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पररच्छेद १: पररच् 
 

१.१ पषृ् िभलूम 
 

ापेालको मूल राज्् ुञ चाला ुरंचाा ुंघ, प्रदशे र स्थााी् गरी तीा तहको हुाे तथा राज््शलिको 

प्र्ोग तीा ैतहल ेलनद्यमाा ुंनैाालाक व्यनस्था रहकेो छ । ुंनैाालाक अलाकारलभत्र रही स्थााी् ुरकार 

ुञ चाला ऐा, २०७४ ले स्थााी् ुरकारहरुलाई का्यय लजम्मेनारी तथा स्रोत पररचाला गायय ुक् ाे उले्् 

अलाकार क्रदएको छ । स्थााी् ुरकारले आ-आफ्ाो क्षेत्रमा पाे ुेना प्रनाह तथा लनकाु लामाययणको 

क्षमतालाई नृलि गायय आ् पररचाला क्षमतालाई नृलि गायय आ् पररचाला क्षमतामा पला ुुाार गायय 

आनश््क हुतछ । ्ुका अलतररि प्राकृलतक तथा अत् माानी् कारणल ेअकस्मात लुजययाा हुा ेप्रलतकुल 

पररलस्थलतलाई ुामाा गाययुक् ाे गरी उत्थााशील हुा पला आ् पररचाला क्षमता ुदुढृ हुाु पदययछ । 
 

स्थााी् ुरकार ुञ चाला ऐा तथा अततर ुरकारी लनि व्यनस्थापा ऐा र स्थााी् ुरकारलाई ुघं र 

प्रदशे ुरकारबा० उपलब्ा हुाे लनलभत ा अाुदाा तथा राजस्न बाँडफाँ०का अलतररि लनिी् अलाकार क्षते्र 

अततगययत लनलभत ा कर, शुल्क तथा दण्ड जररनााा जस्ता अलाकार प्रदाा गरेको छ । ुाथै स्थााी् ुरकारल े

अत् स्नदशेी ुंघुंस्थाबा० अाुदाा रकम प्राप् त गायय ुक् ाे, ाेपाल ुरकारको पूनययस्नीकृलत ललएर नैदलेशक 

अाुदाा ना ुह्ोग लला ुक् ा तथा ाेपाल ुरकारको ुहमलत ललएर लनि आ्ोगले लुफाररु गरेको 

ुीमालभत्र रही आततरीक ऋण लला ुक् ाे ुमेत व्यनस्था छ । 

 

 

 

 

 

 

लचत्र १ : लनिी् हस्ताततरण 

 

स्थााी् ुरकारलाई प्राप् त भएका लनिी् अलाकारलाई ऐाको प्रानााा अाुु ार व्यनलस्थत तथा 

त्ा्ोलचत तररकाले पूणययरुपमा पररचाला गायय थप प्र्ाु गाुययपाे आनश््कता महशुु भएको छ । ्ुको 

मु्् कारणहरुमा स्थााी् ुरकारलाई प्राप् त कलतप् अलाकारहरु ा्ाँ भएकोल ेत््ुका लालग आनश््क 

ाीलत तथा का्ययलनला, ुंगिाात्मक व्यनस्था, ुूचाा तथा तथ््ाङ्क प्रणालीको स्थापाा, आ्को ुम्भानाा 

अध्््ा, ला्तत्रण प्रणालीको स्थापाा आक्रद व्यनस्था तथा अभ््ाुको कमी हुाु रहकेो छ । 
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्ु दस्ताबेज तजुययमाको िममा भएका प्र्ाुहरुमा गाउँपाललकाका प्रलतलाला, कमययचारी तथा अत् 

ुरोकारनाला पक्षहरुल ेराजस्न पररचालाको क्षेत्रमा आाारभूत अलभमुखीकरण, गाउँपाललकाको आततररक 

आ् ुुाारका लालग ुहभालगतात्मक लनलाबा० ुमस््ा तथा अनुरहरुको पलहचाा गरी मु्् उपललब्ाका 

रुपमा गाउँपाललकाको का्यय्ोजाा त्ारी र आ् ुम्भाव्यताको लनश् लषेण गरी गाउँपाललकाको आ् 

प्रक्षेपणलाई मागययदशयया जस्ता का्ययहरु रहकेा छा् । 
 

१.२ राजस्न ुाुार ्ोजााको औलचत्् 
 

ुंघी्तामा तहगत ुरकारलाई ुंलनाााले ाै का्ययलजम्मेनारी लालश् चत गरी ती लजम्मेनारीहरु पुरा गायय 

आनश््क स्रोतको व्यनस्था गदायय अततरुरकारी लनलि् हस्ताततरणको अलाना आफ्ाो का्ययक्षेत्रमा 

तोक्रकएका स्रोतबा० ुंलनाााले प्रदाा गरेको अलाकार अाुरुप स्थााी् तहले राजस्न पररचाला गरी 

ुााा स्रोतको जोहो गदययछा् । जाताको बढ्दो माग बमोलजमको खचयय ाान्नका लालग आनश््क ुामथ््यय 

अलभनृलि गायय पला ती स्थााी् ुरकारहरुको आततररक राजस्न पररचाला क्षमतामा नृलि हुाु अपररहा्यय 

दलेखतछ । ्ुका लालग स्थााी् तहको राजस्न अलाकारका ुम्भानााहरुको खोजी गायय, ुम्भाव्य क्षेत्रको 

राजस्न पररचालाका लालग अनलम्बा गाुययपाे ाीलतगत, कााूाी र व्यनस्थापकी् ुुाारका उपा्हरु 

पलहचाा गरी लताको ्थोलचत का्ाययतन्ा गायय र ती ुबै प्र्ाुका आाारमा आगामी क्रदामा पररचाला 

गायय ुक्रका ेनास्तलनक आततररक आ्को प्रक्षेपण गा ेका्ययका लालग राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा महत्नपूणायय 

औजार हुाे लनश् नाश गररतछ ।  
 

स्थााी् तहलाई कर ना गैर कर नापत रकम लताे स्थााी् लानाुीहरुले आफुले लतरेको करको ुदपु्ोग 

भए ाभएको लागरााी गा े र ्ु लनष्मा ला्लमत रुपमा आफ्ाो गाउँपाललका⁄ागरपाललकाुँग प्रश् ा 

ुोध् ाे हुााले गाउँपाललका⁄ागरपाललकाहरु पला जाताप्रलत ुोझै उिरदा्ी हुा ेनातानरण लुजययाा हुतछ । 
ुेना प्रनाहमा पला ुुाार हुतछ र जातको ुततुष् ०ीको मात्रा पला बढ्द ै जातछ । आततररक स्रोतबा० 

पररचाललत राजस्न खचयय गदायय स्थााी् तहले कुाैपला बाह् ्  शतययहरु पालाा गाुयय ापाे भएकोले ्ुको मात्रा 

जलत बढी भ्ो त््लत बढी मात्रामा स्ना्िताको अाुभलूत गदययछा् । ्ुरी स्थााी् तह प्रदशे तहले जलत 

बढी स्ना्तता पूनययक काम गायय पाउँछा् त््लत ाै ुंघी्ता ुफल र ुुदढृ हुदँ ैजातछ । 

 

गाउँपाललकामा थप आततररक राजस्न पररचाला गायय ्ुको अलाकार क्षेत्रलभत्र ुबै उपलब्ा आततररक 

आ्का स्रोतहरुबा० ुम्भाव्य राजस्न पररचाला गाुयय अलाना्यय हुतछ । ्ुमा ुुाार ल््ाउा गाउँपाललकाको 

बाह् ्  नातानरण तथा राजस्न प्रशाुाको ुमेत लनश् लेषण गाुययपाे हुतछ । ्ुैले राजस्न पररचालामा 

ुुाारका कृ्ाकलापहरु पलहचाा गरी ुोको का्ाययतन्ाबा० स्थााी् तहको आततररक आ्मा पायय ुक् ा े

प्रभान ुमेतका आाारमा आगामी क्रदामा प्राप् त हुा ुक् ाे राजस्नको प्रक्षेपण गायय स्थााी् ुरकार 

ुञ चाला ऐा २०७४ को प्रानााा बमोलजम ्ो राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा तजुययमा गररएको हो । ्ु 

राजस्न ुुाार का्यय्ोजााबा० गाउँपाललकालाई आफ्ाो आततररक आ् पररचाला ुाुारका ुाथै राजस्न 

प्रक्षेपणलाई ्थाथययपरक, ुमत्ाल्क, ुहभालगतामूलक र नैज्ञालाक बााई बजे० तजुययमा प्रकृ्ालाई थप 

व्यनलस्थत गायय मद्दत पुग् ाे अपेक्षा गररएको छ । ्ुरी राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा तजुययमाको औलचत््को 

शांराुलाई लाम् ा लचत्रमा प्रस्तुत गररएको छ । 
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लचत्र २ : राजस्न ुुाार ्ोजााको औलचत्् 

१.३ ्ोजााल ेराखकेा उद्देश््हरु 
 

गाउँपाललकाको आततररक आ्का ुम्भानााहरुको पलहचाा तथा अलाकतम पररचालाका लालग दलेखएका 

ुमस््ाहरु त्ूाीकरण गायय का्यय्ोजाा त्ार गरी ुोको आाारमा आगामी ३ नषययको आ् प्रक्षेपणमा 

गाउँपाललकालाई ुह्ोग पुर् ् ाउाु ाै ्ु ्ोजााको मूलभूत उद्दशे्् हो । ्ु ्ोजााका खाु उद्दशे््हरु 

दहेा् अाुुार रहकेा छा् : 
 

 स्थााी् ुरकारको आ् अलाकार तथा ुुाार ्ोजााका ुम्बतामा अध््क्ष, उपाध््क्ष, राजस्न 

परामशयय ुलमलत, शाखा प्रमुखहरु, राजस्न प्रशाुामा ुंलग् ा कमाययचारीहरु तथा अत् 

ुरोकारनालाहरुलाई अलभमुखीकरण गाे ।  

 आततररक राजस्न पररचालाका ुम्पूणयय पक्षहरुलाई ुमे०ी त््ु लनष्मा ुचूाा ुङ्कला तथा 

लनश् लेषण गरी कूल राजस्न ुम्भाव्य ता अाुमाा गाे । 

 ुहभालगतात्मक लनला अनलम्ना गरी राजस्न प्रशाुाको ुम्पूणयय पक्षहरु ुमे०ी ुुाारका लालग 

गाुययपाे का्ययहरुको पलहचाा गाे । 

 राजस्नको कूल ुम्भानाा तथा राजस्न ुुाार ्ोजााको आाारमा आगामी ३ नषययका लालग 

राजस् नको प्रक्षेपण गाे । 

 राजस्न परामशयय ुलमलतलाई राजस्न ाीलत तजुययमा, कर तथा शुल्कको दररे० लाााययरण तथा आगामी 

३ नषययको आ् प्रक्षेपण गरी आ् बजे० तजुययमामा ुह्ोग गाे । 

१. स्थााी् तहको राजश्वका ुम्भानाा, लतायय ुक् ा े क्षमता र राजस् न 

प्रशाुाको लनश् लेषण गरी आनश््क ुुाारका उपा्हरु पलहचाा गायय ।  

२. स्थााी् तहको आततररक आ्का आाार, दा्रा र दरको ुम्भाव्यता 

लनश् लेषण गरर राजस् न प्रक्षेपण गायय ।  

३. व्यनुा्मैत्री कर प्रशाुाबा० स्थााी् उद्यम, व्यनुा् लगा्तका 

आर्थययक लनकाु क्रि्ाकलापहरुलाई करको आाार अततगययत ुमेट् ा आनश््क 

मागययदशयया प्रदाा गायय । 

४. स्थााी् तहल ेअपााउा ुपाे आ् ुुाारका का्यय्ोजाा त्ार गरी ुो 

राजस् न ुुाार गायय । 

५. आनलाक ्ोजाा अततगययतका ्ोजााहरुको का्ाययतन्ा गाययको लालमि 

स्रोत ुुलालश् चत गायय ।  

६. नार्षययक बजे०लाई बढी ्थाथययपरक, प्रभानकारी र उद्दशे््मूलक बााउा । 

७. स्थााी् तहको काम कारनाहीलाई अझ ै पारदशी तथा ाागररक प्रलत 

लजम्मेनार बााउा । 
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१.४ ्ोजाा तजुययमा लनला र प्रक्रि्ा 
 

गाउँपाललकाको राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा तजुययमा प्रक्रि्ा स्थााी् पदालाकारी, कमययचारी, ुम्बलतात 

ुलमलतहरु र ुरोकारनालाहरुको अपात्न र क्षमता अलभनृलि गाे उद्दशे््ले ुहभालगतामूलक लनला 

अनलम्बा गररएको छ । ्ुको मागययदशययकका रुपमा ुंघी् मालमला तथा ुामात् प्रशाुा मतत्राल्द्वारा 

जारी गररएको स्थााी् तहको राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा तजुययमा ुम्बताी क्रदग्दशयया, २०७६ लाई ललईएको 

छ । ुाथै स्थााी् आनश््कता अाुुार ुम्भाव्य स्थााी् राजस्नका स्रोतहरुलाई ुमेट्ाे उद्दशे््ले 

तथ््ाङ्क तथा ुामात् प्रशाुा मतत्राल्द्वारा जारी लादलेशका बमोलजम का्यय्ोजाा तजुययमाका चरणहरु 

्ुप्रकार रहकेा छा ्। 
 

 

लचत्र ३ : राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा तजुययमा लनला र प्रक्रि्ा 

गाउँपाललकाको राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा तजुययमा गाे का्ययिम त् गरी ुो ुम्बतामा बागमती प्रदशे, 

मु्् मतत्री तथा मतत्री पररषदको का्ाययल्, प्रदशे ुुशाुा केतर, जानलाखेल र ्ु ाेपाल डभेलपमेत० 

कतुल्०ेतुीबीच ुम्झौता भएपलछ लनलभत ा ुम्मा भएका छलफलहरुबा० गाउँपाललकाबा० आनश््क 

ुतदभयय ुामग्री ुङ्कला गरी अध्््ा ०ोलीलाई प्राप् त भएको हो । ्ुैिममा लनश् नव्यापी महामारीका 

रुपमा रहकेो ा्ा ँ भ््ारर्त० ुलहतको कोलभड-१९ को दोस्रो लहरका कारणले लाााययरण गरेका उप्ुि 

चरणहरुमा उल्लेलखत कृ्ाकलापहरुलाई लाम् ालललखत बुदँाहरुमा ुमा्ोजा गरी का्यय्ोजाा तजुययमा का्यय 

ुम्पादा गररएको छ । 

 

 

१ 
• राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा तजुययमा ुम्बताी लाणयय् र ुम् ुाररणी लाााययरण 

२ 
• ्ोजाा तजुययमा का्ययदल गिा 

३ 
•  ्ोजाा तजुययमाका लालग आनश््क ुतदभयय ुामाग्रीहरु ुङ्कला तथा अध्््ा 

४ 
•  प्रारलम्भक का्ययशालाको आ्ोजाा  

५ 
•  ुूचाा तथा तथ््ाङ्क ुङ्कला एनम् लनश् लेषण 

६ 
•  राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा त्ारी (प्रारलम्भक) 

७ 
•  ्ोजााको मस््ौदा त्ारी 

८ 
•  राजस्न ुम्भानाा लनश् लेषण तथा राजस्न प्रक्षेपण 

९ 
•  मस््ौदा प्रलतनेदा गाउँपाललकामा प्रस्तुलत र ुुझान ुङ्कला 

१० 
•  मस््ौदा पुारानलोका र अलततम मस््ौदा त्ारी 

११ 
•  गाउँ का्ययपाललकामा छलफल र स्नीकृलत 
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१.४.१ ुतदभयय ुामाग्री ुङ्कला तथा अध्््ा 
 

अध्््ा का्ययको प्रथम चरणमा लनज्ञ ुमूहबा० लनलभत ा स्रोतहरुबा० ुतदभयय ुामाग्रीहरुको ुङ्कला तथा 

पुारानलोका गररएको छ । ्ु िममा अध्््ा तथा पुारानलोका गररएका मु्् ुामाग्रीहरु दहेा् 

अाुुार रहकेा छा् : 

 

 गाउँपललका तथा ागरपाललकाको राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा तजुययमा ुम्बताी क्रदग्दशयया, २०७६ 

 ाेपालको ुंलनााा, २०७२ 

 स्थााी् ुरकार ुञ चाला ऐा, २०७४ 

 अततर ुरकारी लनि व्यनस्थापा ऐा, २०७४ 

 ुंघी् मालमला तथा ुामात् प्रशाुा मतत्राल्द्वारा जारी गरेका ुम्बलतात ामूाा कााूाहरु 

 गोकुलगंगा गाउँपाललकाको गाउँ नस्तुलस्थलत लननरण (Profile), २०७५ 

 गोकुलगंगा गाउँपाललकाको आ्/व्य् लननरण (आ.न. २०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 

 गोकुलगंगा गाउँपाललकाको अाुदाा लनतरण तथा व्यनस्थापा ुम्बताी का्ययलनाी, २०७७ 

 गोकुलगंगा गाउँपाललको ुातौं गाउँुभाबा० स्नीकृत भएको आ.न. २०७७⁄७८ का लालग लाााययरण 

गररएको लनलभत ा करहरुको दर रे० 

 गाउँपाललकाको आर्थययक ऐा, लनला्ोजा ऐा 

 आततररक राजस्न व्यनस्थापाको तसे्रो ुुाार का्यय्ोजाा (२०७५⁄७६-२०७७⁄७८) 

 रालष् ि् ्ोजाा आ्ोगको पतरौं ्ोजाा 

 ाेपाल ुरकारको ुंघी् ाीलत, ऐा, ला्मानली, ्ोजाा, आक्रद 

 बागमती प्रदशे आर्थययक ऐा, २०७६ 

 रालष् ि् प्राकृलतक स्रोत तथा लनि आ्ोग ऐा, २०७४ 

 एकीकृत आर्थययक ुङ्केत तथा नर्गययकरण र व्या््ा, २०७४ 

 आर्थययक का्ययलनला तथा लनिी् उिरदाल्त्न ुम्बताी ऐा, २०७६ 

 ुानययजलाक लाजी ुाझेदारी तथा लगााी ऐा, २०७५ 

 

१.४.२ गाउँपाललकाुगँ ुम्पकयय , छलफल र ुचूाा ुङ्कला लनला लाााययरण 
 

गाउँपाललकाका अध््क्ष, प्रमुख 

प्रशाुकी् अलाकृत, ुूचाा प्रलनला 

अलाकृत तथा आततररक लेखा 

परीक्षकुँग लगा्तुँग जुम 

प्रलनलाबा० प्रत््क्ष छलफल गरी 

गाउँपाललकाकले हालुम्म 

पररचाला गरर आएका करको 

आाारहरु, राजस्न पररचालाको 

अनस्था, ुुाार गायय ुक्रकाे क्षेत्र, 

राजस्न प्रशाुाको नतययमाा ुंरचाा, 

्ुमा ुुाार गायय ुक्रकाे क्षेत्र, पदालाकारी तथा कमययचारीको क्षमता लनकाुका ुनालहरु र हाल त्ार गायय 
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लागेको राजस्न ुुाार का्य्य ोजाा तजुययमा र ्ुको प्रक्रि्ाबारे जााकारी गराई गाउँपाललकाको भूलमका 

ुम्बतामा स्पष् ० पाररएको हो । ्ुै िममा कोलभड-१९ को दोस्रो लहरका कारण ुमस््ा बढ्द ैगई २०७८ 

नैशाख १६ गतेदलेख लाषेााज्ञा घोषणा भएपलछ राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा तजुययमा का्ययलाई नैकलल्पक 

लनलाका रुपमा ुूचाा तथा ुञ चार प्रलनलालाई उप्ोग गाे रणाीलत अनलम्बा गरेको हो । 

 

राजस्न ुुाार का्यय्ोजााका लालग का्ययताललका लाााययरण तथा का्ययलजम्मेनारी लाााययरण गरी आनश््क 

ुूचाा ुङ्कला फाराम गाउँपाललकामा पिाई ुो ुम्बतामा ईमेल, ०ेललफोा तथा जुम प्रलनलामाफयय त 

स्पष् ० गराई ुम्बलतात ुचूाा, ुामाग्रीहरु गाउँपाललकाले ुङ्कला गरी परामशययदातालाई पिाउाे 

प्रलतनिता अाुुार प्राप् त ुचूााका आाारमा राजस्नको स्थााी् अनस्था बारे जााकारी हालुल हुाुका 

ुाथै मु्् ुनालहरु पलहचाा गायय मद्दत पुगेको हो । आनश््क ुतदभयय ुामाग्रीहरुको अध्््ा तथा 

लनश् लषेण ुञ चार लनज्ञहरुको ०ोलीबा० तथ््ाङ्क तथा ुूचाा ुङ्कलाका लालग आनश््क फारामहरुको 

लनकाु गरर ुो फारामलाई अलततम रुप क्रदा ्ु का्ययमा ुंलग् ा लनज्ञहरुबीच जुम प्रलनलाबा० आनश््क 

छलफल र अततरक्रि्ा ुमेत गररएको लथ्ो । ुूचाा ुङ्कलाका लालग त्ार गररएको  फारमहरु 

लाम् ाााुुार रहकेा छा् । 

 

 गाउँपाललकाको पररच्को लालग आनश््क आाारभूत र ुंस्थागत ुचूाा तथा मु्् 

पदालाकारीहरुुँगको परामशययका लालग त्ार गररएको ुूचाा ुङ्कला चेकललष् ० अाुुुची १ मा 

रहकेो छ । ्ु ुूचीमा मु््त: गाउँपाललकको ुंलक्षप् त पररच्, गिा, राजस्न प्रशाुाको अनस्था 

र लनगत तीा आर्थययक नषययको राजस्न पररचालाको लस्थलत बारे जााकारी लला े उद्दशे््ले ्ो 

फारमको प्र्ोग गररएको छ । 

 राजस्नका लशषययकगत ुमूह छलफलका लालग आनश््क ुूचााुँग ुम्बलतात फारम अाुुूची २ मा 

रहकेो छ । स्थााी् ुरकार ुञ चाला ऐा, २०७४ मा व्यनस्था भए अाुुार कर र गैरकरहरुको 

लशषययकगत रुपमा नतययमाा ुमस््ाहरु, ुम्भानाा, ुमााााका लालग गाुययपाे उपा्हरु र लजम्मेनार 

लाका्को पलहचाा र का्ाययतन्ाको ुम्ानाीका बारेमा ुमूहगत रुपमा छलफल गाययका लालग 

्ो फारम प्र्ोगमा ल््ाईएको हो । आनश््क आाारभतू र ुंस्थागत ुूचाा ुङ्कलाका लालग 

त्ार गररएका फारमहरु ुम्बलतात स्थााी् तहहरुलाई ईमेल एनम् व्यलिगत तनरबा० पला 

उपलब्ा गराईएको लथ्ो ।  

 

१.४.३ तथ््ाङ्क⁄ुचूाा ुङ्कला 
 

ुङ्कललत गाउँपाललकाको लनगतका आ् तथा 

व्य्, आर्थययक ऐा तथा लनला्ोजा ऐा, ाीलत तथा 

कााूाहरु र पूनययलाााययररत प्रश्नानली तथा ढाँचामा 

गाउँपालललका र नडास्तरका प्राथलमक तथा लद्वती् 

स्रोतबा० प्राप् त तथ््ाङ्क तथा ुूचााहरु लनश् लेषण 

गररएको हो । जुबा० का्यय्ोजाा तजुययमा ुम्बताी 

अपुग ुूचाा, अस्पष् ०ता र मु्् ुनाल ुम्बताी 

जााकरी भ्ो । ्ी लनष्मा थप प्रष् ०ताका लालग 

गाउँपाललका अध््क्ष, प्रमुख प्रशाुकी् अलाकृत र लेखा अलाकृतुँग जुम प्रलनलाको प्र्ोग गरी भएको 
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अततर्क्ियय ्ामा एक आपुमा प्रष् ० हुाुपा े लनष्, गाउँपाललकाले भोलगरहकेा चाुौतीहरु, अपेक्षा र 

आनश््कता बारेमा जााकारी आदाा प्रदाा भ्ो । त््ुपलछ ुबै प्राप् त ुूचााहरु र अततर्क्ियय ्ाबा० प्राप् त 

नस्तुलस्थत बारेको थप स्पष् ०ता पलछ केही अझ स्पष् ० हुाुपाे लनष्हरु गाउँपाललकाको प्रमुख प्रशाुकी् 

अलाकृत तथा लेखा अलाकृतुँग ०ेललफोा छलफल गरर स्पष् ० भएपलछ ुोही आाारमा राजस्न ुुाार 

का्यय्ोजााको प्रलतनेदा त्ार गरी गररएको हो ।  

 

१.४.४ राजस्न ुाुार का्य्य ोजाा त्ारी तथा राजस्न प्रक्षपेण  
 

ुतदभयय ुामाग्री ुङ्कला तथा अध्््ा, गाउँपाललकाुँग ुम्पकयय , छलफल र ुचूाा ुङ्कला लनला 

लाााययरण र तथ््ाङ्क⁄ुचूाा ुङ्कला लगा्तका क्रि्ाकलापहरु तथा प्राप् त ुचुााको लनश् लषेणका 

आाारमा पलहचाा भएको नार्षययक कुल ुम्भाव्यता र स्रोतबा० प्राप् त हुा ुक् ा ेराजस्नलाई आगामी तीा 

नार्षययक नषययका लालग प्रक्षेपण गररएको हो । ुाथ ैपाललकामा मस््ौदा प्रलतनेदाको प्रस्तुलतकरण गरी प्राप् त 

ुुझानहरु ुंलग् ा गरी ्ु प्रलतनेदा त्ार गररएको छ । 

 

१.४.५ राजस्न ुाुार का्य्य ोजााको का्ाययतन्ा तथा अाशुरण 
 

राजस्न ुुाार का्यय्ोजाालाई गाउँपाललकाले आनश््क छलफल तथा स्नीकृलत गरी का्ाययतन्ा गाे र 

का्यय्ोजाा बमोलजम का्यय भए ाभएको भत ाे बारेमा ुम् ुम्मा ुलमक्षा र आनश््कता अाुुार ुुाार 

गायय छलफल गायय ला्लमत रुपमा गाे अाुगमा ुम्बताी ुुझान गररएको छ । राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा 

का्ाययतन्ा गदायय चाल्ाुपा ेरणाीलत र क्रि्ाकलाप तथा राजस्न पररचालाका ुम्बतामा गाउँपाललकाको 

पदालाकारी तथा कमययचारीहरुलाई प्रलशक्षण गाे का्यय ुम्पत ा गररएको छ ।  

 

१.५ ्ोजााका ुीमाहरु 
 

प्रस्तुत राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा लाम् ाााुुारका ुीमामा रही त्ार गररएको छ । 
 

 अध्््ा तथा लनश् लेषण का्यय प्रमुख रुपमा का्ाययल्को अलभलेख, दस्तानेज, प्रलतनेदा तथा लद्वती् 

स्रोतहरूबा० प्राप् त तथ््ाङ्क तथा ुचूााहरूमा आााररत छ ।  

 प्रस्तुत अध्््ा गाउँपाललकाको का्ाययल्बा० प्राप् त अलभलेख तथा दस्तानेज, कोलभड-१९ को 

लबषम पररलस्थलतल े गदायय ०ेललफोा अततरनातायय, गाउँपाललकाका पदालाकारीहरु तथा ुम्बलतात 

कमाययचारीहरु र अत् ुरोकारनालाहरुुँग गररएको अालाईा भजुययअल अततरक्रि्ा तथा 

का्ाययशालाबा० प्राप् त ुूचााको आाारमा त्ार गररएको हो । ्द्यलप प्रदशे ुुशाुा केतर तथा 

पाललकामा गररएको मस््ौदा प्रलतनेदामा प्राप् त ुुझानहरु ुंलग् ा गररएको छ । 
 गाउँपाललकाको जाुङ्््ा तथा आर्थययक गलतलनलामा हुाे नृलि, गाउँपाललकाको ुेनामा हुाे नृलि 

र ाागररक ुततुलष् ०मा हुाे नलृि, मूल््ाङ्का दरमा हुाे नृलि तथा राजस्नका दरको पुारानलोका 

आक्रद कृ्ाकलापहरूले भलनश््को राजस्न ुङ्कलामा अुर गा े भएतापला ्ी तथ््ाङ्कहरू 

उपलब्ा ाभएकोले आ् प्रक्षपेणमा आाार लला ुक्रकएको छैा । 

 गाउँपाललकको अलभलेख पला व्यनलस्थत भइाुकेकोल े ऐलतहालुक प्रनृलत दलेखाे तथ््ाङ्की् 

लनश् लेषणका लालग आनश््क तथ््ाङ्क र ुूचााको अभानमा स्०ार०लस्०कल ०ुल्ुहरुको प्र्ोग गरी 

लनश् लेषण तथा प्रक्षेपण गायय ुक्रकएको छैा । 
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पररच्छेद २. गाउँपाललकाको ुंलक्षप् त पररच् 
 

