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पररच्छेद - एकः पररचर्
१.१ पृष्ठभूूलम
नेपािको सांलवधान २०७२ िे नेपािमा तीन तिका सरकारको ्यतवस्था गरे को छ । र्स अनुरुप ७५३ स्थानीर्
तिको (गााँउपालिका, नगरपालिका, उप-मिानगरपालिका तथा मिानगरपालिका) लनवायचन सभपतन भूै
सांलवधानिे ्यतवस्था गरे वमोलजम अनुसूलच ८ अनुसार लनसृत गररएका काम कतय्यत र लजभमेवारीिरु लनवायि
गदै यईरिेको छन् । नेपािको सांलवधानिे र्ी तीन तिका सरकारका वीच समतवर्, सिकार्य र सिअलस्तत्वको
सभबतधद्वारा सिकारी मोडेिको सांघीर्ता कार्ायतवर्नमा रिेको छ ।
नेपािको िालग सांघीर्ता नौिो अभ्र्ास िो । र्सको सफि कार्ाय तवर्नका िालग सबै तिमा र्सको
अवधारणा, कार्ायतवर्न र भूूलमकाबारे थप प्रस्टता यवश्र्क छ । र्सका िालग लनवायलचत पदालधकारीिरु र
राष्रसेवक कमयचारीिरुिाई सांलवधानिे प्रदत्त गरे का काम कतय्यत र अलधकारिरु कु शितासाथ सभपादन गरी
नागररकिरुिाई लछटो छररतो गुणस्तरीर् सेवा प्रवाि सुलनलश्चत गनय सिर्ोग पुर्ाउनु पलििो र मित्वपूणय
कार्य िो भूने भूखयरै स्थापना भूएका स्थानीर् तिको सांस्थागत अवस्था स्व-मूल्र्ाङ्कन गरी सुधारका िेरिरुको
पलिचान गरी तदअनुरुप यवश्र्कता र मागमा यधाररत िमता लवकासका कार्यक्रमिरु सांचािन गदै िैजानु
यवश्र्क छ । र्सका साथै, स्थानीर् तििाई सांलवधान र ऐनिे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी लवलत्तर् रुपमा
सवि र सिम वनाउन राजश्व पररचािन सभबतधी ्ान, लशप र िमता अलभूवृलधि  गदै सावयजलनक लवकास
लनमायण र सेवा प्रवािमा सिम बनाउन यवश्र्क छ ।

१.२ र्ोजनाको औलचत्र्
स्थानीर् सरकारिाई सांलवधानिे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी अनुसूची ८ मा रिेका २२ वटा प्रमुख कार्यिेर
लभूरका लजभमेवारीिरु पुरा गनुयपने अवस्था छ । र्स प्रर्ोजनका िालग स्थानीर् सरकारिाई सांघीर् तथा प्रदेश
सरकारबाट प्राप्त हुने लवलत्तर् अनुदानका अलतरर्त  स्थानीर् सरकारिाई यफ्नै राजश्वका यधारिरु तर्ार
गने अलधकार लनलित रिेको छ । स्थानीर् सरकार सांचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ (घ) र अततर
सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार स्थानीर् सरकारिाई यफ्नो िेरमा कर गैर कर
सांकिन गनयसक्ने अलधकार रिेको छ । तर कर प्रणािी र अलधकार िेरबारे कम जानकारी, स-साना
्यतवसार्िरुमा कर िागू गदाय हुनसक्ने सांभूालवत अिोकलप्रर्ता, स्थानीर् सरकारिाई प्राप्त हुन यएको
अनुदान नै खचय हुन नसदकरिेको अवस्थामा कर िगाउनु पने यवश्र्कता मिसुस नहुनु जस्ता कारणिरुिे
गदाय यफ्नो अलधकार िेर लभूर रिेर स्थानीर् तििे अपेलित रुपमा राजश्व सांकिन गनय सदकरिेको अवस्था
छै न । र्सरी स्थानीर् सरकारिरुिे लवत्तीर् सांघीर्ताको पूणय अभ्र्ास गनय नसके का कारण सावयजलनक िेर
लभूर रिेर वै्ालनक कर प्रणािी िागू गरी कार्ायतवर्न गराई यफ्नै राजश्व यधार तर्ार गने सिर्ोग
पुर्ाउनु नै र्स राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको मुख्र् ध्र्ेर् रिेको छ ।

१.३ र्ोजनाको उदेश्र्िरु
सुनापती गााँउपालिकाको यलततरक यर्को लवद्यमान अवस्था, यततररक स्रोतको सांभूावना तथा देलखएका
समस्र्ािरु तर्ूलनकरण गनय कार्यर्ोजना तर्ारी तथा सोका यधारमा यगामी ३ बषयको यर् प्रिेपणमा
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गााँउपालिकािाई सिर्ोग पुर्ाउनु नै र्स कार्यक्रमको समग्र उदेश्र् िो । र्स कार्यक्रमका सिार्क उदेश्र्िरु
देिार् अनुसार रिेका छन् ।
1) कर, गैर कर तथा प्रचलित कर प्रणािी वारे स्थानीर् तिको बुझाईमा प्रस्टता ल्र्ाउने ।
2) स्थानीर् तििाई सांलवधान प्रदत्त अलधकार, कामको लजभमेवारी, राजश्व अलधकार, अततर सरकारी

लवत्तीर् िस्ताततरण, सावयजलनक खचयका िालग ऋण लिने अलधकार जस्ता अवधारणा र ्यतवस्था वारे
अनुलशिण प्रदान गने ।
3) सांघ, प्रदेश स्थानीर् सरकारका एकि र राजश्व अलधकारका साझा अलधकार िेरबारे प्रस्टता ल्र्ाउने।
4) राजश्व तथा करको दार्रािरु खोलज तथा पलिचान गनय सिर्ोग पुर्ाउने तथा राजश्व प्रिेपणका

वै्ालनक लवलधिरु, कर लनधायरण प्रदक्रर्ा, राजश्व लनधायरणका यधारिरु वारे स्थिगत रुपमा
अभ्र्ास गराई वै्ालनक कर प्रणािी िागू गनय सिम बनाउने ।
5) Coaching and Mentoring लवलधको अविभवन गदै स्थानीर् सरकारका लवशेष गरी राजश्व परामशय

सलमलतका पदालधकारीिरुिाई राजश्व प्रिेपणका लवलधिरु बारे ्यतविाररक रुपमा राजश्वको
अवस्था र सांभूा्यतता लवश्िेषण गनय सिर्ोग पुर्ाउने ।
6) स्थानीर् तिको कलभतमा ३ बषयको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण गने

१.४ र्ोजना तजुम
य ा लवलध र प्रक्रर्ा
१.४.१ पृष्ठभूूलम
सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाको मागयदशयकका रुपमा सांघीर् मालमिा तथा
सामातर् प्रशासन मतरािर्द्वारा जारी भूएको स्थानीर् तिको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुम
य ा सभबतधी
ददग्दशयन २०७६ तथा बागमती प्रदेश सुशासन के तर, जाविाखेि, िलितपुरबाट प्राप्त र्स र्ोजना तजुयमाको
कार्यिेरगत शतय (Terms of references) मा उल्िेख भूएको तजुयमा लवलध र मागयलनदेशनिाई यधार
मालनएको छ ।
लवश्व्यतापी मिामारीको रुपमा रिेको कोलभूड-१९ को लबषम परलस्थलत र िकडाउनको कारण
गााँउपालिकामा गनुयपने कलतपर् स्थिगत सभूे, छिफि, अततरदक्रर्ा सभभूव नभूएकोिे ईतटरनेट प्रलवलधको
प्रर्ोग गरी जुम लमरटङबाट बागमती प्रदेश सुशासन के तरका प्रमुख तथा लव्िरु, गााँउपालिकाका
जनप्रलतलनलध र कमयचारीिरु, सभबलतधत सलमलतिरु र सरोकारवािािरुसांग भूचुयअि लमरटङ र छिफििरु
सभपतन गररएको लथर्ो । र्स्ता छिफि तथा लमरटङिरुमा सबै सिभूालगिरुको अपनत्व र िमता अलभूवृलधि 
गने उद्देश्र्िे सिभूालगतामूिक लवलध अिवभबन गररएको छ । र्सका साथै यवश्र्कता अनुसार सभभूा्यत
स्थानीर् राजश्वका स्रोतिरुिाई समेट्ने उद्देश्र्िे तथर्ाांक तथा सूचना सांकिनका औजारिरुको यवश्र्क
पररमाजयन र प्रर्ोग गररएको लथर्ो । र्ोजना तजुयमा प्रकृ र्ाको चरणमा यवश्र््त ा अनुसार गााँउपालिकाका
राजश्व र प्रशासनका शाखा कमयचारीिरु, प्रमुख प्रसाशदकर् अलधकृ त, जनप्रलतलनलधिरु, राजश्व सलमलतका
पदालधकारिरुसांग टेदफफोन सांवाद समेत गररएको लथर्ो । सूचना तथा तथर्ाङ्क सांकिनको िालग तर्ार
गररएको तथर्ाङ्क सांकिनको चेकलिष्ट र फाराम अनुसूची ३ र ४ मा रालखएको छ । र्ोजना तजुयमा क्रममा
नेपाि सरकारिे तोके को कोलभूड-१९ सभबलतध सुरिा मादपण्ड र लनदेलशकािरु पूणय रुपमा पािना गररएको
लथर्ो । र्स गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका चरणिरु र्स प्रकार रिेका छन् ।
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सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
१.४.२ सतदभूय सामाग्री अध्र्र्न
र्स चरणमा परामशयदाताबाट राजश्व सुधार कार्य र्ोजनासांग सातदर्भूयक लवलभूतन सतदभूय सामाग्री, दस्तावेज,
प्रलतवेदन, ऐन, कार्यलवलध यददको सांकिन तथा अध्र्र्न गररएको लथर्ो जसिाई ति प्रस्तुत गररएको छः


नेपािको सांलवधान, २०७२



स्थानीर् सरकार सांचाि ऐन २०७४ (सांशोधन सलित)



अततर सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन ऐन, २०७४



राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा ददग्दशयन, २०७६



स्थानीर् तिको वस्तुलस्थलत लववरण, बागमती प्रदेश, २०७६



स्थानीर् तिको र्ोजना तजुयमा ददग्दशयन, २०७५



सुनापती गााँउपालिकाको बार्षयक नीलत तथा कार्यक्रम, २०७६/७७



सुनापती गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन, २०७७



सुनापती गााँउपालिकाको लबगत ३ बषयको यर्को लववरण



सुनापती गााँउपालिकाको बार्षयक प्रगलत प्रलतवेदनिरु



सुनापती गााँउपालिकाको घरधुरी सवेिण, २०७५

१.४.३ प्रारलभभूक अलभूमुखीकण तथा कार्यर्ोजना सभबलतध छिफि
र्स सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजनािे लन्दयष्ट गरे को उद्वेश्र् प्राप्त गनयको िालग
परामशयदाताका प्रालवलधक र लव्िरुिाई वागमती प्रदेश सुशासन के तरको तफय बाट जेष्ठ २० र २७, २०७८
मा र्ोजना तजुयमा सभबलतध अलभूमुलखकरण कार्यक्रमिरु सांचािन गररएको लथर्ो । कोलभूड-१९ को कारणिे
िकडाउनको अवस्था भूएकोिे र्स्ता अलभूमुखीकरण कार्यक्रमिरु अनिाईन भूचुयअि माध्र्मबाट सभपतन
गररएको लथर्ो । अलभूमुखीकरण कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सुशासन के तरमा कार्यकारी लनदेशक िगार्त
अतर् सभबलतधत कमयचारी, राजश्व सुधर र्ोजना तजुयमा टोलिका टोलि प्रमुख, लवषर् लव् यददको सदक्रर्
सिभूालगता रिेको लथर्ो । त्र्सैगरी, परामशयदाताको तफय बाट समेत गााँउपालिकाका जनप्रलतलनलधिरु, प्रमुख
प्रशासदकर् अलधकृ त, राजश्व परामशय सलमलतका पधालधकारीिरु िगार्त राजश्व शाखाका कमयचारीिरुिाई
२०७८/०२/२८ मा ईतटरनेट जुम माध्र्मबाट राजश्व सुधार कार्यर्ोजनाको उदेश्र् र र्ोजना तजुम
य ा सभबतधी
अलभूमुखीकरण कार्यक्रम र छिफििरु सभपतन गररएको लथर्ो । उ्त  कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सुशासन
के तरमा कार्यकारी लनदेशकबाट राजश्व सुधार कार्यर्ोजनाको उदेश्र्, गााँउपालिकाको कर अलधकार र यर्थयक
ऐन सभबतधी अलभूमुलखकरण र लवलभूतन सुझाविरु प्रदान गनुय भूएको लथर्ो ।
गााँउपालिकाका प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृ त, राजश्व र िेखा शाखाका कमयचारीिरुसांग फोन,
इमेि तथा अतर् लवद्युतीर् माध्र्मबाट सभपकय गरी गााँउपालिकािे िािसभम पररचािन गरर यएका कर,
दस्तुर, शुल्क, राजस्व पररचािनको अवस्था, सुधार गनय सदकने िेर, राजस्व प्रशासनको बतयमान सांरचना
वारे जानकारी लिनुका साथै राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा प्रदक्रर्ावारे जानकारी गराई गााँउपालिकाको
भूूलमका सभबतधमा स्पष्ट पाररएको लथर्ो । र्सैक्रममा कोलभूड १९ को समस्र्ा बढ्दै गई बैशाख १६, २०७८
बाट देश्यतापी बतदावतदीको घोषणा भूएपलछ राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा कार्य बैकलल्पक लवलध प्रर्ोग
गरी सभपादन गनय सूचना तथा सांचार प्रलवलधिाई उपर्ोग गने रणनीलत अविभबन गररर्ो । राजश्व सुधार
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सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
कार्यर्ोजनाका िालग कार्यतालिका लनधायरण तथा कार्य लजभमेवारी लनधायरण गरी यवश्र्क सूचना सांकिन
फाराम गााँउपालिकामा पठाई सो सभबतधमा इमेि, टेलिफोन तथा जुम प्रलवलधमाफय त स्पष्ट गराई गणक समेत
्यतवस्था गरी सभबलतधत सूचना, सामग्रीिरु गााँउपालिकािे सांकिन गरी पठाउने प्रलतवधि ता प्राप्त भूएको
लथर्ो । प्राप्त सूचनाका यधारमा राजश्वको स्थानीर् अवस्थावारे जानकारी िालसि हुनुका साथै मुख्र्
सवाििरु पलिचान गनय मद्दत पुगेको लथर्ो ।
१.४.४ तथर्ाांक तथा सूचना सांकिन
अध्र्र्नका क्रममा परामशयदाताद्वारा लवलभूतन लवलधिरुको प्रर्ोग गरी यवश्र्क तथर्ाांक तथा सूचनािरू
सांकिन गररएको लथर्ो । गााँउपालिकाबाट सांकिन गनुयपने तथर्ाङ्क र अतर् लवलभूतन र्ोजना दस्तावेज,
लवगतका बार्षयक नीलत तथा कार्यक्रम, बजेट व्त ्यत, यर् तथा ्यतर्को लववरण, यर्थयक ऐन, लवलनर्ोजन
ऐन, अतर् नीलत तथा कानूनिरु असार ११, २०७८ मा गााँउपालिका भ्रमण गरी परामशयदाताबाट
पूवयलनधायररत प्रश्नाविी तथा ढााँचामा यवश्र्क दस्तावेज तथा तथर्ाङ्किरु सांकिन गररएको लथर्ो
(तथर्ाङ्क सांकिनको फोटो अनुसूची ४ मा रालखएको छ) । गााँउपालिकाबाट लनभन दस्तावेज र सूचनािरु
सांकिन गररएको लथर्ोः
1) लवगत ३ यर्थयक बषयको यर् ्यतर्को र्थाथय लववरण
2) चािु यर्थयक बषयको यर्थयक ऐन र बजेट
3) गत बषयको बार्षयक प्रगलत प्रलतवेदन
4) राजस्व प्रशासलनक ्यतवस्था तथा सूचना प्रवाि सभबतधी लववरण
5) यततररक यर् सांकिनको अवस्था, स्रोत, िेर तथा दर सभबतधी लवस्तृत लववरण
6) यततररक यर् सांकिनको सांभूालवत नर्ााँ िेरिरू सभबतधी तथर्ाांक तथा सूचना
7) सांगठन सांरचना तथा कमयचारीको लववरण ।
8) गााँउपालिकाको भूौलतक अवस्था ।
9) राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीिरुको लववरण
10) कार्यकि तथा कार्य स्थिको पर्ायप्पता ।
11) फर्नयचर, कभप्र्ूटर, लप्रतटर तथा अतर् भूौलतक सुलवधािरु
12) राजस्व सभबतधी डाटा वेस, राजस्व प्रशासनमा सप्फट्वेर्र र त्र्सको प्रर्ोग
13) कप्र्ूटर लवलिङ्ग प्रणालिको प्रर्ोग
14)वडा कार्यिर्मा राजस्व प्रशासनको अवस्था

तथर्ाङ्क तथा सूचना सांकिनको लवस्तृत चेकलिष्ट अनुसूची ३ मा रालखएको छ ।
१.४.५ मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ारी
मस्र्ौदा प्रलतवेदन उपर सुझाव सांकिनको िालग परामशयदाताद्वारा २०७८ श्रावण ५ मा गााँउपालिकाको
कार्ायिर्मा एक ददने कार्यशािा गोष्ठी यर्ोजना गरी मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुलतकरण गररएको लथर्ो । उ्त 
कार्यशािा गोष्ठीमा गााँउपालिकाका अध्र्ि, प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृ त, वडा अध्र्ििरु, कार्यपालिका
सदस्र्िरु, राजश्व शखा प्रमुख, सभबलतधत शाखाका कमयचारीिरु, परामशयदाताका टोलि नेता/लव् िगार्त
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सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
बागमती प्रदेश सुशासन के तरका लव्को समेत सिभूालगता रिको लथर्ो (मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुतीकरणको
फोटो र माईतर्ूट अनुसूची ५ र ६ मा रालखएको छ) । परामशयदाताका लव्द्वारा राजश्व अलधकार सभबतधी
लवद्यमान कानुनी ्यतवस्था, गााँउपालिकाको यततररक यर् पररचािनको वतयमान अवस्था, यततररक यर्
पररचािनको प्रमुख िेर र सांभूावनाको लवश्िेषण, यर् सांकिनको सांस्थागत िमता र लवगतको यर्
पररचािनको अवस्था, राजश्व सुधार कार्यर्ोजना र मस्र्ौदा प्रलतवेदनिे प्रिेपणको गरे को गााँउपालिकाको
यगामी तीन बषयको राजश्व प्रिेपण सभबतधी प्रस्तुतीकरण गनुय भूएको लथर्ो भूने सिभूागीिरुको यततररक
यर् र राजश्व सांकिन सभबतधी लज्ासािरुिाई सभबोधन गनुय भूएको लथर्ो । प्रस्तुतीकरणको अतत्र्मा
गााँउपालिकाका अध्र्िद्वारा परामशयदातािाई मस्र्ौदा प्रलतवेदन उपर प्राप्त सुझाविरुिाई अलततम
प्रलतवेदनमा समावेश गनय अनुरोध गदै र्स प्रलतवेदनिे ददएका सुझाव, कार्यनीलत र रणनीलतिरुिाई
गााँउपालिकािे सभभूव भूएसभम क्रमश िागू गदै राजश्वको प्रिेलपत िक्ष्र् िालसि गने मतत्यत ्यत्त  गनुय भूै
परामशयदातािाई धतर्वाद दददै कार्यक्रम समापन गनुय भूएको लथर्ो ।
१.४.६ अलततम प्रलतवेदन पेश
मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुतीकरणबाट प्राप्त सुझाव तथा सल्िाििरूिाई समावेश गरी र्स राजश्व सुधार
कार्यर्ोजनाको अलततम प्रलतवेदन पेश गररएको छ ।

१.५ अध्र्र्न लसमािरु
गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना िेर ्यतापक रिेको भूएतापलन लसलमत स्रोत साधन, पर्ायप्त
सूचनाको अभूाव, सीलमत समर् र कोलभूड-१९ को लबषम पररलस्थलतका कारण र्स अध्र्र्नका लसमािरु
देिार् अनुसारका रिेका छनः
क) अध्र्र्न तथा लवश्िेषण कार्य प्रमुख रुपमा कार्ायिर्को अलभूिेख, दस्तावेज, प्रलतवेदन तथा लद्वतीर्
स्रोतिरूबाट प्राप्त तथर्ाङ्क तथा सूचनािरूमा यधाररत छ ।
ख) गााँउपालिकाका जनप्रलतलनलधिरू, कमयचारीिरू तथा अतर् सरोकारपििरूसांग छिफि गरी सांकिन
गनुयपने कलतपर् तथर्ाङ्क तथा सूचनािरु कोलभूड-१९ को लबषम पररलस्थलतिे गदाय टेलिफोन
अततरवाताय, अनिाईन भूजुयअि लमरटङ तथा छिफििरुबाट प्राप्त गररएको छ ।
ग) गााँउपालिकाको यततररक यर् तथा स्रोत पररचािन सभबतधी अध्र्र्नको िालग उपिब्ध गराइएको
फाराम अनुसार प्राप्त तथर्ाङ्किरू लवलभूतन कार्ायिर्िरूको अलभूिेख तथा यांलशक स्थिगत
अध्र्र्नबाट सांकिन गररएको छ । तथर्ाङ्क सांकिनको िालग लवस्तृत स्थिगत सभूेिण कार्य भूएको
छै न ।
घ) सांघीर् तथा प्रदेश सरकारसांग प्राकृ लतक स्रोत शुल्कबाट प्राप्त हुने राजस्वको बााँडफााँडको ्यतवस्था
नभूएकोिे र्स प्रलतवेदनमा समावेश गनय सदकएको छै न । सो लवषर्मा स्पष्टता भूए पश्चात र्स
प्रलतवेदनिाई पररमाजयन गनय यवश्र्क देलखतछ, जुन कार्य र्स अध्र्र्नको कार्यिेरमा समावेश छै न।
a) गााँउपालिकाको जनसांख्र्ा तथा यर्थयक गलतलवलधमा हुने वृलधि , गााँउपालिकाको सेवामा हुने वृलधि  र
नागररक सततुलष्टमा हुने वृलधि , मूल्र्ाङ्कन दरमा हुने वृलधि  तथा राजश्वका दरको पुनराविोकन
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पररच्छेद - दुईः गााँउपालिकाको सलिप्त पररचर्
२.१ ऐलतिालसक लचनारी तथा नामाकरण
मुिुकमा सांघीर् शासन ्यतवस्था िागु भूए पलछ लव.सां. २०७३ फागुन २७ गने देलख सुनापती गाउाँ पालिका
अलस्तत्वमा यएको छ । सुनापती डाडााँको नामबाट नै र्स पालिकाको नामाकरण गररएको िो । रामेछाप
लजल्िामा सुनापती डाडााँको एक अिग पलिचान रिेको छ । एकालतर र्ो सालवकका लििेदेबी, बेथान र
खलनर्ापानी गाउाँ लवकास सलमलतिरुको सांगम स्थि िो भूने अको तफय लितदु र वौधि  धमायिभवीिरुको धार्मयक
र साांस्कृ लतक के तर लवतदु पलन िो । सुनापती डाडााँमा मिादेवको मलतदर र वौधि  धमायिभवीिरुको करीव १०४
वषय पुरानो ऐलतिालसक माने (छ्योतेन) र १०८ वषय पुरानो ििरे माने पलन छ जुन पुरातत्व लवभूागमा समेत
सूचीकृ त भूइसके को छ। र्सरी सुनापती एक धार्मयक एवां साांस्कृ लतक लवलवधतािे भूररपूणय एक पर्यटकीर्
गतत्यत पलन िो ।

