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पररच्छेद १: पररचर् 

 

१.१ पृष् ठभूलम 

 

नपेािको राज्य सञ् चािन संरचना सङ््गघ, प्रदशे र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्यशलिको प्रयोग तीन 

वटै तहिे गने व्यवस्था लवद्यमान संलवधानिे गरेको छ । संवैधालनक अलधकारलभत्र रही स्थानीय सरकार सञ् चािन 

ऐन, २०७४ िे स्थानीय सरकारहरुिाई काया लजभमेवारी तथा स्रोत पररचािन गना सक् ने उिेख्य अलधकार प्रदान 

गरेको छ । स्थानीय सरकारिे आ-आफ्नो के्षत्रमा पने सेवा प्रवाह तथा लवकास लनमााणको क्षमतािाई वलृि गना, आय 

पररचािन क्षमतािाई वलृि गना तथा आय पररचािन क्षमतामा पलन सधुार गना आवश्यक हुन्छ । यसका अलतररि 

प्राकृलतक तथा अन्य मानवीय कारणिे अकस्मात लसजाना हुने प्रलतकूि पररलस्थलतिाई सामना गनासक् ने गरी 

उत्थानशीि हुन पलन आय पररचािन क्षमता सदुृढ हुन ुपदाछ । 

 

स्थानीय सरकारिाई संलवधानद्वारा प्रदि कायालजभमेवारी परुा गना आवश्यक पने साधनको पररपलूताका िालग सङ््गघ 

तथा प्रदशे सरकारबाट लविीय समानीकरण अनदुान, सशता अनदुान, समपरुक अनदुान र लवशेष अनदुान लदन सक् ने 

व्यवस्था गरेको छ । सङ््गघ तथा प्रदशे सरकारबाट प्रदान गररने यस्तो अनदुानिे मात्र स्थानीय तहको सबै आवश्यकता 

परुा गना सभभव नहुन ेर राज्य शलिको बाँडफाँड गदाा राज्यको राजस्व अलधकारको समेत तहगत सरकारबीच शलिको 

बाँडफाँड गररने हुदँा सङ््गघीय लवि व्यवस्थापनका मान्यता अनसुार स्थानीय तहिाई लवलभन् न कर तथा गैर कर 

िगाउने र उठाउने गरी राजस्व अलधकार समेत संवैधालनक रुपमै प्रदान गररएको छ । अनदुान र राजस्व अलधकार 

बाहके स्थानीय तहिे संलवधान र सङ््गघीय काननू बमोलजम राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप् त गनासक् ने र नेपाि सरकारको 

पवूा स्वीकृलतमा ऋण लिन सक् ने काननुी व्यवस्था समेत गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

लचत्र 1:  लविीय हस्तान्तण सभबन्धी व्यवस्था 

साथै, नेपािको संलवधान र प्रचलित काननुहरूिे आलथाक तथा प्रशासलनक सक्षमताका आधारमा मािपोत वा 

भलूमकर, सभपलि कर, घर जग्गा रलजष्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, लवज्ञापन कर, घर बहाि कर 

र व्यवसाय करिाई स्थानीय तहको अलधकार के्षत्रलभत्र रालखएको छ । यसैगरी गैर करहरूमा राहादानी शलु्क, लभसा 
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शलु्क, पयाटन दस्तरु, सेवा शलु्क र दण्ड जररबाना िगाउने अलधकार सङ््गघीयसरकारिाई, पयाटन शलु्क, सेवा शलु्क 

तथा दण्ड जररबाना िगाउने अलधकार प्रदशे सरकारिाई र सेवा शुल्क, पयाटन शलु्क तथा दण्ड जररबाना िगाउने 

अलधकार स्थानीय सरकारिाई लदइएको छ ।  

 

स्थानीय तहका सरकारिे राजस्व असिुी तथा खचा सभबन्धी लवषयमा सभबलन्धत सभा समक्ष लवधेयकको रूपमा 

प्रस्ताव राखी सो प्रस्ताव बहुमतबाट पाररत गरी सो पाररत भएको लवधेयकिाई प्रदशे काननु बमोलजम (धारा २२६) 

प्रमालणत गरी ऐनको रूप लिएपलछ मात्र आभदानी तथा खचा गना लमल्छ । स्थानीय तहिे कुनै कर िगाउँदा त्यस्तो 

करको आधार, दर र सङ््गकिन गने तौर तररका काननुमा व्यवस्था गरेरमातै्र गनुा पछा । 

 

स्थानीय सरकारको बढ्दो खचा धान् नका िालग र उनीहरुको सामथ्या वलृि गनाका िालग ती लनकायहरुको आन्तररक 