२.१ ुलंक्षप् त पररच् 
 

गोकुलगंगा गाउँपाललकाको राजस्न ुम्भाव्यता पलहचाा, पररचाला र व्यनस्थापाका लालग 

गाउँपाललकाको नस्तुलस्थलत, आर्थययक गलतलनला, माानी् ुंुाााा तथा भौलतक स्रोत ुााा लगा्तको 

महत्नपूणयय भूलमका रहतछ । ्ु पररच्छेदमा गाउँपाललकाको ुंलक्षप् त पररच्, माान ुंुाााको अनस्था र 

गाउँपाललकाको भौलतक ुम्पलिको अनस्था प्रस्तुत गररएको छ । 

 

२.१.१ अनलस्थलत 
  

गोकुलगंगा गाउँपाललका बागमती प्रदशे, रामेछाप लजल्लाको उिर पूनयय पहाडी भू-भागमा अनलस्थत 

प्राकृलतक र ुांस्कृलतक रुपमा ुुतदर र हराभरा भएको गाउँपाललका हो । ्ु गाउँपाललका २७°२६’५६.४” 

दलेख २७°४३’८.४” उिरी अक्षांश र ८६°७’१९.२” दलेख ८६°२५’१२” पूनी दशेाततरमा अनलस्थत छ । ्ो 

गाउँपाललका ुमुतरी ुतहब० कररब ६४८ लम०रदलेख ४,४२० लम०रुम्मको उचाइमा अनलस्थत रहकेो छ । 

गाउँपाललकाको का्ाययल् ुदरमुकाम मतथलीबा० लगभग ३७ क्रकलोलम०रको दरुीमा नाडयय ां. ३, रस् ाालमुा 

रहकेो छ । ्ुको पूनययमा उमाकुण्ड र ललखु तामाकोशी गाउँपाललका, पलश् चममा दोलखा लजल्ला, उिरमा 

दोलखा लजल्ला र दलक्षणमा ललखु 

तामाकोशी गाउँपललका रहकेो छ । 

रामेछाप लजल्लाको कुल भ-ूभागको 

१२.६५ प्रलतशत भू-भाग ओग०ेको ्ु 

गोकुलगंगा गाउँपाललका जम्मा १९८.४ 

नगयय क्रकलोलम०र क्षेत्रफलमा फैललएको छ । 

लजल्लाका ुालनकको फपुयय, ाामाडी, 

बेताली, रस् ााल,ु िोुे र चुचुरे गरी ६ 

न०ा गाँउ लनकाु ुलमलतहरुलाई ुमे०ेर 

६ न०ा नडाहरु का्म गरी ्ो 

गाउँपाललका घोषणा गररएको हो ।  
 

ताललका १ : नडा लनभाजा ुम्बताी लननरण 

ि.ु.ं ुमानेश गालनु ुालनकको नडाहरु क्षते्रफल (नगयय क्रक.लम.) 
१ चुचुरे १-९ ७७.६१ 
२ िोुे १-९ २९.१६ 
३ रस् ााल ु १-९ ३२.२५ 
४ बेताली १-९ १७.३० 
५ ाामाडी १-९ २७.९९ 
६ फपुयय १-९ १४.०९ 

जम्मा १९८.४० 

स्रोत:  ुंघी् मालमला तथा ुामात् प्रशाुा मतत्राल् 
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ाामाकरण 
 

्ु गाउँपाललकाको ुबै नडालाई छँुद ै लखम्ती खोला बगेको छ । रामेछाप लजल्लाको उिर पलश् चम 

लहमलशखर एनम्  लुमाााबा० प्रनालहत ्ो खोलालाई लहमनत ् खण्डमा गोकुलगंगाको ाामले ुम्बोाा 

गररएको पाइतछ । रामेछाप लजल्लाको गोकुलगंगा गाउँपाललकाको गुम्दले, गोकुलगंगा गाउँपाललकाको 

चुचुरे र दोलखा लजल्लाको लजरी ागरपाललकाको स््ामाको लमलालबतद ुगोकुलचुली क्षेत्रबा० ्ु खोलाको 

उद् भन भएको ्ो खोलालाई गोकुलगंगा भत ाे गररएको छ । ्ुरी नैक्रदक कालमा ाै गोकुलगंगा ाामबा० 

प्रलुि खोलाको ाामबा० ाै ्ु गाउँपाललकाको ाामाकरण गररएको हो । 
 

२.१.२ भ-ूबाो० र प्राकृलतक स्रोतहरु 
  

लहमाली क्षेत्र र दगुययम क्षेत्रमा अनलस्थत गोकुलगंगा गाउँपाललकाको अलाकांश भू-भाग पहाडी क्षेत्रल े

ढाक्रकएको छ । नडा ां. ६ को छलतबाे दोभाा गाउँपाललकाको ुबैभतदा होचो भाग हो र नडा ां. १ को 

गोकुलचुली ुबैभतदा अग्लो स्थाा हो । ्ु गाउँपाललकाको ुबैभतदा बढी भू-भाग २० दलेख ३० लडग्री 

लभरालोपाा रहकेो छ । गाउँपललकामा रहकेा खेती्ोग्् जलमा, नाजङ्गल, जलडबु०ी र पााीका स्रोत ा ै

प्रमुख प्राकृलतक ुम्पदाहरु हुा् । ्ु गाउँपाललकामा पाइाे जलडनु०ीहरुमा अलैंची, अग्रली, मलच्छाो तेल, 

लचराइतो, पाउडर (ाागनेली), ज०ामुी, कुड्की पङ्गनर, लनष, ्ाुायय गुम्ना, लोिुल्ला, ुुगतानाला, 

पाखतभेद, ुतुना, अल्लो, काउुो, आक्रद रहकेा छा ् । हाल ्ु गाउँपाललकामा चालु अनस्थामा 

काललमा०ीलस्थत हलुनाखोला लघु हाईड्रो (४ मेगाना०) रहकेो छ । लामाययणालाा जललनद्युत आ्ोजााहरुमा 

गजाययङ क्षेत्रको लहमाल् उजायय लनकाु लल. (१९ मेगाना०), खरााे०ारमा रहकेो गजाययङ उपत््का हाइड्रो 

पानर लल. (२.८ मेगाना०) र कुडार गैरालस्थत लपपुल्ज हाइड्रो रहकेा छा् । ुाथ ै गजाययङ खोला, मेहलेे 

खोला, चुचुरे लशनाल् िाडो खोला, लनरौ०ा खोला, घटे्ट खोला, पलाती खोला, लुदपुायय खोला, क्रदकीथामा, 

झोरेाी डाँडा, अम्फे खोला, लखम्ती खोला, फपुयय खोला, लचण्ड ेखोला लगा्तका स्थााबा० थप जललनद्युत 

तथा लघुजललनद्युत आ्ोजााहरुको ुम्भानाा ुमेत रहकेो दलेखतछ । 
 

२.१.३ जाुङ्््ा 
  

गोकुलगंगा प्रोफाइल, २०७५ अाुुार ्ु गाउँपाललकामा कुल घराुरी ५,६१३ र मलहला १२,१९३ 

(४८.९८ प्रलतशत) र पुरुष १२,६९९ (५१.०२ प्रलतशत) गरी कुल जाुङ्््ा २४,८९२ रहकेो छ । औषत 

पररनार ुङ्््ा ४.४३ तथा जाघात्न १२५.४६ प्रलत नगयय क्रक.मी. रहकेो छ ।  
 

ताललका २ : गोकुलगगंा गाउँपाललकाको नडागत घराुरी र जाुङ्््ा लननरण 

नडा ा.ं घरारुी मलहला जाुङ्््ा पुरुष जाुङ्््ा जम्मा जाुङ्््ा 
१ ७६९ १५९० १६०९ ३१९९ 
२ ६८६ १५५९ १५५३ ३११२ 
३ १२५० २४४३ २६५५ ५०९८ 
४ ११७० २५०८ २५९४ ५१०२ 
५ १०७२ २७३४ २८४३ ५५७७ 
६ ६६६ १३५९ १४४५ २८०४ 

जम्मा ५,६१३ १२,१९३ १२,६९९ २४,८९२ 

स्रोत:  गोकुलगगंा प्रोफाइल, २०७५ 
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मूल रुपमा लमलित जातजालतको बुोबाु रहकेो ्ु गाउँपाललकामा जालतगत लहुाबले ्हाँ क्षेत्री, 

तामाङ, ुुाुनार, शेपायय, बाहुा, ाेनार, भुजेल, लमजार, लनश् नकमायय, मगर, परर्ार र अत् जातजालतमा 

गुरुङ, ुत्ाुी, लजरेल, राई, थामी र हां्ु जातजालतको बुोबाु रहकेो छ । मातृभाषाको आाारमा 

ाेपाली बोल्ाेको बाहुल््ता रहकेो छ भाे बाँकीले तामाङ, ुुाुनार, शेपायय, मगर, ाेनारी, गुरुङ, थामी र राई 

भाषा बोल्ाे गरेका छा् ।  
 

२.१.४ भ-ूउप्ोग 
  

्ु गाउँपाललकाका जम्मा भू-भागमा ुबैभतदा बढी ना क्षेत्र रहकेो छ । जम्मा ना क्षते्र ९४.९२ नगयय लम०र 

(४७.९२ प्रलतशत) रहकेो छ । त््ुपलछ खेती्ोग्् जलमा ३५.७३ प्रलतशत रहकेो छ । झाडी बुट् ् ाा 

९.८४ प्रलतशत रहकेो छ भा ेबाँझो जलमा २.२६ प्रलतशत रहकेो छ । 
 

२.१.५ ुासं्कृलतक अनस्था 
  

ाार्मययक तथा प्यय०की् महत्न बोकेको ्ु गाउँपाललकामा केही महत्नपूणयय ुाँस्कृलतक उत्कृष् ०ताहरु रहकेा 

छा् । जुमध््े ुुाुनार ुंस्कृलत र ाेनार ुंस्कृलत लगा्त पदययछा् । पाँचपोखरी र ज०ापोखरी जस्ता 

प्राकृलतक स्थलहरु ्ु िाउँको ाार्मययक तथा ुांस्कृलतक महत्नका िाउँहरु हुा् । ऐलतहालुक िोुे बजार र 

त््ाहाँ हालुम्म प्रचललत ानेारी ााच तथा जात्राहरुल े ुाँस्कृलतक लनलनाता थपेको छ । उँाौली तथा 

उभौली पनययहरुमा ाालचाे ुाुुनार जालत लनशेषको ााच महत्नपूणयय ुंस्कारको रुपमा रहकेो छ । गोकुलगंगा 

गाउँपाललकाको गाउँ नस्तुलस्थलत लननरण, २०७५ अाुु ार लहतद ुामाययनलम्बीहरूको बाहुल््ता रहकेो ्ु 

गाउँपाललकामा मााइाे प्रमुख चाडपनययहरुमा मातालतथयय औंशी, नुि ज्तती, गुरु पूर्णययमा, ुाउा ुंिालतत, 

ााग पञ चमी, रक्षा बताा, कृष्ण अष् ०मी, तीज, ुोह्र िाि, नडा दशैं, लतहार, लननाह पञ चमी, ाात् 

पूर्णययमा, स्नस्थााी व्रत आरम्भ, माघे ुिंालतत, िीपञ चमी, महालशनरात्री, स्नस्थााी व्रत ुमाप् ती, फाग ु

पूर्णययमा, राम ानमी, दनेाली पूजा, ुंुारी पूजा, ग््ाल्नो ल्होुार, ुोााम ल्होुार, उभौली पनयय, क्रिुमु 

ड,े आक्रद रहकेा छा ्। गाउँपाललका क्षेत्रका ााच तथा मेलाहरुमा झांिी ााच, महाकाली ााच, गाईजात्रा, 

रोपाई जात्रा, घोडजेात्रा, चण्डी ााच, डुडगैरा लचउरी जात्रा र लशनाल् जात्रा लगा्तका रहकेा छा् ।  
 

२.१.६ आर्थययक अनस्था 
  

गोकुलगंगा गाउँपाललकाको गाउँ नस्तुलस्थलत लननरण २०७५ अाुुार काममा ुंलग् ाता अाुुार कृलषमा 

९.२१ प्रलतशत, ाोकरीमा ५.३८ प्रलतशत, व्यनुा्मा २.०५ प्रलतशत, मजदरुीमा ७.७७ प्रलतशत, 

नैदलेशक रोजगारमा ५.४२ प्रलतशत, गृलहणी⁄गृहस्थी १८.०३ प्रलतशत, अत् पेशा ०.१५ प्रलतशत, 

बेरोजगार ५.३० प्रलतशत र अध्््ामा लागेका ९.११ प्रलतशत जाुङ्््ा रहकेो छ । गाउँपाललकामा कुल 

५२६ आर्थययक एकाइ ुङ्््ा माफयय त ६५४ पुरुष  तथा ७४७ मलहला गरी कुल १,४०१ जााले रोजगारी 

प्राप् त गरेका छा् । गाउँपाललकामा हो०ल तथा लजहरु २७, ुहकारी ५०, ु:लमल २२, हाडययने्र ४, 

स्०ेशारी ३, फेतुी तथा कपडा पुल ६, इलेक्िीकल तथा इलेक्िोलाक्ु पुल ५, खुरा पुल ४०, लामाययण 

व्यनुा्ी ३, ०ेलुयय ९, भाँडा पुल २, कस्मेर०क ५, लघु तथा घरेलु उद्योग ६, फामेुी ४,  आक्रद रहकेा 

छा् । उद्योग, व्यनुा् तथा कलकारखाााको हकमा कुकुज उद्योग, ाेपाली कागज उद्योग, चाउचाउ 

उद्योग, लच्ा प्रुोाा उद्योग, स्ल०े ढुङ्गा खााी उद्योग, पाउरो०ी उद्योग ुञ चालामा छा् । 

गाउँपाललकामा ४ न०ा हा०बजारमा कररब ८० न०ा पुलहरु रहकेा छा् । 



 गोकुलगंगा गाउँपाललकाको राजश् न ुुाार का्यय्ोजाा, २०७८ 

  11 | पा ाा  

 

गाउँपाललकामा केनल १ न०ा ‘क’ नगययको बैंक र १ ‘घ’ नगययको लघु लनि नैंक मात्र पुगेको दलेखतछ । ्द्यलप 

थप आर्थययक कारोनारको लालग स्थााी् स्तरमा २७ न०ा बचत तथा ऋण ुहकारी ुंस्था, १ न०ा दगु्ा 

ुहकारी, १ न०ा उपभोिा ुहकारी, र १३ न०ा कृलष ुहकारी गरी कुल ४२ न०ा ुहकारीहरु 

ुञ चालामा रहकेा छा् ।  

 

लजल्लाको उिरी क्षेत्रमा रहकेो गोकुलगंगा गाउँपाललका उनययरालशल तथा हानापााी अाुकुल भएको क्षेत्रको 

रुपमा पररलचत छ । ्ु गाउँपाललकामा उत्पादा हुाे मु्् अत ानालीहरुमा मकै, कोदो, ााा, गहु ँहो भा े

खाद्यात ा बाली जस्तै उपभोगमा प्र्ोग हुाे आलु प्रमुख रुपमा पदययछ । ्ु गाउँपाललका कृलष उत्पादाको 

लालग उिम मालाएको भएतापला कृलष क्षेत्रमा आाुलाकीकरण भई ाुकेको अनस्था लनद्यमाा रहकेो छ । 

तथालप ्ु गाउँपाललकाले ्हाँ उत्पाक्रदत आलु, क्रकनी, अगे्रली, ुेतो लुलम, घ््,ू खुी बोका, लचज, छुपी, 

आक्रद नस्तुहरु ला्ाययत गरररहकेो दलेखतछ । ्ु गाउँपाललकाको ५ हजार रोपलामा आलु खेती, ३ हजार 

रोपाीमा क्रकनी खेती गररएको छ । 
 

्ु गाउँपाललकामा ाेरै प्रकारका खााीहरु रहकेा छा् । िोुे फलाम खााी ाेपालकै चर्चययत िूलो फलाम 

खााी हो । अरु खााीहरुमा नालुना खााी, ढुङ्गा खााी, म््ाग् ाेुाइ०, खरी खााी, आक्रद रहकेा छा् । ्ु 

गाउँपाललकाको नडा  ां. २ मा रहकेो ाेपालकै दोस्रो िूलो फलाम खााी रहकेो छ । लन.ुं. १९२१ ुालदलेख 

तत्कालीा राणा प्रााामतत्री दने शमशेरको पालामा ुञ चालामा आएको ्ु फलाम खााीमा सुंग०ी, 

दाङ्गरक्रदङ्गर, लाप्चााे, कोपचे, आरुबो०े लगा्त १८ गाउँमा फलामको ााउ लाकाल्ाे र २९ िाउँमा 

ााउ पेल्ाे भट्टीको ााम उल्लखे भएको पाइतछ ।   
 

गोकुलगंगा गाउँपाललकाको नडा ां. १ अततरगत उिरपुनी लुमााा क्षेत्रमा पाँचपोखरी, ज०ापोखरी, 

भूतपोखरी प्यय०की् क्षेत्रहरु पदययछ । पौरालणक क्रकम्बदतती अाुुार माता पानययतीले पाँचन०ा पाँचकुाे कुण्ड 

बााएर तपस््ा गरेको िाउँको रुपमा ललाे गररएको पाँचपोखरी कररब ४,५०५ लम०रको उचाइमा रहकेो 

तथा कररब ०.१६ नगययलम०र क्षेत्रफलमा फैललएको छ । ्ो पोखरीबा० लालस्कएको पााी ज०ापोखरीमा 

झदययछ । हरेक जाैपूर्णययमाको क्रदा ्हाँ मेला लाग्द ैआएको छ र उि क्रदा मेला अनलोका गायय रामेछाप, 

दोलखा, लुताुपाल्चोक, काभ्रे, लुताुली, ओखलढुङ्गा, ुोलु, भिपुर, ुलाययही लगा्त भारतको लुलक् कम 

क्षेत्रका लहतद ुर बौि ामाययनलम्बीहरु आउा ेगदययछा् । त््ुै गरी ्ु गाउँपाललकाका अत् मू्् प्यय०की् 

क्षेत्रहरुमा तामेडाँडा, कोश्ाङ्गखकयय  लगा्त उिरकाँुी, गूप्तबाुी महादने मलतदर र गुम्बा, जलकाली 

मलतदर, महाकालथाा, गौरीशंकर ुद् गुरु ााम, आक्रद रहकेा छा् ।  
 

२.१.७ ुामालजक अनस्था 
  

गोकुलगंगा गाउँपाललकाको पुरुष ुाक्षारता ७५.७४ प्रलतशत र मलहला ुाक्षारता ५५.८८ प्रलतशत गरी 

कुल ुाक्षारता ६४.९९ प्रलतशत रहकेो छ । शैलक्षक तहमा ८०.०६ प्रलतशतले एुएलुी, ६.७७ प्रलतशतल े

एुएलुी मुला र ४.१६ प्रलतशतले १०₊२ ुम्म पिापािा गरेका छा् भाे ७.२५ प्रलतशत जाुङ्््ाल े

अाौपचाररक लशक्षा मात्र प्राप् त गरेका छा् । गाउँपाललका लशक्षा शाखा अाुुार गोकुलगंगा गाउँपाललकामा 

३१ न०ा आाारभूत लनद्याल्, ८ न०ा माध््लमक लनद्याल्, २ न०ा क््ाम्पु र १ न०ा प्रालनलाक लनद्याल् 

ुञ चालामा छा ्। नाल लनकाु केतरको रुपमा छुटै्ट ुञ चाला गरेको खाुै दसेखंदाै । ्द्यलप नडा ां. ३ मा 

२ न०ा नाल लनकाु केतरहरु ुञ चालामा रहकेा छा् । आाारभूत तहमा कुल भाायय दर १२६.११ र खुद 
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भाायय दर ९३.९४ रहकेो छ भाे माध््लमक तहमा कुल भाायय दर ६३.८७ र खुद भाायय दर ५२.१४ रहकेो छ । 

त््ुै गरी लशक्षक अाुपात प्राथलमक, लाम् ा माध््लमक, माध््लमक र उच् च माध््लमक तहहरुमा िमश 

११.७४, २४.४४, १५.०२, २९.२४ र ३.२० रहकेो छ ।  
 

गाउँपाललकाको केतर रस् ाालुमा १ न०ा अस्पताल ुञ चालामा रहकेो छ भाे ुबै नडाहरुमा ुरकारी 

स्नास्थ्् चौकीहरु रहकेा छा् । गाउँपाललका अस्पताल ुञ चालाको लालग बागमलत प्रदशे ुरकारको 

ुामालजक लनकाु मतत्राल्बा० आ.न. २०७७⁄७८ मा आनश््क जाशलि व्यनस्थापा अाुदााको रुपमा रु 

६० लाख प्राप् त भएको छ भाे नडा स्नास्थ्् चौकीहरु आनश््क जाशलि ुलहत ुञ चालामा रहकेा छा् । 
 

२.१.८ भौलतक अनस्था 
  

्ु गाउँपाललकामा रणाीलतक ुडक, लजल्ला ुडक र ग्रामीण ुडक गरी ३ क्रकलुमका ुडकहरु छा् । 

लजरी-िोु-ेबाम्ती ुडक रणाीलतक ुडक हो भाे गाउँपाललकामा ६ न०ा लजल्ला ुडकहरु रहकेा छा ् । 

लनलभत ा ग्रामीण ुडकहरुको कुल लम्बाई ४७.७८ क्रक.लम. रहकेो छ । ्ु गाउँपाललका लभत्र २८ न०ा 

झोलुङ्गे पुलहरु रहकेा छा् भाे केही लामाययणालाा अनस्थामा रहकेा छा् । 
 

गाउँपाललकामा पाइप लाइाको पााी प्र्ोग गाे ८४.१७ प्रलतशत घराुरीहरु रहकेा छा ् भा े बाँकी 

पररनारहरुले ढाक्रकएको इाार⁄कुना (०.६७ प्रलतशत), खुल्ला इाार⁄कुना (२.५० प्रलतशत), मुलको पााी 

(९.२० प्रलतशत), ादी⁄खोलाको पााी (२.४३ प्रलतशत) र अत् स्रोतबा० (१.०३ प्रलतशत) पााी प्र्ोग 

गरररहकेा छा ्। स्थााी् ुरकारल ेएक घर एक ााराको अनाारणा अाुु ार ्ु आ.न. २०७७⁄७८ मा 

१,४०० ाारा जडाा गररुकेको छ । फ्लु शौचाल् ढलमा जोलडएको पररनार १.१२ प्रलतशत, फ्लु 

शौचाल् ुेफ्०ी ट् ् ाङ्कीमा जोलडएको पररनार ४७.४३ प्रलतशत तथा ुााारण शौचाल् भएको पररनार 

१७.६३ प्रलतशत रहकेा छा् भाे ३३.०६ प्रलतशत घरारुीहरुमा शौचाल्को ुुलनाा पुग्न बाँकी दलेखतछ । 
 

गोकुलगंगा गाउँपाललकामा लनजुलीमाफयय त ७६.१६ प्रलतशत घराुरीहरुमा बिी बाल्ाे गररएको छ भाे 

मरट्टतेल प्र्ोग गाे २२.१५ प्रलतशत, ुौ्यय उजायय प्र्ोग गाे ०.४५ प्रलतशत र अत् उजायय प्र्ोग गाे १.४५ 

प्रलतशत रहकेा छा् । त््ुै गरी खााा पकाउा एलपी ग््ाु (०.८३ प्रलतशत), दाउरा (९७.७१ प्रलतशत), 

तथा बाँकीले लनद्यतु (०.०२ प्रलतशत), गोबर ग््ाु (०.०४ प्रलतशत) र अत् उजायय (१.४० प्रलतशत) प्र्ोग 

गाे गरेको छ ।  
 

गाउँपाललकामा ुञ चारको मु्् स्रोत रेलड्ो (६५.६३ प्रलतशत) रहकेो छ । त््ुै गरी मोबाईल ०ेललफोा 

(५७.८९ प्रलतशत), ०ेलललभजा (१९.१६ प्रलतशत), केनल ०ेलललभजा (५.४९ प्रलतशत), ०ेललफोा (०.७४ 

प्रलतशत), कम्प््ु०र (०.८५ प्रलतशत) लगा्तका ुुलनाा उपलब्ा छ भा े ज््ाद ै त्ूा ०.२० प्रलतशत 

घराुरीहरुमा इत०राे० ुुलनाा उपलब्ा रहकेो दलेखतछ । 
 

्ु गाउँपाललकाको महत्नपूणयय सुंलचत क्षेत्रको रुपमा पररलचत ०ार तथा बेुीहरुमा ाौले, कोलक्शला, 

छहरेखोला, बेंुीखेत, बञ चर बेंुी, शेराबेंुी, बोहोरे बेंुी, ओख्र,े ाागी, खहरे, लुस्नरेी, फेक्रदखेत, शेरादह 

ाौमुरे र लपडाल्ा रहकेा छा् भाे ्ु बाहके अत् ुााा बेंुी तथा ०ारहरुमा बाह्र ै मलहाा सुंचाईको 

ुुलनाा उपलब्ा हुाे गदययछ । सुंचाइको लालग गाउँपाललकाको लनलभत ा नडाहरूमा कुलो, ाहरहरू 

व्यनस्थापा गरेको छ । 



 गोकुलगंगा गाउँपाललकाको राजश् न ुुाार का्यय्ोजाा, २०७८ 

  13 | पा ाा  

 

२.२ माान ुंु ाााको अनस्था 
 

ानगरित गाउँपाललकाको पलहलो लानाययचा ुम्पत ा भई हाल ुोही लानाययलचत जाप्रलतलालाहरू माफयय त 

गाउँपाललकाको का्यय ुञ चाला भएको छ । ्ु गाउँपाललकामा रहकेा ६ न०ा नडामा लानाययलचत तथा 

माोलात ुदस््हरु ुलहत जम्मा ३३ जाा गाउँुभा ुदस््हरु रहकेा छा् ।  
 

त््ुैगरी गाउँ का्ययपाललकाको दलैाक का्ययुम्पादाका लालग लनलभत ा लनष्गत क्षमता ुलहत अलाकृत तथा 

ुहा्क कमययचारी का्ययरत छा् । गोकुलगंगा गाउँपाललकाको नेनुाइ० तथा अाुु ार ्ु गाउँपाललकामा 

कुल ६० कमययचारी का्ययरत रहकेा छा् र ुो ुम्बताी लननरण ताललकामा दखेाइको छ ।   
 

ताललका ३ : गाउँपाललकामा का्ययरत कमययचारीहरुको लननरण 

ि.ु.ं पद ुङ्््ा कैक्रफ्त 

१ प्रमूख प्रशाुकी् अलाकृत १ ुामात् प्रशाुा 
२ प्रशाुकी् अलाकृत (छैिौं) १ प्रशाुा 
३ स्नास्थ्् ुं्ोजक १ स्नास्थ्् 
४ पशु ुेना प्रालनलाक १ पशु पंक्षी लनकाु शाखा 
५ ईलतजला्र १ प्रालनलाक 
६ लशक्षा अलाकृत १ लशक्षा  
७ ुूचाा प्रलनला अलाकृत १ ुूचाा प्रलनला 
८ रोजगार ुं्ोजक १ रोजगार 
९ ुब-ईलतजला्र १ प्रालनलाक 

१० आततरीक लेखा परीक्षक १ लेखा 
११ लेखापाल १ लेखा 
१२ प्रशाुा पाचौं तह १ प्रशाुा 
१३ ुहा्क मलहला लनकाु लाररक्षक १  

१४ प्रशाुा ुहा्क ााु ु ४ प्रशाुा 

१५ कम्प्ू०र अपरे०र २ कम्प्ू०र 
१६ प्रालनलाक ुहा्क  १ लशक्षा 
१७ खररदार ४ प्रशाुा 
१८ ाा. प्रालनलाक ुहा्क १३ कृलष 
१९ अलुस्०ेत० ुन-ईलतजला्र ६ प्रालनलाक 
२० क्रफल्ड अपरे०र २ पंलजकरण  
२१ ुहा्क स्तर चौंथौ १ ्ोजाा शाखा 
२२ अलमा १ अलमा 

२३ ागर प्रहरी ५ हनलदार -१, जनाा ४ 

२४ ुनारी चालक २  

२५ का्ाययल् ुह्ोगी ६  

 जम्मा ६०  
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्ु गाउँपाललको ुेनाप्रदा्कका लालग ६ न०ा नडा का्ाययल्हरु, ुेना केतर र ुेनाप्रनाह ईकाईहरु, 

लनद्याल्, ुलमलत आक्रद रहकेा छा् । गाउँपाललकामा १ जाा आततररक लेखा परीक्षक रहाे गरी राजस्न 

ुङ्कला गाे गररएतापला छुटै्ट राजस्न शाखाको व्यनस्था हुा बाकँी रहकेो छ ।  
 

२.३ भौलतक ुम्पलिको अनस्था 
 

गाउँ का्ययपाललका हाल नडा ां. ३ रस् ाालुमा रहकेो छ । गाउँ का्ययपाललकाको प्रशाुकी् भना ०ेतडर 