२.२ भूौगोलिक अवलस्थलत
र्स गाउाँ पालिकाको लसमाना पूवयमा खााँडादेबी गाउाँ पालिका, पलश्चममा चौरीखोिा, उत्तरमा दोरभबा
गाउाँ पालिका र दलिणमा सुनकोशी नदी पदयछ । । समुतरी सतिदेलख करीव ६०० देलख २३०० लमटर सभमको
उचाइमा अवलस्थत र्ो गााँउपालिका भूौगोलगक अवलस्थलतका लिसाबिे २७० ४७' ३०'' देलख २७० ५५' ३०''
उत्तरी अिाांश र ८५० ७०'' २७'' देलख ८६० ९०' ३०'' पुवी देशाततरमा फै लिएको छ । र्स पालिकाको कु ि
िेरफि ८६.९८ वगय दकिोलमटर रिेको छ ।

२.३ राजनैलतक एवां प्रशासलनक लवभूाजन
सुनापती गाउाँ पालिका ३ नभबर प्रदेश अततरगत रामेछाप लजल्िामा अवलस्थत रिेको छ । सालवकका ५
गालवसिरु (गुतसी, ददमीपोखरी, लििेदब
े ी, बेथान र खलनर्ापानी) समावेश गरी बनाइएको र्स
गाउाँ पालिकामा ५ वडािरु रिेका छन् । रामेछाप लजल्िामा लवद्यमान २ नगरपालिका र ६ गाउाँ पालिका गरी
८ स्थानीर् तििरु मध्र्े सुनापती गाउाँ पालिका पलन एक िो । िाि र्स गाउाँ पालिकाको अस्थार्ी के तर सालवक
लििेदेवी गालवसको कार्ायिर् रिेको स्थानमा स्थालपत छ । गाउाँ पालिकाको वडागत लवभूाजन र िेरफि
सभबतधी लववरण देिार्को तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।

क्र.स.
१
२
३
४
५

तालिका 1: गााँउपालिकाको वडा लवभूाजन र िेरफि
नर्ााँ वडा समावेश सालवक गालवस
िेरफि (वगय दकलम)
१
गुतसी (१-७)
१४.९५
२
ददलमपोखरी (१-९)
१६.४९
३
लििेदेवी (१-९)
१४.६४
४
वेथान (१-९)
१८.०४
५
खलनर्ापानी (१-९)
२०.९७
जभमा
८५.०९

स्रोतः नेपाि सरकारको राजपर, २०७३

पेज | 7

सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)

२.४ जनसांख्र्ा
घरधुरी सवेिण २०७५ अनुसार र्स गााँउपालिकाको जनसांख्र्ा २७०९० रिेको छ । जसमा मलििाको
जनसांख्र्ा १३६८९ र पुरुषको जनसांख्र्ा १३४०३ रिेको छ । वडागत रुपमा सवैभूतदा वदढ अलधक जनसांख्र्ा
वडा नां ४ मा रिेको छ ।गाउाँ पालिकाधि ारा गररएको घरधुरी सवेिण, २०७५ अनुसार र्स पालिकामा घरधुरी
सांख्र्ा ४७०९ छ ।

२.५ जातजालत, धमय र भूाषा
घरधुरी सवेिण २०७५ अनुसार तामाङ, िेरी, नेवार, ब्राभिण र मगर र्िााँका प्रमुख जातजातीिरु हुन । कु ि
जनसांख्र्ामा तामाङ ४०.७१%, िेरी १७.९५%, नेवार १५.२%, ब्राभिण ८.२८% र मगर ९.२९% छन्
। अतर् जातजालतिरुमा कामी, पररर्ार, साकी, माझी यदद रिेका छन जसको सांख्र्ा कररब ८% जलत रिेको
छ । मातृभूाषाका रुपमा नेपािी भूाषा बोल्ने जनसांख्र्ा ५२.६%, तामाङ्ग भूाषा बोल्ने जनसांख्र्ा ३४.६%,
नेवारी भूाषा बोल्ने ११.२% र अतर् भूाषा बोल्ने जनसांख्र्ा कररब १% छन् । लितदु (६०.१६%) र बौधि 
३९.५९%) र्िााँको प्रमुख धमयिरु हुन ।

२.६ लशिा
र्स गाउाँ पालिकामा जभमा ४१ ओटा शैलित सांस्थािरु छन् । गाउाँ पालिकाको वडा नभबर २ मा कृ ष्णवणेश्वर
क्र्ाभपस र सुनापती शिीद बहुमुखी क्र्ाभपस सांचािनमा छन् । गाउाँ पालिकाको वडा नभबर ४ बेथानमा २
वटा लवद्यािर्ममा लनर्लमत पढाईको साथसाथै लसरटइलभूटी अततगयत कु शेश्वर उच्च मालव बेथानमा बािी
लव्ान र डहु मालवमा कभर्ुटर साइतस लवषर् पठनपाठन हुाँदै यएको छ । गाउाँ पालिकामा ७ ओटा उच्च
मालव, ५ वटा मालव, ३ वटा लनमावी र २० वटा यधारभूूत लवद्याििरु रिेका छन् । रालष्रर् जनगणना
२०६८ का अनुसार र्स गााँउपालिकाको सािरता ५८.७२% रिेको छ तर जनगणना भूएको कररब १० बषय
भूैसके को अवस्थामा िाि र्स गााँउपालिकाको सािरता ७०% रिेको अनुमान गनय सदकतछ ।

२.७ स्वास्थर्
स्वास्थर् सेवाको सतदभूयमा २४ सै घण्टा सवै वडािरुमा प्रसुती सेवा सुचारु छ भूने यधा यधा घण्टाको
पहुाँचमा सवै गााँउपालिकावालसिाई स्वास्थर् सेवा पुर्ाउन गाउाँ पालिका प्रर्ासरत छ । िाि गाउाँ पालिकामा
पााँचओटै वडािरुमा गरी कु ि ६ वटा स्वास्थर्चौकी (गुतसी, ददमीपोखरी, लििेदेवी, बेथान, खलनर्ापानी,
मानपुर लसएचर्ु) छन् जिााँबाट प्राथलमक उपचारको सुलवधा उपिब्ध हुाँदै यइरिेको छ । र्िााँका स्वास्थर्
सांस्थािरुिे सरकारिे िागू गरे का स्वास्थर्सभबतधी कार्यक्रम सांचािन गने, खोप अलभूर्ानिरु सांचािन गने र
यधारभूूत तिको स्वास्थर् उपचार गराउाँ दै यइरिेका छन । लवलशष्ट र गभभूीर प्रकृ लत्तको रोगिरुको उपचार
र्ी स्वास्थर् सांस्थािरुबाट उपिब्ध हुन सक्ने अवस्था नभूएकोिे गलभभूर प्रकारको रोगको उपचारको िालग
गााँउपालिकावासीिरु धुलिखेि, भू्त पुर र राजधानी काठमाण्डौ जानुपने वाध्र्ता रिेको छ ।
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२.८ सडक तथा र्ातार्ात
जरटि भूौगोलिक धराति र तर्ून यततररक यर्का लवचमा पलन गाउाँ पालिकाको सवै िेरमा सडकको सिज
पहुाँच छ । गााँउपालिकाको के तर िेिेदेवी देलख सबै वडािरुसभम सडकको लवस्तार भूएको छ । गाउाँ पालिकाबाट
लजल्िा सदरमुकाम मतथिी र राजधानी काठमाडौ सभम सडक सांजाि लवस्तार भूै लनर्लमत र्ातातात सांचािन
हुाँदै यईरिेको छ । गाउाँ पालिका लभूर करीव २७६ दकिोलमटर सडकको रर्ाकमा करीव १०० दकिोलमटर
सडक वाह्रै मलिना सुचारु हुने प्रकृ लतको छ भूने २६०० लमटर सडक कािोपरे भूइसके को छ । गााँउपालिकाका
सबै वडा के तरिरुिाई पक्की सडकिे जोडने गााँउपालिकाको नीलत रिेको छ । गाउाँ पालिकाका ५१.०९%
जनतािे १-५ दकिोलमटर मारै र्ारा गदाय गाउाँ पालिका कार्ायिर्मा पुग्न सक्छन् । त्र्सैगरी ३५% प्रलतशतिे
६-१० दकिोलमटर र्ारा गनुयपछय भूने ७.३१% िे ११-१५ दकिोलमटर, ०.९१% िे १६-२० दकिोलमटर र
४.७६% िे २१ दकिोलमटरभूतदा बढी दूरी र्ारा गनुयपछय । गाउाँ पालिका अततरगत रिेका लवलभूतन सडक
खण्डिरुमा सावयजलनक बस, जीप तथा लनजी मोटरसाइकििरु सांचािन भूईरिेको पाइतछ । लमलन रक, बस,
माईक्रोबस, टाटा सुमो लजप, ररपर, लनसान लजप, मोटरसाईकि यदद गााँउपालिकामा मुख्र् सवारी साधनिरु
हुन् ।

२.९ मानव सांसाधनको अवस्था
नवगरठत गाउाँ पालिकाको पलििो लनवायचन २०७४ वैशाख ३१ गते सभपतन भूई िाि सोिी लनवायलचत
जनप्रलतलनलधिरू माफय त् गाउाँ पालिकाको कार्य सांचािन हुाँदै यईरिेको छ । र्स गाउाँ पालिकामा रिेका ७ वटा
वडामा लनवायलचत तथा मनोलनत सदस्र्िरु सलित जभमा ३७ जना गाउाँ सभूा सदस्र्िरु रिेका छन् । त्र्सैगरी
गाउाँ कार्यपालिकाको दैलनक कार्यसभपादनका िालग लवलभूतन लवषर्गत िमता सलित अलधकृ त तथा सिार्क
कमयचारी कार्यरत छन् । र्स गाउाँ पालिकामा प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृ त १, अलधकृ तिरु २, सब ईलतजलनर्र
३, ओभूरलसर्र, कृ लष तथा पशु सिार्क र दफल्ड सिार्क यदद गरी िाि १९ जना कमयचारीिरु कार्यरत छन्
। कमयचारीिरुको लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।
तालिका 2: गााँउपालिकाको कामयचारीिरुको लववरण
क्र.स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

पद
प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृ त
लशिा अलधकृ त
जनस्वास्थर् लनरीिक
सूचना अलधकारी
मनोसामालजक परामशयकताय
रोजगार सांर्ोजक
एम. यई. एस. अपरे टर
सब ईलतजलनर्र
प्रालवलधक सिार्क (रोजगार सेवा के तर)
खा.प.स.टे.
अलमन
ना.प.स्वा.प्रा. (पशु सेवा शाखा)

सांख्र्ा
१
१
१
१
१
१
१
३
१
१
१
२
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तालिका 2: गााँउपालिकाको कामयचारीिरुको लववरण
क्र.स.
१३
१४
१५
१६

पद
मलििा लबकास सिार्क लनरीिक
प्रालवलधक सिार्क (कृ लष)
लवलत्तर् सािरता सिजकाताय
दफल्ड सिार्क (पांजीकरण शाखा)
जभमा

सांख्र्ा
१
१
१
१
१९

स्रोतः सुनापती गााँउपालिका, २०७८

२.१० भूौलतक सभपलतको अवस्था
सुनापती गााँउपालिकाको कार्ायिर् वडा नां ३ लििेदेवीमा रिेको छ । गााँउपालिकाको यफ्नै नव लनर्मयत
लप्रफ्र्ाबबाट बनेको भूवन छ । मलििा लवकास भूवन, वन कार्ायिर् भूवन, हुिाक कार्ायिर् भूवन र प्रिरी
चौकी भूवन, वडा कार्ायिर् भूवन, स्वास्थर् चौकी भूवन, सामुदालर्क स्वास्थर् ईकाई भूवन, पशुसेवा के तर
भूवन, कृ लष सेवा के तर र कृ लष सेवा शाखा भूवन गााँउपालिकामा रिेका मित्वपूणय सरकारी भूवनिरु हुन ।
गााँउपालिकाको सभपलतको लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छः
तालिका 3: गााँउपालिकाको अचि सभपलतको लववरण
क्र.स. लववरण
१
नगर कार्यपालिकाको भूवन
२
लजप
३
्यताक िो िोडर
४
एभबुिेतस
५
रटफर
६
ट्र्र्ाक्टर
७
मोटरसाईकि
४ सुनापती गााँउपालिका, २०७८
स्रोतः

एकाई
१
१ थान
१ थान
१
१
१
१० थान
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पररच्छेद - तीनः स्थानीर् तिको राजश्व अलधकार तथा यर् सांभूा्यतता
उपिब्ध कानुनी ्यतवस्था अनुसार गााँउपालिकाको यततररक यर् पररचािनको सभभूा्यततािाई तिको
उपखण्डिरुमा शीषयकगत रुपमा लवश्िेषण गररएको छ । र्सबाट गााँउपालिकाको यततररक यर् पररचािनको
लवद्यमान अवस्था तथा सभभूावनाको लवस्तृत लवश्िेषण भूई पलिचान गररएको मुद्दािरूिाई राजस्व सुधार
कार्यर्ोजनािे सांवोधन गने लवश्वास लिइएको छ ।

३.१ राजश्व अलधकार सभबतधी कानुनी ्यतवस्था
नेपािको सांलवधानिे स्थानीर् तििाई लनभनानुसारको राजश्व अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गरे को छः













सभपलत कर
भूूलमकर (मािपोत)
घर बिाि कर
सवारी साधन कर
्यतवसार् कर
मनोरतजन कर
सेवा शुल्क दस्तुर
घर जग्गा रलजष्रेशन शुल्क
पर्यटन शुल्क
लव्ापन कर
दण्ड जररवाना

सांघीर् कानुन (स्थानीर् सरकार सांचािन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीर् तििाई लनभनानुसार यर् सांकिन
गने अलधकार प्रदान गरे को छ ।
क) गााँउपालिका वा गााँउपालिकाको एकि अलधकार
अ) कर

 सभपलत्त करः यफ्नो िेरलभूरको घर र घरजग्गामा घर र सो घरिे चचेको जग्गामा सभपलत्त कर
िगाई बााँकी जग्गा र घर नभूएका अतर् जग्गामा भूूमीकर (मािपोत) िगाउनु पने । “घरिे चचेको
जग्गा” भूतनािे घरिे ओगटेको जग्गाको िेरफि र अलधकतम सो िेरफि बराबरको थप जग्गासभम
पने । (यर्थयक ऐन, २०७५ र के िी नेपाि ऐनिाई सांसोधन गनय बनेको ऐन, २०७५ वाट सांशोलधत
्यतवस्था)

 भूूलम कर (मािपोत); यफ्नो िेरलभूरको जग्गामा त्र्स्तो जग्गाको उपर्ोगका यधारमा िगाउने ।
तर, सभपलत्त कर िगाएको अवस्थामा भूूलमकर (मािपोत) िगाउन नपाइने । (यर्थयक लवधेर्क
२०७५ बाट सांशोलधत ्यतवस्था)

 घर जग्गा बिाि करः कु नै ्यतल्त  वा सांस्थािे भूवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टिरा, छप्पर,
कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा यांलशक तवरिे बिािमा ददएकोमा ।
पेज | 11

सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)

 ्यतवसार् करः पूाँजीगत िगानी र यर्थयक कारोबारको यधारमा ।
 सवारी करः टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, लवद्युतीर् ररक्सामा ।
 जलडबुटी, कवाडी र जीवजततु करः यफ्नो िेरलभूर उन, खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी
माि, जीवजततुको िाड, सीङ, प्वााँख, छािाको ्यतवसालर्क उपर्ोग गरे बापत ।
य) शुल्क

 बिाि लबटौरी शुल्कः यफु िे लनमायण, रेखदेख वा सांचािन गरेको िाट, बजार वा पसि वा सरकारी
जग्गामा बनेका सांरचनाको उपर्ोग बापत ।

 पा्कय ङ् शुल्कः यफ्नो िेरलभूर कु नै सवारीिाई पा्कय ङ् सेवा उपिब्ध गराए बापत ।
इ) सेवा शुल्क

 यफ्नो िेरलभूर सांचािनमा रिेका के विकार, रेदकङ्ग, कार्दकङ्ग, बांजी जभप, लजपफ्िार्र,
प्र्ाराग्िाइलडङ्ग यदद मनोरां जन तथा सािसी खेिकु द सभबतधी सेवा वा ्यतवसार्मा ।

 यफु िे लनमायण, सांचािन वा ब्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवायधार वा उपिब्ध गराएको देिार्को
सेवामा (खानेपानी, लबजुिी, धारा, अलतलथ गृि, धमयशािा, पुस्तकािर्, सभूागृि, फोिरमैिा

्यतवस्थापन, सरसफाई, ढि लनकास, सडक बलत्त, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, ्यतार्ामशािा,
पर्यटकीर् स्थि, िाटबजार, पशु वधशािा, शवदाि गृि, धोलवघाट, सडक, वसपाकय , पुि यदद)

 अचि सभपलत्त वा अतर् कु नै लवषर्को मूल्र्ाांकन सेवा शुल्क ।
 लसफाररश सभबतधी कु नै सेवा शुल्क ।
ई) दस्तुर

 दताय, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुरः
 एफएम रेलडर्ो सांचािन, “घ” वगयको लनमायण इजाजत पर, लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर्
स्तरका ्यतापाररक फमय, सिकारी, प्रालवलधक लशिा तथा ्यतवसालर्क तालिम, ट्र्ुसन,
कोलचङ, औषलध पसि, प्िरटङ्ग ।

 ढु ङ्गा, लगट्टी, वािुवा, माटो, खरीढु ङ्गा, स्िेटजस्ता वस्तुको सभूेिण, उत्खनन् तथा उपर्ोग
 नक्सा पास दस्तुर
 पांजीकरण ्यतवस्थापन दस्तुर
 वडामाफय त् गररने लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर
उ) लबक्री गनय सक्ने (के लि नेपाि ऐनिाई सांसोधन गनय बनेको ऐन २०७५ बाट सांसोलधत ्यतवस्था)

 गाउाँ पालिका तथा नगरपालिकािे यफ्नो िेरलभूर वातावरणीर् प्रभूाव मूल्र्ाांकन तथा प्रारलभभूक
वातावरणीर् परीिणबाट तोदकएको पररमाणमा स्िेट, ढु ङ्गा, लगट्टी, बािुवा एवम् माटोजतर्
वस्तुको लबक्री गनय सक्ने ।
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 गाउाँ पालिका तथा नगरपालिकािे यफ्नो िेरलभूरको सावयजलनक तथा ऐिानी जग्गामा रिेको काठ
दाउरा, जराजुरी, दित्तर बित्तर यददको लबक्री गनय सक्ने ।

 र्स्तो लबक्रीबाट प्राप्त रकम गाउाँ पालिका तथा नगरपालिकाको सांलचत कोषमा जभमा गनुयपने ।
ऊ) सामुदालर्क वनबाट यर् प्राप्त गने

 सामुदालर्क वन उपभूो्त ा सलमलतिे वन पैदावार लबक्री तथा उपर्ोग सभबतधी यफ्नो वार्षयक
कार्यर्ोजना बनाई गाउाँ पालिका तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृ त गराउनु पने ।

 वन पैदावारको लबक्री वापत प्राप्त हुने रकमको दश प्रलतशत रकम सभबलतधत गाउाँ पालिका तथा
नगरपालिकाको सांलचत कोषमा जभमा गनुयपने ।

ख) प्रदेश तथा सांघीर् कानून अनुसार प्राप्त हुने दफा (दफा ११ (४))













प्राकृ लतक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी
खलनज पदाथयको उत्खनन् रोर्ल्टी
सामुदालर्क वनको सांचािन ्यतवस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी
पानी घट्ट, कु िो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप्त रोर्ल्टी
प्राकृ लतक स्रोत साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी
खलनज पदाथयको उत्खनन् रोर्ल्टी
सामुदालर्क वनको सांचािन ब्र्वस्थापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी
पानी घट्ट, कु िो पैनी जस्ता सेवाबाट रोर्ल्टी
खानेपानी मिसुि
स्थानीर् साना सति तथा भूूलमगत ससांचाई सेवा शुल्क
स्थानीर् स्तरमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार उत्पादन, सांकिन, प्रशोधन र बजार
ब्र्वस्थापन

