
बंगलाचलु� गाउँपा�लका 

 

 

 

 

 

 

राज� स�भा�यता अ�ययन  

��तवेदन 

 

 

 

 

 

 

 

 

चै� २५, 2076 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

प�र�छेद-एक 

प�रचय 

१.१ गाऊँपा�लकाको संि�� प�रचय  

नेपालको सं�वधानले केि��कृत तथा एका�मक शासन �यव�थाको अ��य ग�र नेपाललाई संघीय 

लोकलाि��क गणत��ा�मक मलुकुको �पमा �था�पत गरेसंगै नेपाल सरकारको �म�त 

२०७३।११।....को �नण�यानसुार ७५३ �थानीय तहह�को घोषणा ग�रयो । सो�ह घोषणा बमोिजम 

यस गाऊँपा�लकाको समेत �थापना भएको हो । औपचा�रक �पमा �म�त २०७३।११।....मा 

�थापना भइ स�ालनमा आएको यो गाऊँपा�लका दा� िज�लाको सदरमकुाम घोराह� देिख पूव�मा 

अवि�थत रहेको छ ।�देश नं ५ को रा�ीअ�लको दा� िज�लामा अवि�थत यो गाउँप�लकाको �थापना 

सा�वकका �यजुागा.�व.स.को परैु भभुाग,का� ेगा.�व.स.को परैु भभुाग, लोहारपानी गा.�व.स.को परैु भभुाग 

र हा�सपरुगा.�व.स.का वडा नं. ३ देिख ९ समावेस गर� �थापना ग�रएको हो । २४५वग� �कलो�मटर 

�े�फलरहेको यस गाऊँपा�लकाको पूव� र उ�रमा �यठुान िज�ला, पि�ममा घोराह� 

उपमहानगरपा�लका, दि�णमा रा�� गाऊँपा�लका र लमह� नगरपा�लका पद�छ । रा��य 

जनगणना२०६८ का अनसुार  यस गाऊँपा�लकाको जनसं�या २४,२४५ रहेको छ । जसम�ये प�ुष 

१०,८७९ र म�हला १३,३६६ रहेका छन ्। यहाँको जनघन�व ९९ जना ��त वग��कलो�मटर रहेको 

छ । 

नेपालको सं�वधानको अनसूुची ८ मा उ�लेिखत �थानीय तहको एकल अ�धकार तथा अनसूुची ९ मा 

उ�लेिखत साझा अ�धकारको अ�धनमा र�ह यस गाऊँपा�लकाले �थापना कालदेिख सेवा �वाह र �वकास 

�नमा�णका �व�भ� ��याकलापह� स�ालन गद� आइरहेको छ । �थानीय तहको योजना �नमा�ण गन�का 

ला�ग �व�भ� आधारह�म�ये सो �थानको व�तिु�थतीको यथाथ� त�यह�को जानकार� हनु ु प�हलो र 

आधारभतु कुरा हो । �थानीय तहको योजना तजु�माको ला�ग आ�नो �े�को भौगो�लक, सामािजक र 

आ�थ�क अव�थाको िच�ण आव�यक ह�ुछ भने �यसका साथै भौ�तक, साँ�कृ�तक, प�को समेत 

आधारभतु �ानको आव�यकता पद�छ । मा�थ उ�लेख ग�रएका त�या�का अभावमा �यवि�थत योजना 

�नमा�ण हनु स�दैन । �यवि�थत योजनाको अभावमा �वकासको ��तफल जनताको घरदैलो स�म प�ुन 

स�दैन । तसथ�, �यवि�थत योजनाको तजु�माको ला�ग सचुनार �थानीय �ववरणको �नकै मह�व रह�छ 

। यथाथ� �ववरणको अभावमा वा�व�वक सम�याको समेत प�हचान हनु नस�क �ोत तथा साधनको 

उिचत �वतरण तथा �योग समेत हनु स�दैन । 
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नेपालको सं�वधानले �थानीय तहलाई आ�नो शासन आफै गन� पाउन ेअ�धकार र िज�मेवार� �दएको छ 

। सो�ह बमोिजमको शासन स�ालन गन� आ�थ�क �ोतको आव�यकता रहने कुरामा ��मत रहँदैन । 

गाऊँपा�लकाले यस �क�समको साधनको �ब�धनेपाल सरकार र �देश सरकारबाट �ा� हनेु �व�भ� 

�क�समका अनदुान र राज�व बाँडफाँट तथा आ�नो आ�त�रक �ोतबाट प�रचालन गन� गरेको छ । 

गाऊँपा�लकालाई�ोत साधनमा आ�म�नभ�र बनाइ सम�ुत बनाउन आ�त�रक �ोतमा ब�ृ� गन� समेत यो 

गाऊँपा�लका ��यािशल रहँदै आएको छ ।कृषी, पशपुालन र फलफूल खे�त नै यहाँको 

आ�थ�क��याकलापको म�ुय आधार रहेको छ । वैदेिशक रोजगार र �थानीय �मका मा�यमबाट 

समेत यहाँको जनिजवन स�ालन भएको देिख�छ । पशपुालनमा बा�ापालन,भैसीपालन, गाईपालन तथा 

कुखरुापालन �यवसायका ला�ग समेत यस गाऊँपा�लकामा स�भावना रहेको छ । यसका साथै 

मौ�रपालन �यवसाय समेत यहाँको अथ�पाज�नको स�भावनाको �यवसाय रहेको छ । �व�तारै बा�ामा 

आ�म �नभ�र व�दै गरेको हा�ो ज�तो देशका ला�ग बा�ापालन �यवसाय �मखु कृषी �यवसायको �पमा 

�था�पत हुँदैछ । यसै अवसर लाई बंगलाचलु� गाऊँपा�लकाले रा�ो सँग सदपुयोग गन� स�छ । बा�ा 

पालन �यवसायका ला�ग �कसानलाई �यवसायीक �पमा �रे�त गनु� एउटा प� हो भने अक��तर यस 

गाऊँपा�लका �भ�का थ�ु ैवनजंगललाई समेत उपयोग गद� �वय�गाऊँपा�लकाको पहलमा बा�ापालन 

�यवसा�यक फम�ह� लाई �भ�याउन स�कने अव�था रहेको छ । प�हलो �था�मकता �थानीय �कसान 

वा �यवसायीलाई �दने र दो�ो वा�हरबाट आई �यवसाय गन� चाहना रा�लेाई समेत आ�नो �वा�म�वमा 

रहेको वनजंगललाई भाडामा �दने र पूवा�धार तयार ग�र�दने हो भने बा�ापालन �यवसायका ला�ग 

अ�य�तै उपयोगी हनेु देिख�छ । यसले योगाऊँपा�लकाको आ�त�रक आय �ोत वृ�� हनेु कुरामा 

दईुमत छैन । उ�पा�दत ख�स-बोका तथा बा�ाह�को बजारको समेत अभाव नहनेु कुरा प�न �� छ 

। सडक स�ालबाट जो�डएको यस गाऊँपा�लकामा उ�पा�दत बा�ाको ला�ग घोराह�, तिु�सपरु,बटुवल, 

नारायणघाट, काठमा�डौ, पोखरा यसका स�भा�वत बजार �े� हनु ् । �य�तै कुखरुा पालन 

�यवसायलाई समेत गाऊँपा�लकाको �वा�म�वमा रहेको खाल� ज�मन लाई �योग गन� स�कने पया�� 

स�भावना रहेको छ ।  

१.२राज�व स�भा�यता अ�ययनको प�रचय 

नेपालको सं�वधान र �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले गाऊँपा�लकाह�लाई �वाय� 

सरकारको�पमा मा�यता �दई आ�नो ��ेको �वकास काय� स�ालन गन�का ला�ग उनीह�लाई �प� 

अ�धकार समेत �दएको छ । �थानीय �तरमै  जनतालाई शासन ���यामा अ�धका�रक �पले 

सि�म�लत हनेु अवसर जटुाई �जात��का लाभह�को उपभोग गन�स�ने अव�था कायम गनु� 

लोकक�याणकार� रा�यको म�ुय दा�य�व हो । �वगतको के���कृत अ�धकारलाई जनताको 
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आव�यकता अन�ुप काया��वयन गन� उ��ेयले रा�यको पूनसंरचनासंगै सं�वधान र �थानीय सरकार 

स�ालन ऐन, २०७४  लाग ु ग�रएको छ । उ� कानूनह�ले आ�नो �े�को �वकासका ला�ग 

साधनको उ�चतम प�रचालन र �व�नयोजन गन� अ�धकार �दान गरेको छ । �वकासका ��तफलको 

स�त�ुलत र समान �वतरणका मा�यमबाट सामािजक समानता �याउनआ�दवासीजनजा�त, द�लत र 

सामािजक तथा आ�थ�क ���कोणले �पछ�डएका वग� समेतको सहभा�गता अ�भवृ�� गन� उ�े�य राखेको 

छ । �वकासको अवसर �थानीय �तरका समदुायस�म समावेशी �पमा प�ु याउनका लागी रा�यले 

�वके���करणको अवधारणालाई मूल मा�यम बनाएको छ । जस अनसुार रा�यवाट �वाह ग�रने 

सेवाह�मा सवै वग�को समान पहुचँ हनेु रा�य संय��लाई रा�यले �थानीय तह वा �थानीय सरकारको 

�पमा प�रभा�षत ग�र तदन�ुप अ�धकारको �यव�था गरेको छ । जसमा सवै जनता तथा सवै 

वग�ह�को �नवा�चन �कृया �ारा ��त�न�ध�व भएको ह�ुछ । यसर� �थानीय �तरमा �थानीय सरकारको 

�पमा �नवा�िचत जन��त�न�धह�लाई �थानीय �तरको �वकास ���यालाई सं�थागत गन�, योजनाह�को 

तजु�मा र काया��वयन, अनगुमन तथा मू�याकंन रसोको ला�ग �वि�य �ोतको समेत स�ालन तथा 

�यव�थापन गन� आव�यक िज�मेवार� र अ�धकार ह�ता�तरण ग�रएको छ । उपरो� अ�धकार तथा 

िज�मेवार� �ा� गरेका �थानीय सरकारह�ले �थानीय �तरमा �वकासका आधारभतू सेवाह� सहज र 

�भावकार� ढंगवाट �वाह ग�र �थानीय जनतालाई �वकासको मलु �वाहमा समावेश गन� �मखु दा�य�व 

�लन ुपद�छ ।  

�थानीय तहह�को अ�धकारको बढो�र� गन� �सल�सलामा के���य �तरका �वकाससंग स�ब� 

सं�थाह�को काय� िज�मेवार� र �थानीय तहह�लाई �ावधान गरेको िज�मेवार�मा दोहोरोपनलाई हटाई 

�वकास काय�मा �भावका�रता �याउन नेपाल सरकारले �वके���करणको भावना अनसुार �वषयगत 

काया�लयह� �थानीय तहह� अ�तरगत रहने ग�र उ� तहह�ले स�पादन गन� काय�ह�लाई समेत 

�थानीय तहको मातहतमा �याउने काय�को समेत थालनी ग�रसकेको छ । यसका साथै �थानीय 

तहह�को �े� �भ� काय�रत �थानीय, रा��य तथा अ�तरा��य गैससह�लाई समेत �थानीय तहह�को 

सम�वय र �नद�शनमा र�ह काय� स�पादन गनु� पन� कानूनी �ावधान गरेको छ । यसै प�र��ेयमा 

�थानीय तह ह�लाई �दएको िज�मेवार� �नवा�ह गन�काला�ग आव�यक पन� सामा�ी, उपकरण तथा 

जनशि�को समेत �यव�थापन गन� अ�धकार स�हतको कानूनी �यव�थाले �थानीय तहह�मा �थानीय 

जनता��त ठूलो िज�मेवार� थपेको छ ।  

गाऊँपा�लकाह�लाई आ�नो �े� �भ�को सम� �वकास �नमा�णको नेत�ृवदायी सं�थाको �पमा �था�पत 

गन� गर� अ�धकारको �यव�था भए अनसुार गाऊँपा�लकाह�को भ�ूमका र िज�मेवार�मा समेत ठूलो 

प�रवत�न आएको छ । �थानीय सरकार स�ालनको �भावका�रता �थानीय तहह�को �मतामा भर 
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पद�छ  । गाऊँपा�लकाह�लाई तो�कएका िज�मेवार�ह� परुा गन� हरेक बष� नेपाल सरकार र �देश 

सरकारबाट शसत� र �नशत� अनदुान उपल�ध गराउने ग�रएको छ । यसका साथै �थानीय �े� 

�भ�का खानी,वन, �व�तु, पय�टन, घरज�गा रिज�ेशन ज�ता �े�बाट �थानीय �तरमा नेपाल सरकारलाई 

�ा� राज�वसमेत गाऊँपा�लकाह�मा बाँडफाँट गन� ग�रएको छ । नेपाल सरकारले संकलन गन� मू�य 

अ�भब�ृ� कर र अ�त: श�ुक तथा �देश सरकारबाट संकलन हनेु सवा�र साधन करको �ह�सा 

बाँडफाटँग�र गाऊँपा�लकालाई उपल�ध गराउने �यव�था रहेको छ । यसै ग�र नेपाल सरकारको पूव� 