प्रकृ्ा भइ बन्न ुुरू गरेको छ भाे ुबै ६ नडा का्ाययलहरू ुम्पत ा भइ ुकेको तथा अस्पताल भना आसुकं 

रूपमा ुम्पत ा भइ ुञ चालामा आएको छ । गाउँ का्ययपाललकाको प्रशाुकी् भना त्ार भइ ुञ चाललत 

हुा केही ुम् लाग् ाे तथा जाशलिहरु त्ूा भएको कारणले का्ाययल् व्यनस्थापा प्रभानकारी हुा ुकेको 

छैा । गाउँपाललका का्ाययल्मा ०ेललफोा तथा ईमेल ईत०राे०को ुुलनाा रहकेो छ भाे कुाै पला नडा 

का्ाययल्मा ्ी ुुलनााहरु उपलब्ा छैा । ्द्यलप अलत आनश््क फर्ाययचर तथा औजार उपकरणहरु 

(कम्प््ु०र, लप्रत०र) भाे उपलब्ा रहकेो छ । राजस्न ुङ्कलाको लालग हालै मात्र कम्प््ु०र लनललङ शुरु 

गररएको छ । गाउँपाललकाको स्नालमत्नमा २ न०ा गाडी र २१ न०ा मो०र ुाइकल र स्कु०र गाउँपाललकाको 

कामका लालग प्र्ोग गररएको छ । ्ुका अलाना १ ब््ाक हो लोडर खररद गररएको छ । गाउँपाललका 

क्षेत्रमा अचल ुम्पलिको रुपमा जग्गा रहकेो छ । गाउँपाललकाले आफ्ाो स्नालमत्नमा तथा हकभोगमा रहकेा 

जग्गा तथा भनाहरुको अलभलेख ला्लमत अद्यानलाक गायय जरुरी दलेखतछ । ्ुरी गाउँपाललकाले आफ्ाो 

स्नालमत्न तथा हकभोगमा रहकेा ुम्पलिको उप्ोग गरी ला्लमत आ्आजयया गाययका लालग आनश््क 

लगााी तथा लाणयय् गायय आनश््क दलेखतछ । 
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पररच्छेद३. स्थााी् तहको राजस्न अलाकार तथा आ् ुम्भाव्यता 

 

स्थााी् तहलाई प्राप् त राजस्न ुम्बताी अलाकार र ुो अलाकार का्ाययतन्ाका लालग गाउँपाललकाका 

तफयय बा० गररएका कााूाी व्यनस्था र गाउँपाललकाको राजस्न ुङ्कला अनस्था, ुम्भानाा, ुमस््ा तथा 

चुाौतीहरु शीषययकगत रुपमा ्ु पररच्छेदमा लनश् लेषण गररएको छ । 

 

३.१ राजस्न अलाकार ुम्बताी कााुाी व्यनस्था 
 

३.१.१ ुनंाैालाक व्यनस्था  
 

ाेपालको ुंलनाााको अाुु चूी ८ अाुुार स्थााी् तहको लनिी् अलाकार अततरगत स्थााी् तहहरुले 

ुम्पलि कर (घरजग्गा कर), घरबहाल कर, घरजग्गा रलजष् िेशा शुल्क, ुनारी ुााा कर, भूलमकर 

(मालपोत), माोरञ जा कर, लनज्ञापा कर र व्यनुा् कर ल््ाउा ुक् ाेछा ्र गैरकर अततरगत ुेना शुल्क, 

दस्तुत, प्यय०ा शुल्क र दण्ड जररनााा ुङ्कला गायय ुक् ाेछा् । राजस्न अलाकार ुम्बताी लनलभत ा 

तहहरुको एकल तथा ुाझा अलाकार ुम्बताी लननरण तलको ताललकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

ताललका ४  : तहगत राजस्न अलाकार 

ुघं प्रदेश स्थााी् ुाझा 

 भतुार 

 अतत:शुल्क 

 मूल्् अलभनृलि कर 

 ुंस्थागत आ्कर 

 व्यलिगत आ्कर 

 पाररिलमक कर 

 राहाााी कर 

 लभुा शुल्क 

 प्यय०ा दस्तुर 

 ुेना शुल्क दस्तुर 

 दण्ड जररनााा 

 

 

 घरजग्गा रलजष्ट्रशा 

शुल्क 

 ुनारी ुााा कर 

 माोरञ जा कर 

 लनज्ञापा कर 

 प्यय०ा शुल्क 

 कृलष आ्मा कर 

 ुेना शुल्क दस्तुर 

 दण्ड जररनााा 

 ुम्पलि कर 

 घर बहाल कर 

 घर जग्गा 

रलजष् िेशा शुल्क 

 ुनारी ुााा कर 

 ुेना शुल्क दस्तुर 

 प्यय०ा शुल्क 

 लनज्ञापा कर 

 व्यनुा् कर 

 भूलमकर (मालपोत) 

 माोरञ जा कर 

 मालपोत ुङ्कला 

 दण्ड जररनााा 

 ुेना शुल्क 

 दस्तुर 

 दण्ड जररनााा 

 प्राकृलतक स्रोतबा० 

प्राप् त रो्ल्०ी 

 प्यय०ा शुल्क 

स्रोत: ाेपालको ुंलनााा, २०७२ 

 

३.१.२ काााुी व्यनस्था  
 

स्थााी् ुरकार ुञ चाला ऐा, २०७४ को दफा ५४ दलेख दफा ६३ ुम्म स्थााी् तहको लनिी् 

अलाकार ुम्बताी व्यनस्था रहकेो छ । ्ुमा कर अततगययत प्रत््क्ष करहरु जस्त ै ुम्पलि कर, भूलमकर 

(मालपोत), घरजग्गा नहाल कर, नहाल लनरौ०ी शुल्क, पार्क्कयय ङ्ग शुल्क, जडीनु०ी, कनाडी र जीनजततु कर, 

आक्रद छा् भा े अप्रत््क्ष कर जस्तै व्यनुा् कर जस्ता करहरु रहकेा छा ् । ्ु ै गरी गैरकर अततगययत 

गाउँपाललका ना ागरपाललकाबा० लनलभत ा ुेनाहरु उपभोग गरे नापतको ुेनाशुल्क जस्तै लनलभत ा प्यय०ा 

व्यनुा् शुल्क, स्थााी् तहले लामाययण, ुञ चाला ना व्यनस्थापा गरेका स्थााी् पूनाययाार उप्ोग शुल्क, 
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स्थााी् तहले उपलब्ा गराएको कुाै ुेना उप्ोग गरे नापत ुेना उप्ोगकताययहरुबा० अुूल गरराे ुेना 

व्यनस्थापा शुल्क, लनलभत ा ला्मा ुेना तथा लुफाररु नापत प्राप् त भएको दस्तुर नापतको रकम, 

ाक्ुापाु दस्तुर र गाउँपाललका ना ागरपाललकाले आफ्ाो क्षेत्रलभत्र नातानरणी् प्रभान मूल््ाङ्का तथा 

प्रारलम्भक नातानरणी् परीक्षणबा० तोक्रकएको पररमाणमा स्ले०, ढुङ्गा, लगट्टी, नालुना एनम् मा०ोजत् 

नस्तु लनिी र अत् ुम्पलि लनिी ुामुदाल्क नाको आ् र जाुहभालगता नापतको रकम आक्रद रहकेा छा् । 

 

्ुै गरी प्रदशे र स्थााी् तह दनुैले ुाझेदारीमा ुकला गाे घरजग्गा रलजष् िेशा दस्तुर रहकेो छ । जुको 

दर प्रदशेले तोके्न र ुङ्कला स्थााी् तहल ेगाे प्रानााा रहकेो छ । हालुम्म ुघंी् तहबा० स्थााी् 

तहमा घरजग्गाको लगत स्थाााततरण भई ाुकेको र ुंघी् ुरकार मातहतको लजल्लालस्थत मालपोत 

का्ाययल्ले ाै घरजग्गा कर प्रदशे  कााूा नमोलजम अुूल उपर गरी त््ुको ६० प्रलतशत ुम्बलतात 

गाउँपाललका ना ागरपाललका र ४० प्रलतशत ुम्बलतात प्रदशेमा पिाउाे गरेको छ ।  

 

्ुरी स्थााी् गाउँपाललकामा दहेा्को लचत्रमा दखेाए बमोलजमका स्रोतबा० रकम प्राप् त हुाे गदययछ । 

 

 
लचत्र ४ : राजस्न अलाकार ुम्बताी कााुाी व्यनस्था 

अततर ुरकारी लनि व्यनस्थापा ऐा, २०७४ ल े स्थााी् तहको लनिी् अलाकारलाई थप स्पष् ० पाायय 

ुंघी्, प्रदशे ुरकार र स्थााी् तहल ेपररचाला गा ेकर र गैर करका लशषययकहरु लाााययरण गाुययका अलाना 

ुंलनाााका अाुुुचीमा एकल अलाकारमा दोहोरो अलाकार क्षेत्रमा परेका र ुं् ुि अलाकार क्षेत्रका 

राजस्नका लशषययकहरुको ुतदभययमा प्रदशे र स्थााी् तह बीच एकल कर प्रशाुा ुम्बतामा लाम् ाााुु ारको 

थप व्यनस्था ुमेत गरेको छ । शुरुमा रालखएको व्यनस्थामा २०७५ ुालको आर्थययक ऐाले थप पररमाजयया 

ुमेत गरेको छ । पररमार्जययत व्यनस्था दहेा् बमोलजम रहकेो छ  । 

 

एकल कर प्रशाुा ुम्बताी व्यनस्था (आर्थययक ऐा २०७५ बा० अततरुरकारी लनि व्यनस्थापा ऐा, 

२०७४ दफा ५ र ६ मा भएको ुंुोाा ुलहत) 

ुंघी् ुरकार 

अादुाा (ुमााीकरण 

(जाुं््ा ७०, भूगोल १५, 

HDI ५, LDI  १०, ुशतयय, 

ुमपुरक, लचशषे 

राजश्व बाँडफाँड (पनययतारोहण, 

लनद्युत, ना, खााी तथा खलाज 

पदाथयय, पााी तथा अत् २५%, 

२५%, ५०%) 

मूल्् अलभनृलि कर र अतत:शुल्क 

(१५%, १५%, ७०%) 

प्रदशे ुरकार 

अाुदाा (ुमालाकरण, ुशतयय, 

ुमपूरक, लनशेष)  

एकल कर प्रशाुा अततगययतको    

राजश्व बाँडफा०ँ                                

ुनारी कर ४०%, घरजग्गा रलजष्ट्रशेा 

शुल्क ६०%, माोरञ्जा कर ६०%, 

लनज्ञापा कर ६०% 

स्थााी् ुरकार 

कर गैरकर 

ुम्पलि कर 
भलूमकर (मालपोत) 
ार जग्गा बहाल कर 
व्यनुा् कर 
जडीबु०ी, कनाडी र जीनजतत ुकर 
इलतजा रलहत ुााा ुनारी ुााा कर 
लनज्ञापा कर  
माोरञ्जा कर 

 

नहाल, लन०ौरी शुक्ल, प्यय०ा शुल्क, पार्किं ग 

शुल्क, िेक्रकङ्ग, को्ोक्रकङ, क््ााोल्ङ्ग, 

बतजी जलम्पङ्ग, लजपप्ला्र र र् ् ालफ्०ङ्ग 

शुल्क ुेना शुल्क, दस्तुर (ाक्ुापाु, 

लुफाररु, ााता प्रमालणत,...) लनिी (ढंुगा, 

लगट्टी, नालुना र ुम्पलि), ुामुदाल्क नाको 

आ्, नहाल, व्याज, लाभांु तथा अत् 

 

जाुहभालगता 

१०-३०% ुम्म 
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गाउँपाललकाको 

आततरीक राजश्व 

कर राजश्व गैरकर राजश्व 

ताललका ५ : एकल कर प्रशाुा अततगययत उिेको राजस्नलाई स्थााी् र प्रदेश तह बीच बाँडफाँड व्यनस्था 

करका क्षते्रहरु दर लाााययरण गा ेतह ुङ्कला गा ेतह राजस्न बाडँफाँड (प्रलतशत) 

प्रदशे स्थााी् तह 

ुनारर ुााा कर प्रदशे प्रदशे ६० ४० 

रलजष् िेशा शुल्क प्रदशे स्थााी् ४० ६० 

माोरञ जा कर प्रदशे स्थााी् ४० ६० 

लनज्ञापा कर स्थााी् स्थााी् ४० ६० 

स्रोत : अततरुरकारी लनि व्यनस्थापा ऐा, २०७४ (आर्थययक ऐा २०७५ द्वारा ुंशोलात) दफा ५ र ६ 

 

एकल कोषको व्यनस्थापा दहेा् अाुुार हुाेछ : 
 

 ्स्तो एकल कर बाँडफाँ० प्र्ोजाका लालग ुङ्कला गाे तहले (प्रदशे र स्थााी्) ुङ्कललत 

रकम लनभाज्् कोषमा जम्मा गाुययपाे हुतछ । 

 प्रदशे ुनारी ुााा करबा० उिेको रकम प्रदशे लनभाज्् कोषमा जम्मा गा े। 

 प्रदशेले ुनारर ुााा करबा० उिेको रकम प्राकृलतक स्रोत तथा लनि आ्ोगले लाााययरण गरेको 

आाार र ढाँचा बमोलजम प्रदशे ुरकारल ेस्थााी् तहलाई बाँडफाँ० गाे । 

 प्रदशेले मालुक रुपमा ुम्बलतात स्थााी् ुलित कोषमा जम्मा गाुययपाे । 

 

स्थााी् तहको आततरीक आ् 
 

स्थााी् तहको ुरकार अथाययत् गाउँपाललका तथा ागरपाललकालाई 

कााूाले कर, ुेनाशुल्क, दस्तुर तथा दण्ड जररनाााबा० राजस्न 

प्राप् त गाे अलाकार प्रदाा गरेको छ । ्ी राजस्नका स्रोतहरु 

ुम्बलतात व्यलिले प्रत््क्ष रुपमा भुिााी गाुययपा ेक्रकलुमका छा ्। 

्ुैले हरेक ाागररकले आफुले लतरेको करको उप्ोग स्थााी् 

ुरकारले कुरी गरेको छ भत ाे लनष्मा स्नभालनक रुपमा चाुो 

र ुरोकार रा् ाे गदययछ  र स्थााी् ुरकारल े ्ुको ुही 

उप्ोग गाे दाल्त्न लानाययह गाुययपदययछ । 

 

राजस्न पररचाला चि र प्रक्रि्ा 

 

स्थााी् तहमा राजस्न पररचालालाई ुुदढृ बााउा दहेा् बमोलजमको चि अाुुारका लनलभत ा 

खुलड्कलाहरु जस्तै क. ाीलत तथा का्ययलनलाहरुको लामाययण र ुंस्थागत व्यनस्था (्ु अततगययत ऐा, काााू 

का्ययलनलाहरुको तजुययमा, ला्मानली लाणयय्हरु लामाययण तथा पुरााा काम ालाग्न लाणयय्हरु खारेजी, करको 

ढाँचा र दरको लाााययरण तथा ुभाबा० अाुमोदा र ुशि र प्रभानकारी राजस्न शाखाको स्थापाा गरी 

कमाययचारीको व्यनस्था ुमेत पदययछा्), ख. करदाताहरुको गणाा र दतायय (राजस्नको ाक्ुाकंा, 

करदाताहरुको पलहचाा तथा लगत त्ारी, फारामको उपलब्ाता र ुो फारममा आम्दााीको स्रोतको 

अलभलेखीकरण), ग. राजस्नको बारेमा जााकारी, प्रचार प्रुार र करको अाुमाा (कर्ोग्् स्रोत लाााययरण 

र ुानययजलाक छलफल तथा चेताामूलक गोष्ठीहरुको आ्ोजाा), घ. कर ुङ्कला तथा करदाताहरुुंग 
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ुम्बता लामाययण (लतरेको करको लबल बााई लनतरण गा ेर करचुिा लनला प्रणालीको प्रचार प्रुार, आम 

ुञ चारको माध््मबा० प्रचार प्रुार र छलफल का्ययिमको आ्ोजाा), ङ. का्ाययतन्ा तथा अाुगमा, 

आततररक ला्तत्रण (लबल र रलुद का०ेको तथा कर ुङ्कला भएको ुुलालश् चत गाे, ुम्मा आर्थययक 

प्रशाुा शाखामा कर रकम दालखला तथा आम्दााी बाँलाएको ुुलाश्चतता र आततररक लेखापरीक्षण, 

ुम्मा कर ालताे करदातालाई दण्ड जररनााा भए ाभएको अाुगमा र कााूाी कारनाही, अलततम 

लेखापरीक्षा आक्रद) र च. अलभलेखीकरण तथा प्रलतनदेा र उिरदाल्त्न नहा (गाउँपाललकाको ुेना र 

राजस्नको आनिता, राजस्न ुङ्कला तथा ्ुको उप्ोगको ुानययजलाकीकरण, करको क्रकलुम र स्थााको 

आाारमा राजस्नको प्रलतनेदा र ला्लमत रुपमा प्रकाशा गाे आक्रद) आक्रद पदययछा् । ्ो चिका प्रत््ेक 

खुलड्कलामा गाउँपाललकाको राजस्न प्रशाुा र अत् प्रशाुकी् व्यनस्था, प्रमुख प्रशाुकी् अलाकृत तथा 

अध््क्ष र ुमग्र का्ययपाललकाको ुह्ोग, ुमतन्, ुहजीकरण र लागरााी आनश््क पछयय । 
 

 

 

 

 

 

 

लचत्र ५ : राजस्न प्रशाुा चि प्रक्रि्ा 

ाीलत तथा का्ययिमहरुको 

लामाययण र ुसं्थागत व्यनस्था 

करदाताहरुको गणाा र दतायय 

राजश्वको बारेमा जााकारी, 

प्रचार र करको अागुमा 

कर ुंकला तथा करदाताुगँको 

ुम्बता लामाययण 

आततररक ला्तत्रण, अागुमा 

तथा का्ाययतन्ा 

अलभलखेीकरण तथा 

उिरदाल्त्न बहा र प्रलतनदेा 

राजश्व प्रशाुा चि र प्रक्रि्ा 

 

राजश्वको ाक्ुांका करदाताहरुको पलहचाा 

तथा लगत त्ारी 
करदातालाई उपलब्ा गराइएको फारममा 

आम्दााीको स्रोतको अलभलखेीकरण 

 

कर्ोग्् स्रोत लाााययरण 
ुानययजलाक छलफल तथा चेताामूलक गोष्ठीहरुको आ्ोजाा 

लनल, रलुद का०ेको तथा ुंकला गरेको ुुलालश्चत गायय 
ुम्मा आर्थययक प्रशाुा शाखामा दालखला, आततररक ुेना 

पररक्षण 
ुम्मा कर ालताेलाई कानाययही तथा दण्ड जररनाााको अाुगमा 
अदालली प्रक्रि्ा र का्ाययतन्ा 
आततरीक राजश्वको लेखा परीक्षण गा े 

गाउँपाललकाल ेप्रदाा गा ेुबलैाई राजश्वुँग जोड्ाे 
राजश्वको ुंकला तथा उप्ोगको ुानययजाीकरण गाे  
करको क्रकलुम र स्थााको आाारमा राजश्वको 

प्रलतनेदा 
ला्लमत रुपमा प्रकाशा गा े 

 

ऐा, कााूा, का्ययलनलाको तजुययमा 
ला्मानली र लाणयय्हरु लामाययण तथा खारेजी 
करको ढाँचा र दरको लाााययरण तथा 

अाुमोदा 
राजश्व शाखाको स्थापाा 

लतरेको करको लनल बााउा ेतथा लनतरण 
कर चिुा लनला तथा प्रणालीको प्रचार प्रुारनृि आम ुंचारको माध््मबा० प्रचार र 

छलफल का्ययिमको आ्ोजाा 
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गाउँपाललकाको आततररक राजस्नका स्रोतहरु 
 

(क) ुम्पलि कर ुम्बताी व्यनस्था : गाउँपाललकाको आफ्ाो क्षेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा ुम्पलि कर 

लगाउा ुक्रका े छ । ्ु बमोलजम ुम्पलि कर लगाउँदा घर र ुो घरले चचेको जग्गा ुम्पलि कर 

लगाएर बाँकी जग्गा ाभएका अत् जग्गामा भूलमकर (मालपोत) लगाउाु पाे छ । स्पलिकरण घरल े

चचेको जग्गा भन्नाले घरले ओग०ेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा र अलाकतम ुो बराबरको थप जग्गा 

ुम्झाु पदययछ । ्ुरी ुम्पलि कर लगाउँदा दहेा्बमोलजमका लनष्लाई आाार ललाुपाे व्यनस्था 

रहकेो छ । 
 

१. घर र जग्गाको आकार प्रकार र बाौ० 

२. घर र जग्गाको प्रचललत बजार मूल्् तथा घरको हकमा ह्राुमूल््  

३. घर र जग्गाको व्यापाररक ना आनाुी् उप्ोगको अनस्था 
 

(ख) भलूमकर (मालपोत) ुम्बताी व्यनस्था : गाउँपाललका तथा ागरपाललकाल े आफ्ाो क्षेत्रलभत्रको 

जग्गामा त््स्तो जग्गाको उप्ोगको आाारमा भूलमकर (मालपोत) लगाउाे छ । आर्थययक ऐा, २०७५ ल े

घर र त््ुले चचकेो लालश् चत जग्गामा ुम्पलि कर लगाएपलछ ुोभतदा बढी जग्गामा भूलमकर 

(मालपोत) लगाउाुपाे व्यनस्था छ । तर ुम्पलि कर लगाएको अनस्थामा भलूमकर (मालपोत) लगाइाे छैा । 
 

(ग) व्यनुा् कर: गाउँपाललकाले आफ्ाो क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यनुा् ना ुेनामा पँूजीगत लगााी र 

आर्थययक कारोबारको आाारमा व्यनुा् कर लगाउा ुक् ाे छ ।  
 

(घ) घर जग्गा बहाल कर: गाउँपाललकाको क्षेत्रलभत्र कुाै व्यलि, ना ुंस्थाले भना, घर, पुल, ग््ारेज, 

गोदाम, ०हरा, छप्पर, कारखााा, जग्गा, पोखरी पुरै ना आंलशक तनरले बहालमा क्रदएको 

गाउँपाललकाले त््स्तो बजाल रकममा बहाल कर लगाउा ुक् ाे छ । 
 

(ङ) ु नारी कर: गाउँपाललकाले लुलमत ुनारी ुााा (अ०ोररक्ुा तथा इ-ररक्ुा, िेला गाडा, ०ाँगा र 

ररक्ुाहरुको मात्र दतायय, ानीकरण तथा नार्षययक ुनारी कर ुङ्कला गायय ुक् ा ेअलाकार पाएको 

छ । तर ्ु गाउँपाललकाल ेचाल ुआ.न.मा ुनारी कर लाााययरण गररएकोले ढुनााी र ्ाता्ात 

एनम् अत् ुनारी ुाााहरुको कर ुङ्कला गरराे छ ।  
 

(च) लनज्ञापा कर: गाउँपाललकाले आफ्ाो क्षेत्रका ुडक, चोक, ुानययजलाक स्थलमा लनज्ञापा, 

प्रचारप्रुार आक्रदका लालग रा् ा क्रदाे ुाइा नोडयय, ग्लो नोडयय, स्०ल, आक्रदमा लनज्ञापा कर लगाउा 

ुक् ाे व्यनस्था रहकेो छ । 
 

(छ)  गरै करहरु: स्थााी् ुरकार ुञ चाला ऐामा गाउँपाललकाले प्यय०ा शुल्क अततगययत आफ्ाो 

क्षेत्रलभत्र ुञ चालामा रहकेा केनलकार, िेककंग, का्ाककंग, बञ्जी जम्प, लजपफ्ला्र, ्ाययलफ्०ङ्ग, 

प््ाराग्लाइसडगं लगा्तका स्थााी् प्यय०ा, माोरञ जा तथा ुाहलुक खेलकुद ुम्बताी ुेना ना 

व्यनुा्मा ुेनाशुल्क लगाउाे व्यनस्था रहकेो छ । ्ुैगरी गाउँपाललकाबा० लनलभत ा 

लुफाररुहरु, इजाजत पत्र तथा ालनकरण जस्त ै एफएम रेलड्ो ुञ चाला, ‘घ’ नगययको लामाययण 

इजाजत पत्र, लाजी लनद्याल् स्थापाा, स्थााी्स्तरका व्यापाररक फमयय, ुहकारी, प्रालनलाक 

लशक्षा तथा ताललम, ट् ् ुशा तथा कोलचङ ुेत०र, औषाी पुल, प्लर०ङ जस्ता व्यनुाल्क 

ुंस्थाहरुको दतायय, ालनकरण आक्रदमा लनलभत ा दस्तुर ुङ्कला गाे व्यनस्था रहकेो छ । 
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(ज)  प्राकृलतक स्रोतको रो्ल्०ी बाडँफाँ० ुम्बताी व्यनस्था 
 

अततरुरकारी लनि व्यनस्था ऐा, २०७४ अाुु ार प्राकृलतक स्रोतको रो्ल्०ी बाँडफाँ० अततरगत 

पनययतारोहण, लनद्यतु, ना, खााी तथा खलाज, पााी तथा अत् प्राकृलतक स्रोतबा० प्राप् त रो्ल्०ी बाँडफाँ० 

ुम्बतामा लाम् ा ताललकामा व्यनस्था गरेको छ । 

 

ताललका ६ : प्राकृलतक स्रोतको रो्ल्०ी बाँडफाँ० (प्रलतशतमा) 

स्रोतहरु ुघं प्रदशे स्थााी् तह 

पनययतारोहण ५० २५ २५ 

लनद्युत ५० २५ २५ 

ना ५० २५ २५ 

खााी तथा खलाज ५० २५ २५ 

पााी तथा अत् स्रोत ५० २५ २५ 

स्रोत : अततरुरकारी लनि व्यनस्था ऐा, २०७४ (अाुुुची ४) 

 

रालष् ि् प्राकृलतक स्रोत तथा लनि आ्ोगले स्थााी् तहले प्राप् त गाे २५ प्रलतशतको लहस्ुाको लालग प्रत््के 

स्थााी् तहको प्राकृलतक स्रोतको अनलस्थलत तथा प्राकृलतक स्रोतमा आााररत परर्ोजाा ना उप्ोगबा० 

प्रभालनत क्षेत्र र जाुङ्््ाको पलहचाा गरर स्थााी् तहलाई रकम बाँडफाँ० गायय लुफाररु गरेको छ ।  

 

(झ) कर राजस्न बाडँफा०ँ ुम्बताी व्यनस्था 
 

अततर ुरकारी लनि व्यनस्थापा ऐा, २०७४ अाुुार मूल्् अलभनृलि कर र आततररक उत्पादाबा० उिेको 

अतत शुल्क रकममध््ेबा० उिेको रकमलाई ुंघी् लनभाज्् कोषमा राखी ुोबा० रकममध््े ुंघी् 

ुरकारले ७०%, प्रदशेले १५% र स्थााी् ुरकारल े१५% बाँडफाँ० गाे व्यनस्था रहकेो छ ।  

 

ताललका ७ : कर राजस्नको बाँडफाँ० ुम्बताी व्यनस्था 

स्रोतहरु ुघं प्रदशे स्थााी् तह 

मूल्् अलभनृलि कर (भ््ा०) ७० १५ १५ 

अततशुल्क ७० १५ १५ 

स्रोत : अततरुरकारी लनि व्यनस्थापा ऐा, २०७४ पररच्छेद ३ (६) 

 

रालष् ि् प्राकृलतक स्रोत तथा लनि आ्ोग ऐा, २०७४ अाुुार लनलभत ा तहका ुरकारहरुका बीचमा 

अाुदाा लुफाररु गदायय ललइाे आाारहरु, राजस्नको बाँडफाँ० गदायय ललइाे आाारहरु र प्राकृलतक स्रोतको 

पररचाला गदायय ललइाे आाार र मापदण्डहरु त्ार गरी का्ाययतन्ाका लालग ुहलजकरण गाुययपाे व्यनस्था 

रहकेो छ । प्राकृलतक स्रोतको बाँडफाँ० ुम्बताी लनष्मा ुंघ र प्रदशे, प्रदशे र प्रदशे, प्रदशे र स्थााी् तह 

तथा स्थााी् तहहरु बीच उठ्ा ुक् ाे ुम्भालनत लननादको लनष्मा अध्््ा अाुुतााा गरी त््ुको 

लानारण गायय ुमतन्ात्मक रुपमा काम गायय रालष् ि् प्राकृलतक स्रोत तथा लनि आ्ोगले ुम्बलतात 

तहहरुलाई ुुझान क्रदाे ुनंैाालाक व्यनस्था गरेको छ । रालष् ि् प्राकृलतक स्रोत तथा लनि आ्ोगल े

प्राकृलतक स्रोतको बाँडफाँ० गदायय ुो ुँग ुम्बलतात नातानरणी् प्रभान मूल््ाङ्का ुम्बतामा अध्््ा र 