 जनरि अस्पताि, नर्सयङ्ग िोम, लनदान के तर र स्वास्थर् सांस्थाको दताय, सांचािन अनुमलत
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 स्थानीर् सावयजलनक र्ातार्ातको रुट अनुमलत, नवीकरण
 इतटरनेट सेवा, टेिीसेतटर, के वि, तारलवलिन टेलिलभूजन प्रसारण अनुमलत, नवीकरण
 स्थानीर् तिका परपलरकाको दताय
सांघीर् कानुन (अततर सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन ऐन २०७४) िे स्थानीर् तििाई लनभन अनुसार लवलत्तर्
अलधकार प्रदान गरे को छः
१) एकि कर प्रशासन सभबतधी ्यतवस्था (यर्थयक ऐन २०७५ बाट सांशोलधत ्यतवस्था)
क) सवारी साधन करको दर प्रदेशिे िगाउने र उठाउने । तर टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र लवद्युतीर्
ररक्सामा सवारी साधन करको दर गााँउपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने ।
ख) घरजग्गा रलजष्रेशन शुल्कको दर प्रदेशिे िगाउने र गााँउपालिका वा नगरपालिकािे उठाउने ।
ग) मनोरतजन करको दर प्रदेशिे िगाउने र गााँउपालिका वा गााँउपालिकािे उठाउने ।
घ) लव्ापन करको दर गााँउपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने ।
(ख), (ग) र (घ) बमोलजमको करबाट उठे को रकममध्र्े ६० प्रलतशत रकम गााँउपालिका वा
नगरपालिकाको सांलचत कोषमा जभमा गरी ४० प्रलतशत रकम मालसक रुपमा प्रदेश सांलचत
कोषमा जभमा गनुय पने ।
ङ) प्रदेशिे सवारी साधन कर करबाट उठे को रकम प्रदेश लवभूाज्र् कोषमा जभमा गनुयपने ।

 प्रदेश लवभूाज्र् कोषमा जभमा भूएको रकम ६० प्रलतशत रकम प्रदेश सरकारिाई र ४०
प्रलतशत स्थानीर् तििाई बााँडफााँट गररने ।

 यर्ोगिे लनधायरण गरेको यधार र ढााँचा बमोलजम प्रदेश सरकारिे स्थानीर् तििाई
वााँडफााँट गने ।

 प्रदेशिे मालसक रुपमा सभबलतधत स्थानीर् सांलचत कोषमा जभमा गनुयपने ।
२) राजश्व बााँडफााँट

 नेपाि सरकारिे सांकिन गरको मूल्र् अलभूवृलधि  कर र अतत शुल्कबाट सांकिन भूएको रकमको १५
प्रलतशत स्थानीर् लवभूाज्र् कोषमा जभमा हुने ।

 यर्ोगिे लनधायरण गरेको यधार र ढााँचा बमोलजम बााँडफााँट हुने ।
 स्थानीर् सांलचत कोषमा मालसक रुपमा प्राप्त हुने ।
 प्राकृ लतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोर्लल्टको बााँडफााँड यर्ोगको लसफाररसमा प्राकृ लतक श्रोतको
उपर्ोगबाट प्रभूालवत हुने स्थानीर् तििाई २५ प्रलतशत

 प्राकृ लतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी वार्षयक रुपमा प्राप्त हुने
३) अनुदान

 लवत्तीर् समानीकरण अनुदानः खचयको यवश्र्कता र राजस्वको िमताको यधारमा यर्ोगको
लसफाररशमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने ।
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 सशतय अनुदानः कु नै र्ोजना कार्ायतवर्न गनय यर्ोगिे तोके को यधारमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप्त
हुने ।

 समपूरक अनुदानः पूवायधार लवकास सभबतधी कु नै र्ोजना कार्ायतवर्न गनय र्ोजनाको कु ि िागतको
अनुपातका यधारमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने ।

 लवशेष अनुदानः कु नै खास उद्देश्र् र र्ोजनाको िालग सांघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने
४) वैदेलशक सिार्ता तथा यततररक ऋण

 नेपाि सरकारको पूवय स्वीकृ लत लिएर मार वैदेलशक अनुदान वा सिर्ोग लिन वा बैदेलशक अनुदान
वा सिर्ोगमा र्ोजना वा कार्यक्रम कार्ायतवर्न गनय गराउन सक्ने ।

 नेपाि सरकारको सिमलत लिएर मार लवत्त यर्ोगिे लसफाररस गरेको लसमालभूर यततररक ऋण
लिन सक्ने ।

 नेपाि सरकारसाँग मनालसव कार्यका िालग ऋण लिन सक्ने ।
उपरो्त  ्यतवस्थािरूिे स्थानीर् तििाई प्राप्त हुन सक्ने यर्का स्रोतिरूिाई ्यताख्र्ा गरे को छ । स्थानीर्
तििे कानून बमोलजम बािेक यफ्नो अलधकार िेरमा कु नै कर िगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाउने ्यतवस्था
हुनुका साथै लनभन अनुसारका थप ्यतवस्थािरू रिेका छन् ।


कर िगाउाँ दा रालष्रर् यर्थयक नीलत, वस्तु तथा सेवाको ओसार पसार, पूाँजी तथा श्रम बजार, लछमेकी
प्रदेश तथा स्थानीर् तििाई प्रलतकु ि असर नहुने गरी िगाउनु पने (सांवैधालनक ब्र्वस्था) ।



कर निाग्नेः कू टनीलतक लनर्ोग, कू टनीलत्, वैदेलशक ऋण वा सिार्ताबाट सांचालित पररर्ोजनाबाट
हुने पैठारी, सामुलिक वा सांर्ु्त  यवासको लबक्री नभूएको स्टक, सामुलिक यवासको सावयजलनक
उपर्ोगको िेर ।



सेवा शुल्क असुिी कार्य यफै वा ्यतवस्थापन करार वा सावयजलनक लनजी साझेदारीबाट गनय सक्ने ।

३.२ यततररक यर् पररचािनको वतयमान अवस्था
सुनापती गााँउपालिकािे यर्थयक बषय २०७७/७८ को िालग यर्थयक ऐन जारी गरी स्थानीर् सरकारको कर
तथा शुल्किरु लनधायरण गरे को छ । गााँउपालिकाको सोिी ऐनको यधारमा सभभूा्यत यर् लशषयकिरूको
पररचािन अवस्थाको लवश्िेषण गररएको छ । र्सिे गााँउपालिकामा सभभूावना भूएका यर् लशषयकिरूको
सांभूा्यतता, सांकिनको अवस्था तथा दर लनधायरणको अवस्थािाई थप प्रस्ट पादयछ ।
तालिका 4: गााँउपालिकाको यततररक यर् पररचािनको वतयमान अवस्था
क्र.स.
क
१
२
३
४
५

यर्का लशषयकिरु
करतफय
सभपलत कर
भूूलमकर (मािपोत)
सवारी कर (टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा)
घरजग्गा विाि कर
्यतवसार् कर

सांभूावना
√
√
लनक्कै तर्ून
तर्ून
तर्ून

दर

सांकिन

√
√
√
√
√

√
√
√
√
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क्र.स.
६
७
८
ख
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

यर्का लशषयकिरु
जलडबुटी, कवाडी र जीवजततु कर
लव्ापन कर
मनोरतजन कर
गैरकतयफ
स्िेट, ढु ांगा, लगट्टी, वािुवा एवां माटोजतर् वस्तुको
लवक्री
विाि लवटौरी शुल्ि
सरकारी सभपलतको विािबाट प्राप्त यर्
पर्यटन शुल्क
अतर् लवक्रीबाट प्राप्त रकम रकम (राजपर, पुस्तक,
नक्शा यदद)
सरकारी सभपलतको लवक्रीबाट प्राप्त यर्
अतर् सेवा शुल्क तथा लवक्री (पाकय , वनभूोज स्थि,
भूू-टावर)
ढु ांगा लगट्टी वािुवा दित्तर बित्तर शुल्क
तर्ालर्क दस्तुर (तर्ालर्क सलमलतको समेत)
परीिा शुल्क
अतर् प्रशासलनक शुल्क (बोिपर फाराम लवक्री
समेत)
पा्कय ङ शुल्क
लसफाररस दस्तुर
्यतल्त गत घटना दताय लविभव दस्तुर
नाता प्रमालण दस्तुर
अतर् दस्तुर
्यतवसार् रलजष्ट्रेशन दस्तुर
अतर् राजश्व (मालथका अतर् लशषयकमा नपरे का)

सांभूावना
√
लनक्कै तर्ून
लनक्कै तर्ून

दर

सांकिन

तर्ून

√

√
तर्ून
√

√
√
√

तर्ून

√

√

तर्ून

√

√

√

√

√
लनक्कै तर्ून
लनक्कै तर्ून

√
√
√

√

√

√

√

लनक्कै तर्ून
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√

गाउाँ पालिकामा उल्िेलखत मध्र्े करका शीषयकतफय मािपोत र सभपलत्त कर दुबै सांकिन भूएको देलखतछ ।
घरजग्गा विाि करतफय तर्ून असुिी देलखएको छ । जडीबुटी, कवाडी र जीवजततु करको सांभूावना रिेको छ
। सवारी करको सभभूावना भूएर दर लनधायरण गररएको भूएपलन सांकिन भूएको देलखदैन । ब्र्वसार् कर
लिइएको छ तर अझै प्रभूावकारी बनाउनु पने छ ।
त्र्सैगरर गैरकर तफय लसफाररस दस्तुर, तर्ालर्क दस्तुर, प्रशासलनक शुल्क, नाता प्रमालणत दस्तुर र ्यतवसार्
रलजष्रेशन मा शुल्क िगाउने गररएको छ । विाि लवटौरी तफय के लि सांभूावना देलखतछ । नश्सा पास शुरु
नगररएकोिे र्सबाट यर् भूएको देलखदैन तर भूलवश्र्मा र्सबाट गााँउपालिकािाई यर् हुने सांभूावना रिेको
छ । त्र्सैगरी घरजग्गा अलभूिेलखकरण भूनेर शुल्क उठाउने सांभूावना भूने रिेको छ । सरकारी सभपलत्त
(जेसीबी, प्रोजेक्टर) को बिािबाट लनक्कै तर्ून यर् भूएको देलखतछ । समग्रमा जभमा २६ वटा शीषयकिरू
मध्र्े िाि १३ वटा शीषयकिरुबाट मार सांकिन भूइरिेको छ तथालप राजस्व प्रशासन सुधार गरी अतर्
शीषयकिरूबाट यर् सांकिन गने सभभूावना भूएपलन असुिी शुरु भूएको छै न ।
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३.३ यततररक यर् सांकिनको प्रमुख िेर र सांभूावना लवश्िेषण
३.३.१ स्थानीर् कर राजश्व
क) सभपलत कर
िािको अवस्था
गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन २०७७ को दफा २ मा “गााँउपालिकाको िेरलभूर अनुसूची (१) बमोलजम सभपलत्त
कर िागू गरी कार्ायतवर्न गररने ्यतिोरा उल्िेख गररएको छ । उ्त  यर्थयक ऐनको अनुसच
ू ी (१) मा
घरजग्गाको मुल्र् अनुसार करको दर लनधायरण गररएको छ भूने घरको बनौट अनुसार घरजग्गाको मूल्र्ाङ्कन
गने लवलध समेत उल्िेख गररएको छ । गााँउपालिकाद्वारा उपिब्ध गराईएको यततररक यर् लववरणमा य.व.
२०७६/७७ मा सभपलत करबाट के वि रु ३५०० यभदानी भूएको देलखतछ ।
सांभूावना
गााँउपालिकाको घरधुरी सवेिण २०७५ अनुसार र्स गााँउपालिकामा ४७०९ घरधुरी रिेका छन् । लवद्यमान
कानुनी ्यतवस्थािे घर र घरिे चचेको जग्गा र अलधकतम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मार सभपलत्त कर
िाग्ने ्यतवस्था रिेको हुाँदा गााँउपालिकामा यर.लस.लस. फ्रेम स्रक्चर भूएको २३५ घरधुरी; अधयपक्की, ढु ांगा,
माटोको साथै लसमेतटको रड प्रर्ोग भूएको ७०६ घरधुरी; लभूर बालिर पाको ईटा लसमेतट वा बज्रको जोडाई
भूएको १४१३ घरधुरी अलन ढु ांगा माटोको जोडाई भूएको सबै दकलसमको घर र काठबाट बनेको घर घरधुरी
२३५५ रिेका छन् । र्सप्रकार र्ी चार प्रकारका घरिरुिाई गााँउपालिकाको यर्थयक ऐनमा उल्िेलखत दरमा
सामातर् िेरफे र गदाय क्रमशः बार्षयक प्रलतघर यर.लस.लस. फ्रेम स्रक्चरको िालग रु १०००, अधयपक्की, ढु ांगा,
माटोको साथै लसमेतटको रड प्रर्ोग भूएको ७०६ घरधुरीको िालग रु ६००, लभूर बालिर पाको ईटा लसमेतट
वा बज्रको जोडाई भूएको घरको िालग रु ४०० र ढु ांगा माटोको जोडाई भूएको सबै दकलसमको घर र काठबाट
बनेको घर घरधुरीको िालग रु १०० का दरिे सभपलत कर लनधायरण गने प्रस्ताव गररएको छ । जस अनुसार
यउने सभपलत करको गणना लनभनानुसार रिेको छः
तालिका 5: सांभूा्यत सभपलत करदाता तथा सभपलत कर
करदाता
सांख्र्ा
२३५

करको औसत
दर
१०००

सांभूा्यत कु ि
यर् (रु)
२३५०००

७०६

६००

४२३६००

लभूर बालिर पाको ईटा लसमेतट वा ब्रजको जोडाई भूएको

१४१३

४००

५६५२००

ढु ांगामा माटोको जोडाई भूएका सबै दकलसमको घर र काठबाट
बनेको घर

२३५५

१००

२३५५००

जभमा

४७०९

घरको बनावट
यर.लस.लस. फ्रेम स्रक्चर भूएको
अधयपक्की घर, ढु ांगा, माटोको साथै लसमेतट रड प्रर्ोग भूएको

कु ि सांभूावनाको ६०% रकम

१४,५९,३००

८,७५,५८०
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सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
तालिका ५ मा उल्िेख गररएको सांभूा्यत सभपलत करको ६०% मार सांकिन गनय सके मा पलन गााँउपालिकािे
बार्षयक ८,७५,५८० रुपैर्ा असुि गनयसक्ने देलखतछ ।
सुधारका पििरु
सभपलत्त कर कार्ायतवर्नका िालग गााँउपालिकािे गनुयपने लवषर्िरु लनभनअनुसार रिेको देलखतछः


यर्थयक ऐनमा उल्िेलखत करको दर सामातर् पररमाजयन गने ।



सभपलत्त कर सभबतधी जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीिरुका िालग सचेतना तालिम सांचािन गने ।



एदककृ त सभपलत्त कर सभबतधी गााँपालिकावासीिरुिाई लवलभूतन माध्र्मिरुबाट सूलचत गने ।



यवश्र्क उपकरण तथा पूवायधार तर्ार गरी गााँउपालिका कार्ायिर् तथा सबै वडामा कभप्र्ुटरमा
यधाररत लबलिङ प्रणािी िागू गने ।



लवद्युतीर् भूू्त ानी प्रणािी क्रमश िागू गने (ईसेवा, खलल्त यदद)



्यतवसार्को करको िगत सांकिन गरी ्यतवसार् करको अलभूिेखिाई सभपलत्त करको अलभूिेखसांग
यवधि  गने ।

ख) मािपोत वा भूूलम कर
िािको अवस्था
गाउाँ पालिकाको य. व. २०७७/७८ को यर्थयक ऐनको अनुसूची २ मा ददइए वमोलजम मािपोत वा
भूूलमकरको दर लनधायरण गररएको छ । र्समा जग्गाको स्वालमत्व र प्रकारको यधारमा ४ वटा क्र्ाटेगोरीमा
वर्गयकरण गरी सोिी वमोलजम भूूलम करको दर तोदकएको छ । परभपरागत लवलध अनुसार अब्बि, दोर्म,
सीम र चािार गरी चार समूिमा वगीकरण गने गररएकोमा र्समा उत्पादनको लिसाबिे खेत र पाखो भूलन
दुई यधारमा छु ट्याइएको छ तर सडकको पहुाँचको लिसाबिे बर्गयकरण भूने गररएको छै न । जस अनुसार
अब्बि खेतको रु. १० देलख (५ रोपनी देलख माथी) देलख रु. ३० (तर्ूनतम १-५ रोपनी सभम) लनधायरण
गररएको छ । त्र्सैगरी दोर्मको रु. ५ देलख रु. २५, लसमको रु. ४ देलख रु. २० र चािारको रु. ३ देलख रु.
१५ सभम कर लनधायरण गररएको छ । भूूलमकर/मािपोतबाट गााँउपालिकाको यर्थयक बषय २०७६/७७ मा रु
९२३१३ असुि गरे को देलखतछ ।
सांभूा्यतता
गााँउपालिकामा ५५६.५ िेक्टर (१०९४० रोपनी) बािै मलिना लसचाई हुने खेलतर्ोग्र् कृ लष भूूलम रिेको छ
। सो मध्र्े कररव ३०% सडकसांग जोलडएको जोलडएको अनुमान गनय सदकतछ । र्सप्रकार सडकसाँग जोलडएको
जग्गाबाट रु १५०००० र अतर् जग्गाबाट रु. ५५०००० जलत असुि हुनसक्ने देलखतछ । र्सप्रकार जमीनको
पहुाँचका यधारमा मािपोत भूूलमकरको लिसाव गदाय कररब रु. ७००००० प्राप्त हुनसक्ने देलखतछ । उल्िेलखत
रकम घर र घरिे चचेको जग्गामा िाग्ने सभपलत्त कर बािेक नै प्राप्त हुनेगरी लिसाव गररएको छ ।
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सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
सुधारका पििरु
र्स सभबतधमा सुधारका पििरु देिार् अनुसार छनः

 मापिोतको दरमा सामातर् फे रबिद गने ।
 सालवकको वगीकरणका यधारमा बढी मुल्र् पने जग्गाको र्थाथय िगत तर्ार पाने ।
 यवश्र्क पूवायधार तर्ार गरी सबै वडा कार्ायिर्मा कभप्र्ुटरमा यधाररत लवलिङ प्रणािी िागू
गने ।
ग) विाि कर (घरजग्गा विाि कर)
िािको अवस्था
गााँउपालिकाको यर्थयक ऐनिे गााँउपालिका िेरलभूर कु नै ्यतल्त  वा सांस्थािे घर, भूवन, पसि, ग्र्ारे ज,
गोदाम, छप्पर, सेड, जग्गा, पोखरी, पाकय , ििभूाडा िगार्तका सांरचना यांलशक तवरिे वा अतर् कु नै
यभदानी हुने गरी विािमा ददईएकोमा अनुसूची (३) वमोलजम बढीमा विाि अांकको २% विाि कर िाग्ने
्यतवस्था गररएको छ । िािसभम सांस्थागत रुपमा विािमा ददईएका घरिरुबाट मार र्ो कर सांकिन गररएको
भूतने जानकारी गााँउपालिकासांगको छिफिमा प्राप्त भूएको लथर्ो । गााँउपालिकािे य.व. २०७६/७७ मा
र्स शीषयकवाट रु. १७६४९ विाि कर सांकिन गरे को देलखतछ ।
सांभूावना
र्स गाउाँ पालिकाको मुख्र् बजार िेरमा के िी घर तथा जग्गािरु बिािमा गएको देलखतछ तर गााँउपालिका
लभूर ्यतवसालर्क प्रर्ोजनको िालग ठू िा भूवनिरु भूने छै नन । यवसीर् प्रर्ोजनको िालग बनेका घरिरुमा नै
्यतापाररक गलतलवलधिरु भूएको देलखतछ । गााँउपालिकामा कररब ३०० जलत ्यतर्वसार्िरु दताय भूएकोमा
३०% िे मालसक भूाडामा घर सटर लिएर लवलभूतर् ्यतापार र ्यतवसार्िरु गरररिेको देलखतछ । र्सरी कररब
१०० जलत घरधनीिरुिे बार्षयक भूााँडावापत रु १५००० जलत यभदानी गरे को देलखतछ उ्त  यभदानीमा
१०% विाि कर िगाउदा कररब रु १,५०,००० जलत विाि कर असुि हुनसक्ने देलखतछ ।
सुधारका पििरू


विािमा भूएका घरजग्गाको िगत सांकिन गरी ्यतवसार् दतायको माध्र्मबाट अद्यावलधक गने र
सभपलत्त करसांग यवधि  गने ।



घर तथा जग्गा धलन र विािवािािरू लबचको विाि सभझौता अलनवार्य गने ।



घरजग्गा विाि रकम मूल्र्ाांकन गनय सांरचनाको प्रकार र स्थानको यधारमा प्रलत वगयदफटका दरिे
विाि मूल्र् लनधायरण गने र सो वमोलजम विाि रकम लनधायरण गरी कर सांकिन गने ।



घरजग्गा विाि कर सांकिन कार्यलवलध तजुयमा गने ।
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सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
घ) ्यतवसार् कर
िािको अवस्था
गााँउपालिकािे यर्थयक ऐन २०७७ माफय त् गााँउपालिका िेरलभूर ्यतापार ्यतवसार् वा सेवामा पूांलजगत
िगानी र यर्थयक कारोवारका यधारमा यर्थयक ऐनको अनुसूलच (४) वमोलजम कर िगाउने ्यतवस्था गरे को
छ । यर्थयक ऐनमा २० वटा क्र्ाटागोरी बनाई उत्पादनमूिक उद्योग र सेवा उद्योगिरुमा ्यतवसार् करको
दर लनधायरण गरे को छ । लवशेष् परामशय तथा अतर् ्यतवसालर्क सेवामा सबैभूतदा बढी पेरोलिर्मजतर्
सामाग्रीको ्यतापारिाई बार्षयक रु. २५००० तोदकएको छ । त्र्सैगरी लवत्तीर् सेवा अततगयत बचत तथा ऋण
सिकारी सांस्थािाई दताय रु. १५०० र बार्षयक कर रु. १५०० तोदकएको छ । स्वास्थर् सेवा अततरगत नर्सयङ
िोमिाई दताय शुल्क रु. ३००० र बार्षयक कर रु. ३००० तोदकएको छ । अततरालष्ट्रर् गैर सरकारी सांस्थाको
दताय शुल्क रु. २५०० र बार्षयक कर रु. २५०० छ । नलवकरण शुल्कको तुिनामा बार्षयक करको दर तर्ून
देलखतछ । गााँउपालिकािे यर्थयक बषय २०७५/७६ मा रु. २३९००० ्यतवसार् कर असुि भूएकोमा यर्थयक
बषय २०७६/७७ मा रु १४६२० मार सांकिन भूएको देलखतछ तर यर्थयक बषय २०७५/७६ मा ्यतवसार्
रलजष्रेशन शुल्क वापत रु ३४०००० र यर्थयक बषय २०७६/७७ मा रु ३९६५० रकम असुिी भूएको देलखतछ
सांभूावना
गााँउपालिकाका जनप्रलतलनलधिरु र कमयचारीिरुसांगको छिफि अनुसार सुनापती गााँउपालिकामा ठू िा
स्तरका उद्योगिरु नभूएतापलन स-साना स्तरका कररब ३०० जलत (लचर्ा खाजा घर, रे ष्टुरेतट, खाद्य पसि,
कस्मेरटक पसि, लनमायण सामाग्री पसि, औषधी पसि, ित्ता कपडा पसि, जुत्ता चप्पि पसि यदद)
्यतवसालर्क इकाईिरु रिेका छन् । त्र्स बािेक के िी िघु तथा घरे िु स्तरमा कु टानी लपसानी लमि समेत रिेका
छन । र्स अनुसार उपिब्ध ्यतवसार् र गाउाँ पालिकाको यर्थयक ऐन अनुसारको दररे ट िेदाय ्यतवसार्ीको कर
लतने सामथर्य अनुसार ्यतवसार् करको सभभूा्यतता लनभन अनुसार याँकिन गररएको छः
तालिका 6: ्यतवसार् करको अनुमालनत प्रिेपण
क्र.स. करदाता
१
३
४
५
६
जभमा

िघु तथा घरे िु उद्योगिरु
स-साना िोटि रे ष्टु रेतट तथा खाजा
घर
ममयत सांभूार सेवा (मोटरसाईकि,
टीलभू, रे लडर्ो, मोवाईि)
सांस्थागत (लनजी स्कु ि, पोलिलक्िन,
बैंक, सिकारी)
साना तथा खुरा ्यतापार

सांख्र्ा

औसत करको दर
(रु.)