राजस्व पररचािन क्षमतामा वलृि गनुापने आवश्यकता बन् न पगेुको छ । यसका िालग स्थानीय तहको राजस्व 

अलधकारका सभभावनाहरुको खोजी गने, सभभाव्य के्षत्रको राजस्व पररचािनका िालग अविभबन गनुापने नीलतगत, 

काननूी र व्यवस्थापकीय सधुारका उपायहरु पलहचान गरी कायाान्वयनमा ल्याउने र ती सबै प्रयासका आधारमा 

आगामी लदनमा पररचािन गना सलकने वास्तलवक आन्तररक आयको प्रके्षपण गने कायाका िालग राजस्व सधुार 

कायायोजना खाँचो दलेखन्छ । 

 

यसै पषृ्ठभलूममा सनुकोशी गाउँपालिकाको राजस्व सभबन्धी वतामान लस्थलत अध्ययन र लवश् िेषण गरी राजस्व 

सधुारका िालग गनुापने कायाहरुको पलहचान गने, समर राजस्व प्रशासनिाई सदुृढ गने तथा सोका आधारमा आगामी 

तीन आलथाक वषाको राजस्व प्रक्षेपण कायामा सहजीकरण गनाको िालग राजस्व सधुार कायायोजना (Revenue 

Improvement Action Plan) तयार गरी अविभबन गनुापने आवश्यक छ । सोही कायाका िालग प्रदशे तथा 

स्थानीय शासन सहयोग कायािम अन्तगात वागमती प्रदशे शसुासन केन्रिे सनुकोशी गाउँपालिकाको राजस्व सधुार 

कायायोजना तयार गनाका िालग आवश्यक प्रालवलधक सहयोग गने कायािम अन्तगात यो राजस्व सधुार कायायोजना 

तयार पररएको हो । 

यो कायायोजना तयार गने िममा गाउँपालिकाका प्रलतलनलध, कमाचारी तथा अन्य सरोकारवािा पक्षहरुिाई राजस्व 

पररचािनको के्षत्रमा आधारभतू अलभमखुीकरण गन,े गाउँपालिकाको आन्तररक आय सधुारका िालग 

सहभालगतात्मक लवलधबाट समस्या तथा अवसरहरुको पलहचान गरी मखु्य उपिलधधका रुपमा गाउँपालिकाको 

कायायोजना तयारी र आय सभभाव्यताको लवश् िेषण गरी गाउँपालिकाको आय प्रक्षेपणिाई मागादशान जस्ता कायाहरु 

सभपन् न गररएको छ । 

 

१.२ राजस्व सुधार र्ोजनाको औलचत्र् 

 

सङ््गघीयतामा तहगत सरकारिाई संलवधानिे नै कायालजभमेवारी लनलश् चत गरी ती लजभमेवारीहरु परुा गना आवश्यक 

स्रोतको व्यवस्था गदाा अन्तरसरकारी लविीय हस्तान्तरणको अिावा आफ्नो कायाक्षेत्रमा तोलकएका स्रोतबाट 

संलवधानिे प्रदान गरेको अलधकार अनरुुप स्थानीय तहिे राजस्व पररचािन गरी साधन स्रोतको जोहो गदाछन ् । 

जनताको बढ्दो माग बमोलजमको खचा धान् नका िालग आवश्यक सामथ्या अलभवलृि गना पलन ती स्थानीय 

सरकारहरुको आन्तररक राजस्व पररचािन क्षमतामा वलृि हुन ुअपररहाया हुन्छ । यसका िालग स्थानीय तहको राजस्व 

अलधकारका सभभावनाहरुको खोजी गना, सभभाव्य क्षेत्रको राजस्व पररचािनका िालग अविभबन गनुापने नीलतगत, 
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काननूी र व्यवस्थापकीय सधुारका उपायहरु पलहचान गरी लतनको यथोलचत कायाान्वयन गना र ती सबै प्रयासका 

आधारमा आगामी लदनमा पररचािन गना सलकने वास्तलवक आन्तररक आयको प्रक्षेपण गने कायाका िालग राजस्व 

सधुार कायायोजना महत्वपूणा औजार हुने लवश् वास गररन्छ ।  

स्थानीय तहिाई कर वा गैर कर वापत रकम लतने स्थानीय लनवासीहरुिे आफूिे लतरेको करको सदपुयोग भए नभएको 

लनगरानी गने र यस लवषयमा लनयलमत रुपमा आफ्नो गाउँपालिका तथा गाउँपालिकासँग प्रश् न सोध् ने हुनािे ती 

लनकायहरु पलन जनताप्रलत सोझै उिरदायी हुने वातावरण लसजाना हुन्छ । सेवा प्रवाहमा पलन सधुार हुन्छ र स्थानीय 