�वीकृ�तमा �थानीय तहह�लेबैदेिशक सहयोग समेत �ा� गन� स�ने �यव�था समेत रहेको छ । �यस 

बाहेक आ�त�रक �ोतको �पमा गाऊँपा�लकाह�ह�ले �व�भ� कर, द�तरु तथा सेवा श�ुकह� समेत 

उठाउन स�ने �यव�था �च�लत कानूनले गरेको छ । �थानीय तहह�को आ�थ�क �ोतलाई आ�त�रक 

राज�व, अनदुान, राज�व बाँडफाँट,  आ�त�रक ऋण र वैदेिशक सहायता गर� पाँच भागमा बां�न 

स�क�छ । जसम�ये �थानीय तहह�को आ�त�रक आय�ोतमा कर तथा गैरकर राज�वसमावेश ह�ुछ 

। सं�वधान तथा �थानीय सरकार स�ालन ऐनमा भएको �यव�था अ�तग�त �थानीय तहह� �वशेष गर� 

गाऊँपा�लकाह�ले एक�कृत स�पि� कर,�यवसाय कर, घर बहाल कर, बहाल �बटौर� कर, सडक,बाटो, 

पलु,�संचाइ, कुलो तथा पोखर�को �योग वाफत उपभो�ाह�बाट सेवा श�ुक उठाउन स�ने �यव�था छ 

।  खोटो, ज�डबटु�, वनकस, कवाडी, ऊन,ढंुगा, �लेट, बालवुा, मतृ जनावरको हाड,�सङ,�वाखँ तथा छाला 

स�लकह�बाट कर उठाउन स�ने �यव�था रहेको छ ।  

यस ��तवेदनमा उ�लेिखत राज�व िशष�कह�मा �वगतमा के क�त संकलन भयो,  संक�लत राज�व र 

सोको वा�ष�क वृ��दर,राज�वका �ोतह�को ि�थरता र �व�सनीयता,राज�व संकलनको �व�ध र 

सोकोआ�दानी बां�ने त�रका �नधा��रत राज�वसंकलन हनु सके नसकेको �ववरण,संकलन हनु नसक� 

बाँक� रहेको राज�व व�यौताको �ववरण र राज�व असलु� दरको �व�षण ग�रएको छ । यसका साथै 

राज�व प�रचालनका �े�मा देिखएका सम�या तथा स�भावनाह�को प�हचान गर� थप राज�व उठाउने 

तथा सोको दरमा अ�भवृ�� गन� गनु�पन� सधुारका काय�ह� समेत लि�त ग�रएको छ । यी सबै 

�ोतह�बाट गाऊँपा�लकाह�ले उ�लेखीय मा�ामा रकम �ा� गन� भए ताप�न �थानीय �तरका 

जनताको �वकास मागको तलुनामा उ� �ोत अ�य�त �यून हनेु गरेको छ । यस बाहेकका 

�ोतह�को उपल�धताका ला�ग गाऊँपा�लकाह�को ��य� भ�ूमका �यून रहने र यसबाट 

गाऊँपा�लकाह� आव�यक �ोतको �न�म� संघीय सरकारमा �नभ�र रहन ुपन� हुँदा �थानीय मागह�को 

सहज पू�त�का ला�ग आ�त�रक �ोतह�को �भावकार� प�रचालन गाऊँपा�लकाह�को �न�म� एक मा� 

उपय�ु �वक�प हनु स�ने देिखएको छ ।  
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�थानीय तहह�ले �व�भ� �ोतबाट �ापत गरेको रकमलाई आ�नो सि�त कोषमा ज�मा ग�र 

�व�नयोजन ऐन बमोिजम मा� खच� गन� पाउने संवैधा�नक �यव�था रहेको छ । उ� संवैधा�नक 

�ावधान बमोिजम �थानीय सि�त कोषमा देहाय बमोिजम रकम �ा� हनेु गद�छ  । 

 नेपाल सरकारबाट �ा� अनदुान रकम, 

 �देश सरकारबाट �ा� अनदुान रकम, 

 गाऊँपा�लकामा �ा� हनेु सबै �कारका राज�, 

 नेपाल सरकारबाट �ा�राज�व बाँडफाँटको रकम, 

 �देश सरकारबाट �ा�राज�व बाँडफाँटको रकम, 

 गाऊँपा�लकाले �लएको आ�त�रक ऋणरकम,  

 वैदेिशक सहायताबाट �ा� रकम, 

 अ�य �ोतबाट �ा� रकम,  

गाऊँपा�लका�थनीय �तरको सरकार भएकोले यसलाई �थानीय �तरमा नै �ोत प�रचालन तथा राज�व 

असलु नी�त �नधा�रण, दररेट �नधा�रण र असलु गन� कानूनी अ�धकार �ा� छ । गाऊँपा�लकाको ला�ग 

�थानीय �ोतह�बाट �ा� हनेु रकम नै आयको �मखु �ोतको �पमा रहेको भए प�न यस �े�मा 

नी�तगत तथा अ�प�ता एवम ्स�भा�य �ोतह�को प�हचान हनु नस�दा आ�त�रक �ोतको पूण� उपयोग 

हनु स�करहेको छैन । यी सबै नी�तगत एवम ्�यबहा�रक क�ठनाई तथा सम�याह�को �नराकरण गर� 

गाऊँपा�लकाको आ�त�रक �ोत प�रचालनको अव�थालाई अझ बढ� �यवहा�रक तथा �यायोिचत 

बनाउन यसका �मखु आधारह�लाई सहभा�गतामूलक �कृयावाट अ�ययन तथा �व�षेण गर� न�तजाको 

आधारमा आव�यक नी�त तजु�मा र सं�थागत �यव�था गन� आव�यक छ ।  

यसै प�ृभ�ूममा बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाको राज�व स�भा�यता तथा आ�त�रक �ोत ��ेपण स�ब�धी 

अ�ययन गन� आव�यक महशसु गर� यस स�व�धी अ�ययन ग�रएको छ ।  यस अ�ययनको �ममा 

गाऊँपा�लकाको आ�त�रक �ोतका संभावनाह�को प�हचान गर� �ोत प�रचालनमा �मखु भ�ूमका खे�ने 

सरकार� तहह�, जन��त�न�धह� तथा अ�य सरोकारवालाप�ह� तथा गाऊँपा�लकाका कम�चार�ह�को 

अ�तर��यावाट आ�त�रक �ोतको प�हचान तथा प�रचालनको अ�ययन ग�रएको छ । यो अ�ययनले 

गाऊँपा�लका �भ�का सवै वाड�, टोल तथा वि�तह�मा �ोत प�रचालनको काय�लाई सरल तथा सहज 

बनाउने मा� नभई �थानीय तहह� �वचको �ोत प�रचालनको संभावनालाई समेत उजागर गरेको छ 

। 
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१.३ अ�ययनकोउ��ेय 

यस अ�ययनको �मखु उ�े�य बंलगाचलु�गाऊँपा�लकाको आ�दानीका �ोतको स�भावनाह�को प�हचान 

ग�र लेखाजोखा गनु� रहेको छ । यसका �विश� उ�े�य �न�नानसुार रहेका छन ् 

 गाऊँपा�लकाको गत आ.व.को राज�वप�रचालन तथा खच�को स�म�ा तथा �व�षेण गन�, 

 गाऊँपा�लकाको राज�वका थप �े�ह�को प�हचान गन�, 

 �व�भ� कर तथा श�ुकह�को प�रचालनको दायरा तथा दररेटको वत�मान अव�था को �व�षेण 

गर� दायरा र दररेट वढाउन स�ने स�भावनाको �व�षेण गन� , 

 राज�व सधुार काय�योजना ��ताव गन� । 

१.४ अ�ययनका चरणह� 

गाऊँपा�लकाह�मा आ�त�रक �ोतह�को प�रचालन स�ब�धी �वषयमा अ�ययन गन�का ला�ग ब�त�ुन� 

सूचना तथा त�या�ह�को अभाव रहेको छ । य�ता सूचना तथा त�या�ह� �ाथ�मक �पमा संकलन 

गन� काय� प�न सहज छैन । यस त�यलाई मनन गर� ��ततु काय��ममा आव�यक त�या�एवम ्

सूचनाह� संकलन गन� काय�मा जन��त�न�धह�, गाऊँपा�लकाका कम�चार�ह�को �मखु भ�ूमका रहने र 

परामश�दाताबाट �य�ता सूचनाह�को अ�ययन �व�षेण गर� सझुाव ��ततु गन� गर� �डजाइन ग�रएको 

�थयो । यस स�दभ�मा काय��मलाई �न�न �लिखत चरणह�मा स�प� ग�रएको �थयो । 

प�हलो चरणः त�या� संकलन स�व�धी अ�भमिुखकरण 

यस चरणमा गाऊँपा�लकाका स�ब� कम�चार�ह�लाई �ोत प�हचान एवम ् राज�व ��ेपणको ला�ग 

सूचना तथा त�या� संकलन �वधी स�ब�धमा अ�भमखुीकरण ग�रएको �थयो । 

बंगलाचलु�गाऊँपा�लकानयाँ गाऊँपा�लकाको �पमा �थापना भएकाले सा�वकका गा.�व.स.ह�वाट भएको 

आ�दानीलाई अ�ययन गर� अ�भमखुीकरण काय��म स�प� ग�रएको �थयो । अ�भमखुीकरण 

काय��ममा जन��त�न�ध,  कम�चार� तथा परामश�दाताह� बीच आपसी प�रचय तथा छलफल प�छ 

काय��मको उ��ेय र काय��वधी बारे सं�ेपमा छलफल ग�रएको �थयो ।  

दो�ो चरणः त�या�को संकलनर �व�षेण 

गाऊँपा�लकाका स�ब� जन��त�न�ध कम�चार�ह��ारा उपल�ध गराईएको त�या� अनसुारको आ�त�रक 

राज�वका �मखु �ोतह�को वत�मान अव�था र यसको स�भा�यता बारे सूचना तथा त�या� संकलन 

ग�रएको �थयो । �यसैगर� गाऊँपा�लकाले हाल उठाउदै गरेका करका �े�ह�मा देिखएका सम�या 
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तथा चनूौ�तह�को प�हचान गर� �यसका स�भा�य समाधानका उपायह�का बारेमा छलफल र �व�षेण 

ग�रयो । यसर� परामश�दाताले संक�लत सूचना एव�त�या�ह� �व�षेण गर� अि�तम अ�तर��या 

काय��ममा ��ततुीकरण ग�रएको �थयो । 

ते�ो चरणः अ�तर��या काय��म स�ालन 

यस चरणमा गाऊँपा�लकाको आ�त�रक �ोत प�हचान र ��ेपण स�व�धी अ�ययनका �ममा �ा� 

न�तजाह�को बारेमा सरोकारवालाह� बीच छलफल गर� सझुाव संकलन गन� उ��ेयले अ�तर��या 

काय��म स�ालन ग�रएको �थयो । यस अ�तकृया काय��ममा त�या� संकलन तथा �व�षेणबाट �ा� 

न�तजाह�लाई गाऊँपा�लकाका स�ब�प�ह� बीच ��ततु गर� राय सझुाव �ा� ग�रएको �थयो । 

चौथो चरणः ��तवेदनको तयार� 

काय��म अव�धमा भएका ��याकलापह�लाई समेट� बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाको आ�त�रक �ोत 

प�रचालनको वत�मान अव�था, स�भा�य �े�ह�को प�हचान एवम ् �य�ता �ोतह�को �भावकार� 

प�रचालनको स�दभ�मा देिखएकाएव�देिखन स�ने सम�याह� र समाधानका उपायह�का साथै 

गाऊँपा�लका तथा स�वि�धत तहह�ले अवल�वन गनु� पन� �वषयह� समेत समेट� अ�ययन ��तवेदन 

तयार ग�रएको छ । 

१.५ काय��मका सहभा�गह� 

प�हलो चरणमा संचा�लत अ�भमखुीकरण तथा सूचना र त�या� संकलन काय��ममा गाऊँपा�लकाका 

अ�य�, उपा�य�, वडा�य�ह�, काय�पा�लकाका सद�यह�एवम ् �मखु �शासक�य अ�धकृत, लेखापाल, 

�शासन �मखु, �ा�व�धक कम�चार�, वाड� सिचवह� लगायत गाऊँपा�लकाका अ�य कम�चार�ह�को 

सहभा�गता रहेको �थयो ।  

१.६��तवेदन संगठन 

बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाको आ�त�रक �ोत ��ेपण अ�ययनवाट हा�सल भएका उपल�धीह�को 

आधारमा यस गाऊँपा�लकाले आ�नो भावी नी�त तथा काय��म तजु�मा गर� काया��वयनमा �याउनको 

ला�ग आधारह� उपल�ध गराउने उ�े�यले यो ��तवेदन तयार ग�रएको छ । यो ��तवेदनलाई 

�न�न�लिखत पाँचप�र�छेदह�मा �वभाजन ग�रएको छ । 
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प�र�छेद १ प�रचय 

प�र�छेद २ राज�व स�ब�धी कानूनी तथा नी�तगत �यव�थाको �व�षेण 

प�र�छेद ३गाऊँपा�लकाको राज�वको वत�मान अव�थाको �व�षेण 

प�र�छेद ४गाऊँपा�लकाको राज�वको ��ेपण 

प�र�छेद५ �न�कष� तथा सझुावह� 

प�र�छेद १ को प�रचय ख�डमा गाऊँपा�लकाको संि�� प�रचय, राज�व संभा�यता अ�ययनको प�रचय, 

अ�ययनको उदे�यह�, अ�ययनका चरणह�, अ�ययनमा सूचना तथा जानकार�ह� उपल�ध गराउन 

सहभा�गह�को �ववरण र  ��तवेदनमा समावेश ग�रएका �वषयव�तहु�को संगठनलाइ समावेश ग�रएको 

छ । प�र�छेद २ को राज�व स�ब�धी कानूनी �यव�थाको �व�षेणख�डमानेपालको सं�वधान अ�तर 

सरकार� �व� �यव�थापन ऐन, २०७४, �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, काय��व�ततृीकरण 