सांभूालवत यर्

१०

५०००

५००००

५०

१०००

५००००

१५

१०००

१५०००

२२

३०००

६६०००

१५०

१०००

१५००००

२४७

(रु.)

३३१०००
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सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
सुधारका पििरू
गााँउपालिकाको ्यतवसार् कर सांकिनमा सुधार ल्र्ाउन लनभन कार्यिरू गनय प्रस्ताव गररएको छः


गााँउपालिकामा सांचालित ्यतवसार्िरूको करको दर पुनराविोकन गरी यर्थयक ऐनमा उल्िेख
गने।



सबै ्यतवसार्ीिाई ्यतवसार् दतायको यह्वान गने तथा ब्र्वसार् दतायका िालग घुभती लशलवरिाई
िरे क वषय लनरततरता ददने ।



एकै प्रकारको ्यतवसार्िाई ्यतवसार्मा भूएको िगानी तथा कारोवारको यधारमा ठू िा, मझौिा
र साना (क, ख, ग) वगयमा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन गने ।



ब्र्वसार्ीिरुमा कर लतनय प्रोत्सालित गने खािका कार्यक्रमिरु सांचािन गने ।



कर लशिा कार्यक्रम सांचािन गने ।



बढी कर लतने ्यतवसार्ीिरुिाई पुरस्कृ त गरी प्रोत्सािन गने ।



कर भूु्त ानी प्रणािीिाई बैंक मातयफ र अनिाईन गने ।

३.३.२ गैर कर राजश्व
क) ्यतवसार् रलजष्रेश दस्तुर (दताय तथा अनुमलत दस्तुर)
िािको अवस्था
स्थानीर् तििे एफएम रे लडर्ो सांचािन, घ वगयको लनमायण इजाजत पर, लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्तरका
्यतापाररक फमय, सिकारी, प्रालवलधक लशिा तथा ब्र्वसालर्क तालिम, ट्युसन, कोलचङ, औषलध पसि,
प्िरटङ्ग, ढु ङ्गा, लगट्टी, बािुवा, नुन, माटो, खरीढु ङ्गा, स्िेटजस्ता वस्तुको सभूेिण, उत्खनन् तथा उपर्ोग
यदद कार्य गनयको िालग अनुमलत ददन र सो बापत दस्तुर सांकिन गनय सक्छन् । गााँउपालिकािे औधोलगक
्यतवसार् ऐन २०७६ जारी गरी सोिी अनुरुप ्यतवसार्िरु दताय गने, ईजाजत पर ददने र सो वापत दस्तुर
सांकिन गरररिेको छ । गााँउपालिकािे यर्थयक ऐनमा २० प्रकारका ्यतवसार्िरुको क्र्ाटेगोरी बनाई ्यतवसार्
रलजष्रेशन दस्तुर तोके को छ । जस अनुसार सबैभूतदा बढी रलजष्रेशन दस्तुर नेपाि सरकारको पूणय स्वालमत्तमा
रिेको बािेक यर्थयक कारोबार गने वालणज्र् बैंकिरुको रु १०००० तोदकएको छ भूने सबैभूतदा कम दस्तरु रु
१०० सभम रिेको छ । गााँउपालिकािे यर्थयक बषय २०७६/७७ मा ्यतवसार् दताय रलजष्रेशन दस्तुर वापत रु
३९६५० रकम सांकिन गरे को देलखतछ ।
सभभूावना
गाउाँ पालिका िेरमा सांचािनमा रिेका स्थानीर् स्तरका ्यतापाररक फमय, घ वगयको लनमायण इजाजत पर, कृ लष
तथा वनजतर् उद्योग, ममयत सांभूार, सिकारी, बैंक, स्वास्थर् सेवा, लवद्यािर् यदद अनुमलत प्रमाणपर ददई
लनर्लमत गनुयपने तथा नर्ााँ सांचािनमा यउन चािनेिाई इजाजत र खानी सांचािन अनुमलत ददांदा
गाउाँ पालिकामा र्स्ता ्यतवसालर्क कार्यिरु कररब ५० रिेको अनुमान गररएको छ । प्रलत फमय वार्षयक औसत
रु. ३००० रलजष्रेशन दस्तुर लिदा कररब रु. १५०००० िाख सांकिन गनय सदकने देलखतछ ।
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सुधारका पििरू


यर्थयक ऐनमा भूएको रलजष्रेशन शुल्किाई सामातर् पररमाजयन गने ।



औधोलगक ्यतवसार् ऐन २०७६ मा रिेको उद्योग दताय तथा लनर्मन सभबतधी ्यतवस्थािाई
पररमाजयन गने ।

ख) घर नक्शा पास दस्तुर
िािको अवस्था
गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन २०७७ मा घर नक्सापास पास दस्तुरको ्यतवस्था गररएको छ तर नक्सापासको
प्रचिन ्यतापक रुपि अलघ बढन सके को देलखदैन । छिफिको क्रममा नक्शापसास प्रदक्रर्ा शुरु गररएको र
लनमायण भूैसके का घरिरुको समेत लनर्मन गने तर्ारी गररएको छ । गााँउपालिकाका कलतपर् वडािरु लनतातत
ग्रालमण प्रकृ लतका रिेकोिे उ्त  वडािरुमा घर तथा भूवन लनमायण गदाय नक्शापास सभबतधी ्यतवस्थाको चेतना
अभूाव र गााँउपालिकाको कम पहुाँचिे गदाय नक्शा पास लबनै घर लनमायण गने चिन लवद्यमान छ । तरपनी
मुख्र् बजार, मुख्र् सडक यसपासको िेर, वडाका के तरिरुमा भूने नक्शापासको चिन शुरु भूैसके को देलखतछ
। गााँउपालिकाको घर नक्सा पास एवां रलजष्रे शन दस्तुर सबै वडामा प्रलत वगय दफट रु ३ पैसा तोदकएको छ
तर घरको प्रकार भूने तोदकएको छै न । गााँउपालिकािे िािसभम घर नक्शा पास दस्तुर लशषयकबाट रकम
सांकिन गरे को भूने देलखदैन ।
सभभूावना
र्स गााँउपालिकामा लवस्तारै यरसीसी सांरचनाका घरिरु लनमायण हुन थािेको देलखतछ । गााँउपालिकामा
नक्शापास अलनवार्य नगररएको भूएतापलन लवस्तारै नक्सापास गने प्रवृलत बढन थािेको छ । िाि
गााँउपालिकामा नर्ााँ बतने पक्कीघिरु प्रार्ः जसो तर्ुनतम १००० वगय दफट जलत िेरफि भूएका घरिरू
लनमायण भूईरिेका छन् । यगामी यर्थयक बषयमा र्स गााँउपालिकामा कररब ५० वटा जलत नर्ााँ घरिरु लनमायण
हुने अनुमान गनय सदकतछ । गााँउपालिकाको यलथक ऐनमा उल्िेख भूएको नक्शापास दर प्रलत वगय दफट रु ३
र यवेदन दस्तुर रु ५०० लिदा यगामी बषय नर्ााँ लनमायण हुने घरिरुबाट रु. १,७५,००० (नक्शा पास र
यवेदन दस्तुर समेत) सांकिन हुन सक्ने देलखतछ । लनमायण भूैसके का पुराना घरिरुको अलभूिेलखकरण वापत
प्रलतवषय २०% का दरिे असुि गदाय थप रु. १,२५,००० प्राप्त भूै कु ि ३,००,००० यभदानी हुने देलखतछ ।
सुधारका पििरू


घर अलभूिेखीकरण तथा नक्सापास प्रदक्रर्ािे भूवन लनमायण प्रदक्रर्ािाई लनर्मन समेत गने भूएकोिे
र्सिाई प्रभूावकारी वनाउने तफय पिि गनय जरुरी देलखतछ ।



घर अलभूिेखीकरणका िालग सावयजलनक सूचना जारी गरी वैक तथा लवलत्तर् सांस्थािरुसाँग समतवर्
गने ।



मापदण्ड तथा कार्यलवलधिरू अनुसार नक्सापास प्रावधान पूणय रुपमा िागु गने ।



घरको तल्िा, बनोट तथा दकलसमका यधारमा दस्तुरको दर समर्ानुकुि पररमाजयन गने ।



गााँउपालिका गठन पूवय वनेका घरिरूको अलभूिेखीकरणको िालग दस्तुर यर्थयक ऐनमा समावेश गने।
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नक्सापासको िालग मापदण्ड तथा कार्यलवलधिरू अनुसार भूवन लनमायण भूए नभूएको लनरततर
अनुगमन गने ।

ग) विाि लवटौरी शुल्क
िािको अवस्था
गााँउपालिकािे यफु िे रे खदेख वा सांचािन गरे को िाटवजार र सरकारी जग्गामा वनेका सांरचनाको उपर्ोग
गरे वापत बिाि लवटौरी शुल्क िगाउन पाउने कानुनी ्यतवस्था छ । गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन २०७७ को
दफा ९ मा गााँउपालिका िेरलभूर यफु िे लनमायण, रे खदेख वा सांचािन गरे का िाट बजार वा पसिमा अनुसूलच
(८) मा उल्िेख भूएको ्यतवस्था अनुसार बिाि लवटौरी शुल्क लिने ्यतवस्था गररएको छ । र्स्तो शुल्क प्रलत
वगय दफट मालसक रु. २ (गुतसी, ददमीपोखरी, लििदेवी, वेथान, खलनर्ापानी िेर) देलख रु. ५ (सालवक लििेदेवी
गालवसको सााँलधडााँडा बजार, सालवक वेथान गालवसको पानीघाट िेर) सभम तोदकएको छ । गााँउपालिकािे
यर्थयक बषय २०७६/७७ मा विाि लवटौरी लशषयकबाट कु नै शुल्क सांकिन गनय सके को देलखदैन तर सरकारी
सभपलतको विाि भूतने लशषयकबाट चालि रु. ५,००० रकम सांकिन भूएको देलखतछ ।
सांभूावना
मुख्र् बजार र सडक यसपासमा रिेका सडक अलधकार िेरमा लनमायण गररएका िोटेि, रे ष्टु रेतटिरुसाँग विाि
लवटौरी दस्तुर असुि गनय सदकतछ । गााँउपालिकामा सडक िेरमा लनमायण भूएका टिरा, पसििरु कररब ५०
को सांख्र्ामा रिेका र लतनीिरुसाँग प्रलत पसि वार्षयक रु. ५०० को दरिे असुि गदाय कररब रु. २५,००० यर्
प्राप्त हुने देलखतछ ।
सुधारका पििरू
गााँउपालिकाको विाि लवटौरी शुल्कमा सुधारको िालग लनभनानुसार प्रस्ताव गररएको छः


गााँउपालिकालभूर भूएका सावयजलनक वा सडक अलधकार िेर लभूरका जलमनको लववरण सांकिन गने।



विाि लवटौरी शुल्कको दार्रालभूर सावयजलनक जग्गाको उपर्ोग र सरकारी जग्गामा बनेका
सांरकचनाको उपर्ोग गरे वापत िाग्ने शुल्किाई यर्थयक ऐनमा उल्िेख गने ।



सांकलित लववरणका यधारमा वगीकरण गरी िाटबजार लवटौरी शुल्कको दर लनधायरण गने र सोिी
यधारमा सांकिन गने ।

घ) लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर
िािको अवस्था
गाउाँ पालिकािे लवलभूतन दकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुरको दर यर्थयक ऐन माफय त लनधायरण गरी
कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा वडा कार्ायिर्बाट सांकिन गररयएको छ । यर्थयक ऐनको अनुसच
ू ी ११ मा
लवलभून्न ७० दकलसमका लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तुरको दर लनधायरण गरे को छ । गााँउपालिकािे लसफाररस,
प्रमालणत र अतर् दस्तुर गरी यर्थयक बषय २०७६/७७ मा क्रमश रु. ३१५९७७, रु. ११०० र रु. ४९९५०
गरी कु ि रु ३६७०२७ रकम सांकिन भूएको देलखतछ ।
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सभभूावना
जुम कार्यशािा गोष्ठीका दौरान भूएको छिफि तथा वतयमानमा वडािरूिे गने लवलभून्न लसफाररशको
यधारमा र्िााँ वार्षयक कु ि ७००० वटा लवलभूतन दकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत कागजात जारी हुने
अनुमान गररएको छ । लवद्यमान दर अनुसार प्रलत लसफाररश औसत रु. १५० कार्म भूएमा लसफाररश तथा
प्रमालणत दस्तुरबाट वार्षयक कु ि रु. १०,५०,००० सांकिन हुन सक्ने अनुमान गररएको छ ।
सुधारका पििरू


लवलभून्न दकलसमका लसफाररश तथा दस्तुरिरूको वगीकरण गरी दस्तुरका दर लनधायरण गने ।



लसफाररश वा प्रमालणत गनुय पूवय दस्तुर लतरे नलतरे को प्रमाण समावेश गने प्रणािी स्थालपत गने ।



दस्तुर नबुझाएसभम सभबलतधत अलधकारीिे लसफाररश वा प्रमालणत नगने ।

ङ) सरकारी सभपलत्तको बिाि र लवक्रीबाट प्राप्त यर्
िािको अवस्था
यर्थयक बषय २०७६/७७ मा गााँउपालिकािे सरकारी सभपलतको विािबाट रु ५००० यभदानी गरेको देलखतछ
। त्र्सैगरी राजपर, पुस्तक, नक्शा यददको लबक्रीबाट रु ६५०० यभदानी भूएको देलखतछ । गााँउपालिका र
वडाकार्ायिर्को िि भूाडा रु १००० तोदकएको छ भूने राजपरको मुल्र् पेज अनुसार रु. २ देलख रु. ३० सभम
(९६ पेज सभमको) तोदकएको छ । लवद्यमान भूौलतक स्रोतिरुको प्रर्ोगको दर रे ट यर्थयक ऐनमा तोदकएको
छै न । र्स गाउाँ पालिकाको स्वालमत्वमा रिेका भूौलतक सभपलत्तिरुः जेसीबी एक्साभूेटर, सभूा िि तथा
प्रोजेक्टर बिािमा ददएर यर् गनय सदकने देलखतछ ।
सभभूावना
गाउाँ पालिकाको स्वालमत्वमा भूएका सभपलत्तिरू जस्तै जेलसलभू, प्रोजेक्टर यददको बिाि पररचािन सभबतधमा
यवश्र्क तथर्ाांक र दररे टिरु नभूएकािे यगामी यर्थयक बषयमा देिार् अनुसार यभदानी गनय सक्ने अनुमान
गररएको छ भूने राजपर, पुस्तक, नक्शा लबक्री यददको िकमा यर्थयक ऐनमा उल्िेख गररएको दररे ट अनुसार
यर् अनुमान गररएको छ । बोिपर फारामको अनुमालनत यर् भूने यर्थयक बषय २०७४/७५ देलख यर्थयक
बषय २०७६/७७ सभमको लबगत तीन बषयको यर्को प्रवृलतिाई यधार मानी प्रिेपण गररएको छ ।
तालिका 7: सरकारी स्वालमत्तको बिाि र लबक्रीबाट हुने सांभूा्यत यर्को लववरण
क्र.स.

स्वालमत्तको रिेको सभपलत

अनुमालनत यर्
१५००००

१

जेसीलभू (्यताक िो िोडर) भूाडा

२

वैठक िि भूाडा

५०००

३

प्रोजेक्टर भूाडा

५०००

४

राजपर, पुस्तक, नक्शा लवदक्र

३०००

५

बोिपर फाराम लबक्री
जभमा

१००००
१,७३,०००
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सुधारका पििरु
 गाउाँ पालिकाको स्वालमत्वमा भूएका र बिािमा िगाउन सदकने सभपलत्तिरूको लववरण र्दकन गरी
सबै सभपलत्तको बिाि रकमको दर यर्थयक ऐनमा समावेश गने ।


गाउाँ पालिकाको सभपलत्त बिािमा िगाउने सभबतधमा कार्यलवलध तजुयमा गरी कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने ।



कार्यलवलधमा उलल्िलखत शतयिरू पािाना भूए नभूएको यवलधक रुपमा अनुगमन गने ।

च) पर्यटन शुल्क
िािको अवस्था
गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन २०७७ को दफा १३ मा गााँउपालिकािे यफ्नो िेरलभूर प्रवेश गने पटयर्किरुका
िागी अनुसूची १२ वमोलजम शुल्ि लिने ्यतवस्था गरे को छ । अनुसूचीमा यततररक पर्यटकको िालग रु २५
र लवदेशी पर्यटकिरुको िालग रु २०० पर्यटक शुल्क तोदकएको छ । नेपािी लवद्याथीिरुबाट शुल्क लिईने छै न
भूने लवदेशी लवद्याथीिरुिाई ५०% छु टको ्यतवस्था छ । तर गााँउपालिकािे िािसभम पर्यटनबाट यर् यजयन
गनय सके को छै न ।
सांभूावना
गााँउपालिकाको यर्थयक बषयको २०७९/८० को बार्षयक नीलत तथा कार्यक्रममा पर्यटन पूवायधार लवकास गरर
यर् यर्यज गररने नीलत उल्िेख छ । गााँउपालिकाको सुनापती डााँडामा भूू-टावर लनमायणलधन रिेको छ ।
लििेदवी र खलनर्ापानी दुवैतफय डााँडासभम सडक सांजाि लवस्तार भूैसेकेको छ भूने सुनापती डााँडासभम पुग्नको
िालग गााँउपालिकाको के तर सााँदीडााँडा र बेथानबाट डााँडासभम पुग्नको िालग लसढी लनमायणको अलततम चरणमा
रिेक छ । लपकलनक स्पटको पूवायधार लनमायण समेत अलततम चरणमा रिेको छ । सुनकोशी नददमा रालफ्टङ
पर्यटदकर् स्थिको रुपमा नेपाि सरकारिे प्रमुख १०० गतत्यतमा राखेकोिे गााँउपालिकािे रालफ्टङको
तर्ूनतम पूवायधार लनमायण गनय सके मा रालफ्टङबाट समेत यर् यजयन हुन सक्ने देलखतछ । त्र्सैिे यगामी
बषयिरुमा भूू-टावरबाट बार्षयक रु २५,०००, लपकलनक स्पटबाट रु २५,००० र रालफ्टङ गनय यउने यततररक
र लवदेशी पर्यटकिरुबाट रु २५,००० गरी कु ि रु ७५,००० यभदानी हुनसक्ने अनुमान गररएको छ ।
सुधारका पििरु


पर्यटदकर् स्थि र गलतलवलधिरु अनुसार यर्थयक ऐनमा पर्यटदकर् शुल्क तोक्ने



स्थानीर् पटयर्दकर् िेरिरुको प्रचार प्रसार गने
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पररच्छेद - चारः यर् सांकिनको सांस्थागत िमता तथा सांकिन अवस्था
र्स पररच्छे दका उपखण्डिरुमा सुनापती गााँउपालिकािे राजस्व पररचािनमा गरे का प्रर्ासिरू तथा यर्
सांकिनको अवस्थािाई छोटकरीमा ्यताख्र्ा गररएको छ । र्सिे गााँउपालिकाको यर् सांकिनको िालग
सांस्थागत िमतामा सुधार गनय गनुयपने कार्यिरू पलिचान गनय सिर्ोग पुग्ने छ ।

४.१ राजश्व पररचािन सभबतधी नीलत तथा सांर्तर
स्थानीर् सरकार सांचािन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीर् राजश्व परामशय सलमलत सभबतधी ्यतवस्था
रिेको छ । र्स सलमलतिे राजश्व सभबतधी नीलत तथा कानून तजुयमा, सांशोधन, पररमाजयन र सोको पररपािना
सभबतधी परामशय, राजश्वको स्रोत, दर, दार्रा लवश्िेषण गरी प्राप्त हुनसक्ने राजश्वको लवश्िेषण, अनुमान,
कर, गैरकर, सेवा शुल्क, दस्तुर यददको दर सभबतधमा परामशय ददने जस्ता कार्यिरु गदयछ । र्स
गााँउपालिकामा स्थानीर् राजश्व परामशय सलमलतको गठन देिार् अनुसार भूएको छ ।
तालिका 8: राजश्व परामशय सलमलतको लववरण
क्र.स.
१
२
३
४
५
६

सलमलतका ्यतल्त िरु
गााँउपालिका उपाध्र्िः लगता लबष्ट
प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृ तः कमि राज श्रेष्ठ
गााँउपालिका सदस्र्ः ररता कु मारी गौतम
गााँउपालिका सदस्र्ः कमय छु लल्डम िामा
स्थानीर् उद्योग वालणज्र् सांघ प्रलतलनलधः तेज तामाङ
िेखा प्रमुखः सतदेश लघलमरे