जनताको सन्तलुष् टको मात्रा पलन बढ्द ैजान्छ । आन्तररक स्रोतबाट पररचालित राजस्व खचा गदाा स्थानीय तहि े

कुनैपलन बाह् य शताहरु पािना गनुा नपने भएकोिे यसको मात्रा जलत बढी भयो त्यलत बढी मात्रामा स्वायिताको 

अनभुलूत गदाछन ्। यसरी स्थानीय तहहरुिे जलत बढी स्वायतता पवूाक काम गना पाउँछन ्त्यलत नै सङ््गघीयता सफि 

र सदुृढ हुदँ ैजान्छ । 

वैधालनक रुपमा नै स्रोत साधनमालथ उल् िेख्य अलधकार प्राप् त भएको िामो समयसभम पलन आन्तररक स्रोत तथा 

राजस्व कमजोर रहने र लनरन्तर सङ््गघ तथा प्रदशेबाट प्राप् त हुने अनदुानमा नै भर पनुापने अवस्था भएमा स्थानीय 

सरकारको स्वायिता तथा दीगोपनमा प्रश् नलचन्ह िाग् ने सभभावना रहन्छ । यस पररपेक्ष्यमा स्थानीय सरकारहरुि े

समयमै काननुिे अलख्तयारी लदएका के्षत्रमा आन्तररक राजस्वको सभभावना अध्ययन गरी काननुसभमत रुपमा 

राजस्वको क्षमता लवस्तार गदै जान ु आवश्यक हुन्छ । यसका िालग जन लनवाालचत पदालधकारीहरु र राष् रसेवक 

कमाचारीहरुिाई संलवधानिे प्रदि गरेका काम कताव्य र अलधकारहरु कुशिता साथ सभपादन गरी नागररकहरुिाई 

लछटो छररतो गणुस्तरीय सेवा प्रवाह सलुनलश् चत गना सहयोग परु् याउन ुपलहिो र महत्वपणूा काया हो भन ेभखारै सभपन् न 

भएका स्थानीय तहको संस्थागत अवस्था स्व-मूल्याङ््गकन गरी सधुारका के्षत्रहरुको पलहचान गरी तदनरुुप 

आवश्यकता र मागमा आधाररत  क्षमता लवकासका कायािमहरु सञ् चािन गद ैिैजान ुअको आवश्यकता हो । 

यसका साथै स्थानीय तहिाई संलवधान र ऐनिे लदएको अलधकार प्रयोग गरी लविीय रुपमा सवि र सक्षम बनाउन 

राजस्व पररचािन सभबन्धी ज्ञान, लशप र क्षमता अलभवलृि गद ैसावाजलनक लवकास लनमााण र सेवा प्रवाहमा सक्षम 

बनाउन आवश्यक छ । 

गाउँपालिकामा थप आन्तररक राजस्व पररचािन गना यसको अलधकार क्षेत्रलभत्र उपिधध सबै आन्तररक आयका 

स्रोतहरुबाट सभभाव्य राजस्व पररचािन गनुा अलनवाया हुन्छ । यसमा सधुार ल्याउन गाउँपालिकाको बाह् य वातावरण 

तथा राजस्व प्रशासनको समेत लवश् िेषण गनुापने हुन्छ । यसैिे राजस्व पररचािनमा सधुारका कृयाकिापहरु पलहचान 

गरी सोको कायाान्वयनबाट स्थानीय तहको आन्तररक आयमा पना सक् ने प्रभाव समेतका आधारमा आगामी लदनमा 

प्राप् त हुन सक् न ेराजस्वको प्रक्षेपण गना स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ को प्रावधान तथा प्रदशे शसुासन 

केन्रको कायाशता बमोलजम तोलकएको स्थानीय तहको राजस्व सधुार कायायोजना तजुामा गररएकोछ । यस राजस्व 

सधुार कायायोजनाबाट पालिकािाई आफ्नो आन्तररक आय पररचािन सधुारका साथै राजस्व प्रके्षपणिाई 

यथाथापरक, समन्यालयक, सहभालगतामिूक र वैज्ञालनक बनाई बजेट तजुामा प्रकृयािाई थप व्यवलस्थत गना मद्दत पगु् ने 

अपेक्षा गररएको छ ।  

यसै सन्दभामा तयार पाररएको यस राजस्व सधुार कायायोजनािे सनुकोशी  गाउँपालिकाको आन्तररक आय 

पररचािनमा सधुार ल्याउनको िालग राजस्व सधुारका कृयाकिापहरु पलहचान गना र पलहचान गररएका 