अाुुतााा गरी ाेपाल ुरकारलाई लुफाररु ुमेत गाुययपाे काााुी व्यनस्था रहकेो छ । 
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हाल रालष् ि् प्राकृलतक स्रोत तथा लनि आ्ोगले जाुङ्््ा (कूल जाुङ्््ा र आलित जाुङ्््ा), 

क्षेत्रफल, माान लनकाु ुचूकाङ्क, त्ूा लनकाु ुूचकाङ्कको आाारमा प्रदशे तथा स्थााी् तहहरुलाई 

राजस्न बाँडफाँ० गाे गरी लुफाररु गरेको छ । 

 

ताललका ८: राजस्न बाँडफाँ०का लालग भएको लुफाररुको आाारहरु (प्रलतशतमा) 

लु.ा.ं आाारहरु प्रदशे स्थााी् तह 

१ जाुङ्््ा (कूल जाुङ्््ा अाुपात ८०, आलित 

जाुङ्््ा अाुपात २०) 

७० ७० 

२ क्षेत्रफल १५ १५ 

३ माान लबकाु ुचूकाङ्क ५ ५ 

४ त्ूा लनकाु ुचूकाङ्क 

पूनाययाार ुूचकाङ्क (७० प्रलतशत खचययको आनश््कता 

ुूचकाङ्क २० प्रलतशत र ुामालजक तथा आर्थययक 

अुमााता ुचूकाङ्क १० प्रलतशत) 

१० १० 

जम्मा १०० १०० 

ाो०: ्ु ुूत्रबा० आएको रकममा िूलो फरक देलखाे र अततरुरकारी लनि व्यनस्थापा ऐाको दफा २१ ल ेप्रदशे 

तथा स्थााी् तहल ेआफ्ाो प्रशाुलाक खचयय आततरीक राजस्न तथा राजस्न बाँडफाँ०बा० परु् ् ाउाु पा ेहुााल ेलनि 

आ्ोगले प्रत््ेक स्थााी् तहलाई त्ूातम रकम र त््ुमा ुुत्र अाुुार रकम बाँडफाँ० गा ेगरेको छ ।  

 

३.२ आततररक आ् पररचालाको नतययमाा अनस्था 
 

गाउँपाललकालाई प्राप् त काााुी अलाकारको आाारमा ुम्भाव्य आ् लशषययकहरुको पररचाला अनस्थाको 

लनश् लषेण गररएको छ । ्ुले गाउँपाललकामा ुम्भानाा भएका आ् लशषययकहरुको ुम्भाव्यता, 

ुङ्कलाको अनस्था तथा दरको लाााययरणको अनस्थालाई दखेाउँछ । 

 

ताललका ९ : गाउँपाललकाको आततररक आ् पररचालाको नतययमाा अनस्था 

ि.ु.ं आ्का लशषययक ुम्भानाा दर लाााययरण ुङ्कला 

क. कर तफयय  

१ भूलम कर (मालपोत) छ भएको भएको 

२ घर जग्गा (एकीकृत ुम्पलि) कर छ भएको भएको 

३ घर जग्गा नहाल कर छ भएको भएको 

४ नहाल लन०ौरी शुल्क छ भएको ाभएको 

५ व्यनुा् कर छ भएको भएको 

६ ुनारी ुााा कर  छ भएको ाभएको 

७ माोरञ जा कर छ भएको ाभएको 

८ लनज्ञापा कर छ भएको ाभएको 

९ अत् कर छ भएको भएको 

ख. गरै कर 

१ स्ले०, ढुङ्गा, लगट्टी, नालुना एनम् मा०ोजत् नस्तुको लनिी छ भएको भएको 

२ काि, दाउरा, जाराजरुी, दहिर, नहिर लनिी छ भएको भएको 
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३ ना पैदानर (ुामुदाल्क नाको लनिीबा० प्राप् त आ्) छ भएको ाभएको 

४ ाक्ुापाु दस्तुर छ भएको ाभएको 

५ व्यलिगत घ०ाा दतायय शुल्क  छ भएको भएको 

६ जडीनु०ी, कनाडी र जीनजततु कर छ भएको ाभएको 

७ पार्क्कयय ङ्ग शुल्क छ भएको ाभएको 

८ अस्पताल ुञ चाला छ ाभएको ाभएको 

९ फोहरमैला व्यनस्थापा शुल्क छ ाभएको ाभएको 

१० स्थााी् खााेपााी महशुल छ ाभएको ाभएको 

११ स्थााी् लनद्यतु महशुल छ ाभएको ाभएको 

१२ केनलकार, िेककंग, का्ाककंग, नतजीजम्प, जीपफ्ला्र, 

पाराग्लाईसडगं आक्रद माोरञ जा तथा ुाहुी खेलकुद 

ुम्बताी ुेना तथा व्यनुा्मा ुेना शुल्क 

छ भएको ाभएको 

१३ लामाययण, ुञ चाला र व्यनस्थालपत गरेका स्थााी् पनूाययाार 

तथा ुेनामा ुेना शुल्क (खााेपााी, लनजुली, ाारा, अलतलथ 

गृह, ामययशाला, पुस्तकाल्, ुभागृह, ढल लाकाु, ुडक 

निी, शौचाल्, पाकयय , पौडी पोखरी, व्या्मशाला, प्यय०की् 

स्थल, हा०बजार, पशु नाशाला, शनदाह गृह, ाोलनघा०, 

ुडक, बुपाकयय , पुल, आक्रद) 

छैा ाभएको ाभएको 

१४ मूल््ाङ्का ुेना शुल्क छ भएको भएको 

१५ दतायय, अाुमलत तथा ानीकरण दस्तुर (एफएम रेलड्ो 

ुञ चाला, घ नगययको लामाययण इजाजतपत्र, लनद्याल् 

स्थापाा, स्थााी् स्तरका व्यापाररक फमयय) 

छ भएको भएको 

१६ ढुङ्गा, लगट्टी, नालुना, मा०ो तथा स्ले० जस्ता नस्तकुो 

ुनेक्षण, उत्खाा तथा उप्ोग शुल्क 

छ ाभएको ाभएको 

१७ नडा का्ाययल्माफयय त गररा ेलुफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर छ भएको भएको 

१८ दण्ड जररनााा छ ाभएको ाभएको 

 

मालथको ताललकाका आाारमा लनश् लेषण गदायय गाउँपाललकाले करतफयय  ९ न०ा लशषययकहरुमध््े ुब ै

लशषययकहरुमा आ् ुङ्कला गाे ुम्भानाा दलेखतछ । जुमध््े गाउँपाललकाले हालुम्म करका दरहरु 

लाााययरण गरेता पला चालु आ.न.मा मालपोत, ुम्पलि कर, व्यनुा् कर ुङ्कला भइरहकेो छ भा े

व्यनुा् बहाल कर तथा जलडबु०ी ुङ्कला कर त्ूा मात्रमा उिेको दलेखतछ । त््ुैगरर गैर करतफयय  

ुमग्रमा जम्मा १७ न०ा लशषययकहरु मध््े प्रा् ुबै लशषययकहरुबा० आ् ुङ्कला गायय ुम्भानाा दलेखतछ । 

गाउँपाललकाले १० न०ा लशषययकहरुमा दर लाााययरण गररएको भएतापला ६ न०ा लशषययकहरुबा० मात्र राजस्न 

ुङ्कला भइरहकेो छ । 

 

३.३ आततररक आ् ुङ्कलाको प्रमखु क्षते्र र ुम्भानाा लनश् लषेण 
 

गोकुलगंगा गाउँपाललकाको ुातौं गाउँुभाबा० आ.न. २०७७⁄७८ का लालग लनलभत ा लशषययकहरुका लालग 

कर दर रे० लाााययरण स्नीकृत गररुकेको छ । गाउँपाललकाको आततररक आ् ुङ्कलाको प्रमुख क्षेत्र र 

ुम्भानाा लनश् लेषण छुट्टाछुटै्ट लाम् ा उपलशषययकहरुमा गररएको छ ।  
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३.३.१ स्थााी् कर राजस् न 
 

क. ुम्पलि कर 
 

हालको अनस्था: गोकुलगंगा गाउँपाललकाले ुम्पलि कर दर लाााययरण गरी करलाई का्ाययतन्ामा ल््ाइको 

छ । ुम्पलि करको लालग पक् की, कच् ची घर⁄०हरा र भूकम्प प्रलतरोाी गरी तीा न०ा क््ा०ागोरीमा 

लनभाजा गरी पलहलो, दोस्रो, तेस्रो र तीा तल्ला भतदा मालथ गरी कर लाााययरण गररएको छ । चालु आ.न. 

२०७७⁄७८ मा पक् की घरको लालग पलहलो र दोस्रो तल्लाुम्म रु २०० प्रलत घर तोक्रकएको छ भाे तेस्रो र 

ुो भतदा मालथ िमश ३०० र ५०० लाााययरण गरेको छ । त््ुै गरी कच् ची घर⁄०हरा तथा भूकम्प प्रलतरोाी 

घरको लालग प्रलत तल्ला रु १०० का्म गरेको छ । गाउँपाललकािारा उपलब्ा गराइएको आततररक आ् 

लननरणमा गत आ.न. २०७६⁄७७ मा ुम्पलि करबा० रु. २,७३,४४१ आ् भएको दलेखतछ भाे चालु 

आ.न.मा रु ४,०००,००० आम्दााी हुाे अाुमाा गररएको छ । 

 

ुम्भाव्यता: लनद्यमाा कााूाी व्यनस्थाले घर र घरले चचेको जग्गा र अलाकतम ुो जग्गा बराबरको थप 

जग्गामा मात्र ुम्पलि कर लाग् ाे व्यनस्था रहकेो छ । गोकुलगंगाको प्रोफाइल, २०७५ अाुु ार 

गाउँपाललकामा ५,६१३ घराुरी रहकेोमा हाल कररब ८००० घराुरीहरु रहकेो अाुमाा गरी तल्ला 

अाुुार पक् की घर, कच् ची घर⁄०हरा र भकूम्प प्रलतरोाात्मक घरहरुको ुङ्््ाको तथ््ाङ्क उपलब्ा 

ाभएकोले ती घरको ुम्पलि करको दर औषतमा रु ३५० का्म गदायय रु २८ लाख ुङ्कला हुाे दलेखतछ । 

 

ुाुारका पक्षहरु: 
 

 करको दर ुामात् दर पररमाजयया गाे । 

 ुम्पलि करको लनलभत ा क््ा०ेगोरीहरु फराक्रकलो पारेर ुो अाुुार तथ््ाङ्क अद्यानलाक गाे । 

घरले चचेको क्षेत्रफल तथा प्र्ोग गररएको लामाययण ुामाग्री अाुुार पला करको दर लाााययरण गायय 

ुक्रकाे । 

 गाउँपाललका र नडास्तरमा पदालाकारी तथा कमययचारीहरुका लालग ुम्पलि कर ुम्बताी 

अलभमुखीकरण तथा ताललम ुञ चाला गाे । 

 ुम्पलि करको ुम्बतामा ाागररकहरुलाई लनलभत ा माध््मबा० ुूलचत गाे । 

 आनश््क उपकरण तथा पूनाययाार त्ार गरी गाउँपाललका का्ाययल् र ुबै नडामा कम्प््ु०रमा 

आााररत लबललङ प्रणाली लागू गाे । 

 ुम्पलि कर ुङ्कलामा नृलि गायय प्रोत्ुाहाको लालग पुरस्कार तथा छु०को व्यनस्था गाे । 
 

ख. मालपोत (भलूम कर) 
 

हालको अनस्था: गाउँपाललकाले आर्थययक ऐामा मालपोतको दर उल्लेख गरी ुङ्कला गरी आएकोमा चाल ु

आ.न.मा अध््ानलाक गरी का्ाययतन्ामा ल््ाइएको छ । परम्परागत लनला अाुुार अब्बल, दो्म, ुीम र 

चाहार गरी चार ुमूहमा नगीकरण गाे गररएकोमा जग्गाको उप्ोलगता अाुुार खेत र पाखो जलमा गरर 

दईु न०ा क््ा०ेगोरीमा लनभाजा गररएको छ । चालु आ.न.मा मालपोत कर ुङ्कला गायय अव्बल, दो्म, 

लुम र चाहर खेतको प्रलत रोपाी िमश १२, १०, ८ र ६ रुपैं्ा तथा पाखो जलमाको हकमा िमश १०, 

८, ६ र ५ रुपैं्ा लाााययरण गरेको छ । गत आ.न.मा मालपोतबा० रु ६,७८,६७६ ुङ्कला गरेको लथ्ो । 
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ुम्भाव्यता: गोकुलगंगाको गाउँपाललकामा १३९,११० रोपाी खेती्ोग्् जलमा रहकेो अाुमाा गरी ती 

जग्गामा करको दर औषतमा रु ८.५ का्म गदायय रु ११ लाख ८२ हजार ुङ्कला हुा ुक् ाे दलेखतछ । त््ुै 

गरर ८८०६ रोपाी पाखो जलमा रहकेो अाुमाा गरी औषत रु ६ को दरले ५२ हजार आ् हुा ुक् ा ेगरी 

्ु लशषययकबा० कुल १२ लाख ३५ हजार कर ुङ्कला हुा ुक् ाे दलेखतछ ।  

 

ुाुारका पक्षहरु: ्ु गाउँपाललकाको आततररक आ्को लाकै महत्नपूणयय स्रोत मालपोत कर भएकोल े

्ुलाई प्रभानकारी रुपमा का्ाययतन्ा गायय गाउँपाललकाले लाम् ा पक्षहरुमा ुुाार गाुययपाे दलेखतछ । 

 

 मालपोतको दर पुारानलोका गरी पररमाजयया गरी करको दर प्रगलतलशल बााउाे । 

 मालपोतको लालग जग्गाको क्रकलुम अाुुार अलभलेख रा् ाे । 

 गाउँपाललकाको ुबै नडा का्ाययल्मा आनश््क पूनाययाार त्ार गरी कम्प््ू०रमा आााररत लबललङ 

प्रणाली लागू गाे ।  

 नडा का्ाययल्ले अुुल गाे मालपोतको अलभलेख गाउँपाललकामा ला्लमत रुपले आउाे व्यनस्था 

गरी कलम्तमा १ प०क चेताामूलक का्ययिम ुञ चाला गाे । 

 मालपोत र ुम्पलि कर एकै प०क ललाे गरी एकीकृत ुम्पलि कर अुुली गाे व्यनस्था लागु गाे । 
 

ग. घरजग्गा बहाल कर 
 

हालको अनस्था: गाउँपाललकाले आर्थययक ऐामा उल्लेख गद ै कोिा भाडा लगाउाे घरााी ना ुम्झौता 

बमोलजम बहालका ुाथ ैभना, पुल, ग््ारेज, गोदाम, ०हरा, छप्पर, जग्गा ना पोखरी बापत पाउा ेनहाल 

रकमको १० प्रलतशत अुुल गाे व्यनस्था गरेको छ । ुब ैनडाहरु ग्रामीण क्षेत्रमा पा ेभएकोले घर भाडामा 

लाग्न ुक् ाे पररलस्थलत छैा । हालुम्म ुंस्थागत रुपमा बहालमा क्रदइएका घरहरुबा० मात्र ्ो कर ुङ्कला 

भइरहकेो दलेखतछ । गाउँपाललकाको केतर रस् ाालु क्षेत्र र अत् मु्् बजारहरुमा गाउँपाललका, ुरकारी 

का्ाययल्, बैंक तथा अत् ुंघुंस्थाहरु भाडामा बस्द ैआएको छ । घर जग्गा बहाल कर अततगययत गत आ.न. 

मा ५ न०ा का्ाययल्माफयय त २५ हजार ुङ्कला गररएको छ । 

 

ुम्भाव्यता: ्ु गाउँपाललकाको रस् ााल ुक्षेत्रमा केही घर तथा जग्गाहरु बहालमा रहकेा छा् । गाउँपाललका 

लभत्र कररब २५ न०ा भनाहरु ुंस्थागत प्र्ोजाका लालग भाडामा लेादाे भएका छा् । गाउँपाललकाका 

कररब १५० घराुरीले मालुक भाडामा ललएर ब््ापार गरररहकेो दलेखतछ । तर आनाुी् प्र्ोजाका लालग 

घर ना कोिा भाडामा क्रदइएको खाुै दसेखंदाै । ्ुप्रकार गाउँपाललकामा कररब १५० पररनारले भाडा 

बापत नार्षययक औषत २० हजार आम्दााी गरेको दलेखतछ । त््ुको १० प्रलतशत कर ललँदा ३ लाख त््ुबा० 

प्राप् त हुाुक् ाे दलेखतछ । त््ुैगरी जग्गा भाडामा ललएर कररब ५० न०ा पोल्िी फमयय, फर्ाययचर लगा्त 

लनलभत ा उद्योग ब््नुा् ुञ चाला भएकोमा त््ुबा० नार्षययक औषत २.५ हजारका दरले कररब १ लाख 

२५ हजार प्राप् त गायय ुक्रकतछ । गोकुलगंगाको गाउँपाललकाको केतर रस् ाालमुा स्थापाा भएपलछ 

ुंघुंस्थाहरु तथा बैंकहरु भाडामा बस् ाे िम बढ्दो छ । ती ुंस्थागत बहालबा० ७५ हजार ुलहत ुमग्रमा 

गाउँपाललकामा घरजग्गा नहाल कर बापत कररब ४ लाख आ् हुा ेुम्भानाा दलेखतछ । 

 

ुाुारका पक्षहरु:  
 

 घर बहाल कर ुङ्कला लादलेशका त्ार गरी लागु गाे । 
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 गाउँपाललकाको नस्तुलस्थलत लननरण त्ार पादायय नहालमा भएका घरजग्गा तथा बहालमा लाग्न 

ुक् ाे घरहरुको लगत ुङ्कला गरी अद्यानलाक गाे । 
 

घ. व्यनुा् कर 
 

हालको अनस्था: गाउँपाललकाले आर्थययक ऐामा ्ु क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यनुा् ना ुनेामा पँुजीगत लगााी 

र आर्थययक कारोबारको आाारमा व्यनुा् कर लगाउाे व्यनस्था गरेको छ । व्यनुा्हरुलाई व्यनुा्को 

क्रकलुम र आकारको आाारमा ९ न०ा क््ा०ेगोरीमा नर्गययकरण गरी व्यनुा् दतायय र ालनकरणको लालग 

करको दर लाााययरण गरेको छ । व्यनुा् दतायय गायय करको दर त्ूातम रु १०० दलेख ५०,००० ुम्म रहकेो 

छ । उपभोग्् ुामाग्री करमा दर त्ूातम रु १०० रहकेो छ भाे िुर उद्योग िूलो, लुमेत० उद्योग, नालुना 

खााी तथा ढुङ्गा खााी अामुलत दस्तुरको ुबैभतदा अलाक ५०,००० रहकेो छ । गत आ.न.मा व्यनुा् 

करबा० रु ४,००,००० ुङ्कला गरेको लथ्ो भाे चालु आ.न.मा रु ६,००,००० ुङ्कला हुाे अाुमाा 

गरेको छ । 

 

ुम्भाव्यता: गाउँपाललकाको रस् ाालु, खरााे०ार (गजाययङ), लशनाल्, िोु ेबजार, लभमुेाथाा, भुलजडाँडा, 

ाारापाी, हलुना, जोगीडाँडा, पार०ढुङ्गा, स्कुलडाँडा, कालिके, ाामाडी बजार, लजरो क्रकलो बजार 

लगा्तका क्षेत्रमा ग्रामीण व्यापार व्यनुा् गाे गररएको छ । गाउँ नस्तुलस्थलत लननरण २०७५ को 

अाुुार हो०ल तथा लजहरु २७ न०ा, हाडययने्र ४, स्०ेशारी ३, फेतुी तथा कपडा पुल ६, इलेक्िीकल 

तथा इलेक्िोलाक्ु पुल ५, खुरा पुल ४०, ०ेलुयय ९, भाँडा पुल २, कस्मेर०क ५, ु:लमल २२, लामाययण 

व्यनुा्ी ३, लघु तथा घरेल ुउद्योग ६, जडीनु०ी ुङ्कला केतर १०, लनिी केतर ना कोुेली घर १, कु०ााी 

लपुााी पेलााी (लमल) २०, लचस््ाा केतर ३ न०ा, ुुााररएको पााी घट्ट ६, आक्रद ुञ चालामा रहकेो 

उल्लेख छ । त््ुैगरी ुरोकारनालाहरुुँगको छलफलको िममा ५० न०ा ुहकारी, ४ न०ा फामेुी र ४ 

न०ा हा०बजारमा कररब ८० न०ा पुलहरु रहकेो पाईएको छ । उपभोग्् ुामाग्री, ुााा व्यनुा्, हो०ल 

लज, ुााा उद्योग, लनिी् ुंस्था, कम्पाी लगा्तका व्यनुा्हरुबा० करीब रु ७ लाख ५० हजार राजस्न 

ुङ्कला हुा ुक् ा ेअाुमाा गररएको छ । अाुमालात व्यनुा् करको लनष्तृत लननरण लाम् ा ताललकामा 

ुमानेश गररएको छ ।  

 

ताललका 1० : व्यनुा् कर ुङ्कला ुम्भानाा 

व्यनुा्को क्रकलुम ुङ्््ा करको दर ुङ्कला हुा ेकर 

हो०ल तथा लज २७ १,००० २७,००० 

हाडययने्र ४ १,००० ४,००० 

स्०ेशारी  ३ १,००० ३,००० 

फेतुी तथा कपडा पुल  ६ १,००० ६,००० 

इलेक्िीकल तथा इलेक्िोलाक्ु पुल  ५ १,००० ५,००० 

खुरा पुल  ४० ५०० २०,००० 

०ेलुयय  ९ १,००० ९,००० 

भाँडा पुल  २ ५०० १,००० 

कस्मेर०क  ५ १,००० ५,००० 

ु:लमल  २२ १०,००० २,२०,००० 

लामाययण व्यनुा्ी  ३ ३,००० ९,००० 
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लघु तथा घरेलु उद्योग  ६ १,००० ६,००० 

जडीनु०ी ुङ्कला केतर  १० १,००० १०,००० 

लनिी केतर ना कोुेली घर  १ १,००० १,००० 

कु०ााी लपुााी पेलााी (लमल)  २० ५०० १०,००० 

लचस््ाा केतर  ३ १,००० ३,००० 

ुुााररएको पााी घट्ट  ६ ५०० ३,००० 

ुहकारी ५० ३,००० ४५,००० 

फामेुी  ४ १,५०० ६,००० 

४ न०ा हा०बजारमा रहकेा पुलहरु ८० २०० १६,००० 

फर्ाययचर ३ १,००० ३,००० 

लग्रल उद्योग १ १०,००० १०,००० 

मलछाो तेल फ््ाक्िी १ १,००० १,००० 

पोल्िी फामयय १० १,००० १०,००० 

कृलष फामयय २४ १,००० २४,००० 

फलाम र तामा खााी ५ १०,००० ५०,००० 

स्ले० ढुङ्गा खााी ६ २०,००० १,२०,००० 

नालुना, लगट्टी खााी ८  १०,००० ८०,००० 

तामा खााी ३ १०,००० ३०,००० 

खरी खााी १ १,००० १,००० 

मरट्टतेल खााी १ १,००० १,००० 

‘क’ नगययको बैंक १ १०,००० १०,००० 

ाुययरी १ १,००० १,००० 

माछापाला २ ५०० १,००० 

जम्मा ७,५१,००० 
 

ुाुारका पक्षहरु: गाउँपाललकाको व्यनुा् कर ुङ्कला ुुाार ल््ाउाका लालग लाम् ा का्ययहरु गायय 

आनश््क दलेखतछ । 

 

 उद्योग नालणज्् ुंघको इकाई गिा गरी व्यनुा् करको दरमा ुहमलत का्म गाे । 

 व्यनुा्ीहरुको तथ््ाङ्क अध््ानलाक गरी गाउँपाललकामा दतायय हुाे व्यनस्था शुरु गाे र घुम्ती 

लशलनर माफयय त प्रचार प्रुार गाे । 

 गाउँपाललका क्षेत्रमा व्यनुा् गाययको लालग व्यनुा् ुञ चाला इजाजत ललापुाे व्यनस्था 

अलाना्यय गाे । 

 गाउँपाललकामा व्यनुा्हरूको करको दर पुारानलोका गरी आर्थययक ऐामा उल्लेख गाे । 

 व्यनुा् कर ुङ्कला ०ोली गिा गरी नषययमा एक प०क व्यनुा् कर ुङ्कला अलभ्ाा 

ुञ चाला गाे । 
 

ङ. जलडनु०ी, कनाडी, जीनजतत ुकर 
 

हालको अनस्था: गाउँपाललकाले आर्थययक ऐामा ्ु क्षते्रलभत्र जलडबु०ी, कनाडी, जीनजततु कर अततगययत 

जलडनु०ी, चौपा्ा, चखेरु जत् पदाथयय एनम् अङ्ग र नापैदार ुामााको कर लाााययरण गरेको छ । ्ु 

गाउँपाललकामा पाइाे जलडनु०ीहरुमा अलैंची, अग्रली, मलच्छाो तेल, लचराइतो, पाउडर (ाागनेली), 
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ज०ामुी, कुड्की पङ्गनर, लनष, ्ाुायय गुम्ना, लोिुल्ला, ुुगतानाला, पाखतभेद, ुतुना, अल्लो, काउुो, 

आक्रद रहकेा छा् । जडीनु०ी, कनालड, जीनजततु कर हालुम्म का्ाययतन्ा भई ुङ्कला हुा ुकेको छैा । 
 

ुम्भाव्यता: गाउँपाललकाको जलडनु०ी, कनाडी, जीनजततुहरुको लनिी लनतरणको तथ््ाङ्क उपलब्ा 

ाभएपला उत्पादा र लनिीबा० कर बापत ुङ्कला हुा ुक् ाे ुम्भानाा रहकेो छ । त््ुै गरी चौपा्ा, 

चखेरु जत् पदाथयय एनम् अङ्ग र नापैदार ुामााको लनिीबा० जलडनु०ी, कनाडी, जीनजततुबा० कुल कर 

करीब रु २ लाख राजस्न ुङ्कला हुाे दलेखतछ । 
 

ुाुारका पक्षहरु: गाउँपाललकाको जलडनु०ी, कनाडी, जीनजततु कर ुङ्कला ुुाार ल््ाउाका लालग लाम् ा 

का्ययहरु गायय आनश््क दलेखतछ । 
 

 गाउँपाललका क्षेत्रमा ुङ्कला तथा व्यनुाल्क उप्ोग हुाे पररमाण ुम्बताी आनश््क तथ््ाङ्क 

ुङ्कला गाे । 

 ्ु ुँग ुम्नलतात व्यनुा्ीहरुको दतायय र अलभलेखीकरण गाे । 

 गाउँपाललकामा हुा ेकनाडी नस्तुको व्यनुाल्क कारोनारलाई इजाजत प्रदाा गरी नार्षययक िेक् का 

माफयय त कर ुङ्कला गाे । 

 जडीबु०ीको र लजनजततुको उपलब्ाता पिा लगाई कारोबारमा कर ुङ्कला शुरुनात गाे । 

 

च. लनज्ञापा कर 
 

हालको अनस्था: लनद्यमाा कााुाी व्यनस्था अाुुार गाउँपाललकाले आफ्ाो क्षेत्रका ुडक, चोक, ुानययजलाक 

स्थलमा लनज्ञापा, प्रचार-प्रुार आक्रदका लालग रा् ा क्रदाे ुाइा बोडयय, ग्लो ुाइा बोडयय, डीपीएु बोडयय, 

व्याार, नाल पेत० अक्रदमा लनज्ञापा कर लगाउा ुक् ाछे । ुंघी् काााु अाुुार ्ो प्रदशे ुरकारुंग 

बाँडफाँड हुाे कर हो । ्ु गाउँपाललका क्षेत्रलभत्र हुाे लनज्ञापामा अाुुूलच (७) बमोलजम लनज्ञापा कर 

लगाई अुूल उपर गरराे र ्ुरी कर ुङ्कला गदायय अततर ुरकारी लनि ऐा, २०७४ बमोलजम स्थााी् 

तहको लनभाज्् कोष माफयय त गाउँपाललका ुलञ चत कोषमा राजस्न बाडफँाड गाुययपाे उल्लेख गररएको छ । 

गाउँपाललकामा ्ु लशषययकबा० हालुम्म ुङ्कला हुा ुकेको छैा ।  

 

ुम्भाव्यता: गाउँपाललकाल े ग्लो ुाइाबोडयय, डीपीएु बोडयय प्रलत नगयय क्रफ० रु ५०, ब््ाार (बढीमा एक 

मलहाा ुम्मको लालग) प्रलत गो०ा रु १००, आफ्ाो व्यनुा्को पलहचााको लालग व्यनुा् स्थलाा राखकेो 

ुाईाबोडययको रु ५०० र नाल पेत० लनज्ञापा प्रलत नगयय क्रफ० रु १० गरी लनज्ञापा करबा० कुल कर करीब रु १ 

लाख राजस्न ुङ्कला हुा ेदलेखतछ । 

 

ुाुारका पक्षहरु:  
 

