ड जरर ाना 

ि.स. दण्ड जरर ानाको क्रकलसम पररणाम दर 
सङ्किन  हुनसक न े

कुि राजश्   

गि आ. . मा 

प्राप् ि  रकम 

चाि ुआ. . 

को अनमुान 

१ नकसा पास      

२ छाडा गाई स्ि/पशु      

३ सडक  ा सडक पे0ी      

४ फोहोरमैिा      

 अतर्      
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७) स ारी साधन कर (0ेम्पो, लजप, िक, र0पर, भ्र्ान, माईिोबस, लमलनबस/बस) 

ि.स. स ारी साधनको क्रकलसम सङ््र्ा दर 
सङ्किन  हुनसक न े

कुि राजश्   

गि आ. . मा 

प्राप् ि  रकम 

चाि ुआ. . 

को अनमुान 

१ 0ेम्पो      

२ लजप      

३ लमलनिक      

४ िक      

५ र0पर      

६ भ्र्ान      

७ माईिोबस      

८ लमलनबस      

९ बस      

 अतर्      

 

८) प्रदशेसँग बाडँफाडँ हुन ेराजश्   

ि.स. राजश्  को क्रकलसम पररणाम दर 
सङ्किन  हुनसक न े

कुि राजश्   

गि आ. . मा 

प्राप् ि  रकम 

चाि ुआ. . 

को अनमुान 

१ स ारी साधन कर      

२ घरजग्गा रलजष् िेशन शुल्क      

३ मनोरञ जन कर (करदािा)      

४ ल ज्ञापन कर (करदािा)      

 अतर्      

 

९) गाँउपालिकाको स् ालमिमा रहकेो जग्गा र र्सको हािको उपर्ोग सम्बतधी ल  रणः 

 

 

१०) गाँउपालिका क्षेत्रलभत्रको सा यजलनक, पर्िय ऐिानी जग्गा र र्सको हािको उपर्ोगको अ स्थाः 

 

 

११) गाँउपालिका क्षेत्रलभत्रका महत् पूणय पर्य0क्रकर् र धार्मयक स्थिहरु सम्बतधी ल  रणः 

 

 

१२) आतिररक आर्का अतर् कुनै थप सम्भाव्य  स्रोि भएमा सोको ल  रणः  
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गाउँपालिकाका आर् स्रोिहरु िथा हािको अ स्था 

ि. 

स.ं 

आर्का प्रकार सम्भा नाको 

ल  रण 

सङ्किन  

भएको⁄ नभएको 

दर लनधायरणको 

अ स्था 

क कर िफय     

१ भूलम कर (मािपोि)    

२ सम्पलि कर    

३ स ारी कर     

४ घर जग्गा बहाि कर    

५ व्य सार् कर    

६ जडी ु0ी, क ाडी र जी जतिु कर    

ख अतर् राजश्व    

१ ढुङ्गा, लगट्टी,  ािु ा, मा0ो, काठ, दाउरा, 

स्िे0, आक्रद जस्िा  स्िुको ल िी िथा 

लनकासी शुल्क 

   

२ नकसापास दस्िुर    

३ व्यलिगि घ0ना दिाय शुल्क    

४  हाि ल 0ौरी शुल्क    

५ पार्क्कय ङ्ग शुल्क    

६ अस्पिाि सञ चािन शुल्क    

७ फोहरमैिा व्य स्थपन शुल्क    

८ स्थानीर् खानेपानी शुल्क    

९ स्थानीर् ल द्यिु महशुि    

१० के िकार, िेककंग, कार्ाक्रकङ्ग, बतजीजम्प, 

जीपफ्िार्र, पाराग्िाईलडङ्ग, आक्रद 

मनोरञ जन िथा साहसी खेिकुद सम्बतधी 

से ा िथा व्य सार्मा से ाशुल्क 

   

११ लनमायण, सञ चािन र व्य स्थापन गरेका 

स्थानीर् पू ायधार िथा से ामा से ाशुल्क 

(खानेपानी, ल जुिी, धारा, अलिलथ गृह, 

धमयशािा, पुस्िकािर्, सभागृह, ढि 

लनकास, सडक बलि, शौचािर्, पाकय , पौडी 

पोखरी, व्यार्ामशािा, पर्य0क्रकर् स्थि, 

हा0बजार, पशु  धशािा, श दाह गृह, 

धोल घा0, सडक, बसपाकय , पुि, आक्रद 

   

१२ मूल्र्ाङ्कन से ा शुल्क    

१३ दिाय, अनुमलि िथा न ीकरण दस्िुर 

(एफएम रेलडर्ो सञ चािन, घ  गयको 
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लनमायण इजाजिपत्र, ल द्यािर् स्थापना, 

स्थानीर् स्िरका व्यापाररक फमय, आक्रद) 