कृयाकिापहरुको कायाान्वयनबाट गाउँपालिकाको आन्तररक आयमा पना सक् न ेप्रभाव समेतका आधारमा आगामी 
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लदनमा प्राप् त हुन सक् ने राजस्वको प्रक्षेपण समेत गना सहयोग परु् याउने छ । राजस्व सधुार कायायोजना तजुामाको 

औलचत्यको सारांशिाई लनभ न लचत्रमा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

लचत्र 2:  राजस्व सधुार कायायोजनाको औलचत्य 

 

१.३ राजस्व सुधार र्ोजनािे राखेका उदे्दश्र्हरु 

 

गाउँपालिकाको आन्तररक आयका सभभावनाहरुको पलहचान तथा अलधकतम पररचािनका िालग दलेखएका 

समस्याहरु न्यनूीकरण गना कायायोजना तयार गरी सोको आधारमा आगामी ३ वषाको आय प्रके्षपण गना 

गाउँपालिकािाई सहयोग परु् याउन ु नै यस योजनाको मूिभतू उद्दशे्य हो । यस योजनाका खास उद्दशे्यहरु दहेाय 

अनसुार रहकेा छन ्: 

▪ गाउँपालिकाका जनप्रलतलनलधहरु र कमाचारीहरुिाई राजस्व सुधार कायायोजना सभबन्धी अलभमुखीकरण गने । 

▪ शीषाकगत रुपमा सभभालवत करका आधार तथा लवगत तीन आलताक वषाहरुको आन्तररक आयको अवस्थाको 

लवश् िेषण गने । 

▪ गाउँपालिकाको राजस्व वलृिको िालग आयका प्रमखु स्रोतहरुको सभभावना र यथाथा असिुीको वस्तलुस्थलत 

लवश् िेषण  गने । 

१. स्थानीय तहको राजस्वका सभभावना, लतना सक् ने क्षमता र राजस्व प्रशासनको 

लवश् िेषण गरी आवश्यक सधुारका उपायहरु पलहचान गना । 

२. स्थानीय तहको आन्तररक आयका आधारहरु, करको दायरा र दरको सभभाव्यता

लवश् िेषण गरी राजस्व प्रक्षेपण गना ।

३. व्यवसायमतै्री कर प्रशासनबाट स्थानीय उद्यम, व्यवसाय िगायतका आलथाक लवकास

लियाकिापहरुिाई करको आधार अन्तगात समेट् न आवश्यक मागादशान प्रदान गना ।

४. स्थानीय तहिे अपनाउनु पने आय सधुारका कायायोजना तयार गरी सो तहको राजस्व

सधुार गना ।

५. पालिकाको आवलधक योजना अन्तगातका योजनाहरुको कायाान्वयन गनाको लनलमि

स्रोत सलुनलश् चत गना ।

६. वालषाक बजेटिाई बढी यथाथापरक, प्रभावकारी र उद्दशे्यमिूक बनाउन ।

७. स्थानीय तहको काम कारवाहीिाई अझै पारदशी बनाई नागररकहरु प्रलत लजभमेवार

बनाउन ।
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▪ गाउँपालिकाको राजस्व प्रशासनको सँगठनात्मक ढाँचा तथा आन्तररक िेखा प्रणािी सलहत गाउँपालिकाको 

राजस्व प्रशासनको लवद्यमान अवस्थाको लवश् िेषण गने । 

▪ गाउँपालिकाको आन्तररक आय वलृिका सभभावनाहरु पलहचान गरी आन्तररक आय सधुार कायायोजना र 

प्रके्षपण सलहतको आन्तररक आय सदुृढीकरण कायायोजना तयार गने । 

▪ गाउँपालिकाको आगमी तीन वषाको संभालवत आय प्रके्षपण गने । 

▪ नयाँ सभभावनाहरुको पलहचान गद ै स्थानीय तहिे अपनाउनपुने सधुार रणनीलत सलहतको राजस्व सधुार 

कायायोजना तयार गने । 

 

१.४ राजस्व सुधार र्ोजना िजुयमा लवलध र प्रलिर्ा 

 

गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कायायोजना तजुामाको चरणहरुमा कायायोजनानको थािनी दलेख राजस्व सधुार 

कायायोजनाको अलन्तम स्वीकृलत सभम पदाछ ।  राजस्व सधुार कायायोजनाको लनमााण गदाा गाउँपालिकाका 