��तवेदन, �देश �व� �यव�थापन ऐन, २०७५, �देश कर तथा गैर कर स�ब�धी ऐन, २०७५, संघ 

�देश र गाऊँपा�लकाको सालबसाल� आ�थ�क ऐन तथा अनदुान र राज�वसँग स�बि�धत �च�लत कानूनी 

�यव�थाह�को �व�षेण ग�रएको छ ।प�र�छेद ३ को गाऊँपा�लकाको राज�वको वत�मान अव�थाको 

�व�षेणमा िशष�कमा गाऊँपा�लकाकोआ.व.२०७४/७५ देिखआ.व.२०७६/७७ स�मको आ�त�रक 

�ोतको �व�षेण, राज�व बाँडफाँट र अनदुानको �व�षेण, आ�त�रक ऋण तथा वैदेिशक सहायताको 

�व�षेण ग�रएको छ । यसै ग�र प�र�छेद ४ मा प�र�छेद ३ मा उ�लेिखत िशष�कह�मा आगामी 

आ.व.२०७७/७८ मा गाऊँपा�लकाले �ा� गन� स�ने राज�वको �व�षेण ग�रएको छ भने अि�तम 

प�र�छेदमा अ�ययनमा देिखएका �न�कष� तथा सझुाबह�लाई समावेश ग�रएको छ ।  
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प�र�छेद- दईु 

राज�व स�ब�धी कानूनी �यव�थाको�व�षेण 

नेपालको सं�वधानको अनसूुची ८ ले �थानीय तहको अ�धकार सूची र अनसूची ९ले संघ�देश 

र�थानीयतहको साझा अ�धकार सूची, अनसूुची ६ ले �देश सरकारको अ�धकार सूचीको �यव�था गरेको 

छ ।अ�तर सरका�र �व� �यव�थापन ऐन, २०७४ ले संघ र �देशले �थानीय तहलाइ �व�ीय 

समानीकरण, समपरुक, शसत� र �वषेश अनदुान उपल�ध गराउने �यव�था समेत गरेको छ ।�देश 

�व� �यव�थापन ऐन, २०७४ ले समेत �देशले�थानीय तहलाई सो�ह �कृ�तका अनदुान �दने कुरा 

उ�लेख गरेको छ । यसका साथै �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले �थानीय तहको एकल 

अ�धकार सूचीको स�ब�धमा �थानीय तहले �लन स�ने कर तथा गैरकर राज�वको स�ब�धमा �या�या 

गरेको छ । नेपाल सरकारबाट ि�वकृत काय� �व�ततृीकरण ��तवेदन समेतले �थानीय तहको 

अ�धकारलाइ थप �या�या गरेको छ । �देश र �थानीय तहको साझा अ�धकारको सूचीमा रहेको 

�व�ापन कर र मनोर�न करका स�ब�धमा संकलन �व�ध र �कृयामा एक�पता कायम गन� उदे�यले 

�देश सरकारले �व�ापन कर �नयमावल�, २०७६ र मनोर�न कर �नयमावल�, २०७६ समेत ि�वकृत 

ग�रसकेको छ । न�दज�य पदाथ�को संकलन र �व�� �वतरणको ला�ग न�दज�य पदाथ� �यव�थापन 

स�ब�धी काय��व�ध, २०७५ प�न ि�वकृत गरेको छ ।तसथ� उ�लेिखत काननुी �यव�थाको अ�धनमा 

�थानीय तहले आ�नो राज�व �णाल�लाई �यवि�थत गनु�पन� ह�ुछ ।यहाँ उ�लेिखत कानूनी �यव�थाको 

छु�ा��ै �व�लेशण ग�रएको छ । 

२.१संवैधा�नक �यव�था 

नेपालको सं�वधानले रा�य शि�को �योग संघ, �देश र �थानीय तह ग�र तीनतहका सरकारले �योग 

गन� पाउने �यव�था गरेको छ । सं�वधानकोभाग १७ मा �थानीय तहको काय�का�रणी अ�धकार र 

भाग १८ मा �यव�थापक�य अ�धकारको �यव�था गरेको छ । काय�का�रणी अ�धकार अ�तग�त  भाग 

१९ �थानीय आ�थ�क काय� �णाल�  समेतको �यव�था ग�रकानून बमोिजम बाहेक �थानीय तहमा कर 

लगाउनर �ृण �लन नपाइने उ�लेख ग�रएको छ । य�तो अ�धकारह�को �योग गदा� सं�वधानको 

अनसूुचीमा उ�लेिखत एकल अ�धकार र साझा अ�धकारह�नै म�ुय आधार हनेु समेत �यव�था गरेको 
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छ ।�थानीय तहको के�ह करका आधारह�को  समेत �यव�था गरेको छ । जनु �न�नानसुार रहेको 

छन ्।   

 रा��य आ�थ�क नी�त 

 ब�त ुतथा सेवाको ओसारपसार 

 पूजँी तथा �म बजार 

 �छमेक� �देश तथा �थानीय तहलाई ��तकूल नहनेु गर� कर लगाउँन स�ने 

�थानीय तहलाइ �ा� हनेु सबै �कारका आ�दानीह� ज�मा गन� �योजनको ला�ग ��येक �थानीय 

तहमा एक सि�त कोष रहने र उ� कोषमा देहायका रकमह� ज�मा हनेु �यव�था नेपालको 

सं�वधानको धारा २२९  मा उ�लेख ग�रएको छ । 

 गाऊँपा�लकामा �ा� हनेु सबै �कारका राज� 

 नेपाल सरकार र �देश सरकारबाट �ा� हनेु अनदुान रकम 

 गाऊँपा�लकाले �लएको ऋण रकम 

 अ�य �ोतबाट �ा� हनेु रकम 

��येकआ�थ�कबष�कोराज�र�ययकोअनमुान�थानीयकानूनबमोिजमगाउँ◌ँसभारगाउँ सभामा पेश गर� पा�रत 

गराउन ु पन� र घाटाबजेट�नमा�णगनु�पन�भएमासंघीयर�देशकानूनबमोिजम�ोतसमेत��ततुगनु�पन� �यव�था 

नेपालको सं�वधानले गरेको छ।यसका साथै संघ �देश र �थानी तहको �वि�य �यव�थाको 

काया��वयनका ला�ग अ�ययन ग�र �सफा�रश गन� एक रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगको 

गठन ग�रने कुरा समेत उ�लेख ग�रएको छ । सो आयोगको काम कत��य र अ�धकार �न�नानसुार 

रहने �यव�था रहेको छ । 

 सं�वधान र कानून बमोिजम संघीय सि�तकोषबाट संघ, �देश र �थानीय सरकारबीच राज� 

बाँडफाँट गन� �व�ततृ आधार र ढांचा �नधा�रण गन�, 

 संघीय सि�तकोषबाट �देश र �थानीय सरकारलाई �दान ग�रने समानीकरण अनदुान 

स�ब�धमा �सफा�रश गन�, 

 सशत� अनदुान स�ब�धमा अनसु�धान गर� आधार तयार गन�, 

 �देश सि�तकोष र �थानीय सरकारबीच राज� बाँडफाँटका आधार र ढांचा तयार गन�, 

 राज� असलु� सधुारका उपाय खोजी गन�, 

 आ�त�रक ऋणको सीमा �सफािश गन� आ�द । 



- 11 - 
 

सं�वधानको अनसूुची र �थानीय तहका अ�धकार  

सं�वधानको अनसूुची ८ ले �थानीय तहको एकल अ�धकारको सूची र अनसूुची ९ ले संघ, �देश र 

�थानीय तहको साझा अ�धकारको सूचीको �यव�था ग�र �थानीय तहको अ�धकारको �यव�था गरेको 

छ । ती सूचीह�मा उ�लेिखत अ�धकारह� �न�नानसुार रहेका छन ।  

अनसूुची ८�थानीय तहको एकल अ�धकारको सूची 

 गाउँ �हर� 

 सहकार� सं�था 

 एफ एम स�ालन 

 �थानीय कर:  स�पि� कर, घर बहालकर,घर ज�गा रिज�ेशन श�ुक, सवार� साधन कर, सेवा 

श�ुक, द�तरु, पय�टन श�ुक,�ब�ापन कर,  �यवसाय कर, भ�ूमकर,मालपोत कर 

 �थानीय सेवाको �यव�थापन 

 �थानीय त�या� तथा अ�भलेख संकलन  

 �थानीय य�तरका �वकास आयोजना तथा प�रयोजना  

 आधारभतू तथा मा�य�मक िश�ा  

 आधारभतू �वा��य र सरसफाई 

 �थानीय बजार �यव�थापन,वातावरण संर�ण 

 �थानीय सडक, �ामीण सडक, कृ�ष सडक, �संचाई 

 गाउँ सभा, मेल�मलाप र म�य�थताको �यव�थापन 

 �थानीय अ�भलेख �यव�थापन 

 घर ज�गा धनीपूजा� �बतरण  

 कृ�ष तथा पशपुालन, कृ�ष उ�पादन,पश�ुवा��य, सहकार� 

 �ये� नाग�रक, अपागंता भएका �यि� र अश�ह�को �यव�थापन 

 बेरोजगारह�को त�या� संकलन 

 कृ�ष �सारको �यव�थापन, स�ालन र �नय��ण   

 खानेपानी, साना जल�व�तु आयोजना, वैकि�पक उजा� 

 �वपद �यव�थापन 

 जलाधार,व�यज�त,ुखानी तथा ख�नज पदाथ�को संर�ण 

 भाषा, सं�कृ�त र ल�लतकलाको संर�ण र �वकास 
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अनसूुची९संघ, �देश र �थानीय तहको साझा अ�धकारको सूची 

 सहकार� 

 िश�ा,खेलकुद र प�प��का 

 �वा��य 

 कृषी 

 �व�तु,  खानेपानी 

 सेवा श�ुक द�तरु,द�ड ज�रवाना तथा �ाकृ�तक �ोतबाट �ा�  

 वनजंगल,ब�यज�त,ु चराच�ुंगी, जल उपयोग वातावरण, पया�बरण तथा जै�बक �ब�वधता 

 खानी तथा ख�नज 

 �वपद �यब�थापन 

 सामािजक सरु�ा र ग�रवी �नबारण 

 �यि�गत घटना,ज�म, म�ृय,ु �वबाह र त�या� 

 परुात�व, �ाचीन �मारक,सं�हालय 

 सकुु�बासी �यव�थापन 

 �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� रोय�ट� 

 सवार� साधन अनमु�त  

 रकम, रोय�ट�, पय�टन श�ुक 

२.२ �थानीय सरकार स�ालन  ऐन, २०७४  

यस ऐनले नेपालको संवैधा�नक �यव�थाको काया��वयनको ला�ग �थानीय तहको राज�व तथा करको 

अ�धकारलाइ थप �या�या गरेको छ । जसमा �थानीय तहले देहायका �वषयमा  कर,सेवा श�ुक तथा 

द�तरुह� लगाउन पाउने �यव�था गरेको छ ।  

 स�पि� करः  

गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो ��े�भ�को घर र सो घरले चच�को ज�गामा स�पि� कर 

लगाइ� बाँक� ज�गा र घर नभएका अ�य ज�गामा भ�ूमकर (मालपोत) लगाउन ु पन�, करको दर 

�नधा�रण गदा� नाग�रकको जीवन�तर, आ�थ�क�तर र कर �तन� स�ने �मताको आधारमा गनु� पन� ।घर 

र घरज�गाको मू�या�न देहायको आधारमा गनु� पन�। 

 घर र घरज�गाको आकार, �कार, बनौट र उपयोगको अव�था, 

 घर र घरज�गाको चलनचि�तको मू�य र घरको �ास मू�य, 
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 घर र घरज�गाको �यापा�रक वा आवासीय उपयोगको अव�था। 

तर देहायको घर र घरज�गामा स�पि� कर लगाउन नहनेु �यव�था समेत सो ऐनले गरेको छ । 

 नेपाल सरकार, �देश सरकार र �थानीय तहको �वा�म�वमा रहेको घर र ज�गा, 

 सरकार� अ�पतालको घर र घरज�गा, 

 गठु�को �वा�म�वमा रहेको घर र ज�गा, 

 मनुाफाको उ�े�य नराखी स�ालन ग�रएको सरकार� िश�ण सं�था, क�पनी, स�म�त, �ा�धकरण, 

बोड�, सरकार� सं�थानको र संघ, सं�थाको घर र घरज�गा, 

 धा�म�क सं�था (मि�दर, ग�ुबा, चच�, मि�जद आ�द) को घर र घरज�गा, 

 खानेपानी स�लन पोखर�,�व�तुगहृ, मसानघाट, क���तान, कव�ला, मजार, �वमान�थल, बसपाक� , 

रंगशाला, उ�ान, पाक�  ज�ता साव�ज�नक उपयोगका �थलह�, 

 राजदूतावास, वािण�य �नयोग, कुटनै�तक �नयोगका घर र घरज�गा। 

भ�ूमकर (मालपोत) 

गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो ��े�भ�को एक�कृत स�पि� कर नलगाएको अव�थामा 

ज�गाको उपयोगका आधारमा भ�ूमकर (मालपोत) लगाउन पाउने । 

घर ज�गा बहाल कर 

गाऊँपा�लका वा नगरपा�लकाको �े��भ� कुनै �यि� वा सं�थाले भवन, घर, पसल, �यारेज, गोदाम, 

टहरा, छ�पर, कारखाना, ज�गा वा पोखर� पूरै वा आिंशक तवरले बहालमा �दएकोमा गाऊँपा�लका वा 

नगरपा�लकाले �य�तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउन पाउने । 

�यवसाय कर 

गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े��भ� �यापार, �यवसाय वा सेवामा पूजीगत लगानी र 

आ�थ�क कारोबारको आधारमा �यवसाय कर लगाउन पाउने । 

बहाल �बटौर� श�ुक 
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गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े��भ� आफूले �नमा�ण, रेखदेख वा स�ालन गरेको हाट, 

बजार वा पसल वा सरकार� ज�गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत बहाल �बटौर� श�ुक लगाउन 

पाउने। 

पा�क� ङ श�ुक 

गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो ��े�भ� कुनै सवार�लाई पा�क� ङ सेवा उपल�ध गराए बापत 