 लनज्ञापाका ुामग्री तथा प्र्ोग भएका स्थााका ुतदभययमा ्थाथयय तथ््ाङ्क ुङ्कला गाे । 

 ुङ्कललत लननरण अाुु ार लनज्ञापा करको दर पूारानलोका गाे । 

 त्ूातम ुङ्कला हुा ुक् ाे रकम ्क्रका गरी िेक् का अङ्क लाााययरण गाे । 

 ुम्भाव्य स्थााहरुमा लनज्ञापा प्रनिययाको नातानरण त्ार गाे । 
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३.३.२ गरै कर राजस् न 
 

क. लनिी बा० प्राप् त रकम (ढुङ्गा, लगट्टी, नालनुा एनम ्मा०ोजत् नस्त ुलनिी) 
 

हालको अनस्था : ्ु गाउँपाललकामा रहकेा मु्् ादी तथा खोलाबा० ढुङ्गा, लगट्टी तथा नालुना उत्पादा 

भई गाउँपाललका क्षेत्रमा उप्ोग भईरहकेो छ । त््स्तै स्ले० तथा ढुङ्गा लगा्तका खााीहरु र लनलभत ा 

क्षेत्रमा मा०ो ुङ्कला गायय स्नीकृलत ुलहत लनिी का्ययको लालग गाउँपाललकाको आर्थययक ऐामा स्ले०, 

ढुङ्गा, लगट्टी, नालुना एनम् मा०ोजत् नस्तु लनिी कर लगाउाे व्यनस्था गरेको छ । ्ुको लालग िीपर, 

आईचर, स्नराज, ट्र््ाक्०र, आक्रदबा० ढुनााी हुाे नालुना, ढुङ्गा, रोडा, लगट्टी, ग्रानेल लाकाुी कर िमश: 

िीपरको लालग रु १००० र अत्को लालग रु ४०० लाााययरण तथा ईट्टा, ढुङ्गा, नालुना तथा ुङ्कला 

(लडपो)को लालग प्रलत र०प रु १०० लाााययरण गररएको छ । गाउँपाललकाले ्ुको लालग प्रदशे कााुा 

बमोलजम लाााययरण गररएको  छ । गत आ.न.मा ्ु लशषययकबा० रु १५ लाख राजस्न ुङ्कला भएको 

दलेखतछ भाे चालु आ.न. को लक्ष्् रु २५ लाख ुङ्कला गाे रहकेो छ । 

 

ुम्भाव्यता: गाउँपाललका भएर बग्ने लखम्ती खोलाको फपुयय दलेख लशनाल् क्षेत्रको बगर क्षेत्रमा ७ स्थााबा० 

ढुङ्गा, लगट्टी र नालुनाको क्रदगो ुङ्कला⁄उत्खाा ्का्ययका लालग प्रारलम्भक नातानरणी् परीक्षण प्रलतनेदा 

गररएको छ । ुो प्रलतनेदा अाुुार ुामात् घरेलु औजार जस्तै कु०ो, कोदालो, ुानले, आक्रदको प्र्ोगबा० 

नार्षययक ३५,६७५ घ.लम. ढुङ्गा, लगट्टी र नालुना उत्खाा् तथा ुङ्कला गायय ुक्रका ेछ । नालुना, ढुङ्गा, 

रोडा, लगट्टी, ग्रानेल लाकाुी ुामााको लनिीबा० कुल करीब रु २ करोड ४० लाख राजस्न ुङ्कला गायय 

ुक्रकाे अाुमाा गररएको छ ।  

 

ुाुारका पक्षहरु:  

 

 थप ुम्भालनत क्षेत्रहरुको प्रारलम्भक नातानरणी् पररक्षण गरी अध्््ा प्रलतनेदा त्ार गाे । 

 अध्््ा प्रलतनेदाले एकीा गरेको पररमाणमा िेक् का लगाई अमाातबा० लनिी गाययका लालग 

आनश््क प्रक्रि्ा लमलाउाे । 

 आर्थययक ऐा ला्म लनपररत का्यय गाे िेकेदारहरुलाई कानाययही गाे र दण्ड जरीनाााको प्रानााा 

ुमानेश गाे । 

 ाक्रदजत् पदाथययको उत्खाा लानायया रुपमा भइरहकेोले त््ुलाई रोक्नका लालग पहल गाुययपाे । 

 ाक्रदजत् पदाथययको लाकाुी गायय ुडक लामाययणमा ुंलग् ा भएका लाका्हरुुँग ुमतन् गरी 

ुहजीकरण गाे । 
 

ख. ाक्ुापाु दस्तरु 
 

हालको अनस्था : गाउँपाललकाले ाक्ुापाु दस्तकुो दर आर्थययक ऐामा लाााययरण गरेको छ । ्द्यलप 

ाक्ुापाुको प्रचला व्यापक रुपले अलघ बढेको दसेखंदाै । घर लामाययणको लालग ाक्ुा पाु लानेदा फाराम 

दस्तुर रु ५००, पक् की घरको पखाययल लामाययण प्रलत नगयय क्रफ० रु १, कच् ची घरको प्रलत नगयय क्रफ० रु ०.५, गापा 

हुाुभतदा अलघ लामाययण गरेको ाक्ुापाु प्रलत नगयय क्रफ० रु ३, ुालनक घर पररनतयया ाहुाे गरी ममययत ुम्भार 

गायय रु ५००, ाक्ुा ाामुारी तथा ालनकरण गायय रु ५००, घर लामाययण गदायय चारैलतर कम्पाउण्ड गरेमा 
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प्रलत नगयय क्रफ० रु २ शुल्क लाााययरण गररएको  छ । ्ु लशषययक अततगययत गत आ.न.मा १ लाख ५० हजार 

रकम ुङ्कला भएको छ । 

 

ुम्भाव्यता: ्ु गाउँपाललकाको मापदण्ड अाुुार ुडकको ुमेत पहुचँ हुदँ ै जादँा ्ु क्षेत्रमा घरहरु 

लामाययण हुाे िम बढ्ाे दलेखतछ । पलहले बाेका घरहरुको अलभलेलखकरण तथा ा्ाँ बने्न घरको ाक्ुापाु 

गाे गदायय उल्ले्् मात्रामा राजस्न ुङ्कला हुाे दलेखतछ । प्रत््ेक नषयय ५० न०ा जलत ा्ाँ घर लामाययण हुा े

आङ्कला गदायय ाक्ुापाु फाराम दस्तुर बापत २५ हजार, औुत प्रलत घर १२०० नगयय क्रफ०का दरल े

ाक्ुापाु प्रलत नगयय क्रफ० रु २ ले १ लाख २० हजार तथा ममययत ुम्भार, ०हरा, कम्पाउण्ड लामाययण, 

ाामुारी तथा ालनकरण र गाउँपाललका बन्न भतदा अलघ लार्मययत पुरााा घरहरुको ाक्ुापाु आक्रदबा० 

राजस्न ुङ्कला गायय ुक्रका ेछ । ुमग्र रुपमा ाक्ुापाु दस्तुरबा० करीब रु २ लाख ७५ हजार राजस्न 

ुङ्कला हुाे दलेखतछ । 

 

ुाुारका पक्षहरु: ाक्ुापाु प्रकृ्ाले आ्आजयया मात्र ाभई भना लामाययण प्रकृ्ालाई ला्मा ुमेत गा े

भएकोले ्ुलाई प्रभानकारी बााउाे तफयय  पहल गायय जरुरी दलेखतछ । 

 

 मापदण्ड तथा का्ययलनलाहरू अाुुार घरको ाक्ुापाु प्रकृ्ालाई प्रभानकारी बााउाे । 

 घरको तल्ला, बाो० तथा क्रकलुमका आाारमा दस्तरुको दर ुम्ााुकुल पररमाजयया गाे । 

 घर अलभलेखीकरणका लालग ुानययजलाक ुूचाा जारी गरी बैंक तथा लनलि् ुंस्थाहरुुँग ुमतन् 

गाे । 

 गाउँपाललका हुाु भतदा पलहले लामाययण भएका घरहरुको अलभलेखीकरण गाे । 
 

ग. बहाल लन०ौरी कर 
 

हालको अनस्था : गाउँपाललकाले आफुले रेखदखे ना ुञ चाला गरेको हा०बजार र ुरकारी जग्गामा बाेका 

ुंरचााको उप्ोग गरेबापत बहाल लन०ौरी कर लगाउा पाउाे व्यनस्था छ । ुोही अाुुार गाउँपाललकाल े

आर्थययक ऐामा बहाल लन०ौरी कर लाााययरण गररएको छ । हल भाडा अततगययत िूलो हलमा २,००० र ुााो 

हलमा १,०००, अस्थाई पुल र कच् ची घरको नार्षययक १,००० र पक् की घरको नार्षययक १,५०० शुल्क 

लाााययरण गररएको  छ । 

 

ुम्भाव्यता: ्ु गाउँपाललकाको नडा ां. ३ लशराा क०ेरा लहउँ स्पो०यय क्षेत्र तथा नडा ां. १ ०गम क्षेत्रको 

बलतज जम्पको ्ोजाा रहकेो क्षेत्रमा ०हरा लामाययण गरी बहाल लन०ौरी शुल्क ुङ्कला गायय ुक्रकाे 

ुम्भानाा रहकेो छ । हल भाडा, अस्था्ी पुल, कच् ची तथा पक् की घरहरुबा० बहाल लन०ौरी कर रु १ 

लाख २५ हजार राजस्न ुङ्कला गायय ुक्रकाे अाुमाा गररएको छ । 

 

ुाुारका पक्षहरु:  
 

 हालुम्म दतायय का्म ाभएका ऐलााी जग्गाको अलभलखे राखी बहाल लन०ौरी शुल्क लला ुक् ा े

ुम्भानााको अध्््ा गरी का्ाययतन्ा गाे । 

 बहाल लन०ौरी शुल्कको दा्रालभत्र ुानययजलाक जग्गाको उप्ोग र ुरकारी जग्गामा बाकेा 

ुंरचााको उप्ोग बापत लाग् ाे शुल्कलाई उल्लेख गाे । 
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 ुङ्कललत लननरणका आाारमा नगीकरण गरी बहाल लन०ौरी शुल्क लाााययरण गरी ुोही आाारमा 

ुङ्कला गाे । 
 

घ. व्यनुा् रलजष् िेशा दस्तरु (दतायय तथा अामुलत दस्तरु) 
 

हालको अनस्था : गाउँपाललकाले एफएम रेलड्ो ुञ चाला, घ नगययको लामाययण इजाजत पत्र, लनद्याल् 

स्थापाा, स्थााी् स्तरका व्यापाररक फमयय, ुहकारी, प्रालनलाक लशक्षा तथा व्यनुाल्क ताललम, ट् ् ुुा, 

कोलचङ, औषाी पुल, प्लर०ङ, ढुङ्गा, लगट्टी, नालुना तथा स्ले० जस्ता नस्तुको ुनेक्षण, उत्खाा तथा 

उप्ोग आक्रद का्यय गाययको अाुमलत क्रदा र ुो नापत दस्तुर ुङ्कला गायय ुक्छा ् । ्ो व्यनस्था भखययरै 

प्रचलामा आएको र स्थााी् तह ुञ चाला ऐाले व्यनस्था गरेको हुााले गाउँपाललकाले ्स्तो लशषययकबा० 

आ् ुङ्कला गायय थालाी गरेको भएतापला व्यनलस्थत रुपले छुटै्ट अलभलेख रा् ाे व्यनस्था गरेको छैा । 

 

ुम्भाव्यता: गाउँपाललका क्षते्रमा ुञ चालामा रहकेा स्थााी् स्तरका व्यापाररक फमयय, ‘घ’ नगययको लामाययण 

इजाजत पत्र, ुहकारी, लनद्याल् आक्रद अाुमलत प्रमाापत्र क्रदई ला्लमत गाुययपाे तथा ुञ चालामा आउा 

चाहाेलाई इजाजत क्रदा ुक्रकतछ । हाल करीब ३५० न०ा जलत व्यनुाल्क फमययहरु ुञ चालामा रहकेो 

अाुमाा गररएको छ । ती फमययहरुबा० दतायय, अाुमलत र ालनकरण गदायय औुत दस्तरु रु १,५०० अाुमाा 

गदायय नार्षययक रु ५ लाख २५ हजार आ् हुा ेुम्भानाा दलेखतछ । 

 

ुाुारका पक्षहरु:  
 

 दतायय तथा अाुमलतका लालग लादलेशका त्ार गाे । 

 दतायय तथा अाुमलत दस्तुरको दर आनश््कता अाुुार पररमाजयया गाे । 
 

ङ. लुफाररु तथा प्रमालणत दस्तरु  
 

हालको अनस्था : गाउँपाललकाले लनलभत ा क्रकलुमका लुफाररु तथा प्रमालणत दस्तुर दर आर्थययक ऐा 

माफयय त लाााययरण गरी का्ययपाललकाको का्ाययल् तथा नडाबा० ुङ्कला गररआएको छ । लुफाररु तथा 

प्रमालणत दस्तुर गाउँपाललका तथा नडा का्ाययल्हरुबा० ुङ्कला गरर आएको छ । नडाबा० ुङ्कललत 

लुफाररु तथा प्रमालणत दस्तुरबा० ुङ्कललत रकम नडा ुलचनहरुले गाउँपाललकाको आर्थययक प्रशाुा 

शाखामा मालुक रुपमा जम्मा गाे गररएको छ । आर्थययक ऐाले लुफाररु तथा प्रमालणतको दर त्ूातम रु 

१०० दलेख ५,००० ुम्म लाााययरण गरेको छ । ्ुबा० गत आ.न.मा रु ४,०१,३१३ ुङ्कला भएको लथ्ो 

भाे चालु आ.न.मा रु ५,००,००० ुङ्कला हुाे अाुमाा गररएको छ ।  

 

ुम्भाव्यता: गाउँपाललकाको का्ाययल् तथा ६ न०ा नडा का्ाययल्बा० नार्षययक करीब ८,००० न०ा लनलभत ा 

क्रकलुमका लुफाररश तथा प्रमालणत हुाे अाुमाा गररएको छ । नतययमाा दर अाुुार प्रलत लुफाररश ना 

प्रमालणत औुत रु २०० भएमा नार्षययक लुफाररश तथा प्रमालणतबा० रु १६ लाख ुङ्कला हुाे ुम्भानाा 

रहकेो दलेखतछ । 

 

ुाुारका पक्षहरु:  
 

 लुफाररश ना प्रमालणत गायय पूनयय दस्तुर लतरे ालतरेको एकीा गाे । 

 दस्तुर ाबुझाएुम्म ुम्बलतात अलाकारीले लुफाररु ना प्रमालणत ागाे । 
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 नडाबा० ुङ्कललत दस्तुरहरु लशषययक ुलहतको लननरण त्ार गाे । 

 लनलभत ा क्रकलुमका लुफाररु तथा दस्तुरको नर्गययकरण अाुुार दर पुारानलोका गरी आनश््कता 

अाुुार पररमाजयया गाे । 
 

च. ुामदुाल्क नाको ना पदैानर लनिीबा० प्राप् त हुा ेआ् 
 

हालको अनस्था : हालकैो स्थााी् शाुा ुञ चाला ऐाको ुंशोाा ुञ चार ुामदुाल्क ना उपभोिा 

ुलमलतले ना पैदानरको लनिी बापत प्राप् त गाे रकमको दश प्रलतशत ुम्बलतात गाउँपाललका तथा 

ागरपाललकाको ुलञ चत कोषमा जम्मा गाुययपा े व्यनस्था रहकेो छ । आर्थययक ऐाले ना पैदानर लनिीको 

लालग आततररक लाकाुी र बाह् ्  लाकाुीको लालग छुटै्ट दर लाााययरण गरेको भएपला ्ु लशषययक अततगययत 

आ् भएको दसेखंदाै ।   

 

ुम्भाव्यता: ्ु गाउँपाललकामा रहकेा ुामुदाल्क ना तथा ती नाहरुबा० लनिी हुाे ुुकेढलेका ुालको 

काि, लुुौको काि, दाउरा, बाँु, खो०ो, ुालको लन्ा, ुल्लाको लुम्०ा लगा्त ना पैदानरको लनिीबा० 

जम्मा रु १ लाख ५० हजार ुङ्कला हुा ुक् ाे अाुमाा गररएको छ । 

 

ुाुारका पक्षहरु:  

 

 गाउँपाललकमा रहकेा ुामुदाल्क ना तथा ना पैदानर ुम्बताी अलभलेख ुङ्कला गाे । 

 ुामुदाल्क ना पैदानर लनिी तथा उपभोग्् ुम्बताीको नार्षययक का्यय्ोजाा गाउँपाललकाले 

स्नीकृत गाे । 
 

छ. ुनेा शलु्क 
 

हालको अनस्था : गाउँपाललकाले स्थााी् पूनाययाार र उपलब्ा गराइएको ुेनामा ुेनाग्राहीबा० अाुुार 

शुल्क लगाउा ुक् ाे व्यनस्था गररएको छ । ्ु अततगययत गाउँपाललकाले ्ोजाा माग तथा ुम्पत ा, 

ुजययलमा, लानेदा दतायय, स्थलगत प्रालनलाक ुेना, लमलापत्र, जग्गा ाापी गायय अलमा ख०ाए बापत, आक्रदको 

शुल्क लाााययरण भएको छ । गत आर्थययक नषययमा अत् ुेना शुल्क नापत छुटै्ट अलभलेख का्म गररएको 

दसेखंदाै । 

 

ुम्भाव्यता: आगामी आर्थययक नषययमा पला उपरोि लशषययकबा० ुहज ढङ्गले रकम प्राप् त गायय ुक्रकतछ । ्ु 

गाउँपाललकामा मालथ उल्लेलखत लनलभत ा उपलशषययकहरुको ुेना शुल्क बापत आगामी आ.न.मा जम्मा रु २ 

लाख ५० हजार ुङ्कला हुा ुक् ाे अाुमाा गररएको छ । 
 

ज. ुरकारी ुम्पलिको बहालबा० प्राप् त आ् 
 

हालको अनस्था : गाउँपाललकाले स्थााी् पूनाययाार र उपलब्ा गराइएको ुेनामा ुेनाग्राहीबा० अाुुार 

शुल्क लगाउा ुक् ाे व्यनस्था गररएको छ । ्ु अततगययत लनद्यमाा भौलतक स्रोतहरुको प्र्ोगको दर रे० 

आर्थययक ऐामा तोक्रकएको पला छैा । ्ु गाउँपाललकाको स्नालमत्नमा रहकेा भौलतक ुम्पलिहरुुः जेुीबी 

एक्ुाभे०र, ुभा हल तथा प्रोजेक्०र बहालमा क्रदएर आ् गायय ुक्रकाे दलेखतछ । 
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ुम्भाव्यता: गाउँपाललकाको स्नालमत्नमा भएका ुम्पलिहरूका बहाल पररचाला ुम्बतामा आनश््क 

तथ््ाङ्कहरू ाभएकाले जलेुनी, बैिक हल भाडा, प्रोजेक्०र भाडा, आक्रदबा० ुरकारी ुम्पलिको 

बहालबा० प्राप् त आ् बापत आगामी आ.न.मा जम्मा रु १ लाख ७५ हजार ुङ्कला हुा ुक् ाे अाुमाा 

गररएको छ । 
 

ुाुारका पक्षहरु:  
 

 गाउँपाललकाको स्नालमत्नमा भएका र बहालमा लगाउा ुक्रका ेुम्पलिहरूको लननरण ्क्रका गरी 

ुबै ुम्पलिको बहाल रकमको दर आर्थययक ऐामा ुमानशे गाे । 

 गाउँपाललकाको ुम्पलि बहालमा लगाउाे ुम्बतामा का्ययलनला तजुययमा गरी का्ाययतन्मा ल््ाउाे । 

 का्ययलनलामा उल्लेलखत शतययहरू पालााा भए ाभएको आनलाक रुपमा अाुगमा गाे । 
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पररच्छेद ४. आ् ुङ्कलाको ुसं्थागत क्षमता तथा ुङ्कला अनस्था 
 

्ु पररच्छेदमा गाउँपाललकाले राजस्न पररचालामा गरेका प्र्ाुहरु तथा आ् ुङ्कलााको अनस्थालाई 

छो०कररमा व्या््ा गररएको छ । ्ुल ेगाउँपाललकाको आ् ुङ्कलाको लालग ुंस्थागत क्षमतामा ुुाार 

गायय गाुययपाे का्ययहरु पलहचाा गायय ुह्ोग पुग् ाे छ ।  
 

४.१ राजस्न पररचाला ुम्बताी ाीलत 
 

गाउँपाललकाको प्रभानकारी राजस् न पररचालाका लालग का्ययपाललका बैिकले ाेपालको ुंलनााा र 

प्रचललत काााुको अलाामा रही आफ्ाो का्ययक्षेत्रलभत्र पररचाला गायय ुक्रकाे राजस्नका स्रोत, दा्रा र दर 

ुमेतको लनश् लषेण गरी आगामी आर्थययक नषययमा प्राप् त हुा ुक् ाे राजस्नको अाुमाा गाे प्र्ोजााको लालग 

गाउँपाललका उपाध््क्षको ुं् ोजकत्नमा दहेा् बमोलजमको ६ ुदस््ी् राजस्न परामशयय ुलमलत गिा 

गरेको छ ।  
 

ताललका ११: राजस्न परामशयय ुलमलत 

ि.ु.ं पद ुलमलत (लजम्मनेारी) 
१ गाउँपाललका उपाध््क्ष ुं्ोजक 
२ प्रमुख प्रशाुकी् अलाकृत ुदस्् 
३ का्ययपाललका ुदस्् ुदस्् 

४ उद्योग ुंघ प्रलतलाला ुदस्् 

५ का्ययपाललका ुदस्् ुदस्् 

६ लेखा प्रमुख ुदस्् ुलचब 

 

 राजस्न परामशयय ुलमलतल ेलनलभत ा छलफल तथा बैिकहरु ुम्पत ा 

गरी राजस्नका दरहरु तथा राजस्न ुम्बताी ाीलतगत लाणयय्हरु 

गाउँ ुभा ुमक्ष पेश गरी पुाुंरलचत गाउँपाललकाको ुंनैाालाक 

व्यनस्थाको आाारमा गाउँपाललकाले चालु नषयय २०७७⁄७८ को 

लालग आर्थययक ऐा पाररत गरेको छ । राजस्न परामशयय ुलमलतको 

बैिक बुी आततरीक आ्को दर प्रस्ताब गरी गाउँुभाले आ्का 

लशषययकगत दा्रा तथा उि दा्राका दरहरु राखी गाउँुभा 

माफयय त आर्थययक ऐा ुनयय ुहमलतले पाररत गररएको हो । 

गाउँपाललकाले राजस्न तथा कर ुङ्कला का्ययलाई थप 

प्रभानकारी बााउाुका आगामी आ.न. २०७८⁄८९ को िाना १ 

गतेबा० लागु हुाे ुबै क्रकलुमको राजस्न तथा कर ुङ्कलाको 

शुरुनात गाे ाीलत ललएको छ । गाउँ ुभाद्वारा आ.न. २०७८⁄७९ 

को लालग आततररक आ्तफयय  जम्मा रु ४६ लाख ५० हजार 

ुङ्कला हुाे अाुमाा गरेको छ । गोकुलगंगा गाउँपाललकामा कर 

ुङ्कला का्यय का्ाययतन्ामा ल््ाउा गाह्रो भइरेहकेो र अपेक्षा 

अाुुार कर उिाउा ाुक्रकरहकेो अबस्था छ । राजस्न ुम्बताी 

डा०ा बेु, राजस्न प्रशाुामा ुफ्०ने्र र त््ुको प्र्ोग २०७८/०७९ दखेी लागु गाे ्ोजाा रहकेोल े
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कम्प््ू०र लनललङ्ग प्रणालीको प्र्ोग ुफ्०व्येर जडाा ुञ चार लागु हुाे छ । ्ुका अलतररि गाउँपाललकाल े

राजस्न पररचाला तथा ुुाार ुम्बताी ाीलत तजुययमा गायय आनश््क दलेखतछ । 
 

 गाउँ ुभाले हाल ुम्म कुाै पला आ.न. मा राजस्न ुम्बताी ाीलत तथा का्ययिमहरु तजुययमा गररएको 

ादलेखएकोले लाम् ा ाीलत तथा का्ययिमहरु अनलम्बा गायय आनश््क दलेखतछ । 
 

 गाउँपाललकाको आततररक आ् अलभनृलि गायय करको दा्रालाई बढाउँद ै ुहभालगतामूलक कर 

ाीलत अनलम्बा गाे ।  
 आततरीक आ् नृलि गाे ुम्भानाा भएका ुम्भाव्य ुबै क्षेत्रहरुको अध्््ा, पलहचाा गरी 

व्यनलस्थत ढङ्गगले करको दा्रामा ल््ाइाे छ । ्ुका लालग आनश््क ुं्तत्र लामाययण गरी 

पररचाला गाे छ । 

 स्थााी् ुरकार ुञ चालाको मूल आाार आततररक आ् भएकाले गाउँबाुी, उद्योग नालणज्् 

ुंघ, ०ोलुुाार ुलमलतहरु, स्थााी् शैलक्षक ुंस्थाहरुुँग ुहका्यय गरी कर ुचेताा तथा 

अलभनृलि का्ययिम माफयय त कर अलभ्ाालाई अलघ बढाउाे ।  

 कर र राजस्न प्रशाुालाई चुस्त र दरुुस्त बााउा ुब ैनडा का्ाययल्को कम्प््ु०रहरुमा ुफ्०ने्र 

जडाा र इ-काेक्ुाको माध््मद्वारा गाउँपाललकामा जोड्ाे । 

 ुूचाा र प्रलनलाको माध््मबा० गाउँपाललकामा ुेनाग्राहीको गुााुो ुम्बोाा गरराे पररपा०ीको 

लनकाु गररा े।  

 लनगत दलेखका अलभलेखहरुलाई कम्प््ुरकृत गरी ुुरलक्षत रा् ाे प्र्त् ा गरराे । 
 ललक्षत नगययलाई ब््नुा् प्रलत आकर्षययत गायय मलहला र अपाङ्गता भएका ब््लिहरुको ााममा दतायय 

भएका व्यनुा्हरुलाई तोक्रकएको ब््नुा् करमा १० प्रलतशत छु० क्रदइाेछ । 

 घरनहाल कर लाााययरण प्र्ोजााथयय लालश् चत मापदण्ड नााई घर नहाल दर लाााययरण गरराेछ । 

अुोज मुातत ुम्म एकमुष् ० नार्षययक नहाल कर नुझाउा आउाे घरााी/व्यनुा्ीलाई नार्षययक 

नहाल करको १० प्रलतशत छु० क्रदइाे छ । 

 कमययचारी तथा जाप्रलतलालाहरुको क्षमता लनकाुका लालग आनश््क ताललम तथा भ्रमणको 

ब््नस्था गरराे । 

 व्यनुा् कर, घरभाडा कर र जग्गा भाडा कर लगा्तका ुम्पूणयय आततरीक आ्का स्रोतहरु 

ुङ्कलाका लालग त्ार पाररएको कर ाीलतलाई प्रभानकारी रुपमा का्ाययतन्ा गाे । 

 आततररक आ्को क्रदगो अलभनृलिका लालग गाउँपाललकाको स्नालमत्नमा रहकेा ुम्पलि बहालमा 

क्रदाे ाीलतलाई प्रभानकारी रुपमा का्ाययतन्ा गाे ।  

 बढी कर लताे व्यलि⁄ुंस्थालाई का्ययलनला बााई पुरस्कृत गाे । 

 गाउँपाललका क्षेत्रमा ा्ाँ घर लामाययण गदायय भना लामाययण ुंलहता २०७२ लाई पूणयय रुपमा पालाा 

गायय अलभपे्रररत गररा े तथा गाउँपाललका घोषणा हुाअुलघ बाेका घरहरुलाई ुमेत लाााययररत 

मापदण्डमा ाक्ुापाु र ला्लमत गाे अलभ्ाालाई लालश् चत ुम्ुीमा तोकी कडाइ गाे ।  

 गाउँपाललकालभत्र रहकेा लनलि् ुंस्थाहरुको अाुगमा तथा ला्मा गरी लनष्गत का्ययप्रलत 

उिरदा्ी बााउाे । 

 



 गोकुलगंगा गाउँपाललकाको राजश् न ुुाार का्यय्ोजाा, २०७८ 

  35 | पा ाा  

 

४.२ आ् ुङ्कलाको ुसं्थागत क्षमता  
 

नडा का्ाययल्हरु र गाउँपाललकामा राजस्नको ुङ्कला तथा अलभलेखीकरण गररंद ैआएको छ । स्थलगत 

अालोका तथा लनलभत ा ुचूााका आाारमा हदेायय हाल गाउँपाललकाको राजस्न ुङ्कलाको अनस्था दहेा् 

अाुुार रहकेो छ । 
 

 राजस्न ुम्नताी का्ययको लालग कमययचारीको रुपमा प्रालनलाक ुहा्क (लशक्षा) रहकेो ।  

 राजस्न ुम्बताी डा०ा बेु , राजस्न प्रशाुामा ुफ्०ने्र जडाा र त््ुको प्र्ोग आ.न. 