जनप्रलतलनलध,  कमाचारी, 

राजस्व परामशा सलमलत 

िगयात 

सरोकारवािाहरुको 

अपनत्व र क्षमता 

अलभवलृि गने उद्दशे्यिे 

सहभालगतामिूक लवलध 

अविभबन गररएको 

लथयो । यसको 

मागादशाकका रुपमा 

सङ््गघीय मालमिा तथा 

सामान्य प्रशासन 

मन्त्राियद्वारा जारी 

गररएको स्थानीय तहको 

राजस्व सधुार 

कायायोजना तजुामा 

सभबन्धी लदग्दशान, 

२०७६ िाई अबिभबन 

गररएको छ । साथै 

स्थानीय आवश्यकता अनसुार सभभाव्य स्थानीय राजस्वका स्रोतहरुिाई समेट्ने उद्दशे्यिे तथ्याङ््गक तथा सामान्य 

प्रशासन मन्त्राियद्वारा जारी लनदलेशका बमोलजम राजस्व सधुार कायायोजना तजुामाका िालग मिुत: Coaching & 

Mentoring (स्थिगत रुपमा सँगसँगै काम गद ैलसकाउँद ैजाने) लवलधमा आधाररत भई मालथ उल्िेखलत चरणहरुमा 

लनभन प्रकारका प्रकृयामा आधाररत रही यो योजना तयार गररएको छ; 

१
• राजस्व सधुार कायायोजना तजुामा सभबन्धी लनणाय र समय लनधाारण

२
• योजना तजुामा कायादि गठन

३
• योजना तजुामाका िालग आवश्यक सन्दभा सामरीहरु सङ््गकिन तथा अध्ययन

४
• प्रारलभभक कायाशािाको आयोजना 

५
• सचूना तथा तथ्याङ््गक सङ््गकिन एवम ्लवश् िेषण

६
• राजस्व सधुार कायायोजना तयारी (प्रारलभभक)

७
• राजस्व सभभावना लवश् िेषण तथा राजस्व प्रक्षेपण

८
• योजनाको मस्यौदा प्रलतवेदन तयारी

९
• मस्यौदा प्रलतवेदन गाउँपालिकामा प्रस्तुलत र सझुाव सङ््गकिन

१०
• मस्यौदा पनुराविोकन र अलन्तम मस्यौदा तयारी

११
• कायापालिकाद्वारा स्वीकृलत

लचत्र 3:   राजस्व सधुार कायायोजना प्रलिया तथा चरणहरु 
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▪ सनुकोशी गाउँपालिकामा काया प्रारभभ गनुाभन्दा पलहिा परामशादातािे प्रदशे शसुासन केन्रको सभबलन्धत लवज्ञ 

वा तोलकएको कमाचारीहरुसँग सनुकोशी गाउँपालिकामा गनुापने कायाको योजना बनाई छिफिबाट अलन्तम 

रुप लदई अगालड बढाईएको लथयो । 

▪ सनुकोशी गाउँपालिकाबाट राजस्व कायायोजना तजुामा कायाको गणुस्तर सलुनलश् चतताका िालग परामशादातािे 

लनयलमत रुपमा सनुकोशी गाउँपालिका तथा प्रदशे शसुासन केन्रसँग समन्वय र अनतलिा या गद ैयो प्रलतवेदन 

तयार गरेको छ । सो कायाका िालग सेवा प्रदायक संस्थािे यो काया गनाका िालग लवस्ततृ कायायोजना समेत 

पेश गरेको छ । परामशादातािे प्रदशे सशुासन केन्रको सभबलन्धत लवज्ञ वा तोलकएको कमााचारीहरुसँग लनरन्तर 

समन्वयमा काया गरेको छ । 

▪ राजस्व सधुार कायायोजना लनमााण प्रकृयािाई सहभालगतामिूक लवलधबाट सञ् चािन गररएको छ । यसिे गदाा 

सनुकोशी गाउँपालिकाका कमाचारीहरुको पलन क्षमता अलभवलृि हुने लवश् वास लिइएको लथयो । यस सन्दभामा 

सनुकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य जनप्रलतलनलध, कमााचारी एवम ्सरोकारवािाहरुको 

सहभालगता र समहूगत छिफिबाट राजस्व सधुार सभबन्धी आवश्यकताहरु पलहचान गररएको लथयो । 

▪ सङ््गघीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे तयार पारेको गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कायायोजना 

तजुामा लदग् दशान, २०७६ मा उल्िेलखत सभबलन्धत फारामहरु लवलध तथा प्रकृयाहरु प्रयोग गरी (छिफि तथा 

कायाशािा) माफा त राजस्व सुधार कायायोजना लनमााण गररएको छ (फारामहरु अनसुचूी १-४) । 

▪ यस प्रकृयाबाट पलहचान गररएका आवश्यकताहरुिाई एलककृत गरी सनुकोशी गाउँपालिकाको ३ वषे राजस्व 

सधुार कायायोजना तयार पारी सो मस्यौदा दस्तावेज सनुकोशी गाउँपालिकामा प्रस्तलुतकरण गरी आवश्यक 