पा�क� ङ श�ुक लगाउन पाउने। 

जडीबटु�, कवाडी र जीवज�त ुकर 

गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाको ��े�भ� कुनै �यि� वा सं�थाले ऊन, खोटो, जडीबटु�, वनकस 

(खर), कवाडी माल, �च�लत कानून बमोिजम �नषे�धत जीवज�त ु बाहेकका अ�य मतृ वा मा�रएको 

जीवज�तकुो हाड, सीङ, �वाख, छाला वा य�तै �कृ�तको व�तकुो �यावसा�यक उपयोग गरे बापत 

गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाले जडीबटु�, कवाडी तथा जीवज�त ुकर लगाउन पाउने । 

सेवा श�ुक 

गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े��भ� स�ालनमा रहेका केबलकार, �े�कङ, काया�क� , 

�यानो�न� , ब�ी ज�प, िजप�लायर, रयाि�टङ, �यारा�लाई�डङ लगायतका �थानीय पय�टन, मनोर�जन 

तथा साह�सक खेलकुद स�ब�धी सेवा वा �यवसायमा सेवा श�ुक लगाउनेछ ।अक� गाऊँपा�लका वा 

नगरपा�लकासगको सीमा नद� वा एकभ�दा बढ� गाऊँपा�लका वा नगरपा�लकालाई समेटेर स�ालन हनेु  

�य�ता सेवा वा�यवसायमा श�ुक लगाउदा स�बि�धत गाऊँपा�लका वा नगरपा�लकासँग सम�वय गनु� 

पन�।�यसै गर� गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाले �नमा�ण, स�ालन वा �यव�थापन गरेको �थानीय 

पूवा�धार वा उपल�ध गराएको देहायको कुनै सेवा उपयोग गरे बापत स�बि�धत सेवा �दायक तथा 

सेवा�ाह�बाटसेवा श�ुकलगाइ श�ुकको संकलन गन�स�ने �यव�था सो ऐनले गरेको छ । 

 

 खानेपानी, �बजलु�, धारा, अ�त�थ गहृ, धम�शाला, प�ुतकालय, सभागहृ र �य�तै अ�य सेवा स�ुवधा, 

 फोहरमैला �यव�थापन, सरसफाइ, ढल �नकास, सडक ब�ी ज�ता सेवा स�ुवधा, 

 शौचालय, पाक� , �नानगहृ, पौडी पोखर�, �यायमशाला, गे�हाउस, पय�टक�य �थल, छा�बास 

(हो�ेल), हाट बजार, पश ुबधशाला, शव दाहगहृ, धोवीघाट र �य�तै अ�य स�ुवधा, 

 सडक, बस पाक� , ढल, पलु, ब�ी ज�ता सेवा, 
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 अचल स�पि� वा अ�य कुनै �वषयको मू�या�न स�ब�धी सेवा, 

 �सफा�रसस�ब�धी कुनै सेवा । 

 

 

 

 

�ब�� गन� स�ने 

गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो �े��भ� वातावरणीय �भाव मू�या�न तथा �ारि�भक 

वातावरणीय पर��णबाट तो�कएको प�रमाणमा �लेट, ढु�ा, �ग�ी, बालवुा एवम ् माटोज�य व�त ु र 

साव�ज�नक तथा ऐलानी ज�गामा रहेका काठ दाउरा, जराजरु�, दह�र बह�र आ�दको को �ब�� गन� 

स�ने यस�र �ब�� बापत �ा� रकम गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाको सि�त कोषमा ज�मा गनु� पन�। 

सामदुा�यक वनबाट आय �ा� गन� 

सामदुा�यक वन उपभो�ा स�म�तले वन पैदावार �ब�� तथा उपयोग स�ब�धी आ�नो वा�ष�क 

काय�योजना बनाई गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाबाट �वीकृत गराउन ुपन� र य�तो �ब�� वापत �ा� 

हनेु रकमको दश ��तशत रकम स�बि�धत गाऊँपा�लका तथा नगरपा�लकाको सि�त कोषमा ज�मा 

गनु� पन� । 

�थानीय तहको राज�व स�ब�धी नी�त तथा कानूनको �वषयमा अ�ययन ग�र राज�वका स�भा�वत 

�े�ह� र राज�व प�रचालनका स�ब�धमा सधुारका ला�ग सझुाव �दान गन� हरेक �थानीय तहमा 

राज�व परामश� स�म�त रहने �यव�था रहेको छ । राज�व प�रचालनका स�बनधमा मह�वपूण� भ�ूमका 

रहेको सो स�म�तको गठन र काम कत��य अ�धकारह� देहायबमोिजम रहेका छन ।   

स�म�तको गठन 

 उपा�य� वा उप�मखु  — संयोजक 

 �मखु �शासक�य अ�धकृत — सद�य 

 काय�पा�लकाले तोकेको काय�पा�लका सद�य म�येबाट म�हला स�हत दईु जना सद�य ( सद�य 

 गाउँ �तर�य �नजी �े�को उ�ोग वािण�यसंघको ��त�न�ध — सद�य 

 घरेल ुतथा साना उ�ोग स�ब�धी  मा�यता�ा� सं�थाको गाउँ तहको ��त�न�ध — सद�य 
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 राज� शाखा �मखु — सद�य सिचव 

स�म�तको काम कत��य र अ�धकार 

 नी�त तथा कानून तजु�मा, संसोधन,प�रमाज�न, सोको प�रपालन स�ब�धमा �सफा�रश 

 राज�का �ोत दायरा र दर समेतको �ब�षेण, राज�को अनमुान 

 राज�का दर, �े� लगायतका आधारमा आ�त�रक आयको �ब�षेण तथा अनमुान गन� 

 उ�ोग,�यवसाय,रोजगार� �ब��नममा योगदान �दने कर नी�त स�ब�धमा परामश� �दने 

 राज� �शासन सधुार 

 कर राज� तथा गैरकर राज�का स�ब�धमा परामश� 

२.३ अ�तर सरकार� �व� �यव�थापन ऐन, २०७४ 

�थानीय तहले �थानीय कानून बमोिजम देयायमा उि�लिखत कर तथा गैर कर लगाउन र उठाउन 

तथा �च�लत कानून बमोिजम लागेको आ�नो अ�धकार�भ�को द�ड ज�रबाना उठाउनस�ने ।कर 

लगाउँदा रा��य आ�थ�क नी�त, व�त ुतथा सेवाको ओसार पसार, पूजँी तथा �म बजार, �छमेक� �देश र 

�थानीय तहलाई ��तकूल नहनेु गर� लगाउन ुपन�र �य�तो गैर करको दर व�त ुवा सेवाको लागत, 

स�ालन र स�भार खच�लाई आधार मानी गैर करका दर �नधा�रण गनु� पन�। 

 कर 

(१)   स�पि� कर(२)   घर वहाल कर, 

(३)   घर–ज�गा रिज�ेसन श�ुक(४)   सवार� साधन कर, 

(५)   भ�ूम कर (मालपोत)(६)   मनोर�न कर, 

(७)   �व�ापन कर(८) �यवसाय कर । 

गैर कर 

(१)   सेवा श�ुक द�तरु(२)   पय�टन श�ुक(३)   द�ड ज�रवाना। 

�थानीय तहको अ�धकार�े�को �वषयमा �थानीय कानून र अ�य�च�लत कानून अनसुार अ�य कर तथा 

गैर कर लगाउन स�ने। 

मू�य अ�भब�ृ� कर तथा अ�तःश�ुकको बाडँफाटँ  
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नेपाल सरकार, �देश र �थानीय तहबीच मू�य अ�भवृ�� कर र आ�त�रक उ�पादनबाट उठेको 

अ�तःश�ुक रकम बाँडफाँट गन� नेपाल सरकारले एक स�ीय �वभा�य कोष खडा गर� �य�तो रकम सो 

कोषमा ज�मा गन� र यस�र ज�मा भएको रकमम�ये स�र� ��तशत नेपाल सरकारलाई, प�� ��तशत 

�देशलाई र प�� ��तशत �थानीय तहलाई बाँडफाँट ग�रने । बाँडफाँट ग�रने रकमम�ये नेपाल 

सरकारले �ा� गन� रकम स�ीय सि�त कोषमा दािखला ग�र�देशह��बच बाँडफाँट ग�रने रकम �देश 

�वभा�य कोषमा र �थानीय तहह��बच बाडँफाँट ग�रनेरकम�थानीय �वभा�य कोष ज�मा हनेु ।�देश 

�वभा�य कोष र �थानीय �वभा�य कोषमा ज�मा भएको रकम सं�वधान र यस ऐनको अधीनमा रह� 

आयोगले �नधा�रण गरेको आधार र ढाँचा बमोिजम ��येक �देश र �थानीय तहलाई बाडँफाँट 

ग�रने।�देशले �ा� गन� रकम स�बि�धत �देश सि�त कोषमा र �थानीय तहले �ा� गन� रकम 

स�बि�धत �थानीय सि�त कोषमा ज�मा हनेु गर� मा�सक �पमा उपल�ध गराइन े। 

�ाकृ�तक �ोतबाट �ा� हनेु रोय�ट�को बाडँफाटँ 

नेपाल सरकार, �देश र �थानीय तहबीच स�ीय कानून बमोिजम �ाकृ�तक �ोतबाट �ा� हनेु रोय�ट�को 

बाँडफाँट गन� नेपाल सरकारले एक स�ीय �वभा�यकोषमा ज�मा गन� ।उ� रकमनेपाल सरकारलाई 

५० ��तशत �देशह�लाई२५ ��तशतर �थानीय तहह�लाई २५ ��तशतवा�ष�क �पमा बाँडफाँट ग�र 

नेपाल सरकारले �ा� गन� रकम स�ीय सि�त कोषमा, �देशले �ा� गन� रकम स�बि�धत �देश सि�त 

कोषमा र �थानीय तहले �ा� गन� रकम स�बि�धत �थानीय सि�त कोषमा ज�मा हनेु गर� उपल�ध 

गराइने। 

�व�ीय समानीकरण अनदुान 

नेपाल सरकारले �देश तथा �थानीय तहको खच�को आव�यकता र राज�वको �मताको आधारमा 

रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगको �सफा�रसमा �देश र �थानीय तहलाई �व�ीय समानीकरण 

अनदुान �वतरण गन� र नेपाल सरकारबाट �ा� अनदुान र आ�नो �ोतबाट उठेको राज�वलाई �देशले 

�देश�भ�का �थानीय तहको खच�को आव�यकता र राज�वको �मताको आधारमा �देश कानून 

बमोिजम आयोगको �सफा�रसमा �व�ीय समानीकरण अनदुान �वतरण गन� । 

सशत� अनदुान 

नेपाल सरकारले �देश वा �थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै योजना काया��वयन गन� रा��य 

�ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगले तोकेको आधार बमोिजम योजना काया��वयन गन� स�ब�धमा 
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आव�यक शत� तो�क �देश तथा �थानीय तहलाई सशत� अनदुान �दान गन� र �देशले �थानीय तहलाई 

�देश कानून बमोिजम आयोगले तोकेको आधारमा सशत� अनदुान �दान गन�। 

समपूरक अनदुान  

नेपाल सरकारले �देश तथा �थानीय तहलाई पूवा�धार �वकास स�ब�धी कुनै योजना काया��वयन गन� 

योजनाको स�भा�यता,योजनाको लागत, योजनाबाट �ा� हनेु ��तफल वा लाभ, योजना काया��वयन गन� 

स�ने �व�ीय तथा भौ�तक �मता वा जनशि�,योजनाको आव�यकता र �ाथ�मकताका आधारमा 

समपूरक अनदुान �दान गन� ।�देशले समेत �थानीय तहलाई �देश कानून बमोिजम समपूरक अनदुान 

�दान गन�  स�ने । 

�वशेष अनदुान  

नेपाल सरकारले  िश�ा, �वा��य, खानेपानी ज�ता आधारभतू सेवाको �वकास र आपू�त� गन�,अ�तर �देश 

वा अ�तर �थानीय तहको स�त�ुलत �वकास गन�,आ�थ�क, सामािजक वा अ�य कुनै �कारले �वभेदमा 

परेको वग� वा समदुायको उ�थान वा �वकास गन� �देश वा �थानीय तहबाट स�ालन ग�रने कुनै खास 

योजनाको ला�ग �वशषे अनदुान �दान गन� स�ने र �देशले समेत �थानीय तहलाई �देश कानून 

बमोिजम �वशेष अनदुान �दान गन� स�ने।  

वैदेिशक अनदुान वा सहयोग र आ�त�रक ऋण 

�थानीय तहले नेपाल सरकारको पूव��वीकृ�त �बना कुनै प�न �क�समको वैदेिशक अनदुान वा 

सहयोग�लन नस�ने तर रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगले गरेको �सफा�रसको सीमा�भ� रह� 

आ�त�रक ऋण �लनस�ने र �य�तो ऋण �लन ुअिघ नेपाल सरकारको सहम�त �लन ु पन� �यव�था 

रहेको छ । यसका साथै�थानीय तहले ऋण रकमको उपयोग, भ�ुानीको त�रका तथा समय सीमा 

समेत उ�लेख गर� ऋणको ला�ग नेपाल सरकार सम� अनरुोध गरेमानेपाल सरकारले �थानीय तहलाइ� 

स�झौता ग�र ऋण �दन स�नेर स�झौतामा उि�लिखत अव�ध�भ� च�ुा नगरेमा नेपाल सरकारले 

स�बि�धत �थानीय तहलाई उपल�ध गराउने अनदुानबाट �य�तो ऋण रकम असलु� गन� स�ने। 

२.४ �देश �व� �यव�थापन ऐन, २०७४ 

साझा सूिचमा रहेको �देशले लगाएको र उठाएको करबाट उठेको रकम�देश सरकारले�देश �वभा�य 

कोषमा ज�मा गन� र यस�र ज�मा भएको रकम रकमम�येसाठ� ��तशत�देश सरकारलाई र चाल�स 
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��तशत रकम रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगले �नधा�रण गरेबमोिजम �थानीय तहलाई 