लजभमेवारी
सांर्ोजक
सदस्र्
सदस्र्
सदस्र्
सदस्र्
सदस्र् सलचव

गााँउपालिकाको राजश्व पररचािनमा प्रभूावकाररता ल्र्ाउनका िालग राजश्व परामशय सलमलतको बैठक गरी
राजश्वको दर लनधायरण लसफाररस, वार्षयक राजश्व अनुमान यदद लनणयर् गने गरे को देलखतछ । गााँउपालिकािे
यर्थयक बषयको २०७७/७८ को िालग यर्थयक ऐन पाररत गरे को छ । राजस्व परामशय सलमलतको बैठक वसी
यततररक यर्को दररे ट प्रस्ताव गरर गााँउसभूािे सो दररे ट स्वीकृ त गरे का छ । यर्का लशषयगत दार्रा तथा
उ्त  दार्राका दररे टिरू राखी गााँउसभूा माफय त् यर्थयक ऐन पाररत गररएको िो ।
गाउाँ पालिकाको य.व. २०७७/७८ को नीलत तथा कार्यक्रममा राजस्व सभबतधमा छु ट्टै च्र्ाप्टरमा नीलतिरु
उल्िेख नगररए पलन लवलभून्न लवषर्गत िेरलभूर समेट्ने गरी देिार् अनुसार नीलत तर् गररएका छनः

 “िाम्रो कर लनर्लमत लतछछः सुनापती समृधि  बनाइछाडछौ” भून्ने उदघोसका साथ गााँउपालिका िेरमा
कर सिभूालगता अलभूर्ान सांचािन गररनेछ ।

 सुचना प्रलवलधको उपर्ोग माफय त वजेट तजुयमा खचयको िेखाांकन, अलभूिेख तथा प्रलतवेदन प्रणािीमा
एकरुपता ल्र्ाई लवत्तीर् अनुशासन कार्म गररे नछ
े ।

 प्रत्र्ेक चौमालसकमा यभदानी र खचयिाइ वेबसाइट माफय त सावयजलनक हुने ्यतवस्था लमिाइनेछ ।
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 गाउाँ पालिकाको यततररक यर् अलभूबृलधि  गनय करको दार्रािाई बढाउाँ दै सिभूालगतामूिक कर नीलत
अविभबन गररने ।

 स्थानीर् सरकार सांचािनको मूि यधार यततररक यर् भूएकािे गाउाँ बासी, उद्योग वालणज्र् सांघ,
टोिसुधार सलमलतिरु, स्थानीर् शैलिक सांस्थािरुसाँग सिकार्य गरी कर सचेतना तथा अलभूबृलधि 
कार्यक्रम माफय त कर अलभूर्ानिाई अलघ बढाइने छ ।

 सूचना र प्रलवलधको माध्र्मबाट गाउाँ पालिकामा सेवाग्रािीको गुनासो सभबोधन गररने पररपाटीको
लवकास गररने छ ।

 लवगत देलखका अलभूिेखिरुिाई कभप्र्ुरकृ त गरी सुरलित राख्ने प्रर्त्न गररने छ ।
 कमयचारी तथा जनप्रलतलनलधिरुको िमता लवकासका िालग यवश्र्क तालिम तथा भ्रमणको ब्र्वस्था
गररने ।

 गाउाँ पालिका िेरमा नर्ााँ घर लनमायण गदाय भूवन लनमायण सांलिता िाई पूणय रुपमा पािना गनय
अलभूप्रेररत गररने तथा गाउाँ पालिका घोषणा हुनुअलघ बनेका घरिरुिाई समेत लनधायररत मापदण्डमा
नक्सापास र लनर्लमत गने अलभूर्ानिाई लनलित समर्सीमा तोकी कडाइ गररने छ ।

 गाउाँ पालिकालभूर रिेका लवलत्तर् सांस्थािरुको अनुगमन तथा लनर्मन गरी लवषर्गत कार्यप्रलत
उत्तरदार्ी बनाइने छ ।
गााँउपालिकाको राजश्व प्रशासन
गााँउपालिकाको राजश्व प्रशासनिाई अझ प्रभूावकारी बनाउने नीलत चािु बजेटमाफय त पलन गााँउपालिकािे
लिएको छ । र्सको प्रभूावकाररताका िालग गनुयपने कार्यिरुमा जनशल्त  ्यतवस्थापन, राजश्व शाखाको
सांस्थागत लवकास, राजश्व सभवतधी कार्यर्ोजना तजुयमा, मािपोत कार्ायिर्बाट स्थानीर् जग्गाको िगत
अद्यावलधक, करदातािरुको पलिचान र िगत अलभूिेखीकरण, कर तथा गैर करका स्रोतिरुको पलिचान
गनुयपनय रिेको छ । र्सैगरी राजश्व प्राप्त हुने पूाँजीगत लनमायण, पर्यटकीर् िेरिरुको प्रवद्वयन, ऐलतिालसक
स्थििरुको प्रचार प्रसारका साथै िोमस्टे लवकास र प्रवद्वयन गनुयपने छ । वडास्तरमा काम गने कमयचारीिाई
प्रभूावकारी सेवा प्रवाि र राजश्व सांकिन कार्यमा पररचािन गनुपने हुतछ । साथै गााँउपालिका तथा वडा
कार्ायिर्का राजश्व प्रशासनसाँग सभबलतधत कमयचारीिरुिाई राजश्व र यर्का शीषयकका लवषर्मा
अलभूमुखीकरण र अलभूिेख ्यतवस्थापन सभबतधी िमता लवकास तालिमिे गााँउपालिकाको राजश्व
अलभूवृलधि मा मित्वपूणय र्ोगदान ददने सक्ने देलखतछ ।

४.२ यर् सांकिनको सांस्थागत िमता
सांगठन सांरचनामा गााँउपालिकािे प्रशासन, र्ोजना तथा अनुगमन शाखा अततगयत रिने गरर राजस्व उपशाखा
गठन गने प्रावधान वमोलजम राजश्व उपशाखाबाट काम भूैरिेको देलखतछ । राजश्व उपशाखा अततगयत नै वडा
कार्ायिर्िरूबाट वडा सलचव तथा राजश्व उपशाखाका कमयचारीिरु माफय त राजश्वको सांकिन तथा
अलभूिेखीकरण गररां दै यएको छ । अनिाई लमरटङ, टेलिफोन अततरवाताय तथा लवलभूतन सूचनाका यधारमा
िेदाय िाि गााँउपालिकाको राजस्व सांकिनको अवस्था देिार्अनुसार रिेको छः


राजस्व उपशाखा अततरगत प्रशासन सिार्क र कार्ायिर् सिर्ोगी गरी जभमा २ जना कमयचारीिरु
कार्यरत रिेको देलखतछ ।
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गााँउपालिका कार्ायिर् तथा वडा कार्ायिर्िरूमा कभप्र्ुटर लवलिङ्ग प्रणािी माफय त राजस्व सांकिन
हुने गरे को ।



सफ्टवेर्रमा राजस्वका शीषयकिरू िाि नेपाि सरकारिे ्यतवस्था गरे को राजस्व कोड तथा शीषयक
अनुसार नभूएकािे सांकिन गररएको राजस्वका शीषयकिरू नलमिेको ।



गत बषय ५ वटै वडािरुमा कर लशिा कार्यक्रमिरु सांचािन गररएको तर र्ो बषय कोरोनाको कारणिे
कर लशिा कार्यक्रम सांचािन हुन नसके को ।



कार्ायिर् भूवनमा पर्ायप्त स्थान र कोठािरु नभूएकोिे राजश्व र प्रशासन शाखा एउटै कोठाबाट
सांचािन भूएको ।



सेवा शुल्क तथा लबक्रीको बैग्िे मिि तथा शीषयक नखोलिएकािे र्स दकलसमको यर्िरू लवलवध यर्
शीषयकमा सांकिन हुने गरे को ।



वडा सलचव माफय त वडामानै राजस्व सांकिन गने कार्यिे सेवाग्रािीिाई सुलवधा प्रदान गरे को ।



“घ” वगयको इजाजत पर िगार्त अतर् शुल्किरू, टेण्डर लबक्री तथा पररिा शुल्क जस्ता राजश्व
गााँउपालिका कार्ायिर्बाट सांकिन हुने गरे को ।



राजस्व सांकिनको लजभमेवारी सलित कार्यरत कमयचारीिरूका िालग तालिम तथा अलभूमुखीकरण
नभूएको ।



िािसभम राजस्व सांकिन तथा त्र्सको प्रभूावकारीताका िालग अनुगमन तथा मूल्र्ाांङकन नभूएको।



गााँउपालिकािे यर्थयक बषय २०७६/७७ मा यततररक यर्बाट रु. १०,२३,१६३ राजश्व सांकिन
गरे को देलखतछ ।

४.३ लवगतको यर् पररचािनको अवस्था
र्स गाउाँ पालिकाको कु ि यर्मा यततररक यर्को लिस्सा अत्र्तत तर्ून रिेको छ । यततररक यर् तफय
भूूलमकर, सभपलत कर, विाि कर, घरजग्गा रलजष्रे शन दस्तुर, ्यतवसार् रलजष्ट्रेशन दस्तुर िगार्त अतर्
प्रशासलनक शुल्क तथा दस्तुरिरु रिेका छन् । तसथय यगामी ददनमा समेत यततररक यर्तफय गाउाँ पालिकाको
िालग सभपलत्त कर, मािपोत, ब्र्वसार् कर र दस्तुर नै मुख्र् तथा ददगो िेर हुन् । गाउाँ पालिकािे मािपोत
िाई जमीनको उपर्ोगका यधारमा वर्गयकरण गरे र दर लनधायरण गरे को छ । उद्योग ्यतवसार्को लवकास भूए
अनुसार ्यतवसार् करको असुिी प्रभूावकारी देसखांदैन । घरबिाि कर, लव्ापन कर, जडीबुटी कवाडी तथा
जीवजततु करको सभभूावना तत्कािका िालग तर्ून रिेको देलखतछ । गाउाँ पालिकासाँग लवगत यर्थयक वषयिरुको
तथर्ाांकको शीषयकगत यर्सभबतधी अलभूिेख ब्र्वलस्थत देलखदैन । र्सिे गदाय गाउाँ पालिकाको समग्र राजस्व
प्रिेपणिाई र्थाथयको नलजक पुर्ायउन करठनाइ रिेको छ । गाउाँ पालिकाकाबाट प्राप्त तथर्ाांक अनुसार
गाउाँ पालिकािे लवगत य.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ मा सांकिन गरे को यर् लववरण देिार् अनुसार रिेको
छः
तालिका 9: गााँउपालिकाको यर्को अवस्था
(रु िजारमा)

यर् लशषयक
क) यततररक यर्
यततररक यभदानी
ख) राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त यर्
सांघीर् सरकार (मु.अ.कर तथा अतत शुल्क)

२०७५/७६ र्थाथय
२७१०
२७१०
५०६९७

२०७६/७७ र्थाथय
१०२३
१०२३
३३०३४

२०७७/७८ अनुमालनत
३०००*
३०००
७७६३४**

५०६९७

३३०३४

६०६००
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प्रदेश सरकारबाट (सवारी साधन कर)
ग) अनुदान (र्थाथय)
सांघीर् सरकार समानीकरण अनुदान
सांघीर् सरकारः सशतय

२७८५६६
१११८००
१३३५००

३१७९८०
११२२००
१६१३९६

१७०३४
३२९३९९
११३४००
१८२१००

७७७८
२५४८८

९९५७
११७६९

९९६३
१६७९६

३३१९७३

२२६५८
३५२०३७

७१४०
४१००३३

सांघीर् सरकारः सपपुरक अनुदान
सांघीर् सरकारः लवशेष अनुदान
प्रदेश सरकारः समानीकरण अनुदान
प्रदेश सरकारः शसतय अनुदान
प्रदेश सरकार (समपुरक/लवशेष) अनुदान
कु ि जभमा
* एकमुष्ठ अनुमालनत
** अनुमालनत

गाउाँ पालिकाको यर् सांरचना िेदाय कु ि यर्मा यततररक यर्को लिस्सा १% भूतदा कम देलखतछ ।
गाउाँ पालिकाको समग्र यर्को प्रमुख स्रोतको रुपमा सांघीर् सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व वााँडफााँड र अनुदान
बापतको रकम नै रिेको देलखतछ । उल्िेलखत तालिका अनुसार गाउाँ पालिकाको समग्र यर्को साराांश
देिार्अनुसार रिेको छः
तालिका 10: कु ि यर्मा गााँउपालिकाको यततररक यर्को र्ोगदान
(रु िजारमा)

क) यततररक यर्
ख) राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त
यर्
ग) अनुदान
कु ि

२०७५/७६

%

२०७६/७७

%

२०७७/७८

%

२७१०

०.८

१०२३

०.३

३०००

०.७

५०६९७

१५.३

३३०३४

९.४

७७६३४

१८.९

२७८५६६
३३१९७३

८३.९
१००.०

३१७९८०
३५२०३७

९०.३
१००.०

३२९३९९
४१००३३

८०.३
१००.०

४.४ राजश्व पररचािनमा रिेका सवाििरु
सुनापती गााँउपालिकाको यततररक यर् पररचािनमा नर्ााँ ब्र्वस्था अनुसारको प्रशासलनक िमता लवकास
गनय यवश्र्क देलखतछ । यततररक यर् पररचािनमा देलखएका सवाििरूिाई लनभनानुसार प्रस्तुत गररएको
छः
क) राजश्व प्रशासन
राजश्व पररचािन िमता सुधार तथा राजस्वको स्रोत र यधारिरू वृलधि  गनय गााँउपालिकामा राजस्व शाखा
वा एकाईमा यवश्र्क दरबतदी स्वीकृ लत तथा कमयचारी पदस्थापना गनुय यवश्र्क देलखतछ । र्सका साथै
गााँउपालिकाको राजस्व अलधकारको यधारमा भूौलतक सुलवधा थप गने, कमयचारीिरुिाई िमता लवकास
तालिम, प्रलवलधमा यधाररत राजश्व अलभूिेख तथा सूचना प्रणािी, सिम राजश्व शाखाको ्यतवस्था हुन
यवश्र्क छ ।
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ख) यततररक लनर्तरण
राजस्व असुिीका िालग जारी गररने रसीदको लनर्तरण जरुरी हुतछ । कलत प्रलत रसीद छपाई भूएको िो प्रमुख
प्रशासदकर् अलधकृ तबाट सबै प्रलत प्रमालणत गराई त्र्सको जानकारी राजस्व शाखा र िेखा शाखामा सुरलित
रिनु पदयछ । राजस्व शाखािे लजतसीफााँटबाट रलसद एकमुष्ट लनकासा लिई सभबलतधत वडामा सलचविाई वा
अतर् कमयचारीिाई लस.न. समेत प्रष्ट हुनेगरी लनकासा गररनु पदयछ र रसीद लनर्तरण खातामा अलभूिेख
रालखनु पदयछ । त्र्सको लववरण िेखा शाखामा समेत पठाइनु पदयछ । िेखा शाखािे सभबलतधत कमयचारी वा
वडा सलचवबाट रकम दालखिा गररदा जारी भूएको रसीदको एक प्रलत अधकट्टी सलित लभूडाई रकम बुझ्ने गनुय
पदयछ । सभबलतधत कमयचारीिे रकम दालखिा गदाय गााँउपालिकाबाट जारी भूएको राजस्व शीषयकगत छु रट्टने
फारममा राजस्व लववरण भूरी दालखिा गररनु पदयछ । य.िे.प. शाखािे समेत रसीद लनर्तरण प्रदक्रर्ािाई
सुक्ष्म रुपमा िेने गनुय पदयछ । र्सरी प्राप्त रकमिाई गााँउपालिकाको गोश्वारा खातामा शीषयक अनुसार चढाई
मालसक रुपमा प्रमालणत गरर राजस्वको शीषयकगत प्रलतवेदन पठाउने ्यतवस्था गररनु पदयछ । प्रलतवेदन
पठाउदा राजस्वको िेखा सूरमा (SUTRA) यधाररत भूएर शीषयकगत रुपमा प्रष्ट गरी अनिाईन प्रलतवेदन
पठाउने प्रणािी अविभबन गररनु पदयछ ।
ग) यततररक यर् पररचािन नीलत तथा कार्यलवलध
गााँउपालिकािे यर् पररचािन सभबतधी नीलत तथा मुख्र् यर् शीषयकिरूवाट यर् सांकिन गने कार्यलवलध
तर्ार गरी वडा सलमलतिरूिाई समेत उपिब्ध गराउनु पदयछ । र्समा यर् सांकिन गने लवलध, प्रलतवेदन
बुझाउने ढााँचा, नगद दालखिा सभबतधी ्यतवस्था, अनुगमन जस्ता लवषर्वस्तु पदयछन् ।
घ) यर्थयक ऐनमा सुधार
गााँउपालिकािे यर्थयक ऐन तजुयमा गरी स्वीकृ त गरे को छ तर सो ऐनिाई अततर सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन
ऐन २०७४ वमोलजम सुधार गरी ्यतविाररक तथा वस्तुपरक बनाउनुपने देलखतछ । यर्थयक ऐनमा सवारी
करको ्यतवस्था गररएको छ । तर प्रचलित सांघीर् कानुनी ्यतवस्था अनुरुप र्ो कर सवै सवारी साधनमा लिन
नपाइने हुाँदा र्सिाई िटाउनुपनेछ । गाउाँ पालिकाको जे.सी.बी. तथा अतर् र्तरउपकरण जस्ता सभपलत्तको
भूाडा दर ऐनमा उल्िेख नभूएको हुाँदा लर्नीिरुिाई ऐनमा समावेश गनुयपने देलखतछ । र्स्तै, पररवर्तयत
्यतवस्था अनुसार सवै जग्गा जमीनमा सभपलत्त कर िगाउन नपाइने भूएकािे सभपलत्त कर िगाउन यर्थयक
ऐनिाई सोिीअनुसार पररमाजयन गनुयपनेछ । त्र्स्तै के लि करका लशषयकिरु पलन सुधार गनुयपने देलखतछ ।
गााँउपालिकाको धेरै िेरिरु ग्रालमण भूेगमा पदयछन । त्र्सैिे गााँउ, बजार तथा राजमागय यसपासको िेरमा
जमीनको मूल्र् र उपर्ोलगतामा ्यतापक अततर हुने भूएकोिे जमीनको उत्पादन, उपर्ोलगता र सडक पिाँचको
यधारमा कर लिने प्रणािीको लवकास हुन सके मा कर पलन बढी सांकिन हुने र बढी वै्ालनक समेत हुने
देलखतछ ।
ङ) राजस्वका दर लनधायरण तथा प्रचार प्रसार
गााँउपालिकािे राजश्वको दर लनधायरण गदाय समान स्तरका करदातािरुिाई समान ्यतविार हुने गरी तथा
समान तिका स्थानीर् सरकार वीच तर्ून अततर हुने लवषर्मा ध्र्ान ददन यवश्र्क हुतछ । स्थानीर् करका
यधारिरु पर्ायप्त राजस्व सांकिन गनय सदकने खािको हुनु पदयछ । अथायत सांकलित राजश्व भूतदा सांकिन गदाय
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िाग्ने खचय बढी हुने खािको हुनु हुाँदैन । साथै स्थानीर् उत्पादनका यधारमा दर लनधायरण गदाय करदातािाई
पलन मकाय नपने र गााँउपालिकािाई पलन राजश्व प्राप्त सिज रुपमा हुने हुतछ । घरजग्गा रलजष्रेशन दस्तुर
अततगयत मािपोतको मूल्र्ाांकन र स्थानीर् चिनचल्तीको रकम ज्र्ादै फरक भूएका सो पररमाजयनका िालग
पिि गदाय राजश्वमा बृलधि  हुने अवस्था लसजयना हुतछ । गााँउपालिकािे िािको कानुनी ्यतवस्था अनुसार
राजस्व सांकिनका िालग दर लनधायरण गरी त्र्सको प्रचार प्रसार गनय यवश्र्क देलखतछ । त्र्सैगरी
करदातािाई यफू िे लतनुयपने रकम र लशषयक सभवतधी जानकारी उपिब्ध गराउन कर लशिा कार्यक्रम सांचािन
गनुयपने हुतछ । र्सका अलतरर्त  समर्मा राजस्व नलतरे मा दण्ड जररवाना िाग्ने तथा धेरै राजश्व लतने
करदातािरुिाई प्रोत्सािन तथा पुरस्कृ त गने प्रणािीको बारे मा यवश्र्क प्रचार प्रसार गनुय पदयछ ।
च) अलभूिेख ्यतवस्थापन
यततररक यर्को अलधकतम पररचािनका िालग र्सका यधारिरूको अलभूिेख अद्यावलधक हुनु जरुरी छ ।
गााँउपालिकािाई प्राप्त राजस्वका अलधकारसाँग सभबलतधत ्यतल्त गत सभपलत्तिरू, ्यतापार ्यतवसार्िरू, सेवा
सुलवधािरू यददको अलभूिेख तर्ारी तथा अद्यावलधक गनय यवश्र्क रिेको छ । अद्यावलधक अलभूिेख लबना
राजस्व सभबतधी नीलत लनधायरण, प्रिेपण, असुिी ्यतवस्थाको अनुगमन प्रभूावकारी हुन सक्दैन ।
गााँउपालिकाका सभभूा्यत राजश्का स्रोतिरु (कर, शुल्क तथा दस्तुर) को पलिचान गरी दार्रा फरादकिो
बनाउने तथा दर लनधायरण गरी सामलर्क रुपमा र्स्तो दरिाई अद्यावलधक गदै जानुपदयछ । गााँउपालिकाबाट
राजश्व नर्ााँ स्रोतिरु पलिचान तथा कार्ायतवर्नका िालग यवश्र्क िगानी तथा प्राथलमकीकरणका यधारमा
अध्र्र्न, अनुसतधान तथा सभभूावना लवश्िेषण गदै नर्ााँ स्रोतिरुको पलिचान र पररचािन तथा बतयमान
स्रोतिरुको दार्रा लवस्तार गदै यततररक राजश्विाई ददगो बनाउन यवश्र्क हुतछ । र्स कार्यको िालग दि
जनशल्त को ्यतवस्थापन र जनताको सिर्ोग अपररिार्य हुतछ ।
छ) समतवर् सांर्तर
राजस्व पररचािन नीलत लनमायण, शुल्क तथा दस्तुरको दर लनधायरण, राजस्व सांकिन लवलध लनधायरण जस्ता
कार्यमा यततररक तथा वाह्र् लनकार्िरूसांग समतवर् अपररिार्य हुतछ । र्सका िालग राजस्वका यधार
लनधायरण तथा दरिरूमा पररमाजयनका िालग राजस्व परामशय सलमलतको भूूलमकािाई अझै प्रभूावकारी बनाउनु
पदयछ । यर् सांकिनमा वडा सलमलतको भूूलमकािाई स्पष्ट ्यताख्र्ा गरी वडा र राजस्व शाखालबच लनरततर
समतवर् हुन जरुरी देलखतछ । त्र्सैगरी राजस्व बााँडफााँट सभबतधमा के तर, प्रदेश तथा अतर् स्थानीर् तििरूसांग
समतवर् गनय यवश्र्क पिि गनुयपने देलखतछ । राजश्व प्रशासनिाई प्रभूावकारी वनाउन लनवायलचत नेतृत्विे
लनर्लमत अनुगमन र छिफि गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदाता के लतरत समुदार्िरुसाँग छिफि गरी नर्ााँ
करका लशषयकिरु कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ ।
ज) चुिावट लनर्तरण, पारदर्शयता र जवाफदेलिता
यर्को सांकिन अवस्थाको अनुगमन गरी राजस्व चुिावट भूएको पाइएमा त्र्सिाई लनर्तरण गनय तत्काि
यवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । गााँउपालिकािे यर् ्यतर्को लववरण, यततररक र अलततम िेखा प्रलतवेदन यवलधक
रूपमा प्रकाशमा ल्र्ाउनु, करदातासाँग लनरततर सांवाद गनुय, सूचना प्रलवलध तथा सामालजक लमलडर्ामाफय त्
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राजस्व र करबाट प्राप्त यर्िाई के के लशषयकमा खचय गररर्ो भून्ने लववरणबारे नागररक तथा
सरोकारवािािाई जानकारी गराउनु र्स ददशातफय को के िी सकारात्मक प्रर्ासिरू हुन सक्दछन् ।
झ) समावेलशता तथा सिभूालगता अलभूबृलधि 
कर प्रणािीको लवकास गदाय करको दार्रा फरादकिो बनाउन र लपछलडएका जनतािरुिाई पलन समेट्न गररव,
लवपतन, एकि मलििा, अपाङ्गता भूएका र जोलखममा परे का ्यतल्त िरुको िालग उपर्ु्त  ्यतवसालर्क तथा
प्रालवलधक सीप लवकास गरी लनजिरुबाट सांचािन गररने उद्यम ्यतवसार्मा लवलभूतन सहुलिर्त तथा छु ट
सुलबधाको ्यतवस्था गरी प्रोत्सािन गने नीलत लिनु मित्वपूणय हुतछ ।
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पररच्छेद - पााँचः राजश्व सुधार कार्यर्ोजना
र्स पररच्छे दमा प्राथलमक तथा लद्वलतर् स्रोतिरुबाट प्राप्त लवलभूतन तथर्ाङ्क तथा सूचाना लवश्िेषणका
यधारमा गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना प्रस्तुत गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनािाई गााँउ
कार्यपालिकाबाट स्वीकृ त गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउने लवश्वासस लिईएको छ ।