सझुावहरुिाई सङ््गकिन गरी प्राप्त सझुावहरु समेत समावेश गरी अलन्तम प्रलतवेदन तयार गररएको छ । 

▪ राजस्व सधुार कायायोजनाको अलन्तम दस्तावेज (लवद्युतीय तथा भौलतक प्रलत) सनुकोशी गाउँपालिका र प्रदशे 

शसुासन केन्र, जाविाखेििाई बझुाइएको छ । 

▪ प्रदशे शसुासन केन्रबाट कायािमको अलन्तम भिुानी लिनका िालग प्रदशेमा गठन मूल्याङ््गकन सलमलतको 

अलन्तम मलू्याङ््गकन पश् चात खचासँग सभबलन्धत आवश्यक लवि, भरपाई सलहत कायािमको अलन्तम प्रलतवेदन 

बझुाइएको छ । 

 

१.४.२ सतदभय सामग्री सङ्किन िथा अध्र्र्न 

 

अध्ययन कायाको प्रारभभमा लवज्ञ समहूबाट लवलभन् न स्रोतहरुबाट सन्दभा सामरीहरुको सङ््गकिन तथा पनुराविोकन 

गररएको छ । यस िममा अध्ययन तथा पनुराविोकन गररएका मखु्य सामारीहरु दहेाय अनसुार रहकेा छन ्: 

 

▪ गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कायायोजना तजुामा सभबन्धी लदग्दशान, २०७६ 

▪ नेपािको संलवधान, २०७२ 

▪ स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ 

▪ अन्तर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

▪ गाउँपालिकाको आय/व्यय लववरण (आ.व. २०७५/७६-२०७८/७९) 
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▪ गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको आ.व. २०७८/७९ का िालग लनधाारण गररएको लवलभन् न करहरुको दर रेट 

(आलथाक ऐन २०७८) 

▪ आन्तररक राजस्व व्यवस्थापनको तेस्रो सधुार कायायोजना (२०७५/७६-२०७७/७८) 

▪ बागमती प्रदशेको आलथाक ऐन, २०७६ 

▪ रालष् रय प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आयोग ऐन, २०७४ 

▪ आलथाक कायालवलध तथा लविीय उिरदालयत्व सभबन्धी ऐन, २०७६ 

▪ सावाजलनक लनजी साझेदारी तथा िगानी ऐन, २०७५ 

 

१.४.३ प्रारलभभक अलभमुखीकण िथा राजस्व कार्यर्ोजना सभितधी छिफि 
 

सनुकोशी गाउँपालिका राजस्व सधुार कायायोजनािे तयारीको िालग लनधााररत उद्दशे्यहरु प्राप्त गना परामशादाताका 

प्रालवलधक तथा लवज्ञहरुिाई पररचािन गनुा पवूा वागमती प्रदशे सशुासन केन्रको तफा बाट योजना तजुामा सभबन्धी 

अलभमुलखकरण कायािमहरु संचािन गररएको लथयो । अलभमुखीकरण कायािममा वागमती प्रदशे सशुासन केन्रमा 

कायाकारी लनदशेक िगायत अन्य सभबलन्धत कमाचारी, राजश् व सधुर योजना तजुामा टोलिका टोिी प्रमखु, लवषय 

लवज्ञ आलदको सलिय सहभालगता रहकेो लथयो । तत पश् चात परामशादाताको तफा बाट गाउँपालिकामा छिफि तथा 

आवश्यक सचूना संकिन गनाको िालग प्रालवलधकहरु पररचालित गररएको लथयो ।  

 

१.४.४ गाउँपालिकासँग छिफि र सूचना सङ्किन  

 

यस गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कायायोजना तयारीको िालग परामशाादाताको टोिीिे प्रारलभभक चरणमा 

गाउँपालिकाबाट सचूना संकिन गने उद्दशे्यिे टोिी पररचािन गरेक लथयो । यस टोिीिे गाउँपालिका अध्यक्ष तथा 

उपाध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, केही वडाका वडा अध्यक्ष,  कायापालिका सदस्य, उद्योग वालणज्य सदस्य, 

िेखा अलधकृत, ईलन्जलनयर, िगायतहरुसँग छिफि गरी राजस्व पररचािनको िालग हािसभम पररचािन गरर 

आएका करका आधारहरु, राजस्व पररचािनको लवद्यमान अवस्था, सधुार गना सलकने के्षत्र, राजस्व प्रशासनको 

वतामान संरचना, यसमा सधुार गना सलकने के्षत्र, पदालधकारी तथा कमाचारीको क्षमता लवकासका सवािहरु र हाि 
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तयार गना िागेको राजस्व सधुार कायायोजना तजुामा र यसको प्रलियाबारे जानकारी गराई गाउँपालिकाको भलूमका 