बाँडफाँट गन� �यव�था रहेको छ । 

�देश सरकारले �थानीय तहलाई �थानीय तहकोखच�को आव�यकता र राज�वकोसंभा�यता,नेपाल 

सरकारबाट आफूँलाइ �ा� अनदाुन र आ�नो �ोतबाट उ�ने राज�व समेतकाआधारमा आयोगको 

�सफा�रसमा �व�ीयसमानीकरण अनदुान, �थानीय तह �भ� �देश सरकारको कुनै आयोजना काया��वयन 

गन�शत� तो�क आयोगले तोकेको आधार बमोिजम सशत�अनदाुन, पूवा�धार �वकास स�ब�धी कुनै योजना 

काया��वयन गन�योजनाको स�भा�यता, योजनाको लागत, योजनाबाट �ा� हनेु ��तफल र लाभ, योजना 

काया��वयन गन� स�ने �वि�य भौ�तक तथा जनशि� र योजनाको आव�यकता र �ा�थमकता समेतका 

आधारमा �देश र �थानीय तहको लागत सहभा�गतामा स�ालन हनेु ग�र समपरुकअनदाुन र �थानीय 

तहको िश�ा, �वा��य, खानेपानी ज�ता आधारभतू सेवाको �वकास गन�, अ�तर �थानीय तहको 

स�त�ुलत �वकास गन�र आ�थ�क सामािजक तथा अ�य कुनै �कारले �वभेदमा परेका वग� र समदाुयको 

उ�थान र �वकास गन� उदे�यले �वशेष अनदाुन �दान गन� स�ने �यव�था गरेको छ । 

साझा करा�धकार 

 सवार� साधन करको दर �नधा�रण तथा  संकलन �देशले गन� 

 �थानीय तहले टांगा, �र�सा, अटो�र�सा, इ�र�स स�ब�धमा दर �नधा�रण गर� संकलन गन�  

 घर ज�गा रिज�ेशनको श�ुक दर �देशले �नधा�रण गन� र सो को संकलन गाऊँपा�लकाले गन�  

 �व�ापन करको दर �नधा�रण संकलन गाऊँपा�लकाले गन�  

 मनोर�जन करको दर र संकलन गन� त�रका �देशले �नधा�रण गन� र संकलन गाऊँपा�लकाले 

गन�  

साझा श�ुकको अ�धकार 

 पदया�ा र पय�टन श�ुकको  दर �देशले �नधा�रण र संकलन गन� 

 उ�ान, पाक� , िच�डयाखाना, ऐ�तहास�क तथा परुाताि�वक स�पदा, सं�हालयको श�ुक 

गाऊँपा�लकाले �नधा�रण तथा संकलन गन�  

 ढंुगा, �गट�,बालवुा, �लेट, चनुढंुगा, खर�ढंुगा, अ�ख, दह�र बह�र,�ाकृ�तक �ोतको करको दर र 

�कृया �देशले �नधा�रण गन� र गाऊँपा�लकाले संकलन गन�  

 पव�तारोहण श�ुक,रा��य �नकु�ज व�यज�त ु आर�ण, संर�ण �े�को 

�बेशश�ुक�नधा�रणसंकलननेपालसरकारले�यव�थागरेबमोिजमहनेु। 

 दोहोरो �े�ा�धकार �भ�का संक�लत रकम �देश �तरको कोषमा ज�मा गनु� पन� 
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 �ोतको शीष�क ख�ुने गर� ज�मा गनु� पन� 

राज�व बाडँफाटँका आधार 

 राज� उ�पि�को आधार 

 राज� संकलन लागत 

 जनतालाई परु ्याउन ुपन� सेवाको �े� 

 ग�रवी, �थानीय �े�गत अस�तलुन 

 असमानता �यूनीकरण 

 अ�य आयका आधार  

प�र�छेदतीन 

गाऊँपा�लकाको राज�वको वत�मान अव�थाको�व�षेण 

 

३.१गाऊँपा�लकाको आ�त�रक �ोतको �व�षेण 

गाऊँपा�लकाले �च�लत कानून बमोिजम �लन पाउने आ�त�रक आयम�ये गाऊँपा�लकाले हाल 

उठाइरहेको र भ�व�यमा उठाउन स�कने संभावना देिखएका कर, द�तरु, श�ुक र �ब�� बापत�ा� हनेु 

आयलाई समेत यस अ�ययनमा समाबेश ग�रएको छ । यी �े�ह�बाट गाऊँपा�लकालाई �ा� हनु 

स�ने आयको संभावनालाई अ�ययन �व�षेणका ला�ग �ा� सूचना तथा त�या�लाई �मखु आधार 

मा�नएको �थयो । अ�ययन ग�रएका ��येक �े�ह�को अव�था �मशः तल �या�या ग�रएको छ । 

�.सं. राज�व िशष�क आ.व.२०७४/७५ आ.व. 

२०७५/७६ 

आ.व.२०७६/७७ 

को अनमुान 

१ �यवसाय कर  ० ४०० ९०० 

२ मालपोत भ�ूमकर ५०० ७०० ६०० 

३ �सफा�रश द�तरु १००० १५०० १५०० 

४ चनु ढु�ा रोय�ट� २८०० ८७०० १०००० 

ज�मा ४३०० ११३०० १३००० 

 

मा�थ ��ततु ता�लकालाई �व�षेण गदा� बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाको आ�त�रक आ�दानीको अव�था 

स�तोषजनक पाइदैन, आ.व.२०७५/७६ को यथात� आ�दा�नमा १५ ��तशत ब�ृ� ग�र अनमुान गरेको 
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पाइयो । आ.व.२०७६/७७ मा पेश ग�रएको आय अनमुान �ववरणमा कुल रकम � ३२ करोड ८० 

लाख २५ हजार ��ततु ग�रएकोमा आ�त�रक �ोत � ६७ लाख २९ हजार (२ ��तशत) मा� 

देिखएको र गत वष�को मौ�दात रकम समेत ग�र १ करोड १३ लाख आ�त�रक आ�दा�नमा देिखन 

आउछ । संवैधा�नक तथा कानूनी �पमा �ा� राज�वका अ�धकार ��ेमा समेत कर लगाइ असलु 

उपर गरेको देिखन आएन ।एक�कृत स�पि� कर,�व�भ� �क�समका द�तरु तथा सेवा श�ुक, अचल 

स�प�ी म�ुयांकन सेवा श�ुक,न�सापास द�तरुलगायतका स�भावना भएका थ�ु ै �वषयमा राज�व 

संकलन गन� गरेको देिखदैन । गाऊँपा�लकालाइ �ोत साधन स�प� बनाइ आ�म �नभ�र गराउने 

�दशामा खासै �यान �दएको पाइदैन । यस �े�मा थ�ु ै �यासह� गन� आव�यक देिख�छ । 

बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाको व�त ु ि�थ�त, �थानीय अव�था र यससंग स�वि�धत गाऊँपा�लकाका  

जन��त�न�ध तथा कम�चार�ह�संगको अ�तर��यावाट जानकार� भए अनसुार आगामी आ.व.मा 

गाऊँपा�लका �भ� करको दर र दायरामा मा अपे�ाकृत �पमा वृ�� हनेु देिख�छ । यस 

गाऊँपा�लकाको आ�त�रक आयको म�ुय िशष�कह�को देहायबमोिजमिशष�कगत �व�षेण ग�रएको छ । 

 

३.१.१मालपोत 

बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाको मालपोत वापत उठने आ�दानीको अव�थालाई हेदा� �वगत प�हलो 

चौमा�सकमा भ�दा अ�हले आयमा के�ह ��तशतलेब�ृ� हदैु गई रहेको देिख�छ भने मा�सक �पमा �यून 

��तशतले ब�ृ� हदैु गई रहेको देिख�छ । हाल करदाता सं�या उ�लेख गन� स�कएको छैन अथा�त 

भ�ब�यमा सो स�व�धी स�टवेयर जडान ग�रएमा आउदो आ.व.मा यस स�वि�ध रेक� ड रा� स�कने  छ 

। 

सम�या र चनुौतीह� 

 ज�गाधनीह�मा मालपोत �तनु� पछ� भ�े भावनाको �वकास कम देिख�छ । 

समाधानका ला�ग सझुावह� 

 गाँउवासीह�मासमयमैमालपोत�तनु�पछ�भ�ेभावनाको�वकासगन�चेतनामूलककाय��मस�ालनगन�। 

३.१.२घरज�गा कर 

 हाल स�म  घरज�गा कर बापत रकम संकलन भएको पाईदैन । 
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 तर २०७५ साउन १ गते देिख मालपोत तथा घर ज�गा कर �लन नपाइने भएकोले एक�कृत 

स�पि� करको मा� अ�भलेख,�ववरण तथा कारोबार हनेुछ । 

३.१.३ �यवसाय कर 

यसगाऊँपा�लकाले आ�नो काय��े� अ�तग�त रहेका �व�भ� �यवसायह�लाई �कृ�तका आधारमा 

व�ग�करण गर� �यवसाय कर संकलन हनु सकेको छैन । वडा काया�लयबाट आ�नो आ�नो वडाको 

�यवसायको त�या� संकलन गर� �यवसाय कर असलु�लाई �भाबकार� बनाउन ु पन� देिख�छ । 

गाऊँपा�लका र उ�ोग वािण�य संघ �वच सहकाय� गर� �यवसायीक औ�ो�गक करदाताको सं�यामा 

वृ�� भई राज�व संकलनमा वृ�� हनेु सं�भावनालाई �यवहारमा उतान� स�क�छ । गाऊँपा�लका र 

उ�ोग वािण�य संघ �वचको सहकाय� अ�नवाय� हनु आउँछ । गाऊँपा�लका ��े �भ� स�ालनमा 

आउने उ�ोग ध�दा �यवसायीक फम�ह�को �सधा स�ब�ध उ�ोग वािण�य संघ सँग हनेु हुँदा 

सहकाय�बाट गाऊँपा�लकालाई राज�व संकलनमा ठूलो सहयोग गन� स�छ । हाल ब�दरहे प�न नेपाल 

र �म� रा� �बचको ठूलो �यापार�क नाका तातो पा�न �नकट भ�व�यमा स�ालनमा आउने हनुाले प�न 

गाँउपा�लका र उ�ोग वािण�य संघ �वचको सहकाय� आव�यक देिख�छ । �यापा�रक नाका तातोपानी 

स�ालनमा आउँदा गाऊँपा�लका �े� �भ� उ�ोग �यवसायीक फम�ह�को सं�यामा �वतः व�ृ� हनु 

जानेछ ।  

सम�या तथा चनुौतीह� 

गाऊँपा�लका �े� �भ� रहेको �यापार �यवसायको अव�थालाई हेदा� गाऊँपा�लकाले करदाताको सह� 

प�हचान तथा उनीह�बाट कर असलु� तथा संकलनका ला�ग �भावकार� संय�� नहनु ु यस कर 

संकलनको म�ुय चनुौती रहेको दिख�छ । 

समाधानका ला�ग सझुावह� 

 �यवसाय कर �भावकार� संकलन तथा ब�ृ�का ला�ग जन ��त�न�ध, कम�चार� तथा स�बि�धत 

प�ह� लगायत सरोकारवालासंग छलफल गर� �नण�य गन� । 

 स�बि�धत तहमा उधोग दता�का ला�ग सिज��मन �सफा�रश गनु� पवु� उ� उधोग �यवसाय दता� 

गदा� ला�ने द�तरु धरौट� �लने �यव�था गन� । 

 कर संकलनका लागी �यवसायीह�मा कर �तनु� पछ� भ�े भावनाको �वकास गन� चेतनामूलक 

काय��म स�ालन गन� । 

 �ो�ाईटर �यवसायको हकमा �यवसाय ह�ता�तरण गदा� �नि�त दरमा कर तो�ने । 
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 �यवसायको नाम, ठेगाना, �कृ�त, पंूजीमा प�रवत�न गदा� ला�ने शू�कको �नि�त दरमा थप शू�क 

लगाउँने । 

३.१.४एक�कृत स�पि� कर 

ऐनको स�पि� स�व�धी करको �यव�था अनसुार गाऊँपा�लकाले आ�नो �े��भ� तो�कएको दरमा 

एक�कृत स�पि� कर लगाउँन स�नेछ । �बगतमा गाऊँपा�लकाले एक�कृत स�पि� कर लाग ुगरेको 

छैन । आगामी �दनमा ज�गाको मू�यांकन गन�, करदाताको �ववरण संकलन गन�, करदाता िश�ा 

काय��म स�ालन गन� र  एक�कृत स�पि� कर लाग ुगन� ।  

 

 

३.१.५ द�तरु तथा सेवा श�ुक 

बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाले गाउँवासीह�लाई �व�भ� �क�समका सेवाह� �दान गरेवापत �भ� �भ� 

शीष�कह�मा �सफा�रस, द�तरु तथा सेवा श�ुक संकलन गरेको देिख�छ ।  

 

३.१.५.१अचल स�प�ी म�ुयाकंन सेवा श�ुक, 

बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाले गाउँवासीह�को स�पि� म�ुयाकंन सेवा �दान गरेबापत �सफा�रस, द�तरु तथा 

सेवा श�ुक संकलन गरेको देिख�छ ।  

३.१.५.२न�सापास द�तरु 

यस गाऊँपा�लकाले गाउँवासीह�को न�सापास गरेवापत सेवा श�ुक संकलन गरेको देिख�छ । 

हालस�म गाऊँपा�लकाले न�सापासको �कृया अंगा�ड ब�न सकेको छैन । �थानीय सरकार स�ालन 

ऐनले गाऊँपा�लकालाई समेत न�सा पास गर� घर �नमा�णको गनु�पन� �यव�था समेतलाई म�य नजर 

गर� आगामी आ.व.देिख न�सा �यव�थापन शाखा र इि�ज�नयर, सवइि�ज�नयर र अ�मन समेतको 

�यव�था गर� न�सपा◌ास द�तरुलाई समेत समयानकुुल प�रमाज�न गर� अंगा�ड ब�न ुपन� देिख�छ । 