१४ ढुङ्गा, लगट्टी,  ािु ा, नुन, मा0ो िथा स्िे0 

जस्िा  स्िुको स ेक्षण, उत्खनन िथा 

उपर्ोग शुल्क 

   

१५  डा कार्ायिर् माफय ि गररने लसफाररस 

िथा प्रमालणि दस्िुर 
   

१६ दण्ड जरर ाना    

 

गाउँपालिकाको स् ालमत्   ा भोगचिनमा रहकेा जग्गा र भ न 

ि.स.ं जग्गा रहकेो स्थान क्रक.न.ं क्षते्रफि हािको उपर्ोग भाडा  ा बहाि 

रकम (र्क्रद भएमा) 

क स् ालमत्  रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      

४      

५      

ख भोगचिनमा रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      

४      

५      

 

गाउँपालिकाको स् ालमत् मा रहकेा भ न 

ि.स.ं भ न रहकेो स्थान भ नको ल  रण हािको उपर्ोग भाडा  ा बहाि 

रकम (र्क्रद भएमा) 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     
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भ न सम्बतधी ल  रण 

ि.स.ं घरको  गीकरण अनमुालनि 

सङ््र्ा 

बहािमा 

भएको 

सङ््र्ा 

औसि 

बहाि दर 

१ व्यापररक प्रर्ोजनका िालग लनर्मयि भ न⁄घरहरु 

(नो0: व्यापाररक कम्प्िेकस, पा0ी प्र्ािेस, अस्पिाि, 

कोल्ड स्0ोर, नीलज ल द्यािर् िथा कर्ाम्पस, आक्रद) 

   

२ औद्योलगक प्रर्ोजनका भ न⁄घरहरु    

३ आ ालसर् भ न⁄घरहरु    

३.१ कच् ची घरहरु (कच् ची जोडाई िथा छाना)    

३.२ अधय कच् ची घरहरु (मा0ोको जोडाई र कंक्रि0  ा 

लस्0िको छाना भएको) 
   

३.३ लपिर लसस्0म नभएको पक की घर (Without RCC 

Frame Structure) 
   

३.४ लपिर लसस्0म भएको पक की घर (With RCC Frame 

Structure) 
   

जम्मा    

 

जग्गा सम्बतधी ल  रण 

ि.स.ं जग्गाको क्रकलसम अनमुालनि 

क्षते्रफि 

औसि मलु्र्ाकंन दर (मािपोि 

कार्ायिर्को आधारमा) 

कैक्रफर्ि 

१ शहरी क्षेत्र    

२ आ ासीर् क्षेत्र    

३ कृलष क्षेत्र    

४  न िथा अतर् क्षेत्र    

जम्मा    

 

बहाि ल 0ौरी 
 

ि.स.ं सम्पलिहरु ईकाई पररमाण दर 

क भ न िथा कोठाहरु    

     

ख मेलसनहरु    

     

ग सा यजलनक सम्पलि    
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गाउँपालिकि ेलनमायण, सञ चािन िथा व्य स्थापन गरेका स ेा 

 

ि.स.ं स ेाहरु उपिब्ध गराईएको 

स्थान  ा क्षते्र 

ईकाई र 

पररमाण 

स ेा शलु्कको 

सभंा ना के छ ? 

हािको अ स्था 

(आर्) 

१ फोहरमैिा व्य स्थापन     

२ स्थानीर् खानेपानी     

३ ल जुिी     

४ धारा     

५ अलिलथ गृह     

६ धमयशािा     

७ पुस्िकािर्     

८ सभागृह     

९ ढि लनकास     

१० सडक  लि     

११ सा यजलनक शौचािर्     

१२ पाकय      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्यार्मशािा     

१५ पर्य0कीर् स्थि     

१६ हा0 बजार     

१७ पशु बधशािा     

१८ श दाह गृह     

१९ बसपाकय      

२० अतर् पार्क्कय ङ्ग क्षेत्र     

२१ लसफाररश िथा प्रमालणि     

२२ दिाय, अनुमलि, नल करण 

दस्िुर 
    

२३ मूल्र्ाङ्कन से ा शुल्क     

२४ नकसापास     

जम्मा     
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  68 | पा ना  

 

अनसुचूी ३: माईतर्0ू 
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  69 | पा ना  
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  70 | पा ना  

 

अनसुचूी ४: फो0ोहरु 

 

 

जुम लमर0ङको फो0ोहरु 
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  71 | पा ना  

 

 

जुम लमर0ङको फो0ोहरु 
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  72 | पा ना  

 

 

िथ्र्ाङ्क सङ्किनको फो0ोहरु 
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  73 | पा ना  

 

 

उमाकुण्ड गाउँकार्यपालिका र राजस्  ईकाई 

 

 

 