सभबन्धमा स्पष् ट पारेको लथयो (ह.े फोटो) ।  

  

यसै छिफिमा गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कायायोजनाका िालग कायातालिका लनधाारण तथा कायालजभमेवारी 

लनधाारण गरी आवश्यक सचूना सङ््गकिन फाराम अनसुार सभबलन्धत सचूना, सामरीहरु आलदका आधारमा 

सनुकोशी गाउँपालिका राजस्वको अवस्था बारे जानकारी हालसि हुनकुा साथै मुख्य सवािहरु पलहचान गना मद्दत 

पगेुको लथयो । आवश्यक सन्दभा सामरीहरुको अध्ययन तथा लवश् िेषण पश् चात लवज्ञहरुको टोिीबाट तथ्याङ््गक तथा 

सचूना सङ््गकिनका िालग आवश्यक फारामहरुको तयार गरी सो फारामिाई अलन्तम रुप लदन यस कायायोजना 

तयारीमा सङ््गिग् न लवज्ञहरुबीच आवश्यक छिफि र अन्तरलिया समेत गररएको लथयो  । सचूना सङ््गकिनका िालग 

तयार गररएको  फारमहरु लनभ नानसुार रहकेा छन ् (अनसुचूी १-४)। 

▪ गाउँपालिकाको पररचयको िालग आवश्यक आधारभतू र संस्थागत सचूना तथा मुख्य 

पदालधकारीहरुसँगको परामशाका िालग तयार गररएको सचूना सङ््गकिन चेकलिष् ट अनसुचुी १ मा रहकेो 

छ । यस सचूीमा मखु्यत: गाउँपालिकाको संलक्षप् त पररचय, यसको गठन, राजस्व प्रशासनको अवस्था र 

लवगत तीन आलथाक वषाको राजस्व पररचािनको लस्थलत बारे जानकारी लिने उद्दशे्यिे यो फारमको प्रयोग 

गररएको छ । 

▪ राजस्वका शीषाकगत समहू छिफिका िालग आवश्यक सूचनासँग सभबलन्धत फारम अनुसचूी २ मा रहकेो 

छ । स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए अनसुार कर र गैरकरहरुको शीषाकगत रुपमा 

वतामान समस्याहरु, सभभावना, समाधानका िालग गनुापने उपायहरु र लजभमेवार लनकायको पलहचान र 

कायाान्वयनको समयावधीका बारेमा समहूगत रुपमा छिफि गनाका िालग यो फारम प्रयोगमा ल्याईएको 

हो ।  

 

१.४.५ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िर्ारी िथा राजस्व प्रके्षपण  

 

सन्दभा सामरी सङ््गकिन तथा अध्ययन, गाउँपालिकासँगको प्रारलभभक छिफि तथा अन्तरालिया र 

गाउँपालिकाबाट सचूना सङ््गकिन गररसकेपलछ संकलित तथ्यांकिाई लवश् िेषण गने काया सभपन् न भएको लथयो । 

संकलित तथ्याङ््गकको लवश् िषेणका आधारमा पलहचान भएको वालषाक कूि सभभाव्यता र स्रोतबाट प्राप् त हुन सक् न े

राजस्विाई आगामी तीन वालषाक वषाका िालग प्रक्षेपण गररएको लथयो ।  राजस्व प्रक्षेपण गदाा लवगतका आ.व.हरुको 

यथाथा आयको आधारमा तथ्यांकशास्त्रीय उपकरणहरु (Statistical tool) को प्रयोग गरी तथ्यपरक रुपमा आगामी 

वषाहरुको आय प्रक्षेपण गररएको लथयो ।  

 

१.४.६ मस्र्ौदा प्रलिवेदन िर्ारी िथा गाउँपालिकामा प्रस्िुिीकरण र सुझाव संकिन 

 

स्थिगत अध्ययन तथा छिफिबाट संकलित तथ्यांकिाई लवश् िेषण गरी उपिधध सचूनाका आधारमा राजस्व 

सधुार कायायोजनाको मस्यौदा प्रलतवेदन तयार गररएको लथयो । उि मस्यौदा प्रलतवेदन प्रदशे शसुाशन केन्र तथा 

गाउँपालिकामा समेत पेश गररएको लथयो । गाउँपालिकामा पेश गररएको उि मस्यौदा प्रलतवेदन बारे प्रस्ततुीकरण, 

छिफिको िालग लमलत २०७९।०५।०८ गते एक लदने कायाशािा गोष् ठीको आयोजना गररएको लथयो (माइन्यटू 