३.१.५.३ �सफा�रश द�तरु र ब�सौनी 
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बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाले गाउँवासीह�लाई �सफा�रस द�तरु तथा ब�सौनी स�वि�ध सेवा �दान 

गरेबापत सेवा श�ुक संकलन �लने गरेको छ । गाँउपा�लकाको यस शीष�कवाट सवै भ�दा बढ� 

राज�वसंकलन गरेको छ ।  

३.१.५.४ नाता �मािणत 

गाऊँपा�लकाले गाउँवासीह�लाई नाता �मािणत स�व�धी सेवा �दान गरेबापत सेवा श�ुक �लने गरेको 

छ । गाऊँपा�लकाको यस िशष�कवाट प�न  राज�व संकलनमा ब�ृ� भएको पाइ�छ ।  

३.१.५.५ प�ीकरण तफ�  

गाऊँपा�लकाले गाउँवासीह�लाई ज�म दता�, म�ृय ुदता�, वसाईसराई  लगायत �व�वध पि�करण स�वि�ध 

सेवा �दान गरेबापत सेवा श�ुक �लने गरेको छ । आ.व. २०७३÷७४ को अव�थालाई हेदा� यस 

िशष�क अ�तरगत प�हलो चौमा�सकमा आय भएको देिखदैन भने दा�ो चौमा�सकमा ब�ृ� भएको◌ े

देिख�छ । दईु चौमा�सकमा यस वापतको रकममा ब�ृ� (के�ह ��तशत) भएको देिख�छ जनु 

आ�त�रक आय ब�ृ�को मह�वपणु� प� रहेको छ । 

 

मा�थ उ�लेख भएका म�ुय आयका िशष�कहरको अलावा प�न अ�य के�ह �े�ह�वाट प�न 

बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाले आ�त�रक आयको �पमा रकम �ा� गरेको छ । भख�रै �थापना भएको यस 

गाऊँपा�लकाले आफुले अनमुान गरेको भ�दा जनु मा�ामा राज�व संकलन गरेको छ, भ�व�यको ला�ग 

यस गाऊँपा�लका आ�थ�क प�वाट धेरै नै स�म हनेु देिख�छ भने प�रव�त�त स�दभ�मा �थानीय तहलाई 

अ�धकार �दएको धेरै �े�मा बंलगाचलु�गाऊँपा�लकामा अझ कर संकलन गन� स�कने �े�ह� �श�त 

मा�ामा रहेका छन जसलाई बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाले आगामी �दनह�मा ��ता�वत कर स�व�धी 

दरलाई काया��वयन गद� जाने छ भ�े �व�ास �लएको छ  ।  

३.२गाऊँपा�लकाले �ा� गन� राज�व बाडँफाटँको �व�षेण 

अ�तरसरकार� �व� �यव�थापन ऐन २०७४ ले नेपाल सरकारबाट संक�लत म�ुय अ�भवृ�� कर र 

अ�तश�ुकको रकम तीनै तहका सरकारह�बीचमा बाडँफाँटहनेु �यव�था गरेको छ । जसमा �थानीय 

तहह�ले १५ ��तशत रकम �ा� गन� �यव�था छ । यसका साथै �देश �व� �यव�थापन ऐन 

२०७५ र �देश कर तथा गैरकर राज�व स�ब�धी ऐन २०७५ ले प�न �देश र �थानीय तहबीचमा 

राज�व बाँडफाँटहनेु �यव�था गरेको छ । उ�लेिखत कानूनी आधारमा यस गाऊँपा�लकाको राज�व 

बाँडफाँट तफ� को आयको �व�षेण ग�रएको छ । 
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�.सं. राज�व िशष�क आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 

२०७५/७६ 

आ.व.२०७६/७७ 

को अनमुान 

१ मू�य अ�भब�ृ� कर  ० ५१९०० ४१९२० 

२ अ�त श�ुक ० १०९०० १२४७३ 

३ सवा�र साधन कर ० ५५०० ३९६४ 

४ घर ज�गा रिज�ेश श�ुक ० ७१२ ५१२ 

५ मनोर�न कर  ० ० ० 

६ �व�ापन कर ० ० ० 

७ न�दज�य पदाथ� ० ११६ ११०० 

८ रोय�ट� ० ५००० १५६०० 

ज�मा ० ७४१२८ ७५५६९ 

 

नेपाल सरकारले संकलन ग�र संघ �देश र �थानीय तहबीच बाँडफाँट हनेु राज�व म�येमू�य अ�भब�ृ� 

करर अ�त श�ुक वापत रकम नेपाल सरकारले संकलन ग�र १५ ��तशत र खानी पव�तारोहण 

जल�ोत �व�तु लगायतको रोय�ट� वापतको रकमको २५ ��तशतले हनु आउने रकमलाइ ७५३ वटा 

पा�लकाह�लाइ रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगले �नधा�रण गरेको स�ुका आधारमा �वभाजन 

हनेु भएकोले यसको संकलन र दर �नधा�रणमा पा�लकाको खासै भ�ुमका रहने देिखदैन ।तर य�ता 

स�भा�य �ोतको प�हचान ग�र करको दायरामा �याउन नेपाल सरकार सम� अनरुोध गन� स�कने ह�ुछ 

। यसै ग�र सवा�र साधन कर �देश सरकारले संकलन ग�र ४० ��तशतले हनु आउने रकम �देश 

नं. ५ का १०९ वटा पा�लकाह�मा रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगले �नधा�रण गरेको स�ुका 

आधारमा �वभाजन हनेुभएकोले संकलन र दर �नधा�रणमा पा�लकाको भ�ुमका नभएताप�न �थानीय 

�तरमा रहेका सवा�र साधनको अ�भलेख रािख सवा�र साधनका धनीलाइ उ� कर �देशमै बझुाउन 

��ेरत गरेमा यो ��ेको आ�दा�न ब�ने देिख�छ ।  

यसै ग�र �व�ापन कर र मनोर�न कर घर ज�गा रिज�ेशन श�ुक �देश र �थानीय तहको साझा 

अ�धकारको �पमा रहेको र तीनबटै राज�वबाट संक�लत रकमको ६० ��तशत पा�लकाले �ा� गन� 

भएकोले यसको संकलनमा पा�लकाले �वषशे �यान �दन ज��र देिख�छ । यसका ला�ग मनोर�न 

�थलको �वकासमा जोड �दन े। �व�ापन साम��ह�का �वा�म�वकता�लाइ करको दायरामा समा�हत गन� 

। �देश सरकारबाट ि�वकृत भएका �व�ापन कर �नयमाव�ल र मनोर�न कर �नयमावल� 

काया��वयनमा �याउने । घर ज�गा रिज�ेशन श�ुकका स�ब�धमा कारोवारमा आधा�रत मू�यांकन गन� 
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�यव�था �मलाउने । घर ज�गा मू�यांकन स�म�तमा पा�लकाको उपा�य� समेत सद�य रहने �यव�था 

रहेकोले आ�नो पा�लका �भ�का घर ज�गाको यथात� कारोबार मू�य ए�कन ग�र स�म�तबाट �नण�य 

गराइ काया��वयमा �याउने �यव�था गन� । 

३.३गाऊँपा�लकाले �ा� गन� अनदुानको  �व�षेण 

नेपालको सं�वधान अ�तर सरकार� �व� �यव�थापन ऐन २०७४ ले नेपाल सरकारले र �देश 

सरकारले  �थानीय तहहलाइ �वि�य समानीकरण शसत� समपरुक �वषशे अनदुान उपल�ध गराउने 

�यव�था बमोिजम यस पा�लकाको अनदुानको �व�षेण ग�रएको छ ।  

�.सं. अनदुान िशष�क आ.व.२०७४/७५ आ.व.२०७५/७६ आ.व.२०७६/७७ 

१ �वि�य समानीकरण (संघ) १९३३०० ८७५०० ९३८०० 

२ शसत� (संघ) १२६८०० १४१६०० २११००० 

३ समपरुक (संघ) ० १६३०० ३००० 

४ �वषेश (संघ) ० २०६०० ३०००० 

५ �वि�य समानीकरण (�देश) ० ४००० ४१०० 

६ शसत� (�देश) १०००० ९६०० १२७०० 

७ समपरुक (�देश) ० १५००० १५००० 

८ �वषेश (�देश) ० ५२०० ८२०० 

ज�मा ३३०१०० २९९८०० ३७७८०० 

 

नेपाल सरकार माफ� त �ा� हनेु अनदुानको रकम नेपाल सरकारको वा�ष�क बजेट माफ� त र �देश 

सरकारबाट �ा� हनेु रकम �देश सरकारको वा�ष�क बजेट माफ� त �नधा�रण हनेु भएकोले यसमा �ोत 

बढाउने भ�दा �ा� �ोतको अ�धकतम प�रचालन गन� तफ�  पा�लकाले जोड �दन आव�यक देिख�छ । 

समानीकरण अनदुान बाहेक अ�य अनदुानको रकम आ�थ�क बष�को अ��यमा खच� हनु नसकेमा नेपाल 

सरकार र �देश सरकारको सि�त कोषमा �फता� गनु� पन� भएकोले यसको प�रचालनमा ब�ढ �यान 

केि��त गन� आव�यक छ ।  

३.३गाऊँपा�लकाले �लएको ऋण तथा सहायताको  �व�षेण 

�थानीय तहह�ले आ�नो �े��भ� स�ालन गन� �वकास आयोजनाको ला�ग उपल�ध साधन �ोतबाट 

अपगु हनेु देिखएमा रा��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोगको �सफा�रशमा तो�कए बमोिजम आ�त�रक 

ऋण �लन पाउने �यव�था हनुकुा साथै नेपाल सरकारको ि�वकृ�तमा वैदेिशक सहायता तथा ऋण �लन 



- 27 - 
 

स�ने �यव�था रहेको छ । सो �ावधान बमोिजम यस गाऊँपा�लकाले �लएको ऋणको �व�षेण 

ग�रएको छ । 

�.सं. ऋण तथा सहायता िशष�क आ.व.२०७४/७५ आ.व.२०७५/७६ आ.व.२०७६/७७ 

१ आ�त�रक ऋण ० ० ० 

२ नेपाल सरकारको ऋण ० ० ० 

३ वैदेिशक ऋण ० ० ० 

४ वैदेिशक सहायता  ० ० ० 

ज�मा ० ० ० 

 

पा�लकाह�ले वा�ष�क आय �यय �ववरण बनाउदा घाटा बजेट समेत पेश गन� स�ने कानूनी �यव�था 

रहेको छ । यस�र घाटा बजेट पेश गदा� खच� �यहोन� �ोत समेत उ�लेख गनु� पन� �यव�था रहेको छ 

। आ�त�रक ऋण उठाउदा र वै�दिशक सहायता �ा� गदा� नेपाल सरकारको पूव� ि�वकृ�त �लनपुन� 

ह�ुछ । य�तो ऋण आयोजनामा आधा�रत हनुपुन� र आयोजनाले भ�व�यमा लगा�नको ��तफल समेत 

�ा� गन� स�ने हनु ज��र ह�ुछ । हाल यस गाउपा�लकाको सं�थागत �मता तथा व�तिु�थ�तको 

�व�षेण गदा� �ा� �ोतको प�रचालननै पया�� देिखन आएकोले कुनै प�न �कारको ऋणको आव�यकता 

देिखदैन । 
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प�र�छेदचार 

गाऊँपा�लकाको राज�वको ��पेण 

 

४.१गाऊँपा�लकाको आ�त�रक �ोतको ��पेण  

�.सं. राज�व िशष�क आ.व.२०७७/७८ 

को ��ेपण 

��ेपणको आधार 

१ �यवसाय कर  १२०० आ�थ�क बष� २०७४/७५ र २०७५/७६ 

को यथात� आ�दानी र आ�थ�क बष� 

२०७६/७७ को अनमुा�नत आय । 

२ मालपोत भ�ूमकर ७०० 

३ �सफा�रश द�तरु १७०० 

४ चनु ढु�ा रोय�ट� १२००० 

ज�मा १५६००  

 

४.२गाऊँपा�लकाले �ा� गन� राज�व बाडँफाटँको ��पेण 

�.सं. राज�व िशष�क आ.व.२०७७/७८ 

को ��ेपण 

��ेपणको आधार 

१ मू�य अ�भब�ृ� कर  ४०००० आ�थ�क बष� २०७४/७५ र २०७५/७६ 

को नेपाल सरकारको यथात� आ�दानी र 

आ�थ�क बष� २०७६/७७ को अनमुा�नत 

आय । 

२ अ�त श�ुक ११००० 

३ सवा�र साधन कर ४००० आ�थ�क बष� २०७५/७६ को नेपाल 
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सरकारको यथात� आ�दानी र आ�थ�क बष� 

२०७६/७७ को अनमुा�नत आय । 

४ घर ज�गा रिज�ेश श�ुक ५५० आ�थ�क बष� २०७५/७६ को 

गाउपा�लकाको यथात� आ�दानी र आ�थ�क 

बष� २०७६/७७ को अनमुा�नत आय । 

५ मनोर�न कर  ० 

६ �व�ापन कर ० 

७ न�दज�य पदाथ�  १३०० 

८ रोय�ट� १७००० आ�थ�क बष� २०७५/७६ को यथात� आय 

र २०७६/७७ को अनमुान । 

ज�मा ७३८५०  

 