२०७८/०७९ दखेी लागु हुदँ ै। 

 राजस्न प्रशाुामा एक्रककृत ुफ्०ने्र जडाा ाभएको तर ुम्पलि करको अुुली कम्प््ू०र लनललङ 

प्रणालीबा० भइरहकेो ।  

 नडाहरुबा० मालपोत, लनलना शुल्क तथा दस्तुर ुङ्कला हुदँ ैआएको र ‘घ’ नगययको इजाजत पत्र 

लगा्त अत् शुल्कहरु, ०ेण्डर लनिी तथा पररक्षा शुल्क जस्ता राजस्न गाउँपाललका का्ाययल्बा० 

ुङ्कला हुाे गरेको । 

 नडा का्ाययल्हरूले मलहााभर ुङ्कला भएको रकम एकमुष् ि बैंक दालखला गरी मालुक रुपमा 

लननरण ुलहत पेश गाे गररएको । 
 राजस्न ुङ्कलाको लजम्मेनारी पाएका कमययचारीहरुका लालग ताललम तथा अलभमुखीकरण आनश््क । 

 हालुम्म राजस्न ुङ्कला तथा त््ुको प्रभानकारीताका लालग अाुगमा तथा मुल््ाङ्का 

ाभएको । 

 नडा का्ाययल्हरूबा० मूलतुः मालपोत, पञ जीकरण, लुफाररु दस्तरुहरु र ब््नुा् कर ुङ्कला 

गाे गररएको । 

 राजस्न ुङ्कलामा नडास्तरमा ागदी रलुदको प्र्ोग भइरहकेो ।  

 राजस्न बजे० तथा प्रलतनेदा प्रणाली तोक्रकएको ढाँचामा ाभएको ।  

 आर्थययक ऐा र ्थाथयय ुङ्कला बीचको तालमेल कमजोर रहकेो । 
 

४.३ आततररक आ् पररचाला 
 

्ु गाउँपाललकाको कुल आ्को तुलाामा आततररक आ्को लहस्ुा त्ूा रहकेो छ । आततररक आ्तफयय  

ुम्पलि कर, लुफाररश दस्तरु तथा ादीजत् पदाथयय लाकाुी तथा लनिी शुल्क ्हाँका मु्् स्रोतका रुपमा 

रहकेा छा् । तुथयय आगामी क्रदामा ुमेत आततररक आ्तफयय  गाउँपाललकाको लालग ुम्पलि कर, मालपोत, 
ब््नुा् कर र दस्तुर ाै मु्् तथा क्रदगो क्षेत्र हुा् । गाउँपाललकाले मालपोत करलाई जमीाको उप्ोगका 

आाारमा नर्गययकरण गरेर दर लाााययरण गरेको छ । उद्योग व्यनुा्को लनकाु भए अाुुार व्यनुा् करको 

अुुली प्रभानकारी दसेखंदाै । घरबहाल कर, लनज्ञापा कर, जडीबु०ी कनाडी तथा जीनजतत ु करको 

ुम्भानाा तत्कालका लालग त्ूा रहकेो दलेखतछ । गाउँपाललकाुँग लनगत आर्थययक नषययहरुको तथ््ाङ्कको 

शीषययकगत आ्ुम्बताी अलभलेख ब््नलस्थत ाभएको हुााल े गाउँपाललकाको ुमग्र राजस्न प्रक्षेपणलाई 

्थाथययको ालजक पु्ाययउा करिााइ रहकेो छ । गाउँपाललकाकाबा० प्राप् त तथ््ाङ्क अाुुार गाउँपाललकाल े

लनगत आ.न. २०७५⁄७६ र २०७६⁄७७ मा ुङ्कला गरेको ्थाथयय आ्, चालु आ.न.का लालग गररएको 

अाुमाा ुम्बताी आ् लननरण दहेा् ताललकामा प्रस्तुत गररएको छ:  



 गोकुलगंगा गाउँपाललकाको राजश् न ुुाार का्यय्ोजाा, २०७८ 

  36 | पा ाा  

 

ताललका 2 : गाउँपाललकाको आ् ुङ्कलाको अनस्था (रु हजारमा) 

लु.ा.ं आ्को लशषययक २०७५⁄७६ को 

्थाथयय आ् 

२०७६⁄७७ को 

ुशंोलात आ् 
२०७७⁄७८ को 

प्रस्तालनत आ् 
१ आततररक राजस्न २४८५.४४ १७५४.४३ २१५० 

१.१ कर १९२२.६ १३५३.१२ १६५०. 

१.१.१ मालपोत (भूलम कर) ३१५ ६८६.६८ ६५० 

१.१.२ घरजग्गा (एकीकृत ुम्पलि) कर ३७८.३३ २६६.४४ ४०० 

१.१.३ घर बहाल कर - - - 

१.१.४ बहाल लन०ौरी कर - - - 

१.१.५ व्यनुा् कर १२२९.२७ ४०० ६०० 

१.१.६ ुनारी ुााा कर - - - 

१.१.७ माोरञ जा कर - - - 

१.१.८ लनज्ञापा कर - - - 

१.१.९ अत् कर - - - 

१.१.४ मालपोत (भूलम कर) - - - 

१.२ गैर कर राजस्न ५६२.८४ ४०१.३१ ५०० 

१.२.१ स्थााी् तहबा० प्राप् त हुाे लुफाररु दस्तुर 

लगा्त अत् महशुल 
५६२.८४ ४०१.३१ ५०० 

२ राजस्न नाडँफाँ० १३२३२८.४८ १६६५६८.१२ १५९७११.२६ 

२.१ जलस्रोत रो्ल्०ी ६७८०० ७८७०० ६५००० 

२.२ मू.अ.क. (ुंघी् ुरकारबा०) ६४५२८.४८ ७२९०० ७२७२८.२६ 

२.३ प्रदशे ुनारी कर  - १४९६८.१२ २१९८३ 

 जम्मा (क) १३४८१३.९२ १६८३२२.५५ १६१८६१.२६ 

३ बाह् ्  अाुदाा       

३.१ ुंघी् ुरकारबा० प्राप् त अादुाा ३७०६०२ ३१८१०० ३३२४०० 

३.१.१ शशतयय अाुदाा १९९६०२ १४६७०० १८८३०० 

३.१.२ लनिी् ुमााीकरण अाुदाा १२०३०० १२३७०० १२४१०० 

३.१.३ ुमपुरक अाुदाा २२४०० ३२७०० - 

३.१.४ लनशेष अाुदाा २८३०० १५००० २०००० 

३.२ प्रदशे ुरकारबा० प्राप् त अादुाा २०६२३ २१६३५ ३६६६६ 

३.२.१ शशतयय अाुदाा १२८७५ ११७३० २३१८५ 

३.२.२ लनिी् ुमााीकरण अाुदाा ७७४८ ९९०५ ९९८१ 

३.२.३ लनशेष अाुदाा - - ३५०० 

 जम्मा (ख) ३९१२२५ ३३९७३५ ३६९०६६ 

 कुल जम्मा (क र ख) ५२६०३८.९१ ५०८१३९.५५ ५३०९२७.२६ 

 

्ु गाउँपाललकाको कुल आ्मा आततररक आ्को लहस्ुा त्ूा रहकेो छ । आततररक आ् तफयय  ादीजत् 

पदाथयय लाकाुी तथा लनिी शुल्क, लुफाररश दस्तुर तथा ुम्पलि कर ्हाँका मु्् स्रोतका रुपमा मालथको 

ताललकाबा० ्ु गाउँपाललकाको आ् ुंरचाा हदेायय कुल आ्मा आततररक आ्को लहस्ुा कररन ०.४ 

प्रलतशत मात्र दलेखतछ । ्द्यलप गाउँपाललकाको ुमग्र आ्को प्रमुख स्रोतको रुपमा ुंघी् ुरकारबा० प्राप् त 
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हुाे राजस्न नाँडफाँड र अाुदाा बापतको रकम ा ै रहकेो दलेखतछ । उल्लेलखत ताललका अाुु ार 

गाउँपाललकाको ुमग्र आ्को ुारांश दहेा्अाुु ार रहकेो छ : 
 

ताललका १३ : गाउँपाललकाको कुल आ्मा ्ोगदाा (रु हजारमा) 

आ् लशषययक २०७६⁄७७ को ्थाथयय आ् २०७७⁄७८ को अामुालात आ् 
रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत 

आततरीक आ् १७५४.४३ ०.३५ २१५० ०.४१ 
राजस्न बाँडफाँ०बा० प्राप् त आ् १६६५६८.१२ ३२.७८ १५९७११.२६ ३०.०८ 
बाह् ्  अाुदाा ३३९७३५ ६६.८७ ३६९०६६ ६९.५१ 
कूल जम्मा ५०८१३९.५५ १००.०० ५३०९२७.२६ १००.०० 
 

४.४ राजस्न पररचालामा रहकेा ुनालहरु  
 

गाउँपाललकाको स्थााी् आततरीक आ् पररचालामा ा्ाँ व्यनस्था अाुु ारको क्षमता लनकाु गायय 

आनश््क दलेखतछ । आततरीक आ् पररचालामा दलेखएका ुनालहरुलाई ुम्नोाा गायय लाम् ा का्ययहरु गायय 

आनश््क दलेखतछ ।  
 

४.४.१ राजस्न प्रशाुाका लालग उप्िु ुगंिा लामाययण 
 

राजस्न पररचाला क्षमता ुुाार तथा राजस्नको स्रोत र आाारहरु नृलि गायय गाउँपाललकामा राजस्न 

इकाईको गिा गरी कमययचारीको क्षमता अलभनृलि गाुयय पलहलो का्ययको रुपमा दलेखतछ । गाउँपाललकाको ा्ा ँ

क्षेत्र तथा पररनर्तययत राजस्न अलाकारको आाारमा गाउँपाललकाले भौलतक ुुलनाा, उप्ुि माान ुंुााा 

व्यनस्था, क्षमता लनकाु ताललम, का्ययलनला, ुूचाा तथा अलभलेख प्रणालीको आनश््कता दलेखतछ । 

त््ुका अलतररि नडाहरुबा० ुमेत तोक्रकएका लशषययकहरुमा आ् ुङ्कला गायय क्षमता लनकाु गरी 

आनश््क स्रोत तथा ुााा उपलब्ा गराउा आनश््क रहकेो दलेखतछ । 
 

 ४.४.२ आर्थययक ऐामा ुाुार 
 

गाउँपाललकाले आर्थययक ऐा तजुययमा गरी स्नीकृत गरेको छ तर ुो ऐालाई अततर ुरकारी लनि व्यनस्थापा 

ऐा २०७४ नमोलजम ुुाार गरी व्यनहाररक तथा नस्तपुरक बााउाुपा ेदलेखतछ । आर्थययक ऐामा ुनारी 

करको व्यनस्था गररएको छ । तर प्रचललत ुंघी् काााुी व्यनस्था अाुरुप ्ो कर ुबै ुनारी ुााामा 

लला ापाइाे हुदँा ्ुलाई ह०ाउाुपाे हुतछ । लाााययरण गररएको कर तथा गैर करहरुको दर लशषययक 

बमोलजम अाुुूचीहरु व्यनलस्थत गाुययपाे दलेखतछ । ्स्तै, पररनर्तययत व्यनस्था अाुु ार ुब ैजग्गा जमीामा 

ुम्पलि कर लगाउा ापाइाे भएकाल े ुम्पलि कर लगाउा आर्थययक ऐालाई ुोहीअाुुार पररमाजयया 

गाुययपाेछ । गाउँपाललकाको ाेरै क्षेत्रहरु ग्रालमण भेगमा पदययछा् । त््ुैले गाँउ, बजार तथा रणाीलतक ुडक 

आुपाुको क्षेत्रमा जमीाको मूल्् र उप्ोलगतामा व्यापक अततर हुा े भएकोले जमीाको उत्पादा, 

उप्ोलगता र ुडक पहुचँको आाारमा कर ललाे प्रणालीको लनकाु हुा ुकेमा कर पला बढी ुङ्कला हुा े

र बढी नैज्ञालाक ुमेत हुाे दलेखतछ । 
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४.४.३ आततररक आ् पररचाला ाीलत तथा का्ययलनला 
 

गाउँपाललकाले आ् पररचाला ुम्बताी ाीलत तथा मु्् आ् शीषययकहरुबा० आ् ुङ्कला गायय स्पष् ० 

का्ययलनला त्ार गरी नडा ुलमलतहरूलाई ुमेत उपलब्ा गराउा ु पदययछ । ्ुमा आ् ुङ्कला गा े

तररका, प्रलतनेदा बुझाउाे ढाँचा, ागद दालखला ुम्बताी व्यनस्था, अाुगमा जस्ता लनषनस्तु पदययछा् । 
 

४.४.४ राजस्नका दर लाााययरण तथा प्रचार प्रुार 
 

गाउँपाललकाले हालको कााुाी व्यनस्था अाुुार राजस्न ुङ्कलाका लालग दर लाााययरण गररएको 

भएतापला त््ुको प्रचार प्रुारको कमी रहकेो दलेखतछ । त््ुैगरी करदातालाई आफूले लताुययपाे कर रकम र 

लशषययक ुम्नताी जााकारी उपलब्ा गराउा कर लशक्षा का्ययिम ुञ चाला गाुययपाे हुतछ । ुाथ ै

करदाताहरुल ेुम्मा राजस्न ालतरेमा दण्ड जररनााा लाग् ाे लनष्मा पला प्रचार प्रुार गाुयय पदययछ । 
 

४.४.५ तथ््ाङ्कमा आााररत अलभलखे 
 

गाउँपाललकालमा आततररक आ्को अलाकतम पररचालाका लालग ्ुका आाारहरूको अलभलेख 

अद्यानलाक हुाु जरुरी छ । गाउँपाललकालाई प्राप् त राजस्नका अलाकारुँग ुम्बलतात व्यलिगत 

ुम्पलिहरू, व्यापार व्यनुा्हरू, ुेना ुुलनााहरू आक्रदको अलभलेख त्ारी तथा अद्यानलाक गायय 

आनश््क रहकेो छ । अद्यानलाक अलभलेख लबाा राजस्न ुम्बताी ाीलत लाााययरण, प्रक्षेपण, अुुली 

व्यनस्थाको अाुगमा प्रभानकारी हुा ुक्दाै । 
 

४.४.६ ुमतन् ुं् तत्र 
 

राजस्न पररचाला ाीलत लामाययण, शुल्क तथा दस्तुरको दर लाााययरण, राजस्न ुङ्कला लनला लाााययरण 

जस्ता का्ययमा आततररक तथा नाह् ्  लाका्हरूुँग ुमतन् अपररहा्यय हुतछ । ्ुका लालग राजस्नका 

आाार लाााययरण तथा दरहरूमा पररमाजययाका लालग राजस्न परामशयय ुलमलतको भूलमकालाई ुक्रि् तथा 

प्रभानकारी बााउाु पदययछ । आ् ुङ्कलामा नडा ुलमलतको भूलमकालाई स्पष् ० व्या््ा गरी नडा र 

राजस्न शाखाबीच लारततर ुमतन् हुा जरुरी दलेखतछ । त््ुैगरी राजस्न बाँडफाँ० ुम्बतामा केतर, प्रदशे 

तथा अत् स्थााी् तहहरूुँग ुमतन् गायय आनश््क पहल गाुययपाे दलेखतछ । राजस्न प्रशाुालाई 

प्रभानकारी बााउा जाप्रलतलााीहरुले ला्लमत अाुगमा र छलफल गाुययपदययछ । ुाथै स्थााी् करदाता 

केलतरत ुमुदा्हरुुँग छलफल गरी ा्ाँ करका लशषययकहरु का्ाययतन्ामा ल््ाउाु पदययछ । 

 

४.४.७ चहुानत ला्तत्रण, पारदर्शययता र जनाफदलेहता 
 

आ्को ुङ्कला अनस्थाको अाुगमा गरी राजस्न चुहान० भएको पाइएमा त््ुलाई ला्तत्रण गायय तत्काल 

आनश््क का्यय गाुयय पदययछ । गाउँपाललकाले आ् व्य्को लननरण आनलाक रूपमा प्रकाशमा ल््ाउाु, 
करदाताुँग लाततर ुम्नाद गाुयय, ुूचाा प्रलनला तथा ुामालजक लमलड्ामाफयय त् राजस्न र करबा० प्राप् त 

आ्लाई के के लशषययकमा खचयय गरर्ो भत ाे लननरणबारे जाता तथा ुरोकारनालालाई जााकारी गराउा ु

्ु क्रदशातफयय को केही ुकारात्मक प्रुाुहरू हुा ुक्दछा ्।  
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पररच्छेद ५. राजस्न ुुाार का्य्य ोजाा 
 

्ु पररच्छेदमा प्राथलमक तथा लद्वती् स्रोतबा० ुङ्कललत ुचूाा लनश् लषेण तथा ुहभालगतामूलक 

अततर्क्ियय ्ाबा० त्ार गररएको गोकुलगंगा गाउँपाललकाको राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा प्रस्तुत गररएको छ ।  
 

५.१ राजस्न ुाुार का्य्य ोजाा 
 

गाउँपाललकाको राजस्न ुुाार का्यय्ोजााको लालग ललाे रणाीलत, का्ययाीलत र का्यय्ोजााहरु दहेा् 

बमोलजम रहकेा छा ्।  
 

५.१.१ रणाीलत तथा का्ययाीलत 
 

ुालनकका ६ न०ा गाउँ लनकाु ुलमलतहरु लमलाएर गिा गररएको ्ु गाउँपाललकामा लनद्यमाा कााूा 

प्रदि ाेरै राजस्न अलाकारहरु हालुम्म प्र्ोगमा ल््ाउा ुक्रकएको दसेखंदाै । अकोतफयय  गाउँपाललकाल े

तजुययमा गरी जारी गरेका कााूाहरु ुमेतमा प्ाययप् त ुुाार तथा पररमाजययाको गुतजा्ु रहकेो दलेखएकोल े

गाउँपाललकाले ्ुतफयय  लनशेष ध््ाा क्रदाुपा े दलेखतछ । ्ी तथ््हरुलाई ुमेत दलृिगत गरी आततरीक 

राजस्न पररचाला ुम्बतामा दहेा् अाुुार रणाीलतहरु अनलम्ना गाुययपाे दलेखतछ ।  

१. राजस्न ुम्बताी कााूाी व्यनस्थामा ुुाार गरी आततरीक आ्को दा्रा फराक्रकलो बााउाे । 

२. राजस्न प्रशाुाको ुंस्थागत ुुदढृीकरण गरी व्यनलस्थत बााउाे । 

३. राजस्न प्रणालीलाई ुरल, ुहज, करदातामैत्री, पारदशी र ुमानेशी बााउाे । 

४. ुमतन् र ुहका्ययको अलभनलृि गरराे । 

 

ताललका १४ : राजस्न ुुाार का्यय्ोजााको रणाीलत तथा का्ययाीलत 

रणाीलत का्ययाीलत 

राजस्न ुम्बताी 

कााूाी व्यनस्थामा 

ुुाार गरी आततरीक 

आ्को दा्रा 

फराक्रकलो बााउाे । 

 गाउँपाललकामा राजस्नुँग ुम्बलतात आनश््क ऐा तथा ला्महरु तजुययमाका 

ुाथै तजुययमा भईुकेका ऐा ला्मलाई ुुाार गरी अझ बढी व्यनहाररक 

बााउँद ैललगाे छ । 

 कर तथा ुेना शुल्कलाई ुम्बलतात करदाता एनम् लनष् क्षेत्रुँग आनि 

गराउँद ैलगााी गरराेछ । 

 कर, शुल्क, ुेना शुल्क आक्रदको दर तथा दा्रा लाााययरण गदायय लाजी क्षेत्र तथा 

ुरोकारनालाहरुुँग परामशयय गाे पिलतको ुंस्थागत लनकाु गरराे छ । 

 करको भार बहा क्षमता ुमेतका आाारमा कर ाीलतलाई लननेकुम्मत र 

प्रगलतलशल बााइाे छ । 

 राजस्न स्रोतका दा्राको ्क्रका तथ््ाङ्क ुङ्कला गरी ुम्भाव्यताका 

आाारमा ुम् ुापेक्ष रुपमा करदाताहरुको ुङ्््ा बढाउँद ैललगाे छ । 

 राजस्नको स्रोत नृलि गाे पँूजी लगााीको ुम्भाव्यता अध्््ा गररा ेछ । 

 ुम्पलि मूल््ाङ्का ुम्बताी लुफाररुलाई लालश् चत आाार र मापदण्डमा 
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आनि गरी एकरुपता का्म गरराे छ । 

 आततरीक राजस्नका लनलभत ा स्रोतहरुबारे ुम्भानाा अध्््ा, पलहचाा, 

स्रोतहरुको ्क्रका तथ््ाङ्क, ुूचाा ुङ्कला गायय का्ययदलहरु बााई नडागत 

रुपमा पररचाला गरराे छ । करका स्रोत अाुु ारका तथ््ाङ्क हरेक नषयय 

आनलाक गरराे छ । 

 गाउँपाललकामा प्यय०ा प्रनियया गायय पूनाययाारहरुको लनकाु गरराे छ । ुाथ ै

प्यय०ा लनकाुमा ्ु गाउँपाललकामा रहकेा ऐलतहालुक ारोहर तता 

लहमाली नस्तीको ुरंक्षण तथा लनकाु गायय लाजी क्षेत्रुगँ ुाझेदारीको पहल 

गरराे छ । 

 पूनाययाार उप्ोग दस्तुर, घर बहाल कर, व्यनुा् कर जस्ता स्रोत पररचाला 

गायय दर लाााययरण गदायय ुमेत लछमेकी पाललका र अत् करदाताुँग छलफल 

तथा परामशयय गरराे छ । 

 ला्लमत एनम् बढी कर लता ेकरदातालाई ुम्माा गरराे छ । 

 ुम्मा कर लताे करदातालाई प्रोत्ुाहा तथा बक््ौता रा् ाे करदातालाई 

जररनााा लगाइा ेछ । 

राजस्न प्रशाुाको 

ुंस्थागत ुुदढृीकरण 

गरी व्यनलस्थत 

बााउाे । 

 गाउँपाललकाको ुमग्र राजस्न पररचाला ुम्बताी ाीलतहरुलाई का्ाययतन्ा 

गायय राजस्न शाखाको ुुदढृीकरण गरी क्षमतानृलि गरराे छ । 

 गाउँपाललकाको राजस्न शाखामा स्नीकृत ुंगिा ुंरचाा अाुुारको दरबतदी 

पूर्तयय गरराे छ । 

 राजस्न परामशयय ुलमलत तथा राजस्न शाखा र नडा का्ाययल्का 

कमययचारीहरुको क्षमता अलभनृलि गरराे छ । 

 राजस्न लेखापालालाई कम्प्ू०रकृत गरराे छ र नडास्तरमा कर अुुली गा े

व्यनस्था लमलाईाे छ । 

 राजस्न शाखाका लालग आनश््क उपकरण ुफ्०ने्र आक्रदको प्रबता लमलाई 

िमश नडा का्ाययल्हरुुँग ुूचाा ुञ जालमा जोड्द ै ललगाे छ । स्थााी् 

करबारे ुनयुय ााारणलाई जााकारी गराउाे करदाता लशक्षा तथा ुचतेाा 

का्ययिम ुमुदा्⁄०ोल एनम् नडास्तरमा ुञ चाला गरराे छ । 

 प्रादलेशक तथा लजल्लाका स्थााी् तह स्तरमा राजस्न पररचाला बारे ज्ञाा 

ुीप, अाुभन आदाा-प्रदाा गरराे छ । 

 राजस्न ुम्बताी आततरीक ला्तत्रणको व्यनस्थाको लालग राजस्न रलुद 

ला्तत्रण खाता रालखाे छ र प्रत््ेक नडाबा० मालुक रुपमा स्रोत खुल्ाे गरी 

राजस्नको प्रलतनेदा ललाे प्रणाली अनलम्ना गरराे छ । 

राजस्न प्रणालीलाई 

ुरल, ुहज 

करदातामैत्री, 

पारदशी र ुमानेशी 

बााउाे । 

 कर ुङ्कलामा ्थाुम्भन लाजी क्षेत्र, उपभोिा ुलमलत एनम् ुहकारी 

ुंस्थाुँग ुहका्यय गरराे छ । 

 कर प्रशाुालाई पारदशी गराउा कर ुम्बताी ुूचााहरुमा ाागरीकहरुको 

पहुचँ पु्ाययईाे छ । कर⁄राजस्न ुूचाा जााकारी अाययनार्षययक एनम् नार्षययक 
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प्रलतनेदा गाउँपाललकाको नेभुाई०मा रालखाे छ । ुाथै ्स्तो ुूचााहरु 

गाउँपाललका तथा नडा का्ाययल्को ुूचाा पा०ीमा ०ाँु गाे व्यनस्था 

लमलाईाे छ । 

 करदाता लशक्षा, कर ुम्बताी जाचतेाामूलक का्ययिमहरु ुञ चाला गरराे । 

 मलहला, अपाङ्गता भएका व्यलि तथा गरीब तथा कमजोर आर्थययक 

अनस्थाका स्थााी् व्यनुा्ी तथा घरमूलीहरुलाई करमा लनशेष छु०को 

व्यनस्था लमलाईाे छ । 

ुमतन् र ुहका्ययको 

अलभनृलि गरराे छ । 
 प्यय०ा शुल्क तथा प्राकृलतक स्रोतमा आााररत करका ुम्बतामा लछमेकी 

पाललकाहरुुँग ुमेत ुमतन् तथा ुहका्यय गरराे छ । 

 बालझएका ाीलतगत व्यनस्था ुंशोााका लालग आनश््क ुमतन् गरराे छ । 

 राजस्नुँग ुम्बलतात लनष्ुँग प्रदशे ुरकार तथा लजल्ला ुम्तन् 

ुलमलतुँग ला्लमत अततर्क्ियय्ा गरराे छ । ्ुैगरी लजल्लाका अत् लछमेकी 

स्थााी् तहहरुुँग ुमतन् बैिक आ्ोजाा गरर राजस्न ुङ्कलाका 

ुनालहरुबारे छलफल गरी ुमाााा गररा ेछ । 

 राजस्न प्रशाुालाई प्रभानकारी बााउा प्रदशे ुरकार तथा लजल्ला ुमतन् 

ुलमलतुँगको ुहका्यय तथा ुमतन्मा जोड क्रदइाे छ । 
 

५.१.२ राजस्न ुाुार का्य्य ोजाा 
 

गाउँपाललकाको ुूचाा तथा तथ््ाङ्क अध्््ा र गाउँस्तरी् अततरक्रि्ाका आाारमा त्ार गररएको 

गोकुलगंगा गाउँपाललकाको राजस्न ुुाार ्ोजाा दहेा् बमोलजम रहकेो छ । 
 

ताललका 3 : राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा 

ुाुारका क्षते्रहरु ुाुार गाुययपा ेक्रि्ाकलापहरु ुम्ानाी लजम्मनेारी 

क. कर तथा गरै कर राजस्न 

ुम्पलि कर  ु म्पलि कर का्ाययतन्ा गायय का्ययलनला त्ार गाे । 

 मूल््ाङ्का ुलमलत गिा गरी घरजग्गा 

मूल््ाङ्काको तौरतररका र दर लाााययरण गा े। 

 करदाताको ुम्पलि मूल््ाङ्कामा लचि ाबुझ्ा े

करदाताको उजुरी क्रदाे र ्ुको लछाोफााो  गायय 

गाउँपाललकाको उपाध््क्षको ुं्ोजकत्नमा उजरुी 

ुुाुनाई ुलमलत गिा गाे । 

२०७९ अुार 

मुाततुम्म 
राजस्न परामशयय 

ुलमलत, प्रमुख 

प्रशाुकी् 

अलाकृत, राजस्न 

शाखा 

 मूल््ाङ्का अाुुारको करदाताको लगत त्ार 

गरी कम्प््ू०र ुफ्०ने्रमा ुबै घरजग्गा 

ााीहरुको लगत त्ार गाे । 

२०७९ कार्िययक 

मुाततुम्म 
राजस्न शाखा 

 लगत अाुुार प्रत््ेक घरााीहरुलाई ुम्पलि करको 

लनल छपाई गरी नडामाफयय त घर घरमा पिाउाे । 

२०७९ फाल्गुण 

मुाततुम्म 
राजस्न शाखा 
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पूनाययाार 

उप्ोग शुल्क 
 पूनाययाार उप्ोग (ुनारी नार्षययक⁄प०के) महशुल दर 

लाााययरण गाे र उप्ुि तनरले शुल्क उिाउाे । 

 ु ाझा ुडकमा शुल्क लगाउा लछमेकी स्थााी् 

तहुँग ुमतन् गाे । 

२०७... अुार 

मुाततुम्म 
गाउँुभा 

 