५.१ राजश्व सुधार कार्यर्ोजना
गााँउपालिकािे राजश्व सुधारका िालग लिने रणनीलत, कार्यनीलत र कार्यर्ोजनािरु लनभन वमोलजम रिेका
छनः
५.१.१ प्रभूावकारी राजश्व सांकिनका रणनीलत तथा कार्यनीलत
सुनापती गााँउपालिकामा राजश्व सांकिनमा खासगरी रर्ाकमा गैसके को र रर्ाकमा िानुपने गरी दुई
दकलसमका अवस्थािरु छन् । परभपरादेलख चल्दै यएका राजश्विरु रर्ाकमा छन् भूने नर्ााँ राजश्वका
स्रोतिरुमा जनतािाई वानी पानय थप पिि गनय यवश्र्क रिेको छ । सालवकका ५ वटा गालवसिरु लमिाएर
गठन गररएको र्स गााँउपालिकामा लवद्यमान कानुन प्रदत्त के िी राजश्व अलधकारिरु िािसभम प्रर्ोगमा
ल्र्ाउन सदकएको छै न । गााँउपालिकाका कानुनिरु पलन समर् अनुकुि पररमाजयन एवां सांशोधन गनुयपदयछ । र्ी
तथर्िरुिाई समेत मध्र्नजर राखी यततररक राजश्व पररचािन सभबतधमा देिार् अनुसारका रणनीलत तथा
कार्यनीलतिरु अविभबन गनय सुझाव गररएको छ ।
क) राजश्व सभबतधी कानूनी ्यतवस्थामा सुधार गरी यततररक यर्को दार्रा फरादकिो बनाउने ।
ख) राजश्व प्रशासनको सांस्थागत सुदढृ ीकरण गरी ्यतवलस्थत बनाउने ।
ग) राजश्व प्रणािीिाई सरि, सिज र करदाता मैरी बनाउने ।
घ) समतवर् र सिकार्यको अलभूवृलधि  गररने ।
तालिका 11: राजश्व सुधार सभबतधी रणनीलत र कार्यनीलत
रणनीलत
1) राजश्व सभबतधी
कानुनी
्यतवस्थामा सुधार
गरी यततररक
यर्को दार्रा
फरादकिो
बनाउने ।

कार्यनीलत
1) गााँउपालिकामा राजश्वसाँग सभबलतधत यवश्र्क ऐन तथा लनर्मिरु तजुयमाका
साथै तजुयमा भूइसके का ऐन लनर्मिाई सुधार गरी अझ बढी ्यतविाररक
बनाउदै िलगनेछ ।
2) कर तथा सेवा शुल्किाई सभबलतधत करदाता एवां लवषर् िेरसाँग यबधि 
गराउदै गााँउपालिका तथा लनजीिेरबाट थप िगानी गनय प्रोत्सालित गररनेछ।
3) कर, शुल्क, सेवा शुल्क यददको दर तथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजी िेर तथा
सरोकारवािािरुसाँग परामशय गने पधि लतको सांस्थागत लवकास गररनेछ ।
4) जनताको कर लतने तथा करको भूार बिन िमता लवश्िेषणका यधारमा कर
नीलतिाई लववेकसभमत र प्रगलतशीि बनाइने छ ।
5) थप राजशवका स्रोतको सभभूा्यतता अध्र्र्न गरी सभभूा्यत थप स्रोत
पलिचानका साथै बतयमान राजश्व स्रोतको दार्रा बृलधि  गनय र्सको र्दकन
पेज | 33

सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
रणनीलत

2) राजश्व

प्रशासनको
सांस्थागत
सुदढृ ीकरण गरी
्यतवलस्थत
बनाउने ।

3) राजश्व कर

प्रणािीिाई
सरि, सिज
करदाता मैरी,
पारदशी र
समावेशी बनाउने

कार्यनीलत
तथर्ाङ्क सांकिन गरी सभभूा्यतताका यधारमा समर् सापेि रुपमा
करदातािरुको सांख्र्ा बढाउदै िलगनेछ ।
6) राजश्वको स्रोत बृलधि  गने पूाँजी िगानीको सभभूा्यतता अध्र्र्न गररनेछ ।
7) सभपलत्त मूल्र्ाांकन सभवतधी लसफाररसिाई लनलित यधार र मापदण्डमा
यवधि  गरी एकरुपता कार्म गररने छ ।
8) यततररक राजश्वका लवलभूतन स्रोतिरुबारे सभभूावना अध्र्र्न, पलिचान,
स्रोतिरुको र्दकन तथर्ाङ्क, सूचना सांकिन गनय कार्यदििरु बनाई वडागत
रुपमा पररचािन गररनेछ ।
9) करका स्रोत अनुसारका तथर्ाङ्क िरे क वषय अद्यावलधक गररनेछ ।
10) गााँउपालिकामा पर्यटन प्रवद्वयन गनय पूवायधारिरुको लवकास गररनेछ साथै
पर्यटन लवकासमा र्स गााँउपालिकामा रिेका धार्मयक/सााँस्कृ लत धरोिर तथा
प्राकृ लतक सांपदाको सांरिण तथा लवकास गनय लनजी िेरसाँग साझेदारीको समेत
पिि गररनेछ ।
11) पूवायधार उपर्ोग दस्तुर, घर बिाि कर, ्यतवसार् कर जस्ता स्रोत पररचािन
गनय दर लनधायरण गदाय लछमेकी स्थानीर् तििरु, लनजी िेर र करदातासाँग
समेत छिफि तथा सिकार्य गररनेछ ।
12) लनर्लमत एवां बढी कर लतने करदातािाई सभमान र पुरस्कत गररनेछ ।
13) समर्मा कर लतने करदातािाई प्रोत्सािन तथा बक्र्ौता राख्ने करदातािाई
जररवाना िगाइने छ ।
1) गााँउपालिकाको समग्र राजश्व पररचािन सभबतधी नीलतिरुिाई कार्ायतवर्न
गनय राजश्व शाखाको सुदढृ ीकरण गरी िमताबृलधि  गररनेछ ।
2) गााँउपालिकाको राजश्व शाखामा स्वीकृ त सांगठन सांरचना अनुसारको
दरबतदी पूर्तय गररनेछ ।
3) स्थानीर् राजश्व परामशय सलमलत तथा राजश्व शाखा र वडा कार्ायिर्का
कमयचारीिरुको िमता अलभूबृलधि  गररनेछ ।
4) राजश्व शाखाका िालग यवश्र्क उपकरण, सफ्टवेर्र यददको प्रबतध लमिाई
क्रमसः वडा कार्ायिर्िरुसाँग सूचना सांजािमा जोड्दै िलगने छ । स्थानीर्
करबारे सवयसाधारणिाई जानकारी गराउने करदाता लशिा तथा सचेतना
कार्यक्रम समुदार्/टोि एवां वडास्तरमा सांचािन गररनेछ ।
5) प्रादेलशक तथा लजल्िाका अतर् स्थानीर् तिसाँग राजश्व पररचािन बारे ्ानसीप, अनुभूव यदान-प्रदान र अततरदक्रर्ा गररनेछ ।
6) राजश्व िेखापािनिाई कभप्र्ूटरकृ त गररनेछ र लवद्युतीर् माध्र्मबाट नै
राजश्वको प्रलतवेदन र फााँटबारी बनाइने छ ।
7) राजशव सभवतधी यततररक लनर्तरणको ्यतवस्थाको िालग राजस्व रलसद
लनर्तरण खाता रालखने छ र प्रत्र्ेक वडाबाट मालसक रुपमा स्रोत खुल्नेगरी
राजस्वको प्रलतवेदन लिने प्रणािी अविभबन गररने छ ।
1) कर सांकिनमा र्थासभभूव लनजी िेर, उपभूो्त ा सलमलत एवां सिकारी
सांस्थािरुसाँग सिकार्य गररनेछ ।
2) कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सभबतधी सूचनािरुमा नागररकिरुको
पहुाँच पुर्ाइनेछ ।
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4) समतवर् र

सिकार्यिाई
प्रोत्सािन गने

कार्यनीलत
3) कर/राजश्व सूचना सभबतधी प्रलतवेदनिरु अधयवार्षयक एवां वार्षयक रुपमा
गााँउपालिकाको वेभूसाईटमा रालखने छ । साथै र्स्तो सूचनािरु गााँउपालिका
तथा वडा कार्ायिर्को सूचना पाटीमा टााँस गने ्यतवस्था लमिाइने छ ।
4) करदाता लशिा र कर सभवतधी जनचेतनामूिक कार्यक्रमिरु सांचािन गररने
छ।
5) मलििा, अपाांगता भूएका ्यतल्त  तथा गररब तथा कमजोर यर्थयक अवस्थाका
स्थानीर् ्यतवसार्ी तथा घरमूिीिरुिाई करमा लवशेष छु टको ्यतवस्था
लमिाईने छ ।
6) कर सांकिन प्रदक्रर्ािाई सिज बनाउन बैंक तथा लवद्युतीर् माध्र्मबाट कर
भूु्त ानी गने प्रणािीको लवकास गररनेछ ।
1) पर्यटन शुल्क तथा ढु ांगा, लगट्टी, बािुवा, माटो जस्ता प्राकृ लतक स्रोतको
उत्खनन्, लवक्री तथा बजार ्यतवस्थाका सभबतधमा लछमेकका अतर्
पालिकािरुसाँग समेत समतवर् तथा सिकार्य गररनेछ ।
2) बालझएका नीलतगत ्यतवस्था सांशोधनका िालग यवश्र्क समतवर् गररनेछ ।
3) कर सांकिनमा र्थासभभूव लनजी िेर, उपभूो्त ा सलमलत एवां सिकारी
सांस्थासाँग सिकार्य गररनेछ ।
4) राजश्वसांग सभबलतधत लवषर्मा प्रदेश सरकार तथा लजल्िा समतवर्
सलमलतसाँग लनर्लमत अततरदक्रर्ा गररनेछ । र्सैगरी अतर् लछमेकी स्थानीर्
तििरुसांग समतवर् वैठक यर्ोजना गरी राजश्व सांकिनका सवाििरुबारे
छिफि तथा समतवर् गररनेछ ।
5) राजश्व प्रशासनिाई प्रभूावकारी बनाउन प्रदेश सरकार तथा लजल्िा समतवर्
सलमलतसाँगको सिकार्य तथा समतवर्मा जोड ददइनेछ ।

५.१.२ राजश्व सुधार कार्यर्ोजना
क) राजश्व प्रशासन सुधार र्ोजना
तालिका 12: राजश्व प्रशासन सुधार र्ोजना
क्र.स. सुधारको िालग गनुप
य ने कार्यिरु
कानुनी तथा नीलतगत ्यतवस्था
१
राजश्व परामशय सलमलतको मालसक वैठक
१.१
गरी भूूलमकािाई प्रभूावकारी बनाउने
यर्थयक ऐन पररमाजयन गरर िागू गने
 िािको राजश्व अलधकारका सांभूा्यत
लशषयकिरु अनुसार लशषयक िेरफे र गने
 लबषेश गरी करको दर र दार्रा
१.२
समर्ाअनुकुि बनाउने
 सबै करिरुमा छु ट तथा जरीवानाको
्यतवस्था गने
 राजश्व सांकिन प्रकृ र्ा प्रष्ट गने

समर्ावलध

लजभमेवारी

२०७८ श्रावण देखी

राजश्व परामशय सलमलत

२०७९ असार
मसातत सभम

राजश्व परामशय सलमलत,
गााँउ सभूा

पेज | 35

सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
क्र.स. सुधारको िालग गनुप
य ने कार्यिरु
 ्यतविारमा नदेलखएका, िागू हुन
नसक्ने तथा सांघीर् कानुनसांग बााँलझने
प्रावधानिरु िटाउने
 राजश्व असुिीको ्यतवस्थासांगै दण्ड,
जररवाना तथा पुरस्कारको ्यतवस्था
गने
राजश्व सभबतधी स्पष्ट कार्यलवलध तजुयमा
१.३
गरी िागू गने
सांकिन प्रकृ र्ामा सुधार
२
करका लबषर्मा जानकारी गराउनका
२.१ िालग वडािरुमा करदाता लशिा कार्यक्रम
सांचािन गने
सबै करिरुको तथर्ाङ्क सांकिन गरी
२.२
कभप्र्ुटर प्रणािीमा अद्यावलधक गने
धेरै कर लतने करदातािरुिाई सभमान र
२.३
पुरस्कृ त गने
मुख्र् करिरु एकै पटक असुि गनेगरी
२.४ एकद्वार कर सांकिन प्रणालिको शुरुवात
गने
लवलत्तर् सांस्थासांग समतवर् गरी बैंदकङ
२.५
प्रणािीबाटै कर सांकिन गने ्यतवस्था गने
३
सांस्थागत ्यतवस्था तथा अतर्
राजश्व शाखामा गााँउ सभूाबाट लस्वकृ त
३.१
दरबतदीमा कमयचारी लनर्ु्त  गने
वडा कार्ायिर्िरुमा समेत राजश्व
प्रशासनका िालग कमयचारीिरुिाई
३.२
लजभमेवारी दकटान गरी लनर्लमत
अनुगमन गने
जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीिरुका िालग
३.३ राजश्व सभबतधी तालिम तथा
अलभूमुखीकरण कार्यक्रम सांचािन गने
राजश्व सांकिन अवस्थाको यवलधक
३.४ अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने तथा
यभदानी खचयको लववरण सावयजलनक गने
गााँउपालिकाको स्वालमत्त तथा िक
भूोगमा रिेका जग्गा तथा भूवनिरुको
३.५ लववरण सांकिन गरी प्रमाण सलित
्यतवलस्थत रुपमा अलभूिेख राख्ने तथा
लसमाना छु ट्याउने

समर्ावलध

लजभमेवारी

२०७९ असर
मसातत सभम

गााँउ कार्यपालिका

चौमालसक रुपमा

राजश्व शाखा तथा प्रमुख
प्रशासदकर् अलधकृ त

२०७९ असार
मसातत सभम
बार्षयक रुपमा

राजश्व शाखा तथा वडा
कार्ायिर्िरु
गााँउसभूा

यगामी यर्थयक बषय
२०७८/७९

राजश्व शाखा, प्रप्रअ तथा
गााँउ कार्यपालिका

यगामी यर्थयक बषय
२०७८/७९

राजश्व शाखा, प्रप्रअ तथा
गााँउ कार्यपालिका

२०७८ माघ मसातत
सभम
२०७८ माघ मसातत
सभम

गाउाँ कार्यपालिका तथा
प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृ त
गााँउ कार्यपालिका तथा
प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृ त

बषयमा १ पटक

प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृ त
तथा राजश्व शाखा

चौमालसक रुपमा

राजश्व परामशय सलमलत
तथा प्रमुख प्रशासदकर्
अलधकृ त
प्रालवलधक शाखा, प्रप्रअ

२०७९ असार
मसातत सभम
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सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
क्र.स. सुधारको िालग गनुप
य ने कार्यिरु
यततररक र अलततम िेखा परीिण,
सामालजक िेखापरीिण प्रलतवेदनिरु,
३.६ बार्षयक यर् ्यतर्मा लववरणिरु
गााँउपालिकाको वेभूसाईट माफय त
सावयजलनक गने
यर्थयक प्रशासन शाखा अततगयत राजश्व
३.७ उपशाखािाई स्रोत साधन सभपतन
बनाउने

समर्ावलध
२०७८ मांलसर
सभममा

लजभमेवारी
प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृ त,
राजश्व शाखा, यर्थयक
प्रशासन शाखा

२०७९ असार सभम

गााँउ कार्यपालिका

ख) कर राजश्व सुधार र्ोजना
तालिका 13: कर राजश्व सुधार र्ोजना
क्र.स. सुधारको िालग गनुप
य ने कार्यिरु
सभपलत कर
१
सभपलत कर ्यतवस्था कार्यलवलध तजुयमा गरी
१.१
पाररत गने
सभपलत्त करिाई थप स्पष्ट गनय सांघीर् कानुनको
१.२
भूावना अनुसार यर्थयक ऐन पररमाजयन गने
सभपत्ती करबारे सबै वडामा जनचेतना कार्यक्रम
सांचािन गने
१.३

१.४

१.५
१.५
२
१.१
१.२
१.३
३
३.१

समर्ावलध

लजभमेवारी

२०७८ फागुन
सभम
२०७९ असार
मसातत सभम
२०७८ कार्तयक
देलख लनरततर

राजश्व परामशय
सलमलत र प्रप्रअ
राजश्व परामशय
सलमलत र गााँउसभूा
यर्थयक प्रशासन शाखा
तथा वडा कार्ायिर्,
राजस्व परामशय
सलमलत
गाउाँ कार्यपालिका,
प्रमुख प्रशासकीर्
अलधकृ त

सभपत्ती कर िगार्त अतर् करिरुको िालग
एदककृ त सफ्ट्वेर्र खरीद तथा सो सभबतधी
तालिमको ्यतवस्था गने

२०७८ कार्तयक

सभपलत्त कर प्रशासनका िालग थप भूौलतक
सामग्री िरुको ्यतवस्था गने (वडा कार्यिर्मा)

२०७८ माघ

सभपलत कर प्रशासनमा GIS Mapping Tools
िाई समेतमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउने
भूूलमकर/मािपोत
जग्गाको वर्गयकरण अनुसार राजमागयसग
ाँ र मुख्र्
सडकमा जोलडएका दकत्ताको लववरण सांकिन
गने
मािपोत कार्ायिर्िरुबाट जग्गाको नर्ााँ िगत
र मूल्र्ाांकन दर प्राप्त गने
जग्गाको उपर्ोग अनुसार पूनःवर्गयकरण गनय
वडा र टोि समूििरुसाँग परामशय गने
घरजग्गा विाि कर
विािमा भूएका घरजग्गाको िगत सांकिन गरी
अद्यावलधक गने र सभपलत्त करसांग यवधि  गने ।

२०७९ असार
मसातत सभम

गाउाँ कार्यपालिका,
प्रमुख प्रशासकीर्
अलधकृ त
प्रालवलधक शाखा र
प्रप्रअ

२०७९ असोज
मसातत सभम

यर्थयक प्रशासन शाखा
र वडा कार्ायिर्

२०७६ असार
मसातत सभम
२०७८ फागुन
सभम

प्रमुख प्रशासकीर्
अलधकृ त र अध्र्ि
राजश्व परामशय
सलमलत

२०७९ असार सभम राजश्व शाखा, वडा
कार्ायिर्, प्रप्रअ
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सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
क्र.स. सुधारको िालग गनुप
य ने कार्यिरु
घर तथा जग्गा धलन र विािवािािरू लबचको
३.२
विाि सभझौता अलनवार्य गने ।
घरजग्गा विाि रकम मूल्र्ाांकन गनय सांरचनाको
प्रकार र स्थानको यधारमा प्रलत वगयदफटका
३.३
दरिे विाि मूल्र् लनधायरण गने र सो वमोलजम
विाि रकम लनधायरण गरी कर सांकिन गने ।
घरजग्गा विाि कर सांकिन कार्यलवलध तजुयमा
३.४
गने ।
४
्यतवसार् कर
्यतवसार् दताय तथा नवीकरण सभबलतध
प्रणािीिाई ्यतवलस्थत गनय ्यतवसार् कर
४.१
्यतवस्थापन कार्यलवलध तजुयमा गरी कार्ायतवर्न
गने
्यतवसार्ीका प्रलतलनलधिरूसांग समतवर् गरर
्यतवसार्मा भूएको िगानी तथा कारोवारको
४.२
यधारमा ्यतवसार्को वगीकरण गने ।