४.३गाऊँपा�लकाले �ा� गन� अनदुानको ��ेपण 

�.सं. अनदुान िशष�क आ.व.२०७७/७८ 

को ��ेपण 

��ेपणको आधार 

१ �वि�य समानीकरण (संघ) ९५००० आ�थ�क बष� २०७४/७५ र २०७५/७६ 

को नेपाल सरकारबाट �ापत यथात� रकम 

र आ�थ�क बष� २०७६/७७ को ला�ग �ा� 

बजेट सीमा । 

२ शसत� (संघ) २२००० 

३ समपरुक (संघ) ४००० 

४ �वषेश (संघ) ४०००० 

५ �वि�य समानीकरण (�देश) ४२००० आ�थ�क बष� २०७५/७६ को �देश  

सरकारबाट �ापत यथात� रकम र आ�थ�क 

बष� २०७६/७७ को ला�ग �ा� बजेट 

सीमा । 

६ शसत� (�देश) १४००० 

७ समपरुक (�देश) १५००० 

८ �वषेश (�देश) ८२००० 

ज�मा ३१४०००  

 

४.३गाऊँपा�लकाले �लन स�ने ऋण तथा सहायताको��ेपण 

�.सं. ऋण तथा सहायता िशष�क आ.व.२०७७/७८ 

को ��ेपण 

��ेपणको आधार 

१ आ�त�रक ऋण ० हालस�मको �ोतको उपल�धता र खच� गन� 

स�ने सं�थागत �मता र उपय�ु 

प�रयोजनाको प�हचान ज�ता �वषयका 

कारण पा�लकाले कुनैप�न आ�थ�क बष�ह�मा 

ऋणको अ�यास नगरेको र आगामी 

२ नेपाल सरकारको ऋण ० 

३ वैदेिशक ऋण ० 
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४ वैदेिशक सहायता  ० आ.व.मा समेत आव�यक नदेिखएको । 

ज�मा ०  

 ४० करोड ३४ लाख ५० हजार  

४.३ अनगुमन र मू�याकंन  

गाऊँपा�लकाले गरेको आय अनमुानको ल�य हा�सल गन�को ला�ग �नर�तर �पमा अनगुमन तथा 

मू�यांकनको आव�यकता ह�ुछ । काय� स�ालन भै रहेको अव�थामा कमजोर� तथा ग�ती हनु न�दन 

र गि�त भएमा समयमा नै प�हचान र समाधान गन� अनगुमन ग�र�छ भने काय� समा� भएप�छ �यसको 

लगानी, उपलि�ध, असर र �भावको लेखाजोखा गर� भा�व योजना तयार गन� मू�यांकन ग�र�छ । 

गाँउपा�लकाले आ�त�रक आय असलु� अव�थाको �नर�तर अनगुमनको ला�ग सं�थागत �यव�था गर� 

अनगुमनवाट देिखएका कमी कमजोर�ह�लाई समयमा नै सधुार गद� लैजान ुपद�छ । आ�त�रक आय 

असलु� काय�को �नर�तर अनगुमनको ला�ग छु�ै अनगुमन संय�� (काय�दल, टोल� वा य�तै अ�य नाम 

�दई गठन गन� स�कने) को �यव�था गर� अनगुमनको �नि�त ढाँचा उपयोग गन� उपय�ु देिख�छ । 

य�तो अनगुमन संय��को मह�वपूण� भ�ूमकामा राज�व शाखा �मखुलाई रा� ुउपय�ु ह�ुछ । य�तो 

संय��मा आव�यकता अनसुार उ�ोग बािण�य संघ तथा गाउँ �त�रय राज�व परामश� स�म�तका 

पदा�धकार�ह�लाई आमि��त गर� छलफल गन� स�क�छ । 

गाऊँपा�लकाको आ�त�रक आयको आव�धक स�म�ा तथा नी�त �नधा�रकह�लाई आयको अव�थाको 

सूचना उपल�ध गराउनको ला�ग मा�सक आय �ववरण तयार गर� उपल�ध गराउन उपय�ु ह�ुछ । 

यसबाट गाऊँपा�लकाको राज�व असलु� नी�त काया��वयन गन�मा प�न आव�यक सहयोग प�ुन जा�छ ।  

४.४ गाऊँपा�लकाको अवसर र चनुौती 

बंगलाचलु�गाऊँपा�लका एउटा य�तो गाऊँपा�लका हो जहाँ अवसर र चनुौती बरावर ज�तै देिख�छ । 

य�त धेरै अवसर गाऊँपा�लकासँग छ भने �यसको सह� �यव�थापन प�न कम चनुौती पूण� छैन 

गाऊँपा�लका �भ� रहेका अवसरह�लाई समयमानै प�हचान ग�र �यसको समानपुा�तक �यव�थापन गद� 

जानपुन� देिख�छ भने अका� तीर ती अवसरको सदपुयोग गन� गाऊँपा�लकाको नी�त र काय��म ��त 

�थानीय बासीको कि�को सहयोग र समथ�न रह�छ । गाऊँपा�लकाको नेत�ृवदायी भ�ूमकामा रहने 

नेत�ृवको इ�छाशि� साम�ुहक ��त�तामा यस गाऊँपा�लकाको भ�व�य �नभ�र गद�छ । उपल�ध साधन 

�ोतको वा गाऊँपा�लकाको �वा�म�वमा रहेको ज�मन, ताल, पोखर�, खोलाको उपयोग गन� एकल स�च 

भ�दा ती �थानह�को बहआुय�मक उपयोगको खाचँो देिख�छ । कृ�ष तफ�  धान गहँ◌ु, तोर�, उख,ु आल,ु 
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दलहन ज�ता कृ�ष उ�पादनको उ�पादक�व वृ�� गन� आध�ुनक कृ�ष ��वधीका बारेमा �कसानलाई 

जनचेतना अ�भवृ�� गराई सीपमूलक ता�लम �यव�था गन� स�क�छ । उ�पा�दत कृ�ष सामा�ीको 

�यव�थापन भ�डारण खर�द र �ब�� �वतरण धा�म�क तथा अ�य पय�टका ला�ग आव�यकता अनसुारको 

पय�टन �यवसाय बा�ा, कुखरुा, गाई भ�सी तथा बा�ापालन �यवसाय �थानीय �ोत साधनको प�हचान, 

�थानीय साधन �ोत र सीपको स�ह सदपुयोग गद� साना वा ठूला कृ�षज�य उ�ोग �यवसाय स�ालन 

गन� स�क�छ । गाऊँपा�लकाको �वा�म�वमा रहेको ज�मन, ताल, पोखर�को सह� �यव�थापन स�हत 

उ�पादनमूलक काम वा �यवसायीक फम�का ला�ग �योग गन� स�क�छ । कुसैह�या खोलामा पूवा�धार 

�नमा�ण गर� पा�ह�भगवती मि�दर दश�नाथ� आउने धा�म�क पय�टन न�दन ताल अवलोकन गन� आउन े

पय�टक गाऊँपा�लकाको �समा सँगै जो�डएको राम�ाम गाऊँपा�लका अव�थीत �तपुा बौ� 

धमा�ल�वीह�को आ�थाको के��मा अ�ययन अवलोकन दश�न पय�टकलाई के���ब�दमा राखी कुशैया 

खोलाको �समामा बाँध  (आव�यकता अनसुार खो�न र ब�द गन�) स�कने गर� बाँध बा�ध 

�ट�मर÷डुङगा स�ालन, यसका साथै पूव� पि�म राजमाग�को लगभग म�यभागको निजक रहेको यस 

गाऊँपा�लकाले यस बाट फाइदा उठाउन स�ने थ�ु ै आधारह� छन ् । �यसको �यव�थापन गन� 

आव�यक छ ज�तै नेपाल र �छमेक� रा� भारत �वचको �यापार�क के�� महेशपूरलाई बनाउन 

स�क�छ �यती मा� होइन �छमेक� रा� चीन र नेपाल �वचको कोरला नाका स�ालनमा आउने �ब�ीकै 

महेशपरुलाई ��प�ीय �यापार�क के��का �पमा �वकास हनेु संभावनालाई नकान� स�कदैन �यसका 

ला�ग बंलगाचलु� गाँउपा�लका तयार हनुपुछ� । यो एउटा ठूलो अवसरका �पमा गाउँपा�लका सामू छ 

। यसलाई कसर� सदपुयोग गन� �यो प�न गाँउपा�लका कै हातमा छ । यी सकरा�मक प�लाई 

आ�मसात गद� अगा�ड ब�न ज�र� देिख�छ । यसका साथ साथै गाँउपा�लकाको �े� �भ� रहेको 

स�पूण� भभूाग खेती यो�य छ यो अका�◌े मह�वपूण� प� हो भने बंलगाचलु� गाउँपा�लकाको अका�◌ ेरा�ो 

प� अ�य गाउँ गाऊँपा�लकाको तलुनामा ज�गा खि�डकरण �यून रहन ुहो खाचँो समयमा अवसर र 

चनुौतीको प�हचान ग�र �यसको स�ह �यव�थापन हो ।  

अका�◌े तफ�  गाऊँपा�लका सामू थ�ु ैचनुौती प�न छन ्ती चनुौतीको सामना र �यव�थापन कसर� गछ� 

�यसले गाऊँपा�लकालाई दरुगा�म �वाभ पन� स�छ । गाऊँपा�लका ��े �भ�को ज�मन खेतीयो�य भए 

प�न आम �कसानमा देिखएको चेतनाको क�म सीपको अभावका कारण सोचे ज�तो ��तफल पाउन 

सकेको छैन भने न�दन ताल �थानीयको बोल�चाल�को भाषामा बयासी �बघा भ�नने ज�मन ताल पोखर� 

कुस�हया खोलाको थ�ु ैभभूाग �थानीयले अ�त�मण गरेका छन जनु ज�गा गाऊँपा�लकाको �वा�म�वमा 

देिख�छ । उ� ज�मन, ताल, पोखर�, खोला गाऊँपा�लकाले अ�ध�हण ग�र �यसको सह� �यव�थापन 

गनु�पन� देिख�छ ।  
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बषा�को याममा आउने बा�ढले खेती यो�य ज�मन कटान डुबान गन� गरेको छ । डबुान र कटान बाट 

ज�मन संर�ण गन� बा�ढ �नय��ण गन� ज�र� छ । महेशपूर भ�सार (नाका) लाई ठूलो �यापा�रक 

के��मा प�रणत गन� आव�यक पूवा�धारको अभाव ज�तै  सडक स�ुखा ब�दरगाहा �नमा�ण ला�ग �थान 

अभाव यती हुँदा हुदैँ प�न बंगलाचलु�गाऊँपा�लका एउटा य�तो गाऊँपा�लका हो जहाँ थ�ु ै संभावना 

अवसरका ढोका खो�न स�क�छ चनुौतीको सामना गद� ती चनौतीलाई �कनारा लाउन स�क�छ र एउटा 

स�ुदर शा�त �वक�सत कृ�षमा नमनुा गाऊँपा�लकाको �वकास गन� स�क�छ ।     

 

     

 

 

प�र�छेदपाचँ 

�न�कष� तथा सझुाव 

५.१ अ�ययनका �न�कष�ह� 

गाऊँपा�लकालाई �च�लत काननु बमोिजम तो�कएका िज�मेवार�ह� परुा गन� स�दभ�मा आव�यक पन� 

�वि�य �ोतको स�ुनि�तताका ला�ग आ�त�रक �ोत प�रचालनको मह�वपूण� भ�ूमका रहेको ह�ुछ । 

आ�त�रक �ोतको �भावकार� प�रचालनका ला�ग गाऊँपा�लकाह�मा �प� नी�त एवम ् काय�योजना, 

आव�यक सं�थागत �यब�था, द� जनशि� र यथे� सूचना तथा त�या�ह�को उपल�धता हनु ज�र� 

ह�ुछ । यी सबै प�ह�मा अ�धकांश गाऊँपा�लकाह�को अव�था कमजोर रहेको कारण 

गाऊँपा�लकाह�को आ�त�रक �ोत अनमुान तथा �व�षेण �प�, पारदिश� र यथाथ�परक हनु स�करहेको 

छैन । यसै स�दभ�मा बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाले आ�त�रक �ोत �यव�थापन स�ब�धी अ�ययन गरेको 

छ । अ�ययनका ला�ग �स�मत �ोत र छोटो समयमा ग�रएको यस अ�ययनबाट प�न आ�त�रक �ोत 

प�रचालनका केह� नयँा संभावनाह� देखा परेका छन ्। यी स�भावनाह�को उपयोग गन�का ला�ग 

गाऊँपा�लकाले �प� काय�योजना बनाई साझेदार�का ला�ग ठोस �यास गन� आव�यक छ । �प� नी�त 

र योजना स�हत काया��वयन तहमा जान सकेको ख�डमा यसबाट बंगलाचलु�गाऊँपा�लकाको आ�त�रक 

�ोत प�रचालनको प�लाई अझ बढ� �प�, पारदिश�, अनमुानयो�य, �न�व�बा�दत र यथाथ�परक बनाउन 

स�कने छ भ�े �न�कष� �नका�लएको छ । 
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५.२ सझुावह� 