गाउँपाललका 

 खााेपााी महशुल दर लाााययरण गाे । 

 सुंचाई महशुल दर लाााययरण गाे । 

 महशुल ुङ्कला गाे । 

२०७... अुार 

मुाततुम्म 

गाउँुभा 

घर जग्गा 

नहाल कर 

 नडागत रुपमा घर बहालमा लगाउा े

घरााीहरुको लननरण ुङ्कला गाे । 

 घरााीहरुुँग अततरक्रि्ा गाे । 

 घरजग्गा बहाल कर ुमकला आरम्भ गाे । 

२०७८ चैत्र 

मुाततुम्म 

राजस्न परामशयय 

ुलमलत 
राजस्न शाखा 

बहाल लन०ौरी 

शुल्क 

 ु ानययजलाक जग्गाहरुमा उप्ोग बारेको लनलनरण 

त्ार गा े। 

 ु ानययजलाक जग्गाहरुको पलहचाा गरी ाापाक्ुा 

अध््ानलाक गाे । 

 बहाल लन०ौरी करको दर लाााययरण गाे । 

२०७९ अुार 

मुाततुम्म 

गाउँ 

का्ययपाललका 
राजस्न परामशयय 

ुलमलत 

 ु ानययजलाक जग्गाहरुमा बुपाकयय , कृलष हा०बजार, 

शौचाल् लामाययण गरी बहालमा लगाउाे । 

आ.न. २०७९⁄ 

८० दलेख 

गाउँ 

का्ययपाललका 

घरजग्गा 

रलजष् िेशा 

दस्तुर 

 मलहला पुरुष छुरट्टा े गरी घरजग्गाको अलभलेख 

रा् ाे । 

 प्रदशे ुरकारबा० महशुल दर लाााययरण भए 

बमोलजम घर जग्गा रलजष् िेशा दस्तुर उिाउाे⁄ 

मालपोत का्ाययल्बा० प्राप् त गाे । 

२०७... िानण 

दलेख 

गाउँ 

का्ययपाललका 

प्राकृलतक स्रोत 

लनिी 

 जलडनु०ीको पलहचाा तथा उपदे् ताबारे 

पदालाकारी तथा कमययचारीहरुलाई ताललम प्रदाा 

गाे । 

 प्राकृलतक स्रोतहरुको लनिी मूल्् लाााययरण गा,े 

ुङ्कला गाे । 

२०७८ गाउँपाललका र 

ुम्बलतात शाखा 

 ढुङ्गा, लगट्टी, नालुना उत्खाा्⁄ुङ्कला गायय 

प्रारलम्भक नातानरणी् परीक्षण गाे । 

२०७८ गाउँपाललका, 

नडा का्ाययल्, 

प्रालनलद्यक शाखा 

व्यनुा् 

रलजष् िेशा 

दस्तुर 

 नडागत रुपमा दतायय गाुययपाे ुंघुंस्थाहरुको 

लननरण ुङ्कला गाे । 

 नर्गययकरण अाुुार व्यनुा् दतायय तथा ालनकरण 

दस्तुर ुङ्कला गाे । 

तत्काल ै गाउपाललका, 

नडा का्ाययल्, 

राजस्न शाखा 

अचल ुम्पलि  घरजग्गा मूल््ाङ्का र अचल ुम्पलि मूल््ाङ्का तत्काल ै नडा का्ाययल् 
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मूल््ाङ्का 

शुल्क 

अलभलेखलाई एकरुपता का्म गाे । 

प्यय०ा ुेना 

शुल्क 

 ाार्मययक एनम् प्यय०की् स्थलहरुको प्रनेश शुल्क 

लाााययरण गाे । 

 प्यय०की् ुेनाहरुको व्यनस्थापा गरी शुल्क 

लगाउाे । 

२०७९ पौष 

मुाततुम्म 

गाउँका्ययपाललका, 

्ोजाा शाखा 

ाक्ुा पाु 

दस्तुर 

 ाक्ुापाु ुम्बतामा जाचतेाा जगाउाे । 

 आनश््क दक्ष प्रालनलाक जाशलिको व्यनस्थापा 

गाे । 

 ाक्ुा पाु का्यय अलाना्यय गाे । 

२०७८ चैत्र 

मुाततुम्म 

प्रमुख प्रशाुकी् 

अलाकृत र 

प्रालनलाक शाखा 

पााी मुहाा 

दतायय शुल्क 

 पााी मुहाा दतायय गा े बारे ुरोकारनालाहरुलाई 

जााकारी गराउा े। 

२०७८ चैत्र 

मुाततुम्म 

नडा का्ाययल् 

ुामुदाल्क 

नाबा० भएको 

आम्दााीबा० 

तोक्रकएको 

प्रलतशत स्थााी् 

लनकाुका लालग 

ुमतन् गा े। 

 ु ामुदाल्क नाबा० नार्षययक रुपमा लनिी्ोग्् हुा े

कािजत् तथा गैर काि, जलडनु०ीको आँकडा 

ुलहतको का्यय्ोजाा माग गाे । 

 ु ामुदाल्क नाबा० स्थााी् लनकाुमा गा े

लगााी बारेमा ुमतन् गाे । 

२०७८ चैत्र 

मुाततुम्म 

गाउँपाललका तथा 

राजस्न शाखा 

ख. आ्आजयया हुा ेपूजँीगत लगााीका क्षते्र 

पूनाययाार 

लामाययण गाे 

 ु डकहरुलाई कालोपत्रे गाे । 

 होमस्०ेहरुको लनकाु गाे । 

लारततर गाउँपाललका र 

प्रालनलाक शाखा 

महत्नपूणयय 

ाार्मययक तथा 

प्यय०की् 

स्थलहरुको 

लनकाु, ुंरक्षण 

तथा प्रनियया 

 िमश गाउँपाललकामा रहकेा ाार्मययक तथा 

पर्०की् स्थलहरुको प्रनिययाका लालग प्यय०की् 

प््ाकेजको रुपमा लनकाु गाे । 

लारततर गाउँ का्ययपाललका 

र लाजी क्षेत्र 

ग. माानी् क्षमता लनकाु तथा राजस्न प्रशाुा 

माानी् क्षमता 

लनकाु 

 प्रस्तालनत ुंगिाात्मक ढाँचा अाुरुप राजस्न 

शाखाको दरबतदी पररपूर्तयय गाे र ुोही बमोलजम 

राजस्न ुङ्कलाको लजम्मेनारी उि शाखालाई 

क्रदाे 
 गाउँपाललकाका राजस्न अलाकारका क्षेत्रमा गाउँ 

का्ययपाललकाका पदालाकारीहरुलाई अलभमुखीकरण 

गाे । 

 राजस्न परामशयय ुलमलतका पदालाकारीहरुलाई 

अुल अभ््ाुबारे जााकारी क्रदा े का्ययिम 

ला्लमत गाउँपाललका 
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आ्ोजाा गाे । 

 गाउँपाललका तथा नडा का्ाययल्का 

कमाययचारीहरुलाई कर तथा राजस्न प्रशाुा र 

अलभलेख र ुफ्०ने्र बारे ताललम प्रदाा गाे । 

 व्यनुा्ीहरुलाई कर ुम्बताी अलभमुखीकरण गाे 

 लाााययररत ुम् भतदा क्रढलो कर लताेलाई जररनााा 

तथा ुम्मा लताेलाई प्रोत्ुाहाको व्यनस्था गाे 

तथ््ाङ्क तथा 

ुूचाा 

व्यनस्थापा 

 ु बै क्रकलुमका (घरजग्गा कर, व्यनुा् कर, बहाल 

लन०ौरी कर, घर बहाल कर) करदाताहरुको 

तथ््ाङ्क ुचूाा ुङ्कला गाे । 
 करदाताको व्यलिगत फाईल (लननरण) त्ार गाे । 

 महशुल्ोग्् पूनाययाारहरु (ुडक, सुंचाई, लनद्यतु, 

खााेपााी, बुपाकयय , आक्रद) को अलभलेख त्ार गा े

२०७८ चैत्र 

मुाततुम्म 

नडा का्ाययल्, 

राजस्न शाखा, 

प्रालनलाक शाखा 

राजस्न 

ुङ्कला तथा 

अलभलेक 

 करदाताको लननरण ुबै नडा तथा गाउँपाललका 

का्ाययल्को ुोही ुफ्०ने्रमा ईतिी गाे । 

 राजस्न प्रशाुामा ुफ्०ने् र तथा कम्प््ु०रकृत 

प्रणालीमाफयय त ुेना क्रदा े

२०७८ चैत्र 

मुाततुम्म 

गाउँ का्ययपाललका 

र नडा का्ाययल् 

ुूचाा तथा 

पारदर्शययता 

 स्थााी् ुञ चार माध््मबा० करदाताहरुलाई कर 

लतायय प्रोत्ुालहत गाे ुम्बताी ुूचाा ुम्पे्रषण गाे । 

 गाउँपाललका र नडामा करको दररे० ुलहत 

ाागररक नडापत्र रा् ाे । 

 कर तथा राजस्न अुुलीका लालग घरदलैो का्ययिम 

ुञ चाला गाे । 

 राजस्न ुङ्कलाको लनलनरण त्रैमालुक एनम् अायय 

नार्षययक रुपमा प्रकाशा गाे । 

ला्लमत प्रमुख प्रशाुकी् 

अलाकृत, नडा 

ुलचनहरु 

अाुगमा  अाुगमा गरी छु०ेका करदातालाई करको दा्रामा 

ल््ाउाे । 

 कर चहुानत ला्तत्रण गाे । 

प्रत््ेक तीा 

मलहाामा 

का्ययपाललका तथा 

नडा का्ाययल्हरु 

करदाता तथा 

कमययचारी 

प्रोत्ुाहा 

का्ययिम 

 कमययचारीलाई राजस्न अुुलीको आाारमा 

का्ययुम्पादा मूल््ाङ्का गरी प्रोत्ुाहा गाे । 

 करदातालाई ुम्माा (बढी कर लताेलाई) 

नार्षययक रुपमा 

(गाउँ ुभा गाे 

क्रदामा) 

गाउँका्ययपाललका, 

प्रमुख प्रशाुकी् 

अलाकृत  

राजस्न 

प्रशाुाको 

प्रभानकाररताका 

लालग 

बतदोबस्ती 

 गाउँपाललकामा राजस्न शाखाको लालग का्ययकक्ष, 

कम्प््ु०र, लप्रत०र, लनद्युत व्याकअप ुलहतको 

ुुलनाा उपलब्ा गराउाे । 

तत्काल ै गाउँका्ययपाललका, 

प्रमुख प्रशाुकी् 

अलाकृत 



 गोकुलगंगा गाउँपाललकाको राजश् न ुुाार का्यय्ोजाा, २०७८ 

  45 | पा ाा  

 

पररच्छेद ६. आगामी तीा नषययको आ् प्रक्षपेण 
 

्ु पररच्छेदमा आगमी तीा आर्थययक नषययहरुका लालग गाउँपाललकाको राजस्न प्रक्षेपण गररएको छ । 

महालेखा परीक्षकल े स्नीकृत गरेको एकीकृत आर्थययक ुङ्केत तथा नगीकरण र व्या््ा, २०७४ को 

आाारमा आ् प्रक्षेपण गररएको छ । गाउँपाललकाको राजस्न अलाकार, हालको आ् ुङ्कला अनस्था 

तथा राजस्न ुुाार का्यय्ोजाा का्ाययतन्ा पश् चात आ् ुङ्कलामा पााे प्रभान ुमेतलाई मध््ाजर गद ै

आगामी तीा नषययको आ् प्रक्षेपण गररएको छ । ्ु प्रक्षेपणले गाउँपाललकाको आ् बजे० तजुययमा गायय 

ुह्ोग पुग् ाेछ । 
 

६.१ राजस्न ुाुार का्य्य ोजााका आाारमा राजस्न प्रक्षपेण 
 

राजस्न ुुाार का्यय्ोजााको का्ाययतन्ा गायय आगामी ३ नषयय (आ.न. २०७८⁄७९-२०८०⁄८१)को लालग 

आ् प्रक्षेपण गररएको छ । ्ो आ् अाुमाा राजस्न ुाुार ्ोजाामा प्रस्तान गररएका क्रि्ाकलापहरूको 

आाारमा गररएको छ । ाेरैजुो शीषययकहरूको आ् प्रक्षपेण प्राप् त तथ््ाङ्कमा आााररत छ भा ेभलनष््मा 

आ्का आाारको दा्रा बढ्ा गई ुोबा० हुाे ्ोगदाालाई ुमेत मध््ाजर गररएको छ । त््ुैगरी केही 

शीषययकहरूको आ् प्रक्षेपण गदायय लनगतको आ् ुङ्कलाको नृलिदरलाई आाार मालाएको छ ।   
 

ताललका 4 : आगामी ३ नषययका लालग राजस्न प्रक्षेपण आाार (हजारमा) 

ि.

ु.ं 

राजस्न लशषययक कुल ुम्भाव्य 

आ् 

आगामी आ.न.को लालग प्रक्षपेण 

प्रक्षपेणको आाार प्रक्षलेपत रकम 

क. आततरीक आ् 

१ ुम्पलि कर २८०० कुल ुम्भानााको ८०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १५% ल ेबढ्दै जाा े

२२४० 

२ भूलम कर (मालपोत) १२३५ कुल ुम्भानााको ६०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

७४१ 

३ घर जग्गा बहाल कर ४०० कुल ुम्भानााको ५५% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

२२० 

४ बहाल लन०ौरी कर १२५ कुल ुम्भानााको ७०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

८७.५ 

५ लनज्ञापा कर २०० कुल ुम्भानााको ७०% र त््ुपछीका आन 

बषययहरुमा १५% ल ेबढदै जाा े

१४० 

६ व्यनुा् कर ७५० कुल ुम्भानााको ८०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १५% ल ेबढ्दै जाा े

६०० 

७ जलडनु०ी, कनाडी कर २०० कुल ुम्भानााको ७०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १५% ल ेबढ्दै जाा े

१४० 

८ व्यनुा् रलजष् िेशा 

दस्तुर 

५२५ कुल ुम्भानााको ८०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १५% ल ेबढ्दै जाा े

४२० 

९ ुरकारी ुम्पलिको 

बहालबा० प्राप् त आ् 

१७५ कुल ुम्भानााको ९०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

१५७.५ 

१० अत् लनिीबा० प्राप् त 

रकम 

१०० फाराम, पुस्तक, ाक्ुा जस्ता ुामग्रीहरुको 

लबिीबा० आ.न. २०७८⁄७९ मा रु १ लाख 

ुङ्कला हुा ेर त््ुपलछ बार्षययक १५% बृलि 

हुदँै जााे अाुमाा 

१०० 
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११ अत् ुेना शुल्क तथा 

लनिी (ढुङ्गा, लगट्टी, 

नालुना, मा०ोजत् नस्त)ु 

२४००० कुल ुम्भानााको ९०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

२१६०० 

१२ ाक्ुापाु दस्तुर २७५ कुल ुम्भानााको ८०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

२२० 

१३ लशफाररु दस्तुर १६०० कुल ुम्भानााको ९०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

१४४० 

१४ व्यलिगत घ०ाा दतायय 

दस्तुर 

१०० कुल ुम्भानााको ९०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

९० 

१५ ााता प्रमालणत दस्तरु ३५० कुल ुम्भानााको १००% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

३५० 

१६ अत् दस्तरु (दतायय, 

ईजाजत) 

३०० कुल ुम्भानााको १००% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

३०० 

१७ दण्ड, जररनााा र जफत २०० कुल ुम्भानााको १००% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १५% ल ेबढ्दै जाा े

२०० 

१८ प्यय०ा शलु्क १२५ कुल ुम्भानााको ६०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

७५ 

१९ अत् प्रशाुलाक ुेना 

शुल्क (मूल््ाङ्का ुमेत) 

४०० कुल ुम्भानााको १००% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

४०० 

२० अत् राजस्न २०० कुल ुम्भानााको ८०% र त््ुपलछका 

आ.न.मा १०% ल ेबढ्दै जाा े

१६० 

ख. राजस्न तथा रो्ल्०ी बाडँपा०ँ 

ुघंी् ुरकार 

१ मु.अ.कर तथा अतत: 

शुल्क 

७३५०० आ.न. २०७८⁄७९ का लालग प्राप् त लुललङ्ग र 

त््ुपलछ िमश ५% का दरल ेबृलि हुदँै जाा े

७३५०० 

२ जललनदु्यत ुम्बताी 

रो्ल्०ी 

३०००० आर्थययक बषयय २०७७/७८ मा ुङ्कला  भएको 

आाारमा आ.न. २०७९/८० का लालग रालष् ि् 

प्राकृलतक स्रोत तथा लनि आ्ोगले गरेको 

लुफाररशको आाारमा र त््ुपछी बार्षययक ५% 

को दरले बृलि हुदँ ैजााे अामुाा 

३०००० 

प्रदेश ुरकार 

१ ुनारी कर २५००० आ.न. २०७८⁄७९ का लालग प्राप् त लुललङ्ग र 

त््ुपलछ िमश १०% का दरले बृलि हुदँ ैजाा े

२५००० 

२ घरजग्गा रलजष् िेशा 

दस्तुर 

- चालू आ.न.को प्रालप्तमा १०% ल े बढ्द ै जाा े

अाुमाा 

- 

३ बाँडफाँ०बा० प्राप् त हुाे 

माोरञ जा कर 

१०० एकमुष् ि नार्षययक १ लाख प्राप् त हुाे अाुमाा १०० 

ग. अादुाा तफयय  

ुघंी् ुरकार 

१ ुमााीकरण अाुदाा १२७२०० आ.न. २०७८⁄७९ का लालग प्राप् त लुललङ्ग र 

त््ुपलछ िमश ५% प्रलतशतका दरल े बृलि 

हुदँै जाा े

१२७२०० 

२ ुशतयय अाुदाा १९४९०० १९४९०० 

३ लनशेष अाुदाा - - 

४ ुमपुरक अाुदाा - - 

५ अत् अाुदाा (ुामालजक 

ुुरक्षा ुमेत) 

७२००० चालु आ.न.को लनला्ोजा ्थानत रही 

नार्षययक ५% का दरले थलपँदै जााे 

७२००० 

प्रदेश ुरकार 

१ ुमााीकरण अाुदाा ११०२० आ.न. २०७८⁄७९ का लालग प्राप् त लुललङ्ग र ११०२० 
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२ ुशतयय अाुदाा २०७१६ त््ुपलछ िमश ५% का दरल ेबृलि हुदँै जाा े २०७१६ 

३ लनशेष अाुदाा ५००० ५००० 

४ ुमपुरक अाुदाा ९९७२ ९९७२ 

५ अत् अाुदाा (स्थााी् 

पूनाययाार ुाझेदारी) 
 आगामी आ.न.को लुललङमा ५% ले बढ्द ै

जााे अाुमाा 
 

अत् आततरीक अादुाा 

१ अत् ुंस्थागत 

आततरीक अाुदाा 
 ुडक बोडयय जस्ता ुंस्थाना० आ.न. 

२०७८⁄७९ मा रु ५ करोड प्राप् त हुाे र 

त््ुपलछ १०% ल ेबृलि 

५०००० 

२ अत् व्यलिगत 

आततरीक अाुदाा 
 जाताको लागत ुहभालगताना० आ.न. 

२०७८⁄७९ मा रु २० लाख प्राप् त हुाे र 

त््ुपलछ बार्षययक १०% ले बृलि हुदँ ै जाा े

अामुाा 

२००० 

 

६.२ आगामी तीा आर्थययक नषययको राजस्न प्रक्षपेण 
 

आ् शीषययकको ुम्भाव्य आाार तथा राजस्न ुुाार का्यय्ोजााको का्ाययतन्ालाई आाार मााी 

गाउँपाललकाको आगामी तीा नषययको प्रक्षेलपत आ्को लननरण तलको ताललकामा प्रस्तुत गररएको छ । 

प्रक्षेपणको लालग राजस्न ुङ्केत नतययमाामा लुफाररश गररएको लेखा कोडको आाारमा गररएको छ । 

मालथका अध््ा्हरूमा प्रस्तान गररए अाुुार ऐाले क्रदए बमोलजम करका दा्रा लनस्तार गायय ुकेको 

खण्डमा लाम् ा ताललकामा क्रदए अाुुार गाउँपाललकाको आ् नृलि हुाे दलेखतछ । 
 

ताललका १७ : आगामी ३ आर्थययक नषययको राजस्न प्रक्षेपण 

राजस्न 

ुङ्केत 

राजस्न लशषययक ्थाथयय अामुाा प्रक्षपेण 

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

१०००० राजस्न तथा अादुाा           
क. आततरीक आ् १७५४ २१५० २९६६६ ३२८२८ ३६३२९ 

११३१३ एकीकृत ुम्पलि कर 

(ुम्पलि कर) 
२६६ ४०० २२४० २५७६ २९६२ 

११३१४ भूलम कर (मालपोत) ६८७ ६५० ७४१ ८१५ ८९७ 

११३२१ बहाल कर (घर, जग्गा)     २२० २४२ २६६ 

११३२२ बहाल लनरौ०ी कर     ८८ ९६ १०६ 

११३६२ जलडनु०ी, कनाडी कर     १४० १६१ १८५ 

१४१५१ ुरकारी ुम्पलिको 

बहालबा० प्राप् त कर 
    १५८ १७३ १९१ 

१४२१३ अत् लनिीबा० प्राप् त रकम     १०० ११५ १२७ 

१४२१९ अत् ुेना शुल्क तथा लनिी 

(ढुङ्गा, लगट्टी, नालुना) 
    २१६०० २३७६० २६१३६ 

१४२२९ अत् प्रशाुलाक ुेना शुल्क     ४०० ४४० ४८४ 

१४२४२ ाक्ुापाु दस्तुर ४०१ ५०० २२० २४२ २६६ 

१४२४३ लुफाररु दस्तुर १४४० १५८४ १७४२ 

१४२४४ व्यलिगत घ०ाा दतायय दस्तरु ९० ९९ १०९ 

१४२४५ ााता प्रमालणत दस्तुर ३५० ३८५ ४२४ 

१४२४९ अत् दस्तुर (दतायय, अाुमलत, ४०० ६०० ३०० ३३० ३६३ 
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ईजाजत, ालनकरण, आक्रद) 
१४२५३ व्यनुा् रलजष् िेशा दस्तुर ४२० ४८३ ५५५ 

१४३११ त्ाल्क दण्ड, जररनााा र 

जफत 
          

१४३१२ प्रशाुलाक दण्ड, जररनााा 

र जफत 
    

२०० २३० २६५ 
१४५२९ अत् राजस्न १८०० २००० १६० १७६ १९४ 
१४६११ व्यनुा् कर     ६०० ६९० ७९४ 
३३३४३ लबज्ञापा कर - - २०० 

२३० २६५ 
ख. राजस्न बाडँफा०ँ १६६५६८ १५९७११ १२८६०० १३६२७५ १४४४५९ 

  ुघंी् ुरकार १५१६०० १३७७२८ १०३५०० १०८६७५ ११४१०९ 

१४४११ बाँडफाँ० भई प्राप् त हुा े

मु.अ.कर 
७२९०० ७२७२८ 

७३५०० ७७१७५ ८१०३४ 
१४४२१ बाँडफाँ० भई प्राप् त हुा ेअतत 

शुल्क 
      

    

१४१५३ बाँडफाँ० भई प्राप् त हुा े

ना⁄लनदु्यत रो्ल्०ी 
७८७०० ६५००० 

३०००० ३१५०० ३३०७५ 

  प्रदेश ुरकार १४९६८ २१९८३ २५१०० २७६०० ३०३५० 

११३१५ घरजग्गा रलजष् िेशा शलु्क           
११४५६ बाँडफाँ०बा० प्राप् त हुा े

ुनारी ुााा कर 
१४९६८ २१९८३ 

२५००० २७५०० ३०२५० 
११४७१ बाँडफाँ०बा० प्राप् त हुा े

माोरञ जा कर 
    

१०० १०० १०० 
११४७२ बाँडफाँ०बा० प्राप् त हुा े

लनज्ञापा कर           
ग. अादुाा तथा लनिी् 

हस्ताततरण 
४१०६११ ४४६०६६ ४४१३०८ ४६३३७३ ४८६५४२ 

  ुघंी् ुरकार ३८८९७६ ४०४४०० ३९४१०० ४१३८०५ ४३४४९५ 

१३३११ ुमााीकरण अाुदाा १२३७०० १२४१०० १२७२०० १३३५६० १४०२३८ 
१३३१२ शुतयय अाुदाा चाल ु १४६७०० १८८३०० १८४००० १९३२०० २०२८६० 
१३३१३ शुतयय अाुदाा पूँजीगत - - १०९०० 

११४४५ १२०१७ 
१३३१४ लनशेष अाुदाा चाल ु १५००० २०००० - - - 

१३३१५ लनशेष अाुदाा पूँजीगत - - - - - 

१३३१६ ुमपुरक अाुदाा चाल ु ३२७०० - - - - 

१३३१७ ुमपुरक अाुदाा पूँजीगत - - - - - 

१३३१८ अत् अाुदाा चाल ु

(ुामालजक ुुरक्षा ुमेत) 
७०८७६ ७२००० ७२००० ७५६०० ७९३८० 

  प्रदेश ुरकार २१६३५ ४१६६६ ४७२०८ ४९५६८ ५२०४७ 

१३३११ ुमााीकरण अाुदाा ९९०५ ९९८१ ११०२० ११५७१ १२१५० 
१३३१२ शुतयय अाुदाा चाल ु ११७३० २३१८५ २०७१६ २१७५२ २२८३९ 
१३३१३ शुतयय अाुदाा पूँजीगत - - - - - 
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१३३१४ लनशेष अाुदाा चाल ु - ३५०० 
५५०० ५७७५ ६०६४ 

१३३१५ लनशेष अाुदाा पूँजीगत - - - - - 

१३३१६ ुमपुरक अाुदाा चाल ु   ५००० ९९७२ १०४७१ १०९९४ 
१३३१७ ुमपुरक अाुदाा पूँजीगत - - - - - 

१३३१८ अत् अाुदाा चाल ु - - - - - 

१३३१९ अत् अाुदाा पूँजीगत 

(स्थााी् पूनाययाार ुाझेदारी) 
- - - - - 

  अत् आततररक अादुाा - - १२००० १३२०० १४५२० 

१३४११ अत् ुंस्थागत आततररक 

अाुदाा 
- - 

१०००० ११००० १२१०० 
१३४१२ अत् व्यलिगत आततररक 

अाुदाा 
- - 

२००० २२०० २४२० 
३०००० लनिी् ुम्पलि तथा 

दाल्त्न 
१७९०० ८५००० ८९२५० ९३७१३ ९८३९८ 

३२१२१ ागद           
३२१२२ बैंक मौज्दात १७९०० ८५००० ८९२५० ९३७१३ ९८३९८ 

३३१४३ अत् ुंस्थाहरुबा० ऋण प्रालप्त - -     - 

३३१८२ लताुययपा े लनलभत ा अत् 

खाताहरु 
- - - - - 

  जम्मा राजस्न, अादुाा, 
ुम्पलि तथा दाल्त्न 

५९६८३४ ६९२९२७ ७००८२४ ७३९३८९ ७८०२४८ 
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पररच्छेद ७. अपेलक्षत ालतजा 
 

७.१ अपलेक्षत ालतजा 
 

प्रस्तुत राजस्न ुुाार का्यय्ोजााको उलचत का्ाययतन्ाबा० गाउँपाललकाको हालको आततररक राजस्नमा 

गत आ.न.को ्थाथयय रकम रु ५,७३,५४९ को तुलाामा का्यय्ोजााको अतत््मा रु ७,८०,२४८ हुाे अपेक्षा 

गररएको छ । ्ु गाउँपाललकामा आततररक राजस्नका स्रोतहरुमा ुम्पलि कर, भूलमकर, ाक्ुापाु दस्तुर, 

व्यनुा् कर, घर जग्गा बहाल कर, प्राकृलतक स्रोतबा० हुाे आम्दााी आक्रद प्रमुख रुपमा दलेखतछ । ्ु 

गाउँपाललकाको अलघल्लो पररच्छेदमा प्रक्षेलपत आततररक आ् र ुंघी् ुरकारबा० हुाे लनिी् 

हस्ताततरणबा० प्राप् त हुा ुक् ाे आ् ुमेत गरी कूल आ् ुंक्षेपमा दहेा्को ताललका बमोलजम हुाे अपेक्षा 

गायय ुक्रकतछ ।  
 

ताललका 5 : गाउँपाललकाको अपेलक्षत आ् ुंक्षेपमा 

राजस्न लशषययक ्थाथयय ्थाथयय अामुाा प्रक्षलेपत आ् 

२०७५⁄७६ २०७६⁄७७ २०७७⁄७८ २०७८⁄७९ २०७९⁄८० २०८०⁄८१ 

आततररक आ् २४८५ १७५४ २१५० २९६६६ ३२८२८ ३६३२९ 

ुंघी् राजस्न 

बाँडफाँ०बा० प्राप् त आ् 

१३२३२८ १५१६०० १३७७२८ १०३५०० १०८६७५ ११४१०९ 

प्रदेशुँग राजस्न 

बाँडफाँ०बा० आ् 
- १४९६८ २१९८३ २५१०० २७६०० ३०३५० 

अाुदाा ३९१२२५ ४१०६११ ४४६०६६ ४४१३०८ ४६३३७३ ४८६५४२ 

लागत ुहभालगता ५६५५ -   - १२००० १३२०० १४५२० 

जम्मा ५३१६९३ ५७८९३४ ६०७९२७ ६११५७४ ६४५६७६ ६८१८५० 

मौज्दात ४१८५६ १७९०० ८५००० ८९२५० ९३७१३ ९८३९८ 

कुल आ् बजे० ५७३५४९ ५९६८३४ ६९२९२७ ७००८२४ ७३९३८९ ७८०२४८ 
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्ुरी गाउँपाललकाले ्ु का्यय्ोजााको अलततम आ.न.मा आफ्ाो कुल आ्मध््े आततररक राजस्नको 