४.३

४.४

४.५

४.६
४.७

४.८
४.९

्यतवसार् करको दरिाई वर्गयकरणको यधारमा
पुनराविोकन गरर यर्थयक ऐनमा समावेश गने
।
्यतवसार् सांचािनको िालग गााँउपालिकाको
इजाजत लिनुपने ब्र्वस्था अलनवार्य गरर ्यतापक
प्रचार प्रसार गने ।
उद्योग वालणज्र् सांघ, यततररक राजस्व
कार्ायिर्, घरे िु कार्ायिर् तथा अतर् मुख्र्
सरोकारवािासाँग गााँउपालिकािे समतवर् र
लनर्लमत अततरदक्रर्ा गने ।
राजस्व शाखामा असुिी अलभूिेख अद्यावलधक
गने ।
्यतवसार्को तथर्ाांक/िगत, ्यतवसार् करको दर
तथा सांकिनको अवस्था सभबतधी अनुगमन तथा
मुल्र्ाांकन गने ।
्यतवासार् दताय तथा कर सांकिनका िालग
यवलधक रुपमा घुलभत लशलवर सांचािन गने
्यतवसार् कर सभबतधमा यर्थयक ऐनमा दण्ड र
पुरस्कारको ्यतवस्था गने ।

समर्ावलध
२०७८ मांलसर सभम

लजभमेवारी
राजश्व शाखा, गााँउ
कार्यपालिका, प्रप्रअ
२०७९ असार सभम राजश्व शाखा र गाँउ
कार्यपालिका

२०७९ असार सभम गााँउ कार्यपालिका र
प्रप्रअ
२०७९ असार
मसातत सभम

राजश्व परामशय
सलमलत र प्रप्रअ

२०७९ जेष्ठ
मसातत सभम

२०७९ असार
मसातत सभम

राजश्व परामशय
सलमलत,
गााँउकार्यपालिका र
प्रप्रअ
राजश्व परामशय
सलमलत र गााँउसभूा

२०७८ श्रावण
देलख

राजस्व शाखा र वडा
कार्ायिर्

२०७८ मांलसर देलख
लनरततर

गााँउ कार्यपालिका

२०७९ श्रावण १
देलख
चौमालसक रुपमा

राजश्व शाखा

२०७८ श्रावण
देलख रैमालसक
रुपमा
२०७९ असोज
देलख

राजस्व परामशय
सलमलत र गााँउ
कार्यपालिका
यर्थयक प्रशासन शाखा
र वडा कार्ायिर्िरु
गााँउसभूा
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ग) गैर कर राजश्व सुधार र्ोजना
तालिका 14: गैर कर राजश्व सुधार र्ोजना
क्र.स. सुधारको िालग गनुप
य ने कार्यिरु
१
घर नक्शा पास एवां रलजष्रेशन दस्तुर
घर अलभूिेखीकरण तथा नक्सापास
प्रदक्रर्ािे भूवन लनमायण प्रदक्रर्ािाई
१.१
लनर्मन समेत गने भूएकोिे र्सिाई
प्रभूावकारी वनाउने
गााँउपालिका लभूर भूएका पक्की तथा कच्ची
१.२
घरिरुको अलभूिेलखकरण गने
मापदण्ड तथा कार्यलवलधिरू अनुसार
१.३ नक्सापास प्रावधान पूणय रुपमा िागु गने ।

१.४

१.५

१.६
२
२.१

२.२

२.३
२.४
३

३.१

घरको तल्िा, बनोट तथा दकलसमका
यधारमा दस्तुरको दर समर्ानुकुि
पररमाजयन गने ।
गााँउपालिका गठन पूवय वनेका घरिरूको
अलभूिेखीकरणको िालग दस्तुर यर्थयक
ऐनमा समावेश गने।
नक्सापासको िालग मापदण्ड तथा
कार्यलवलधिरू अनुसार भूवन लनमायण भूए
नभूएको लनरततर अनुगमन गने ।
विाि लवटौरी शुल्क
गाउाँ पालिका िेरलभूर भूएका सावयजलनक
जलमन तथा त्र्िााँ रिेका सांरचनाबारे
तथर्ाांक सांकिन गने
सावयजलनक जलमनमा रिेका सांरचना र
लवद्यमान उपर्ोगको अवस्था िेरी शुल्क
लनधायरण गने
िाटबजार र बजारमा रिने अस्थार्ी
पसििरुको पटके शुल्क लनधायरण गरी
यर्थयक ऐनमा उल्िेख गने
लवटौरी शुल्क लतनुयपने करदातािरुिाई
सूलचत गने
दताय, नलवकरण तथय अनुमती दस्तुर
लवद्यािर् स्थापना, घ वगयको ठे क्का
इजाजत, एफ.एम. रे लडर्ो सांचािन,
लवलत्तर् सांस्था, स्वास्थर् सांस्था, ममयत
सांभूार, स्थानीर् ्यतापारीक फमय यददको
दताय गने कार्यलवलध तजुयमा गने

समर्ावलध

लजभमेवारी

२०७८ श्रावण देलख

प्रालवलधक शाखा र प्रमुख
प्रशासदकर् अलधकृ त

२०७८ श्रावण देलख
लनरततर
२०७९ असार देलख

कार्यपालिका र प्रालवलधक
शाखा
प्रालवलधक शाखा र भूवन
तथा नक्शापास
उपशाखा
राजश्व परामशय सलमलत,
भूवन तथा नक्शा पास
उपशाखा, गााँउ सभूा
भूवन तथा नक्शा पास
उपशाखा र गााँउ
कार्ायपलिका
भूवन तथा नक्शा पास
उपशाखा र गााँउ
कार्ायपलिका

२०७९ मांलसर देलख

२०७९ श्रावण देलख

२०७८ मांलसर देलख

२०७९ असार मसातत
सभम

प्रालवलधक शाखा, प्रमुख
प्रशासदकर् अलधकृ त

२०७९ श्रावण देलख

राजश्व परामशय सलमलत
र गााँउसभूा

२०७९ असार मसातत
सभम

राजश्व परामशय सलमलत
र गााँउसभूा

२०७८ मांलसर मसातत
सभम

यर्थयक प्रशासन शाखा

२०७८ फागुन मसातत
सभम

गााँउ कार्यपालिका, प्रप्रअ
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क्र.स. सुधारको िालग गनुप
य ने कार्यिरु
दताय तथा नवीकरण दस्तुरको दर यर्थयक
३.२
ऐनमा सेवा शुल्क दस्तुरबाट टु क्र्र्ाउने
४
सेवा शुल्क
४.१ शुल्क असुिीिाई कडाईका साथ िागू गने
ददघयकालिन यर्स्रोतको पलिचान तथा
५
सांभूा्यतता
गााँउपालिकाको ददघयकालिन यर् हुनसक्ने
सांभूा्यत िेरिरुको पलिचान गने
 मुख्र् बजार र राजमागय यसपास
भूवन वा सटर
 बजार िेरमा खानेपानी यर्ोजना
सांचािन
५.१
 अस्पताि लनमायण तथा सांचािन
 अलतथी गृि सांचािन
 सामुदालर्क भूवन तथा सभूािि
 ढि सांजािको पूवायधार
 बसपाकय को पूवायधार
 िाटबजार पूवायधार
 पर्यटदकर् िेरको पूवायधार
पलिचान भूएका िेरिरुको सांभूा्यतता
अध्र्र्नका िालग रकम लवलनर्ोजन गने

समर्ावलध
२०७९ असार मसातत

लजभमेवारी
राजश्व परामशय सलमलत,
गााँउ सभूा

लनरततर

कार्य पालिका

२०७९ असार मसातत

गााँउ कार्यपालिका, गााँउ
सभूा

२०७९ श्रावण मसातत

गााँउ कार्यपालिका
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पररच्छेद - छः यगामी तीन बषयको यर् प्रिेपण
र्स पररच्छे दमा सुनापती गााँउपालिकाको राजस्व अलधकार, िािको यर् सांकिन अवस्था तथा राजस्व सुधार
कार्यर्ोजना कार्ायतवर्न पिात यर् सांकिनमा पाने प्रभूाव समेतिाई मध्र्नजर गदे यगामी तीन वषयको
यर् प्रिेपण गररएको छ । मिािेखा पररिकिे स्वीकृ त गरे को एदककृ त यर्थयक सांकेत तथा वर्गयकरण र
्यताख्र्ा, २०७४ को यधारमा यर् प्रिेपण गररएको छ । र्सिे गााँउपालिकाको यर् वजेट तजुयमा गनय
सिर्ोग पुग्ने छ ।

६.१ राजश्व सुधार कार्यर्ोजनाका यधारमा राजश्व प्रिेपण
राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न पश्चात यगामी तीन वषय (य.व. २०७८/८९ देलख २०८०/८१)
को िालग यर् प्रिेपण गररएको छ । र्ो यर् अनुमान राजस्व सुधार र्ोजनामा प्रस्ताव गररएका
दक्रर्ाकिापिरूको यधारमा गररएको छ । धेरैजसो लशषयकिरूको यर् प्रिेपण प्राप्त तथर्ाङ्कमा यधाररत
छ भूने भूलवश्र्मा यर्का यधारको दार्रा बढ्न गई सोबाट हुने र्ोगदानिाई समेत मध्र्नजर गररएको छ
। त्र्सै गरर के िी लशषयकिरूको यर् प्रिेपण गदाय लवगतको यर् सांकिनको वृलधि दरिाई यधार मालनएको छ।
तालिका 15: यगामी तीन यर्थयक बषयको राजश्व प्रिेपणको यधार
(रु िजारमा)
क्र.स.

राजश्व लशषयक

कु ि सभभूा्यत
यर्

क

यततररक यर् तफय

१

सभपलत कर

८७५

२

मािपोत भूूलम कर

७००

३

विाि कर

१५०

४

्यतवसार् कर

३३१

५

्यतवसार् रलजष्रेशन दस्तुर (दताय
तथा अनुमलत)

१५०

६

घर नक्शा पास दस्तुर

३००

७

विाि लवटौरी शुल्क

२५

८
९

लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तुर
(सभपूणय)
सरकारी सभपलतको विािबाट र
लवक्रीबाट (राजपर, पुस्तक, नक्शा
र बोिपर लवक्री समेत)

१०५०
१७३

१०

पर्यटन शुल्क

७५

११

अतर् लवक्रीबाट

५०

१२

जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर

१००

प्रक्ष्र्ेपणको यधार
कु ि सांभूावनाको ७५% र त्र्सपछीका
यविरुमा १५% बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ७०% र त्र्सपछी क्रमश
यविरुमा १०% िे बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ५०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा २०% िे बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ६०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा १५% िे बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ९०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा १५% िे बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ८०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा १०% िे बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ७०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा २०% िे बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ९०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा १०% िे बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ७०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा १०% िे बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ६०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा १०% िे बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ९०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा १०% िे बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ८०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा १५% िे बढदै जाने

प्रिेलपत
रकम
६५६
५९०
७५
२००
१३५
२४०
१८
९४५
११९
४५
४५
८०
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क्र.स.
१३

राजश्व लशषयक
दण्ड जररवाना र जफत
अतर् राजश्व

ख
ख. १
१.१

राजशव तथा रोर्ल्टी बााँडफााँड
सांघीर् सरकार
बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने मु.अ.कर

१.२

बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने अतत शुल्क

१.३

बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी

ख. २

प्रदेश सरकार

२.१

घरजग्गा रलजष्रेशन दस्तुर

२.२

बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने सवारी
साधन कर

२.३

बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने मनोरतजन
कर

२.४

बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने लव्ापन
कर

ग
ग. १
१.१
१.२
१.३
१.४

ग. २
२.१
२.२
२.३
२.४
ग. ३

अनुदान तथा लवलत्तर् िस्ताततरण
सांघीर् सरकार
समालनकरण अनुदान
शसतय अनुदान
लबषेश अनुदान
समपुरक अनुदान
अतर् अनुदान (लनवायचन िेर
लवकास र अतर्)
प्रदेश सरकार
समालनकरण अनुदान
शसतय अनुदान
लबषेश अनुदान
समपुरक अनुदान
अतर् यततररक अनुदान

३.१

अतर् सांस्थागत यलततरक अनुदान

३.२

अतर् ्यतल्त गत यततररक अनुदान

१.५

कु ि सभभूा्यत
यर्
१००
१००

प्रक्ष्र्ेपणको यधार
कु ि सांभूावनाको ६०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा १०% िे बढदै जाने
कु ि सांभूावनाको ६०% र त्र्सपछीका यव
बषयिरुमा १०% िे बढदै जाने

यर्थयक बषय २०७७/७८ को अनुमालनत र
त्र्सपछी क्रमश ५% का दरिे बृलधि  हुदै जाने
अनुमान
यर्थयक बषय २०७७/७८ मा सांकिन भूएको
यधारमा य.व. २०७९/८० का िालग रालष्रर्
प्राकृ लतक स्रोत तथा लवत्त यर्ोगिे गरेको
लसफाररशको यधारमा र त्र्सपछी बार्षयक
५% को दरिे बृलधि  हुाँदै जाने अनुमान
यर्थयक बषय ७८/७९ को अनुमालनत त्र्सपछी
बार्षयक १०% िे बृलधि  िाँदै जाने अनुमान
यर्थयक बषय २०७७/७८ का िालग प्राप्त रकम
र त्र्सपछी क्रमश ५% का दरिे बृलधि  हुदै जाने
अनुमान
यर्थयक बषय २०७८/७९ को अनुमालनत र
त्र्सपछी क्रमश १०% का दरिे बृलधि  हुदै जाने
अनुमान
यर्थयक बषय २०७८/७९ मा गााँउपालिकाको
लिस्सा ६०% र त्र्सपछी क्रमश १५% का
दरिे बृलधि  हुदै जाने

यर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र
त्र्सपछी क्रमश ५% का दरिे बृलधि  हुदै जाने
अनुमान

प्रिेलपत
रकम
६०
६०

६०६००

१७०३९

११५५००
१९३२००

चािु यर्थयक बषयको लवलनर्ोजन र्थावत रलि
बार्षयक १०% का दरिे थलपदै जाने अनुमान
यर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र
त्र्सपछी क्रमश ५% का दरिे बृलधि  हुदै जाने
अनुमान

यर्थयक बषय २०७८/७९ मा रु १० िाख प्राप्त
हुने र त्र्सपछी त्र्सपछी क्रमश बार्षयक १०%
का दरिे बृलधि  हुदै जाने अनुमान
जनताको िागत सिभूालगताबाट यर्थयक बषय
२०७८/७९ मा रु १० िाख प्राप्त हुने र
त्र्सपछी त्र्सपछी क्रमश बार्षयक १०% का
दरिे बृलधि  हुदै जाने अनुमान

९८७७
१५१५५
२५००
२१७०७

८००

८००
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६.२ यगामी तीन यर्थयक बषयको राजश्व प्रिेपण
यर् शीषयकको सांभूा्यत यधार तथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्निाई यधार मानी
गाउाँ पालिकाको यगामी तीन वषयको प्रिेलपत यर्को लववरण तिको तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।
प्रिेपणको िालग राजस्व सांकेत वतयमानमा लसफाररश गररएको िेखा कोडको यधारमा गररएको छ । मालथका
अध्र्ार्िरूमा प्रस्ताव गररएअनुसार ऐनिे ददएबमोलजम करका दार्रा लवस्तार गनय सके को खण्डमा लनभन
तालिकामा ददए अनुसार गाउाँ पालिकाको यर् वृलधि  हुने देलखतछ ।
तालिका 16: यगामी तीन यर्थयक बषयको यर् प्रिेपण
(रु िजारमा)
राजस्व
सांकेत

राजस्व लशषयक

२०७६/७७
(र्थाथय)

२०७७/७८
(र्थाथय)

प्रिेपण
२०७८/७९

२०७९/८०

२०८०/८१

३३६७

३७६७

४१७८

३.५

६५६

७५४

८३०

१००००
क

राजस्व तथा अनुदान
यततररक यर्

११३१३

सभपलत्त कर

११३१४

भूूमी कर/मािपोत

९२.३

५९०

६४९

७१४

११३२१

घरबिाि कर

१७.६

७५

९०

१०८

११३१५

घरजग्गा रलजष्रेशन

७१.२

१४१५१

सरकारी सभपत्तीको बिाि र लवदक्रबाट प्राप्त यर्

५.०

१७३

१९०

२०९

१४२१३

अतर् लबदक्रबाट प्राप्त रकम

६.५

४५

५०

५४

१४२४५

नाता प्रमालणत दस्तुर

१.१

१४२२९

अतर् प्रशासलनक सेवा शुल्क (बोिपर फाराम लबक्री
समेत)

३००

३३०

३६३

१८

२२

२६

९४५

१०४०

११४३

१०२३

३०००*

१०५.०

घर नक्शापास दस्तुर
विाि लवटौरी
१४२४३

लसफाररस दस्तुर तथा प्रमालणत (सभपूणय)

१४२४९

अतर् दस्तुर

४९.९

१४२५३

्यतवसार् रलजष्ट्रेशन दस्तुर

३९.६

१३५

१५५

१७९

१४५२९

अतर् राजश्व

३००.६

६०

६६

७३

जग्गा रेखाङ्कन दस्तुर

८०

९२

१०६

पर्यटन शुल्क

४५

५०

५४

१४.६

२००

२३०

२६५

३३०३४
३३०३४
३३०३४

७७६३४**
६०६००
६०६००

४५
८१५१६
६३६३०
६३६३०

५०
८५५९१
६६८१२
६६८१२

५४
८९८७१
७०१५२
७०१५२

प्रदेश सरकार

१७०३४

१७८८६

१८७८०

१९७१९

सवारी साधन कर

१७०३४

१७८८६

१८७८०

१९७१९

१४६११

्यतवसार् कर

१४४११

अतर् लवक्री
राजस्व बााँडफााँड
सांघीर् सरकार
बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने मु.अ.कर

१४४२१

बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने अततःशुल्क

१४१५३

बााँडफााँड भूई प्राप्त वन रोर्ल्टी

ख

११४५६

३१६.०

पेज | 43

सुनापती गााँउपालिकाको राजश्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलततम प्रलतवेदन)
११३१५

घरजग्गा रलजष्ट्रेशन दस्तुर (प्रदेशसांग
राजस्व बााँडफााँड)

११४७१
११४७२
ग
१३३११
१३३१२

मनोरञ्जन कर
लव्ापन कर
अततरसरकारी लवत्तीर् िस्ताततरण
सांघीर् सरकार
समालनकरण अनुदान
शसतय अनुदान चािु

१३३१३

शसतय अनुदान पूाँजीगत

१३३१४

लवषेश अनुदान चािु

१३३१५

लवषेश अनुदान पूाँजीगत

१३३१६

समपुरक अनुदान चािु

१३३१७

समपुरक अनुदान पूाँजीगत

१३३१८
१३३११
१३३१२

अतर् अनुदान चािु (सामालजक सुरिा समेत)
प्रदेश सरकार
समालनकरण अनुदान
शसतय अनुदान चािु

१३३१३

शसतय अनुदान पूाँजीगत

१३३१४

लवषेश अनुदान चािु

१३३१५
१३३१६

लवषेश अनुदान पूाँजीगत
समपुरक अनुदान चािु

१३३१७

समपुरक अनुदान पूाँजीगत

१३३१८

अतर् चािु

३१७९८०
२७३५९६
११२२००
१६१३९६

३२९३९९
२९५५००
११३४००
१८२१००

३५८७३९
३०८७००
११५५००
१९३२००

३७६८३६
३२४१३५
१२१२७५
२०२८६०

३९५८२८
३४०३४२
१२७३३९
२१३००३

४४३८४
९९५७
११७६९

३३८९९
९९६३
१६७९६

४९२३९
९८७७
१५१५५

५१७०१
१०३७१
१५९१३

५४२८६
१०८८९
१६७०८

२५००

२६२५

२७५६

२१७०७

२२७९२

२३९३२

८००

१०००

१२००

८००

१०००

१२००

४४३६२२

४६६१९४

४८९८७७

२२६५८

७१४०

अतर् यततररक अनुदान
१३४११

अतर् सांस्थागत यततररक अनुदान

१३४१२

अतर् ्यतल्त गत यततररक अनुदान (जनसिभूालगता)

३००००

लवत्तीर् सभपलत तथा दालर्त्व

३२१२१

नगद

३२१२२

बैंक मौज्दात

३३१४३

अतर् सांस्थािरुबाट ऋण प्राप्ती

३३१८२

लतनुयपने लवलभूतन अतर् खातािरु

जभमा राजश्व, अनुदान, सभपलत तथा दालर्त्व

३५२०३७

४१००३३

* एकमुष्ठ अनुमालनत
** अनुमालनत
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पररच्छेद - सातः अपेलित नलतजा
र्स गाउाँ पालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमाका क्रममा लवलभूतन स्रोतिरुबाट तथर्ाांङ्क तथा
सूचनािरु सांकिन गररएको लथर्ो । लवलभूतन फारमिरुको प्रर्ोग गरी गाउाँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् तथा
सभवलतधत अलधकारीिरुबाट समेत सूचना सांकिन गररएको लथर्ो । िािको राजस्व सांकिन तथा प्रशासनको
अवस्थािाई सुधार गनयका िालग सिभूालगतामूिक पधि लत माफय त् राजस्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा गररएको
छ । सांकलित तथर्ाङ्क, लवद्यमान प्रवृलत्त, उपिब्ध सूचनाको लवश्िेषण तथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनामा
लन्दयष्ट गररएका दक्रर्ाकिापिरुको कार्ायतवर्न हुने मातर्ता र त्र्सको नलतजा समेतिाई मध्र्नजर गरी
यगामी तीन यर्थयक वषयका िालग राजस्व प्रिेपण गररएको छ ।