अ�ययनको �ममा देिखएका संभावना र अ�तर��यामा भएको छलफल समेतका आधारमा 

गाऊँपा�लकाको राज�वतथा आ�त�रक �ोत प�रचालनका ला�ग �न�न�लिखत सझुावह�को काया��वयन 

हनु आव�यक देिखएको छः 

५.२.५गाऊँपा�लकाले आ�त�रकराज�व व�ृ�का ला�ग अवल�बन गनु�पन� नी�तगत सझुाव 

 आ.व.२०७४।०७५काला�गगाउँसभाबाटआ�त�रक�ोततथाराज�ववृ��काला�ग 

बंलगाचलु�गाऊँपा�लकाले वजेट,नी�त तथा काय��मह�को तजु�मा गरेको �थयो । यसका ला�ग 

गाऊँपा�लकाले राज�व स�ब�धी �वषयलाई सं�थागत गद� �यापक जनसहभा�गताको 

मा�ययम�ारा �यवि�थत र योजनाव� काय��मह� तजु�मा गनु�पन� देिख�छ । �वकास 

�कृयालाई अिघ बढाउन गाऊँपा�लकाको सं�थागत �मता अ�भवृ��,भौ�तक, सामािजक, आ�थ�क 

साँ�कृ�तक, पय�ट�कय एवम ्वातावरणीय ���ले �दगो �वकास कायम ग�र �वकासको ��तफल 

सवै गाउँवासी सम� प¥ुयाउने वृहत ल�य अगाडी सारेको छ । सो ल�य हा�सल गन� आ�थ�क 

�ोतको �यव�थापन गनु� चनुौतीको �वषय बनेको छ । आ�त�रक �ोतको पा�हचान तथा सोको 

�भावका�र प�रचालन गन� �न�नानसुारका राज�व नी�तह�लाई �ाथ�मकताका साथ अगा�ड 

बढाउन ुपन� देिख�छ ।  

 �व�ीय �यव�थापन, राज�व संकलन तथा �ोत प�रचालनलाई गाउँ �वकासको मूल आधार 

बनाउने, 

 गाऊँपा�लकाले �च�लत ऐन �नयम वमोिजम लगाउन र उठाउन स�ने कर, द�तरु,श�ुक 

�नधा�रण गदा� गाउँवासीह�को जीवन �तर र �यवहा�रक प�लाई समेत �यानमा रा�,े 

 स�पूण� गाउँवासीलाई �वतः �फूत� करको दायरा आउन ेनी�तगत �वय�था गन�, 

 छुट भएका राज�वका वैकि�पक �े� प�हचान ग�र नी�तगत �पमा राज�वको दायरामा 

�याउने, 

 आ�म�नभ�रतामा आधा�रत �वकास प��त थालनी गन� जसमा वा� �ोत प�रचालनको ला�ग 

आव�यक सम�वय सहकाय�लाई �ाथ�मकता �दन,े 

 बे�ज ुफ�यौट र �यूनीकरण तथा खच� �नय��ण तथा पारदिश�ताका ला�ग सं�थागत �भावकार� 

लेखा �णाल�मा �वकास गन�, 

 स�पि� करको �वक�सत र बै�ा�नक �णाल�को �पमा रहेको ए�ककृत स�पि� कर अ�नवाय� 

लागू गन�, 
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 �वकास �नमा�ण काय�मा �थानीय उपभो�ाह�को लागत सहभा�गता जटुाउन नी�तगत �यव�था 

गन� , 

 बे�जू एवम ् पे�क� फ�ौट गन� काय�लाई �भावकार� �पमा स�ालन गर� असलु उपर गनु� 

पन� रकम कडाईको साथ असलु उपर गन� जोड �दन,ेपे�क� प��तलाई �मश हटाउँदै जाने 

नी�त अवल�बन गन�, 

 �यवसाय कर संकलनलाई सहभा�गतामूलक प��तको अवल�बन गन� र कर संकलनमा 

�भावका�रता �याउन उ�ोग वािण�य संघ तथा स�व� सरोकारवालाको सहभा�गता स�ुनि�त 

गन� नी�तगत �यव�था गन�, 

 �न�म�त संरचनाह�को अ�भलेखीकरण गन� र नयाँ संरचना �नमा�ण गदा� न�सापास गन� 

�ावधानलाई अ�नवाय� गन� कानूनी �यव�था गन�, 

 साव�ज�नक नीिज साझेदार� (सा�नसा) मोडेललाई �भावकार� �पमा लाग ुग�र �थानीय तहको 

लागत कम गन� प��तको �वकास गन� आव�यक कानून �नमा�ण गन�, 

 गाऊँपा�लका �भ� संचालनमा रहेका गैर सरका�र सं�थाह�को �ोतलाई गाऊँ सभाबाट 

ि�वकृत गराई पा�लकाको बा�ष�क बजेटमा समावेश गरेर मा� खच� गन� पाउने �यव�था गन�, 

 गाऊँपा�लकाको राज�व तथा आ�त�रक �ोत वृ�� तथा प�रचालन स�ब�धी छु�ै द�घ�का�लन 

नी�त, रणनी�त तथा काय�नी�तह� तजु�मा गनु� पन� देिख�छ ।  

 राज�व प�रचालन स�वि�ध नी�त बनाउदा आ�त�रक �ोतको ब�ृ� र सोको �दगोपन, 

वातावरणीय संर�ण र साझेदार�को �यासलाई मह�व �दन ुपन� देिख�छ । 

 

५.२.५ गाऊँपा�लकाले आ�त�रकराज�व व�ृ�का ला�ग अवल�बन गनु�पन� काय��मगत सझुाव 

 गाऊँपा�लकाले सेवा श�ुक, कर, द�तरुका स�ब�धमा गाउँवासीको त�या��य लगत तयार पानु� 

पन� देिख�छ । 

 गाऊँपा�लकाह�ले एक�कृत स�पि� कर �लने आधार मालपोतले �नधा�रण गरेको ज�गाको 

म�ुयाङकनलाई बनाउन उपयू� देिख�छ  ।  

 आ.व. २०७६/७७का ला�ग �वीकृत भएका राज�वका दररेटह� नै आ.व. २०७७/०७८ मा 

लागगुन� उपयू� देिख�छ।  

 उपभो�ा स�म�तबाट स�ालन हनेु  योजनाह�मा उपभो�ाह�बाट लागत सहभागीता वापतको 

�यहोन� अंश गाऊँपा�लकाको ��य� �नय��णमा रहने ग�र उपभो�ा स�म�तको खातामा नगदै 

ज�मा गन� �यव�था ग�र काया��वयन गनु�पन� देिख�छ ।  
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 �देश र �थानीय तहको साझा अ�धकारको �पमा रहेको गाऊँपा�लका �े� �भ�को ढु�ा, �गट�, 

वालवुाको �व��का स�ब�धमा �देश सरकारले �नधा�रण गरेको दर बमोिजम ठे�ा �यव�थापन 

गर� काया��वयन गनु�पन� देिख�छ ।  

 करदाताह�संग सम�वय गद� करदाता, िश�ा काय��म लाग ु गर� काया��वयनमा बढ� 

�भावकार� साथ अगा�ड बढन पहल गन�, 

 गाऊँपा�लका�ारा �नमा�ण ग�रएका सडकह�मा पटके सवार� कर �नधा�रण गर� कर असूल� 

गर� आयमा ब�ृ� गराउनका ला�ग पहल गनु� उपयू� देिख�छ ।  

 घर बहालकर असूल� स�ब�धमा घर बहालको लगत तयार गर� घरबहाल कर असलु� गर� 

राज�वमा ब�ृ� गराउनका ला�ग पहल गनु� उपयू� देिख�छ ।यसका ला�ग वडा 

काया�लयह�को प�रचालन गन� उपय�ु ह�ुछ । 

 �यवसाय कर असूल� स�ब�धमा उ�ोग वािण�य संघ र गाऊँपा�लकावीच स�झौता गर� 

�यवसाय करमा असलु� तथा नया ंखो�लएका पसल �यवसाय दता� गराई �यवसाय करमा ब�ृ� 

गराउन अ�भयानको �पमा अगाडी ब�न पहल गनु� उपयू� देिख�छ ।  

 गाँउ �े� �भ� �व�ापनका ला�ग साव�ज�नक �थलह�मा साइनबोड�, �लो बोड�, �टलह� लगायत 

भ�व�यमा राखेमा स�वि�धत �ा�ड एंव क�पनीह�संग �व�ापन कर बझुाउनका ला�ग जानकार� 

गराउन गन� आव�यक देिख�छ । 

 गाँउ �े� �भ� �यवि�थत त�रकावाट सवार� साधन पा�कंगको �यव�थाका ला�ग पा�क� ग श�ुक 

�नधा�रण ग�र पा�क� ग �थलको �नमा�ण र �थलको �कटानी गनु� पन� देिख�छ । 

 स�म अनगुमन टोल�को गठनका साथै प�रचालन गर� करको दायरामा आई नसकेका 

करदाता एंव �यवसायीह�को प�हचान गर� करको दायरा �भ� �याउने�यास स�ु गनु� पन� 

देिख�छ । 

 �देश र �थानीय तहको साझा अ�धकारको �पमा रहेको मनोर�न कर र �व�ापन करका 

स�ब�धमा �देश सरकारबाट ि�वकृत मनोर�न कर �नयमावल� २०७६ र �व�ापन कर 

�नयमावल� २०७६ बमोिजम काया��वयन गनु�पन� देिख�छ ।पा�लका�भ� �थायी ठेगाना भएका 

नाग�रकको �वा�म�वमा भएका सवार� साधनको अ�भलेखीकरण गन� र �देश �भ�का यातायात 

�यव�था काया�लयमा कर �तन� ��ेरत गन�, 

 �समे�ट कारखानाह�ले �योग गद� आएको ढु�ा खानीको संघ र �देशको सम�वयमा उ�खनन ्

ग�र राज�वको वत�मान दरमा राज�व संकलन गन�, 

 �देशसँगको सम�वयमा पा�लका �भ� रहेको वनबाट उ�पा�दत काठ दाउरा तथा ज�डबटुको 

�व�� �वतरण गन�, 
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 द�घ�का�लन आ�दा�न हनेु ��ेमा लगानी बढाई �ोतको अ�भब�ृ� गन� ।  

 

कृ�ष सहकार�को अवधारणा 

यस बंगलाचलु�गाऊँपा�लकामा वसोवास गन� र कृ�ष पेशा वा �यवसायमा आव� आम �कसानको िजवन 

�तर उठाउन �यसका साथै गाऊँपा�लकाको आ�त�रक आय �ोत समेत वृ�� गन� उ�े�यले कृ�ष 

सहकार�को अवधारणा ��ततु गर�एको हो । साथै �कसानका आधारभतु आव�यकता पूरा गन� समेत 

कृ�ष सहकार�को मह�वपूण� भ�ूमका रह�छ । �यसको काम कत��य र अ�धकार �े�का बारेमा यहा ँ

चचा� गन� पद�न �कन भने यो �वयंमगाऊँपा�लकाको �वा�म�वमा स�ालनमा आउने भएकाले यसको 

काय� ��े कत��य र अ�धकार �वयंम गाऊँपा�लकाले नै �नधा�रण गन� छ । फेर� प�न यसले गन� म�ुय 

काम भनेको यस गाऊँपा�लका �भ� रहेका आम �कसान जो �यवसायीक �पमा बा�ापालन, 

कुखरुापालन, गाई भैसीपालन तथा मौ�रपालन �यवसाय स�ालन गन� चाह�छ उनीह�का ला�ग 

आव�यक अधारभतू आव�यकता पूत� गन� �याजमा अनदुान �दने काय�को थाल�न गन� आव�यक 

देिख�छ । जसले उ�नह�को आ�थ�क ��याकलापमा ब�ृ� भई द�घ�कालमा पा�लकाको राज�वको �ोत 

बढाउन मह�पूण� भ�ूमका �नवा�ह गन� देिख�छ । �य�तै जो �कसान �यवसाय �पमा तरकार� खेती वा 

अ�य खेतीवाल� गन� चाह�छन उनीह�का ला�ग प�न पूण� �पमा सहयोगी सं�थाको भ�ूमकामा रहनेछ । 

यसर� लगानी प�ात उ�पा�दत कृ�ष अ�य सामा�ी �वयंम कृ�ष सहकार�ले नै खर�द गर� �यव�थापन, 

भ�डारण, �ब�� �वतरण गन� �यव�था �मलाउन स�क�छ । �कसानले उ�पादन गरेको कृ�ष ज�य 

सामा�ी �व�� �वतरण बाट हनु आउने रकम �कसानको �यूनतम आव�यकता परुा गन� �नि�त रकम 

�कसान लाई नै उपल�ध गराउने र बाँक� रकम बाट �कसानले �लएको ऋण �मश च�ुा गद� जाने 

�यव�था समेत �मलाउन स�कने हनुाले यो अ�हले अ�य�तै उपयोगी व�दै आएको �वकसीत मलुकुमा 

समेत यसको �भावकार� भ�ुमका देिख�छ । हा�ो देशमा समेत केह� पा�लकाले यो अवधारणालाई 

स��यता पूव�क लाग ु गरेका हनु जसले गदा� एका�तर �कसानको िजवन�तर मा�थ उ�छ । बजार 

नपाउने िच�ता बाट समेत �कसान म�ु हनेु हनुाले �कसानलाई कृ�ष ज�य �यवसाय तफ�  ढु�का साथ 

काम गन� स�ने वातावरण तयार हनु गई गाऊँपा�लकाको आ�तर�क आय�ोतमा समेत �वत वृ�� 

हनेुछ । 

 

अ�य संघ सं�था संगको सहकाय� 
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यस गाऊँपा�लका �भ� रहेका सरकार� वा गैर सरकार� संघ सं�थाह� संगको सहकाय� प�न �यतीनै 

आव�यक हनु आउँछ । गाऊँपा�लका �भ� हाल काय�रत सरकार� वा गैरसरकार� संग सं�थाको �कृती 

उनीह�को कामको समेत �नयमन गन� अ�धकार गाऊँपा�लकामा रहेकाले उनीह� संगको सहकाय� 

उनीह�को म�ुया�न उनीह�को �थानीय संगको सहकाय�को समेत अनगुमन �नयमन गनु� पन� देिख�छ 

। कुनसं�था कुन उ��ेयका ला�ग काय�रत छ �यसो काम कारवाह�को रेकड� गाऊँपा�लकामा हनु 

आव�यक छ आ�तर�क �पमा संघ सं�था संगको सहकाय� वाट के–के फाईदा हनु स�छ । जसले 

आ�तर�क आय �ोतमा क�तो भमुीका खे�न स�छ �यसको लेखा जोखा गर� �यसैका आधारमा 

सहकाय� गन� स�क�छ । 

 

 

 

     

      

 