लहस्ुा गत आ.न.को ्थाथयय आ् ०.४३ प्रलतशत बा० नृलि भएर ४.६६ प्रलतशत हुाे अपेक्षा गररएको छ । 

२०७५/७६ दलेख २०७७/७८ ुम्म कोरोााको कारण आततररक राजस्न खाुै ाबढे पला त््ुपलछका 

आर्थययक नषययहरुमा आर्थययक ऐा लागु गदायय आततररक आ् बढ्ाे हुााल ेआततररक राजस्न नृलि हुा ेदलेखतछ । 

गाउँपाललकाुँग भएका स्रोत ुााा पररचालामा जोड क्रदएर स्थााी् लनकाुका लालग उल्ले्् स्रोत 

स्थााी्स्तरबा०ै जु०ाउँद ै अगाडी बढ्ाे क्रदशामा प्रस्तुत का्यय्ोजाा महत्नपूणयय माध््म हुा ुक्दछ । 

गाउँपाललकाको नार्षययक ्ोजाा तजुययमाका लालग आततररक स्रोत अाुमाा गाे मागययदशययाका रुपमा ्ुले 

ुह्ोग पुग् ाे अपेक्षा गायय ुक्रकतछ । 
  

उल्लेख गररए अाुुार प्रक्षेलपत आ् हालुल गाययका लालग गाउँपाललकाले नतययमाा ुंरचाा तथा व्यनस्थापा 

प्रणालीमा पररनतयया गायय आनश््क दलेखतछ । ्ु ुतदभययमा ुुाारका लालग ुुझाइएका कदमहरु 

लाम् ाााुुार छा् : 
 

 राजस्न अुुलीको अाुगमा का्ययमा राजस्न परामशयय ुलमलतलाई थप क्रि्ाशील बााउाे । 

 आर्थययक ऐा ुंुोाा गरी ुघंी् काााु अाुकुला र थप नस्तुपरक बााउाे । 

 आ् अाुमाा र आ् प्रलतनेदाका लालग तोक्रकएको ढाँचा व्यनहारमा ल््ाउा े। 

 ुम्पलि कर र मालपोत ना भूलमकर अुुली व्यनस्था ब््नलस्थत गरी कम्प््ू०रीकृत अलभलेख त्ार 

गाे । 
 राजस्न ुुाारको लालग स्थााी् तहमा २ क्रदाे ताललम ुञ चालाका अलाना करदातालाई लशक्षा 

प्रदाा गायय आनश््क छ । 

 स्थााी् तहको राजस्न पररचालामा अततरपाललका स्तरी् ुमतन् भएमा राजस्न ुुाार 

का्ययिम प्रभानकारी हुाे दलेखतछ । 
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राजस्न परामशयय ुलमलत 

- दर लाााययरण 

गाउँ ुभा दर 

स्नीकृत 

गाउँपाललका तथा नडा 

का्ाययल् - प्रशाुा 

गाउँ का्ययपाललका - 

अाुगमा, ुुपरीनेक्षण 

गाउँ ुभा - 

प्रलतनेदामा ुलमक्षा 

पररच्छेद ८. अागुमा तथा मलू््ाङ्का 
 

८.१ अागुमा तथा मलू््ाङ्का 
 

कुाै पला ्ोजााको प्रभानकारी 

का्ाययतन्ा ुञ चार मात्रै 

्ोजााले ुाथययकता पाउाे गदययछ । 

का्ाययतन्ामा प्रभानकाररताका 

लालग अत् कुराको अलतररि 

्ुको अाुगमाको लालग भरपदो 

लनला र ुं्तत्र लामाययण हुा 

आनश््क भए जस्तै राजस्न 

ुुाार का्यय्ोजाामा ुमानेश 

भएका कृ्ाकलापहरुको 

का्ाययतन्ा ुुलालश् चतताका 

लालग पला ्ुको ला्लमत र 

भरपदो अाुगमाको व्यनस्था 

गरराु जरुरी हुतछ । राजस्न 

ुुाार का्यय्ोजााको अाुगमामा मु्् रुपमा राजस्न शाखा⁄महाशाखा, प्रमुख प्रशाुकी् अलाकृत, 

राजस्न परामशयय ुलमलत तथा का्ययपाललकाको भूलमका महत्नपूणयय हुतछ । 
 

अाुगमाबा० गाउँपललकाको राजस्न ुम्बताी ाीलत र ्ोजााको उलचत रुपमा का्ाययतन् भए ाभएको, 

राजस्न अुुलीको प्रनृलि लक्ष्् अाुरुप भए ाभएको, राजस्न प्रशाुामा कुाै ुमस््ा भए ाभएको, 

ुुाारका लालग गररएका लाणयय् का्ाययतन्ा भए ाभएको, अलभलेख दरुुस्त राख े ाराखेको, लाााययररत 

अनलामा राजस्न कोषमा दालखला गरे ागरेको आक्रद कुराहरु ला्लमत रुपमा अाुगमा गरी अद्यानलाक 

ुूचाा प्राप् त गाे र आनश््कता अाुु ार लाणयय्, लादशेा तथा गाउँपाललकामा लुफाररु लगा्तको 

का्ययबा० मात्र स्नीकृत आर्थययक ऐाको प्रभानकारी का्ाययतन्ा गायय ुह्ोग पुग्दछ । प्रस्तुत राजस्न ुुाार 

का्यय्ोजाा र ुो बमोलजम ुङ्कललत राजस्नको अागुमा तथा मूल््ाङ्काका लालग लाम् ा बमोलजम 

अाुगमा तथा मूल््ाङ्का गायय उप्ुि हुाे दलेखतछ । 
 

ताललका १९: अागुमा ्ोजाा 

अागुमा गा ेक्षते्र अागुमा गा ेलाका् अागुमा गा े

ुम् 

अागुमा गा ेतररका 

राजस्न अुुली राजस्न शाखा प्रमुख दलैाक, मालुक, 

चौमालुक र 

नार्षययक 

 स्थलगत अाुगमा गाे । 

 ालतजामूलक अाुगमा खाका अाुुार 

लक्ष्् तथा प्रगलत अाुगमा गाे । 

राजस्न प्रशाुा प्रमुख प्रशाुकी् अलाकृत मालुक, 

चौमालुक र 

नार्षययक 

 स्थलगत अाुगमा गाे । 

 ालतजामूलक अाुगमा खाका अाुुार 

लक्ष्् तथा प्रगलतको तुलाा गाे । 
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राजस्न ुुाार 

्ोजाा 

प्रमुख प्रशाुकी् अलाकृत, 

राजस्न परामशयय ुलमलत, 

का्ययपाललका 

मालुक, 

चौमालुक र 

नार्षययक 

 स्थलगत अाुगमा गाे । 

 ालतजामूलक अाुगमा खाका अाुुार 

लक्ष्् र प्रगलतको तुलाा गाे । 

ुमतन् तथा 

ुहका्यय 

राजस्न शाखा, प्रमुख 

प्रशाुकी् अलाकृत, राजस्न 

परामशयय ुलमलत, का्ययपाललका 

मालुक, 

चौमालुक र 

नार्षययक 

 स्थलगत अाुगमा गाे । 

 ुमतन् र ुहलजकरण गाे । 

 मागययदशयया तथा लादशेा क्रदाे । 

राजस्न ाीलत राजस्न शाखा, प्रमुख 

प्रशाुकी् अलाकृत, राजस्न 

परामशयय ुलमलत, 

का्ययपाललका, गाउँ ुभा 

चौमालुक र 

नार्षययक 

 चौमालुक तथा नार्षययक 

का्यय्ोजााको लक्ष्् र प्रगलत ुम्बताी 

तुलाात्मक लनश् लेषण गरी आनश््क 

रणाीलत लुफाररु, ुुझान तथा 

लादशेा र पृष् िपोषण प्रदाा गाे । 

राजस्न प्रलतनेदा राजस्न शाखा, प्रमुख 

प्रशाुकी् अलाकृत, राजस्न 

परामशयय ुलमलत, 

का्ययपाललका, गाउँ ुभा, 

लेखापरीक्षक 

मालुक, 

चौमालुक र 

नार्षययक 

 मालुक, चौमालुक तथा नार्षययक 

का्यय्ोजााको लक्ष्् र प्रगलत ुम्बताी 

तुलाात्मक लनश् लेषण गरी आनश््क 

रणाीलत लुफाररु, ुुझान तथा 

लादशेा र पृष् िपोषण प्रदाा गाे । 

ुमीक्षा उपाध््क्ष चौमालुक र 

नार्षययक 

 लक्ष्् र उपलब्ाी ुलहत लुकाइको 

प्रस्तुलत र ुुाारको पृष् िपोषण प्राप् त 

गरी आगामी मागययलचत्र त्ार गाे । 

 

राजस्नका स्रोत अाुु ार अागुमा गदायय हाेुययपाे कुराहरुको ुूची त्ार गरी अाुगमा गदायय प्रभानकारी हुतछ । 

ुाथै अाुगमाको प्रलतनेदा त्ार गा े का्ययलाई अलाना्यय गरराु पदययछ । गाउँपाललकाले ुंस्थागत 

स्नमूल््ाङ्का गदायय ्ु का्य्य ोजााका ुम्बलतात लनष्मा आाार लला ुक्रकतछ । 
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अाुु चूी १: तथ््ाङ्क ुङ्कलाको चकेललष् ०  

 

गाउँपाललकाको ुलंक्षप् त पररच् तथा हालको अनस्था 

 

1) ुंलक्षप् त पररच् 

2) मु्् पूनाययाारको अनस्था 

3) आर्थययक अनस्था 

4) ुामालजक, ुांस्कृलतक तथा प्यय०क्रक् अनस्था 

 

गाउँपाललकाको ुगंिा तथा राजस्न प्रशाुा 

 

1) ुंगिा ुंरचाा तथा कमययचारीको लननरण 

2) भौलतक ुुलनााहरु 

3) राजस्न शाखा तथा राजस्न प्रशाुा 

4) राजस्न शाखामा का्ययरत कमययचारीहरुको लननरण 

5) का्ययकक्ष तथा का्यय स्थलको प्ाययप् तता 

6) फर्ाययचर, कम्प््ू०र, लप्रत०र तथा अत् भौलतक ुलुनााहरु 

7) राजस्न ुम्बताी डा०ा नेु, राजस्न प्रशाुामा ुप्फट्ने्र र त््ुको प्र्ोग 

8) कप््ू०र लनललङ्ग प्रणाललको प्र्ोग 

9) नडा का्ाययल्मा राजस्न प्रशाुाको अनस्था 

 

गाउँपाललकाको आ् (आततररक तथा नाह् ् ) ुम्बताी लननरण 

 

1) लनगत तीा आर्थययक नषययहरु (२०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७) को ्थाथयय आ् लननरण 

2) चालु आर्थययक नषययको (२०७८/७९) को अाुमााीत बजे० लननरण  

3) चालु आर्थययक नषययका लालग गाँउ ुभाले पाररत गरेको कर, शुल्क तथा दस्तरुका दरहरु 

 

अत् दस्तानजे तथा ुचूााहरु 

 

1) लानाययलचत पदालाकारीहरुको लननरण 

2) गाँउ ुभाले पाररत गरेको आर्थययक ऐा 

3) राजस्नुँग ुम्बलतात अत् ाीलत तथा का्ययिमहरु 

4) गाँउपाललकाको बस्तुलस्थलत लननरण (पाश् नययलचत्र) 

5) राजस्न पररचालाका लालग भएका प्रभानकारी प्र्ाुहरु 

6) राजस्न परामशयय ुलमलतको लननरण  
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अाुु चूी २: तथ््ाङ्क ुङ्कला फाराम 

 

क) राजस्न तफयय  

१) ुम्पलि कर 

 ुम्पलि कर का्ाययतन्ा प्रारम्भ भएको आर्थययक बषययुः  

 जम्मा करदाता ुङ्््ा  

 गत आर्थययक बषययमा उिेको जम्मा रकम रुुः  

 चालु आर्थययक बषययको नार्षययक लक्ष्् रुुः  

 चालु आर्थययक बषययको फाल्गुण मलहााुम्म उिेको रकम रुुः  

 अलाकतम र त्ूातम कर लताे व्यलिले कलत लतरेका छा्? अलाकतम रुुः            त्ाूतम रुुः  

 गत आर्थययक बषयुय म्मको बक््ौता रकम रुुः  

 

२) भलूमकर (मालपोत) 
 

 गाँउपाललका लभत्रको जम्मा खेती्ोग्् जग्गाको कूल क्षेत्रफलुः   (पाललकामा 

तथ््ाङ्क उपलब्ा ाभए मालपोत ना ाापी का्ाययल्बा० प्राप् त गायय ुक्रकाे) 

 गत आ.न. मा उिेको रकम रुुः 

 गत आ.न.ुम्मको जम्मा बक््ौता रकम रुुः  

 

३) व्यनुा् कर 
 

 दतायय भएका व्यबुाल्क फमययको ुङ्््ा 

 गत आ.न. मा उिेको जम्मा रकम रुुः 

 चालु आ.न.को नार्षययक लक्ष्् रुुः 

 चालु आ.न. को फाल्गुण मलहााुम्म उिेको रकम रुुः 

 अलाकतम र त्ूातम कर लताे व्यलिले कलत लतरेका छा् ? अलाकतम रुुः            त्ाूतम रुुः  

 गत आ.न.ुम्मको बक््ौता रकम रुुः 

 दतायय हुा बाँकी रहकेा फमययको ुङ्््ा रुुः 

 

ि.ु.ं व्यापार व्यनुा्को लननरण ुााा लगााी मझौला लगााी िूला लगााी कैक्रफ्त 

१ उद्योग     

२ लनिी् ुंस्था (बैंक, लनकाु बैंक, 

ुहकारी लनमा, आक्रद) 
    

३ व्यापाररक भना, मल, लाजी 

अस्पताल, ुंस्थागत कलेज लनद्याल्  
    

४ लडलर तथा थोक लनिेता     

५ अत् व्यनुा्     
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४) व्यनुा् नहाल कर 

 

 ुंस्थागत रुपमा (बैंक, ुरकारी, ाीलज लनद्याल्, ुरकारी का्ाययल् आक्रदलाई) भाडामा क्रदएका 

घरहरुको ुङ्््ा   औषत मालुक घर भाडा रकम रुुः 

 व्यनुाल्क फमयय (पुल, हो०ेल, रेष् ०ुरेत० आक्रद) लाई भाडामा क्रदएका घरहरुको ुं््ाुः         

औषत मालुक घर भाडा रकम रुुः 

 आनालु् प्र्ोजाका लालग भाडामा क्रदएका घरको ुङ्््ा  औषत मालुक घर भाडा 

रकम रुुः 

 चालु आ.न.को नार्षययक लक्ष्् रुुः 

 चालु आ.न. को फाल्गुण मलहााुम्म उिेको रकम रुुः 

 

५) जलडब०ुी, कनाडी र जीनजतत ुकर 

  

 जलडबुर० ुङ्कला  गाे व्यबुा्ीको ुं््ाुः      ुङ्कला  हुाे जलडबुर०को औषत पररमाणुः       

के.जी. 

 प्रलत के.जी. जलडबुर० करको दरुः  चालु आ.न.को लक्ष््ुः 

 

ि.ु.ं नस्तहुरु ईकाई कुल ुङ्कला  पररणाम अामुालात मलु्् 

क जलडनु०ी जत् नस्तहुरु    

     

     

ख कनाडी जत् नस्तहुरु    

     

     

ग जीनजतत ु    

     

     

 

ख) गरै कर राजस्न तफयय  

 

१) लुफाररश/प्रमालणत दस्तरु (नडा र पाललकाबा० गररा ेुब ैक्रकलुमका) 

 

 गत आ.न. मा ुबै गररएको लुफाररश प्रमालणतको ुङ्््ा 

 लुफाररश/प्रमालणत दस्तुरको त्ूातम दरुः  लुफाररु/प्रमालणत दस्तुरको अलाकतम दरुः 

 गत आ.न. मा प्राप् त ्थाथयय आ् रुुः 

 चालु आ.न.को नार्षययक लक्ष्् रुुः 

 चालु आ.न. को फाल्गुण मलहााुम्म उिेको रकम रुुः 

 नार्षययक रुपमा दतायय र ालनकरण ुम्बताी ुेनाको लनबरणुः 
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ि.ु. ुनेाको क्रकलुम ुङ्््ा दस्तरुको दर 

ुङ्कला  

हुाुक् ा ेकुल 

राजस्न 

गत आ.ब मा 

प्राप् त  रकम 

१ एफ एम रेलड्ो     

२ घ नगययको लामाययण व्यनुा्ी ईजाजत     

३ लनद्याल् स्थापाा     

४ पत्रपलत्रका     

५ व्यापाररक फमयय     

६ ुहकारी     

७ अत्     

 जम्मा     

 

२) भना लामाययण अामुलत दर 
 

 नार्षययक रुपमा लामाययण हुाे ा्ाँ घरको ुङ्््ा 

 ाक्ुापाु प्रकृ्ामा आउाे गरेका घरहरुको प्रलतशतुः 

 ाक्ुापाु दस्तुरको दर प्रलतनगयय फी०ुः 

 गत आ.न. मा पाु भएका ाक्ुा ुङ्््ा  दस्तुर बापतको ्थाथयय आ्ुः 

 चालु आ.न.को नार्षययक लक्ष्् रुुः 

 चालु आ.न. को फाल्गुण मलहााुम्म उिेको रकम रुुः 
 

३) ुनेा शलु्क 

ि.ु. ुनेाको क्रकलुम दर 
ुनेाग्राहीको 

ुङ्््ा 

ुङ्कला  

हुाुक् ा ेकुल 

राजस्न 

गत आ.ब मा 

प्राप् त  रकम 

१ हा०बजार     

२ पार्क्कयय ङ     

३ बहाल लबरौ०ी शुल्क     

४ फोहोरमैला व्यनस्थापा (ुरुफाई)     

५ ुडक बलि     

६ शौचाल्     

७ पाकयय      

८ प्यय०क्रक् स्थल     

९ ुडक, बुपाकयय      

१० अचल ुम्पलि मूल््ाङ्का     

जम्मा     
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४) लबिी 

ि.ु. ुम्पलिको क्रकलुम 

EIA/IEE 

प्रलतनदेा 

अाुु ारको पररणाम 

दर 

ुङ्कला  

हुाुक् ा ेकुल 

राजस्न 

गत आ.न. मा 

प्राप् त  रकम 

चाल ुआ.न. 

को िेक् का 

रकम 

१ 

ढुङ्गा 

लगट्टी 

नालुना 

मा०ो 

स्ले० 

अत् 

 

     

२ 
०ेण्डर फमयय (बार्षययक 

ुङ्््ा) 

     

३ पुस्तक ना ाक्ुा (ुङ्््ा)      

४ अत् ुम्पलि      

जम्मा      

 

५) ुम्पलि भाडा 

ि.ु. ुम्पलिको क्रकलुम पररणाम दर 

ुङ्कला  

हुाुक् ा े

कुल राजस्न 

गत आ.न. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाल ुआ.न. 

को अामुाा 

१ मेलुा औजार      

२ घर ना जग्गा ना पोखरी      

३ अत् ुम्पलि      

जम्मा      

 

६) दण्ड जररनााा 

ि.ु. दण्ड जररनाााको क्रकलुम पररणाम दर 

ुङ्कला  

हुाुक् ा े

कुल राजस्न 

गत आ.न. 

मा प्राप् त  

रकम 

चाल ुआ.न. 

को अामुाा 

१ ाक्ुा पाु      

२ छाडा गाईनस्त/पशु      

३ ुडक ना ुडक पे०ी      

४ फोहोरमैला      

 अत्      



 गोकुलगंगा गाउँपाललकाको राजश् न ुुाार का्यय्ोजाा, २०७८ 

  60 | पा ाा  

 

७) ुनारी ुााा कर (०ेम्पो, लजप, िक, र०पर, भ््ाा, माईिोबु, लमलाबु/बु) 

ि.ु. ुनारी ुाााको क्रकलुम ुङ्््ा दर 
ुङ्कला  हुाुक् ा े

कुल राजस्न 

गत आ.न. मा 

प्राप् त  रकम 

चाल ुआ.न. 

को अामुाा 

१ ०ेम्पो      

२ लजप      

३ लमलािक      

४ िक      

५ र०पर      

६ भ््ाा      

७ माईिोबु      

८ लमलाबु      

९ बु      

 अत्      

 

८) प्रदशेुंग बाडँफाडँ हुा ेराजस्न 

ि.ु. राजस्नको क्रकलुम पररणाम दर 
ुङ्कला  हुाुक् ा े

कुल राजस्न 

गत आ.न. मा 

प्राप् त  रकम 

चाल ुआ.न. 

को अामुाा 

१ ुनारी ुााा कर      

२ घरजग्गा रलजष् िेशा शुल्क      

३ माोरञ जा कर (करदाता)      

४ लनज्ञापा कर (करदाता)      

 अत्      

 

९) गाँउपाललकाको स्नालमिमा रहकेो जग्गा र ्ुको हालको उप्ोग ुम्बताी लननरणुः 

 

 

१०) गाँउपाललका क्षेत्रलभत्रको ुानययजलाक, पर्तयय ऐलााी जग्गा र ्ुको हालको उप्ोगको अनस्थाुः 

 

 

 

११) गाँउपाललका क्षेत्रलभत्रका महत्नपूणयय प्यय०क्रक् र ाार्मययक स्थलहरु ुम्बताी लननरणुः 

 

 

१२) आततररक आ्का अत् कुाै थप ुम्भाव्य  स्रोत भएमा ुोको लननरणुः  
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गाउँपाललकाका आ् स्रोतहरु तथा हालको अनस्था 

ि. 

ु.ं 

आ्का प्रकार ुम्भानााको 

लननरण 

ुङ्कला  

भएको⁄ ाभएको 

दर लाााययरणको 

अनस्था 

क कर तफयय     

१ भूलम कर (मालपोत)    

२ ुम्पलि कर    

३ ुनारी कर     

४ घर जग्गा बहाल कर    

५ व्यनुा् कर    

६ जडीनु०ी, कनाडी र जीनजततु कर    

ख अत् राजस्न    

१ ढुङ्गा, लगट्टी, नालुना, मा०ो, काि, दाउरा, 

स्ले०, आक्रद जस्ता नस्तुको लनिी तथा 

लाकाुी शुल्क 

   

२ ाक्ुापाु दस्तुर    

३ व्यलिगत घ०ाा दतायय शुल्क    

४ नहाल लन०ौरी शुल्क    

५ पार्क्कयय ङ्ग शुल्क    

६ अस्पताल ुञ चाला शुल्क    

७ फोहरमैला व्यनस्थपा शुल्क    

८ स्थााी् खााेपााी शुल्क    

९ स्थााी् लनद्यतु महशुल    

१० केनलकार, िेककंग, का्ाक्रकङ्ग, बतजीजम्प, 

जीपफ्ला्र, पाराग्लाईलडङ्ग, आक्रद 

माोरञ जा तथा ुाहुी खेलकुद ुम्बताी 

ुेना तथा व्यनुा्मा ुेनाशुल्क 

   

११ लामाययण, ुञ चाला र व्यनस्थापा गरेका 

स्थााी् पूनाययाार तथा ुेनामा ुेनाशुल्क 

(खााेपााी, लनजुली, ाारा, अलतलथ गृह, 

ामययशाला, पुस्तकाल्, ुभागृह, ढल 

लाकाु, ुडक बलि, शौचाल्, पाकयय , पौडी 

पोखरी, व्या्ामशाला, प्यय०क्रक् स्थल, 

हा०बजार, पशु नाशाला, शनदाह गृह, 

ाोलनघा०, ुडक, बुपाकयय , पुल, आक्रद 

   

१२ मूल््ाङ्का ुेना शुल्क    

१३ दतायय, अाुमलत तथा ानीकरण दस्तुर 

(एफएम रेलड्ो ुञ चाला, घ नगययको 
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लामाययण इजाजतपत्र, लनद्याल् स्थापाा, 

स्थााी् स्तरका व्यापाररक फमयय, आक्रद) 

१४ ढुङ्गा, लगट्टी, नालुना, ाुा, मा०ो तथा स्ले० 

जस्ता नस्तुको ुनेक्षण, उत्खाा तथा 

उप्ोग शुल्क 

   

१५ नडा का्ाययल् माफयय त गरराे लुफाररु 

तथा प्रमालणत दस्तुर 
   

१६ दण्ड जररनााा    

 

गाउँपाललकाको स्नालमत्न ना भोगचलामा रहकेा जग्गा र भना 

ि.ु.ं जग्गा रहकेो स्थाा क्रक.ा.ं क्षते्रफल हालको उप्ोग भाडा ना बहाल 

रकम (्क्रद भएमा) 

क स्नालमत्न रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      

४      

५      

ख भोगचलामा रहकेो जग्गा 

१      

२      

३      

४      

५      

 

गाउँपाललकाको स्नालमत्नमा रहकेा भना 

ि.ु.ं भना रहकेो स्थाा भनाको लननरण हालको उप्ोग भाडा ना बहाल 

रकम (्क्रद भएमा) 

१     

२     

३     

४     

५     

६     

७     
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भना ुम्बताी लननरण 

ि.ु.ं घरको नगीकरण अामुालात 

ुङ्््ा 

बहालमा 

भएको 

ुङ्््ा 

औुत 

बहाल दर 

१ व्यापररक प्र्ोजाका लालग लार्मययत भना⁄घरहरु 

(ाो०: व्यापाररक कम्प्लेक्ु, पा०ी प््ालेु, अस्पताल, 

कोल्ड स्०ोर, ाीलज लनद्याल् तथा क््ाम्पु, आक्रद) 

   

२ औद्योलगक प्र्ोजाका भना⁄घरहरु    

३ आनालु् भना⁄घरहरु    

३.१ कच् ची घरहरु (कच् ची जोडाई तथा छााा)    

३.२ अायय कच् ची घरहरु (मा०ोको जोडाई र कंक्रि० ना 

लस्०लको छााा भएको) 
   

३.३ लपलर लुस्०म ाभएको पक् की घर (Without RCC 

Frame Structure) 
   

३.४ लपलर लुस्०म भएको पक् की घर (With RCC Frame 

Structure) 
   

जम्मा    

 

जग्गा ुम्बताी लननरण 

ि.ु.ं जग्गाको क्रकलुम अामुालात 

क्षते्रफल 

औुत मलु््ाकंा दर (मालपोत 

का्ाययल्को आाारमा) 

कैक्रफ्त 

१ शहरी क्षेत्र    

२ आनाुी् क्षेत्र    

३ कृलष क्षेत्र    

४ ना तथा अत् क्षेत्र    

जम्मा    

 

बहाल लन०ौरी 
 

ि.ु.ं ुम्पलिहरु ईकाई पररमाण दर 

क भना तथा कोिाहरु    

     

ख मेलुाहरु    

     

ग ुानययजलाक ुम्पलि    
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गाउँपाललकाल ेलामाययण, ुञ चाला तथा व्यनस्थापा गरेका ुनेा 

 

ि.ु.ं ुनेाहरु उपलब्ा गराईएको 

स्थाा ना क्षते्र 

ईकाई र 

पररमाण 

ुनेा शलु्कको 

ुभंानाा के छ ? 

हालको अनस्था 

(आ्) 

१ फोहरमैला व्यनस्थापा     

२ स्थााी् खााेपााी     

३ लनजुली     

४ ाारा     

५ अलतलथ गृह     

६ ामययशाला     

७ पुस्तकाल्     

८ ुभागृह     

९ ढल लाकाु     

१० ुडक नलि     

११ ुानययजलाक शौचाल्     

१२ पाकयय      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्या्मशाला     

१५ प्यय०की् स्थल     

१६ हा० बजार     

१७ पशु बाशाला     

१८ शनदाह गृह     

१९ बुपाकयय      

२० अत् पार्क्कयय ङ्ग क्षेत्र     

२१ लुफाररश तथा प्रमालणत     

२२ दतायय, अाुमलत, ालनकरण 

दस्तुर 
    

२३ मूल््ाङ्का ुेना शुल्क     

२४ ाक्ुापाु     

जम्मा     
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  65 | पा ाा  

 

अाुु चूी ३: माईत्०ू 
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  66 | पा ाा  
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  67 | पा ाा  

 

अाुु चूी ४: फो०ोहरु 

 

 

मस््ौदा प्रलतनेदा प्रस्तुलतकरणको फो०ोहरु 
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  68 | पा ाा  

 

 

जुम लमर०ङको फो०ोहरु 
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  69 | पा ाा  

 

 

तथ््ाङ्क ुङ्कलाका फो०ोहरु 
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  70 | पा ाा  

 

 

तथ््ाङ्क ुङ्कलाका फो०ोहरु 

 

 

 

 