७.१ अपेलित नलतजा
र्स अध्र्र्न अनुसार सुनापती गाउाँ पालिकाको यगामी य.व. २०७८/७९ को कु ि यर् ४४ करोड ३६ िाख
२२ िजार हुने देलखएको छ । र्समा प्रस्तुत लववरणिे गाउाँ पालिकाको यततररक यर् सो यर्थयक बषयमा ३३
िाख ६७ िजार हुने अनुमान गररएको छ, जुन कु ि यर्को कररब ०.७६% हुन याँउछ । साराांशमा राजस्व
सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न पश्चात यगामी तीन यर्थयक वषयिरुमा हुने यर् सांरचना देिार् अनुसार
हुने प्रिेपण गररएको छः
तालिका 17: अपेलित यर् सांरचना
रु (िजारमा)
क्र.स.
१
२

राजश्व लशषयक
यततररक यर्
राजशव बााँडफााँड
सांघीर् सरकार

र्थाथय
२०७६/७७
१०२३
३३०३४

अनुमान
२०७७/७८
३०००
७७६३४

३३०३४

प्रदेश सरकार
३

२०७८/७९
३३६७
८१५१६

प्रिेपण
२०८९/८०
३७६७
८५५९१

२०८०/८१
४१७८
८९८७१

६०६००

६३६३०

६६८१२

७०१५२

१७०३४

१७८८६

१८७८०

१९७१९

अनुदान तथा लवलत्तर् िस्ताततरण

३१७९८०

३२९३९९

३५८७३९

३७६८३६

३९५८२८

सांघीर् सरकार

२७३५९६

२९५५००

३०८७००

३२४१३५

३४०३४२

प्रदेश सरकार

४४३८४

३३८९९

४९२३९

५१७०१

५४२८६

८००

१०००

१२००

अतर् यततररक अनुदान
३०००

लवलत्तर् सभपलत तथा दालर्त्व
जभमा

कु ि यर्मा यततररक यर्को र्ोगदान (%)

३५२०३७

४१००३३

४४३६२२

४६६१९४

४८९८७७

०.२९

०.७३

०.७६

०.८१

०.८५

उल्िेख गररएअनुसार प्रिेलपत यर् िालसि गनयका िालग गाउाँ पालिकािे वतयमान सांरचना तथा ्यतवस्थापन
प्रणािीमा पररवतयन गनय यवश्र्क देलखतछ । र्स सतदभूयमा सुधारका िालग सुझाइएका कदमिरु लनभनानुसार
छनः


राजश्व असुिीको अनुगमन कार्यमा राजस्व परामशय सलमलतिाई थप दक्रर्ाशीि बनाउने ।



यर्थयक ऐन सांसोधन गरी सांघीर् कानुन अनुकुिन र थप वस्तुपरक बनाउने ।



यर् अनुमान र यर् प्रलतवेदनका िालग तोदकएको ढााँचा ्यतविारमा ल्र्ाउने ।
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सभपलत्त कर र मािपोत वा भूूलमकर असुिी ्यतवस्था ब्र्वलस्थत गरी कभप्र्ूटरीकृ त अलभूिेख तर्ार
गने ।
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पररच्छेद - यठः अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन
गााँउपालिका िेर लभूर सांचािन भूएका, भूैरिेका तथा हुने सवै लवषर्गत तथा िेरगत र्ोजनािरूको लनधायररत
गुणस्तर र समर् लसमाको सुलनलश्चतता गनय, सभभूालवत जोलखम र त्र्सिे भूलवश्र्मा पानय सक्ने असरका
बारे मा िेखाजोखा गरी समर्मानै िती तर्ूलनकरणमा पूवयतर्ारी गनय, लवकास लनमायणसांग सभबलतधत सवै
सरोकारवािािाई अनुशालसत, मर्ायददत, लजभमेवार र कतयब्र्लनष्ठ बनाउने कार्यको िालग यर्ोजनाको
लनर्लमत अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्न गनुयपने हुतछ । र्ोजनािे साथयकता पाउने मुख्र् माध्र्म नै र्ोजनाको
प्रभूावकारी कार्ायतवर्न िो । कार्ायतवर्नमा प्रभूावकाररताका िालग अतर् कु राको अलतरर्त  र्सको
अनुगमनको िालग भूरपदो लवलध र सांर्तर दकटान हुन यवश्र्क भूए जस्तै राजश्व सुधार कार्यर्ोजनामा
समाबेश भूएका कृ र्ाकिापिरुको कार्ायतवर्न सुलनलश्चतताका िालग पलन र्सको लनर्लमत र भूरपदो
अनुगमनको ्यतबस्था गररनु जरुरी हुतछ । राजश्व सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमनमा मुख्र् रुपमा राजश्व
शाखा/मिाशाखा, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृ त, राजश्व परामशय सलमलत तथा कार्यपालिकाको भूूलमका
मित्वपूणय हुतछ ।
अनुगमनबाट गाउाँ पालिकाको राजश्व सभबतधी नीलत र र्ोजनाको उलचत रुपमा कार्ायतवर्न भूए नभूएको,
राजश्व असुिीको प्रवृलत्त िक्ष्र् अनुरुप भूए नभूएको, राजश्व प्रशासनमा कु नै समस्र्ा भूए नभूएको, सुधारका
िालग गररएका लनणयर् कार्ायतवर्न भूए नभूएको, अलभूिेख दुरुस्त राखे नराखेको, लनधायररत अवलधमा राजश्व
कोषमा दालखिा गरे नगरे को यदद कु रािरु लनर्लमत रुपमा अनुगमन गरी अद्यावलधक सूचना प्राप्त गने र
यवश्र्कता अनुसार लनणयर्, लनदेशन तथा गााँउपालिकामा लसफाररस िगार्तको कार्यबाट मार स्वीकृ त
यर्थयक ऐनको प्रभूावकारी कार्ायतवर्न गनय सिर्ोग पुग्दछ । प्रस्तुत राजश्व सुधार कार्यर्ोजना र सो वमोलजम
सांकलित राजश्वको अनुगमन तथा मूल्र्ाांकन िालग र्स अध्र्र्निे लनभन वमोलजम अनुगमन तथा मूल्र्ाांकन
ढााँचा प्रस्तुत गरे को छ ।
राजश्व परामशय
सलमलत - दर
लसफाररस
गााँउसभूा -

गााँउसभूा-दर

प्रलतवेदन सलमिा

गााँउ
कार्यपालिकाअनुगन तथा
सुपररवेिण

स्वीकृ त

गााँउपालिका
तथा वडा
कार्ायिर्-

प्रशासन
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तालिका 18: अनुगमन तालिका
के अनुगमन गने? कसिे अनुगमन गने?
राजश्व असुिी
राजश्व शाखा प्रमुख

राजश्व प्रशासन

प्रमुख प्रशासकीर्
अलधकृ त

राजश्व सुधार
र्ोजना

प्रमुख प्रशासकीर्
अलधकृ त, राजश्व
परामशय सलमलत,
कार्यपालिका
उपाध्र्ि

सलमिा

कलििे अनुगमन गने?
कसरी अनुगमन गने?
दैलनक, मालसक,
 स्थिगत अनुगमन गने
चौमालसक र बार्षयक  नलतजामूिक अनुगमन खाका
अनुसार िक्ष्र् तथा प्रगलत
अनुगमन गने
मालसक, चौमालसक र  स्थिगत अनुगमन गने
बार्षयक
 नलतजामूिक अनुगमन खाका
अनुसार िक्ष्र् तथा प्रगलत
तुिना गने
मालसक, चौमालसक र  स्थिगत अनुगमन गने
बार्षयक
 नलतजामूिक अनुगमन खाका
अनुसार िक्ष्र् तथा प्रगलत
तुिना गने
चौमालसक र बार्षयक  िक्ष्र् र उपिलब्ध सलित
लसकाईको प्रस्तुलत र सुधारको
पृष्ठपोषण प्राप्त गरी यगामी
मागयलचर तर्ार गने

राजश्वका स्रोत अनुसार अनुगमन गदाय िेनुयपने कु रािरुको सूची तर्ार गरी अनुगमन गदाय प्रभूावकारी हुतछ ।
साथै अनुगमनको प्रलतवेदन तर्ार गने कार्यिाइ अलनवार्य गररनु पदयछ । साथै र्ो राजस्व सुधार कार्य
र्ोजनाको अनुगमन तथा मूल्र्ाांकनको िालग लनम् चार तिको अनुगमन तथा मूल्र्ाांकन ब्र्वस्था लसफाररश
गररएको छ ।
(क) कार्ायिर् स्तरको अनुगमनः र्ो स्तरको अनुगमन तथा मूल्र्ाांकनको िालग प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृ त,
राजस्व शाखा तथा अतर् सभवलतधत शाखाका प्रलतलनलधिरुिाई लजभमेवार वनाउनु पदयछ । स्थानीर् तििे
कलभतमा मलिनामा एक पटक बैठक वसी र्ोजनाको कार्ायतवर्नको अवस्था तथा असुिी अवस्थाको अनुगमन
गरी िि िालसि गनेतफय यवश्र्क कार्यगत लनणयर्िरु गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ ।
(ख) राजस्व परामशय सलमलतवाट अनुगमन तथा मूल्र्ाांकनः राजस्व परामशय सलमलतिे चौमालसक रुपमा
राजस्व सुधार र्ोजनाको कार्ायतवर्नको अवस्था, यर् सांकिनको अवस्थाको लनर्लमलत अनुगमन गरी
कार्यपालिकािाई यवश्र्क परामशय प्रदान गने कार्य र्स अततगयत पदयछ । त्र्सैगरी यगामी यर्थयक बषयको
िालग यर्को अनुमान गने कार्य पूवय भूएका कार्यको मूल्र्ाांकन गरी स्रोत, दर तथा दार्रामा सुधारको िालग
कृ र्ाकिाप लसफाररश गने र त्र्सको यधारमा यर्को अनुमान गनुय पदयछ । र्सका अलतरर्त  यर्थयक बषयको
समालप्त पश्चात राजस्व सुधार र्ोजनाको समीिा गनुय पदयछ ।
(ग) कार्यपालिकावाट अनुगमन तथा मूल्र्ाांकनः कार्यपालिकाको बैठकिे राजस्व परामशय सलमलतवाट प्रस्तुत
गरे का सुझाविरुिाई छिफिमा ल्र्ाई यवश्र्क लनणयर् गने कार्य र्स अततगयत पदयछ । छिफिको क्रममा
राजस्व सुधार र्ोजना तथा यर् असुिी अवस्थाको समीिा गरी यवश्र्क नीलतगत तथा कार्यगत लनणयर् गनुय
यवश्र्क भूएमा लनणयर् गने ।
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(घ) वाह्र् अनुगमन तथा मूल्र्ाांकनः राजस्व सुधार कार्यर्ोजना कार्ायतवर्नमा सिजीकरण गनय सांघीर्
मामिा तथा सामातर् प्रशासन मतरािर्, रालष्ट्रर् प्राकृ लतक स्रोत तथा लवत्त यर्ोग, प्रदेश मतरािर्, दातृ
लनकार्िरु यददिे अनुगमनको िालग सिर्ोग प्रदान गनय सक्नेछन । र्स्तो अनुगमन प्रणािीको स्थापनािे
स्थानीर् तिको अनुगमन तथा प्रलतवेदन गने िमतामा लवकास हुनेछ । राजस्व प्रशासनसांग सभवलतधत तथर्ाांक
वािेक र्ोजना कार्ायतवर्न प्रकृ र्ाको अनुगमन तथा करदातािरुको अनुभूूलत सांकिन पलन अनुगमनको मूख्र्
लवलध हुनसक्नेछ ।
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अनुसच
ू ीिरु
अनुसच
ू ी १ - तथर्ाङ्क सांकिनको चेक लिष्ट
गााँउपालिकाको सांलिप्त पररचर् तथा िािको अवस्था
1) सांलिप्त पररचर्
2) मुख्र् पूवायधारको अवस्था
3) यर्थयक अवस्था
4) सामालजक, साांस्कृ लतक तथा पर्यटदकर् अवस्था

गााँउपालिकाको सांगठन तथा राजस्व प्रशासन
1) सांगठन सांरचना तथा कमयचारीको लववरण
2) भूौलतक सुलवधािरु
3) राजस्व शाखा तथा राजस्व प्रशासन
4) राजस्व शाखामा कार्यरत कमयचारीिरुको लववरण
5) कार्यकि तथा कार्य स्थिको पर्ायप्तता
6) फर्नयचर, कभप्र्ूटर, लप्रतटर तथा अतर् भूौलतक सुलवधािरु
7) राजस्व सभबतधी डाटा वेस, राजस्व प्रशासनमा सप्फट्वेर्र र त्र्सको प्रर्ोग
8) कप्र्ूटर लवलिङ्ग प्रणालिको प्रर्ोग
9) वडा कार्यिर्मा राजस्व प्रशासनको अवस्था

गााँउपालिकाको यर् (यततररक तथा वाह्र्) सभबतधी लववरण
1) लवगत तीन यर्थयक वषयिरु (२०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७) को र्थाथय यर् लववरण
2) चािु यर्थयक वषयको (२०७८/७९) को अनुमानीत बजेट लववरण
3) चािु यर्थयक वषयका िालग गााँउ सभूािे पाररत गरे को कर, शुल्क तथा दस्तुरका दरिरु

अतर् दस्तावेज तथा सूचनािरु
1) लनवायलचत पदालधकारीिरुको लववरण
2) नगर सभूािे पाररत गरे को यर्थयक ऐन
3) राजस्वसांग सभबलतधत अतर् नीलत तथा कार्यक्रमिरु
4) गााँउपालिकाको बस्तुलस्थलत लववरण (पाश्वयलचर)
5) राजस्व पररचािनका िालग भूएका प्रभूावकारी प्रर्ासिरु
6) राजश्व परामशय सलमलतको लववरण
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अनुसच
ू ी २ – तथर्ाङ्क सांकिन फाराम
प्रदेश सुशासन के तर
बागमती प्रदेश, जाविाखेि, िलितपुर
राजश्व सुधार कार्यर्ोजना तजुयमा
सूचना सांकिन फाराम
क) राजश्व तफय
१) सभपलत कर


सभपलत्त कर कार्ायतवर्न प्रारभभू भूएको यर्थयक बषयः



जभमा करदाता सांख्र्ाः



गत यर्थयक बषयमा उठे को जभमा रकम रुः



चािु यर्थयक बषयको वार्षयक िक्ष्र् रुः



चािु यर्थयक बषयको फाल्गुण मलिनासभम उठे को रकम रुः



अलधकतम र तर्ूनतम कर लतने ्यतल्त िे कलत लतरे का छन्? अलधकतम रुः



गत यर्थयक बषयसभमको बक्र्ौता रकम रुः

तर्ूनतम रुः

२) भूूलमकर (मािपोत)


गााँउ/गााँउपालिका लभूरको जभमा खेतीर्ोग्र् जग्गाको कू ि िेरफिः

(पालिकामा तथर्ाांक

उपिब्ध नभूए मािपोत वा नापी कार्ायिर्बाट प्राप्त गनय सदकने)


गत य.ब. मा उठे को रकम रुः



गत य.ब.सभमको जभमा बक्र्ौता रकम रुः

३) ्यतवसार् कर


दताय भूएका ्यतबसालर्क फमयको सांख्र्ाः



गत य.ब. मा उठे को जभमा रकम रुः



चािु य.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः



चािु य.ब. को फाल्गुण मलिनासभम उठे को रकम रुः



अलधकतम र तर्ूनतम कर लतने ्यतल्त िे कलत लतरे का छन् ? अलधकतम रुः



गत य.ब.सभमको बक्र्ौता रकम रुः



दताय हुन बााँकी रिेका फमयको सांख्र्ा रुः

तर्ूनतम रुः

४) ्यतवसार् विाि कर


सांस्थागत रुपमा (बैंक, सरकारी, नीलज लवद्यािर्, सरकारी कार्ायिर् यददिाई) भूाडामा ददएका
घरिरुको सांख्र्ाः

औषत मालसक घर भूाडा रकम रुः
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्यतवसालर्क फमय (पसि, िोटेि, रे ष्टु रेतट यदद) िाई भूाडामा ददएका घरिरुको सांख्र्ाः
औषत मालसक घर भूाडा रकम रुः



यवालसर् प्रर्ोजनका िालग भूाडामा ददएका घरको सांख्र्ाः

औषत मालसक घर भूाडा

रकम रुः


चािु य.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः



चािु य.ब. को फाल्गुण मलिनासभम उठे को रकम रुः

५) जलडबुरट, कवाडी र जीवजततु कर


जलडबुरट सांकिन गने ्यतबसार्ीको सांख्र्ाः

सांकिन हुने जलडबुरटको औषत पररमाणः

के .जी.


प्रलत के .जी. जलडबुरट करको दरः

चािु य.ब.को िक्ष्र्ः

ख) गैर कर राजश्व तफय
१) लसफाररश/प्रमालणत दस्तुर (वडा र पालिकाबाट गररने सबै दकलसमका)


गत य.ब. मा सबै गररएको लसफाररश प्रमालणतको सांख्र्ाः



लसफाररश/प्रमालणत दस्तुरको तर्ूनतम दरः



गत य.ब. मा प्राप्त र्थाथय यर् रुः



चािु य.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः



चािु य.ब. को फाल्गुण मलिनासभम उठे को रकम रुः



वार्षयक रुपमा दताय र नलवकरण सभबतधी सेवाको लवबरणः

क्र.स.

सेवाको दकलसम

१

एफ एम रे लडर्ो

२

घ वगयको लनमायण ्यतवसार्ी ईजाजत

३

लवद्यािर् स्थापना

४

परपलरका

५

्यतापाररक फमय

६

सिकारी

७

अतर्

लसफाररस/प्रमालणत दस्तुरको अलधकतम दरः

सांख्र्ा

दस्तुरको
दर

सांकिन
हुनसक्ने कु ि
राजश्व

गत य.ब
मा प्राप्त
रकम

जभमा
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२) भूवन लनमायण अनुमलत दर


वार्षयक रुपमा लनमायण हुने नर्ााँ घरको सांख्र्ाः



नक्शापास प्रकृ र्ामा यउने गरे का घरिरुको प्रलतशतः



नक्शापास दस्तुरको दर प्रलतवगय फीटः



गत य.ब. मा पास भूएका नक्सा सांख्र्ाः



चािु य.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः



चािु य.ब. को फाल्गुण मलिनासभम उठे को रकम रुः

दस्तुर बापतको र्थाथय यर्ः

३) सेवा शुल्क
क्र.स.

सेवाको दकलसम

दर

१

िाटबजार

२

पा्कय ङ

३

बिाि लबरौटी शुल्क

४

फोिोरमैिा ्यतवस्थापन (सरसफाई)

५

सडक बलत्त

६

शौचािर्

७

पाकय

८

पर्यटदकर् स्थि

९

सडक, बसपाकय

१०

सेवाग्रािीको
सांख्र्ा

सांकिन
हुनसक्ने कु ि
राजश्व

गत य.ब
मा प्राप्त
रकम

अचि सभपलत मूल्र्ाङ्कन
जभमा

४) लबक्री
क्र.स.

सभपलतको दकलसम

EIA/IEE
प्रलतवेदन
अनुसारको
पररणाम

दर

सांकिन
हुनसक्ने
कु ि राजश्व

गत य.व.
मा प्राप्त
रकम

चािु य.व.
को ठे क्का
रकम

ढु ांगा, लगट्टी, वािुवा, माटो
१

................... नाका
................... नाका

२

टेण्डर फमय (बार्षयक सांख्र्ा)

३

पुस्तक वा नक्शा (सांख्र्ा)
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४

अतर् सभपलत
जभमा

५) सभपलत भूाडा
दर

सांकिन
हुनसक्ने
कु ि राजश्व

गत य.व.
मा प्राप्त
रकम

चािु य.व.
को
अनुमान

दर

सांकिन
हुनसक्ने
कु ि राजश्व

गत य.व.
मा प्राप्त
रकम

चािु य.व.
को
अनुमान

७) सवारी साधन कर (टेभपो, लजप, रक, रटपर, भ्र्ान, माईक्रोबस, लमलनबस/बस)
सांकिन
गत य.व.
क्र.स.
सवारी साधनको दकलसम
सांख्र्ा
दर
हुनसक्ने
मा प्राप्त
कु ि राजश्व
रकम
टेभपो
१

चािु य.व.
को
अनुमान

क्र.स.

सभपलतको दकलसम

१

मेलसन औजार

२

घर वा जग्गा वा पोखरी

३

अतर् सभपलत

पररणाम

जभमा
६) दण्ड जररवाना
क्र.स.

दण्ड जररवानाको दकलसम

१

नक्शा पास

२

छाडा गाईवस्त/पशु

३

सडक वा सडक पेटी

४

फोिोरमैिा

पररणाम

अतर्

२

लजप

३

लमलनरक

४

रक

५

रटपर

६

भ्र्ान

७

माईक्रोबस
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८

लमलनबस

९

बस
अतर्

८) प्रदेशसांग बााँडफााँड हुने राजश्व
क्र.स.

राजश्वको दकलसम

१

सवारी साधन कर

२

घरजग्गा रलजष्रेशन शुल्क

३

मनोरां जन कर (करदाता)

४

लव्ापन कर (करदाता)

पररणाम

दर

सांकिन
हुनसक्ने
कु ि राजश्व

गत य.व.
मा प्राप्त
रकम

चािु य.व.
को
अनुमान

अतर्
९) गााँउ/गााँउपालिकाको स्वालमत्तमा रिेको जग्गा र र्सको िािको उपर्ोग सभबतधी लववरणः

१०) गााँउ/गााँउपालिका िेरलभूरको सावयजलनक, पर्तय ऐिानी जग्गा र र्सको िािको उपर्ोगको अवस्थाः

११) गााँउ/गााँउपालिका िेरलभूरका मित्वपूणय पर्यटदकर् र धार्मयक स्थििरु सभबतधी लववरणः

१२) यततररक यर्का अतर् कु नै थप सांभूा्यत स्रोत भूएमा सोको लववरणः
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अनुसच
ू ी ३ – जुम लमरटङका फोटोिरु
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अनुसच
ू ी ४ – तथर्ाङ्क सांकिनको फोटोिरु
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अनुसच
ू ी ५ – मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुतीकरणका फोटोिरु
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अनुसच
ू ी ६ – मस्र्ौदा प्रलतवेदन प्रस्तुतीकरणको माईतर्ूट
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