अनसुचूी- ६) । उि कायाशािा गोष् ठीमा गाउँपालिकाकका प्रमखु, उपप्रमुख, प्रमखु प्रशासलकय अलधकृत, 
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सभबलन्धत शाखाका कमाचारीहरु, परामशादाताका लवज्ञहरु िगायत अन्य सरोकारवािा व्यलिहरुको सहभालगता 

रहकेो लथयो । यस कायाशािा गोष्ठीमा परामशादाताको तफा बाट अध्ययन टोिीिे राजस्व कायायोजनाको बारेमा 

लवस्ततृ प्रस्तलुतकरण गरेको लथयो । प्रस्ततुीकरणमा गाउँपालिकाको राजस्वको लवद्यमान अवस्था, भलवष्यको 

संभावना, राजस्वका आयामहरु िगयातका लवषयिाई प्रकाश पररएको लथयो । कायाशािा गोष्ठीमा उपलस्थत 

सदस्यहरुिे राजस्वका लवलवध लवसयमा सझुाव प्रदान गनुा भएको लथयो । सो कायाशािा गोष्ठीबाट प्राप्त सझुावहरुका 

साथ साथै गाउँपालिकाको राजस्व परामशा सलमलतबाट उपिधध गराइएको सझुावहरु समेत समावेश गरी अलन्तम 

प्रलतवेदन तयार गररएको छ । साथै, प्रदशे शसुासन केन्र, जाविाखेि माफा त वागमती प्रदशे सरकार आलथाक मालमिा 

तथा योजना मन्त्राियबाट लमलत २०७९।०३।२३ गते प्राप्त १० बुँद ेसझुावहरुिाई समेत समेटी यो अलन्तम प्रलतवेदन 

तयार गररएको (अनसुचूी-७) ।  

 

लचत्रः मस्यौदा प्रलतवेदनको लशिलशिामा गाउँपालिका पदादीकारी तथा प्रलतलनलधहरु 

लचत्रः मस्यौदा प्रलतवेदन प्रस्तलुतकरण र सझुाव संकिनको िममा टोिी प्रमुख तथा स्थानीय प्रलतलनलधहरु 

 

१.४.७ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न िथा अनुशरण 

 

राजस्व सधुार कायायोजनािाई गाउँपालिकािे आवश्यक छिफि तथा स्वीकृलत गरी कायाान्वयन गने र कायायोजना 

बमोलजम काया भए नभएको भन् ने बारेमा समय समयमा समीक्षा र आवश्यकता अनसुार सधुारका िालग छिफि 
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गना लनयलमत रुपमा गनुापने अनगुमन सभबन्धी सझुाव समेत प्रस्ताव गररएको छ (पररच्छेद ७) । गाउँपालिकामा 

मस्यौदा प्रलतवेदन प्रस्ततुीकरणजा िममा राजस्व सधुार कायायोजना कायाान्वयन गदाा चाल्नपुने रणनीलत र 

लियाकिाप तथा राजस्व पररचािनका सभबन्धमा समेत सनुकोशी गाउँपालिकाका पदालधकारी तथा 

कमाचारीहरुिाई प्रलशक्षण समेत गररएको लथयो ।  

 

१.५ राजस्व सुधार र्ोजनाका सीमाहरु 

 

सनुकोशी  गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कायायोजना लनभ नानसुारका सीमामा रही तयार गररएको छ । 

▪ सनुकोशी गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कायायोजना तयार गदाा गाउँपालिकािे हािसभम राजस्व के्षत्रमा 

गरेको नीलतगत लनणाय तथा राजस्व सधुारको प्रयासिाई आधार बनाइएको छ । खासगरी, यस 

गाउँपालिकािे प्रारलभभक लदनहरुमा ‘नेपािकै पलहिो करमिु गाउँपालिका’को नारा लदई स्थानीय सरकार 

संचािन गरेको हुदँा यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व प्रशासनमा पनुा स्वभालवकै हो । साथ,ै एकालतर करमिु 

गाउँपालिकाको नारा लदइएको र अकोलतर लमलत २०७८।०३।१०को लनणाय अनसुार गाउँपालिकािे आलथाक 

तथा लवलनयोजना  ऐन (अनसुूची-५) समेत  जारी कर असिुीको रणनीलत समेत लिएको हुँदा यो आफैं मा 

लवरोधाभासयिु रहकेो छ । स्थानीय पदालधकारीहरुसँग कुरा गदाा कर प्रशासन संचािन नै नभएको, राजस्व 

परामशा सलमलत समेत गठन नभएको कुरा गररएको छ भने लवगत २ आ.व. को आय लववरणमा आन्तररक 

आय समेत असिुी भैरहकेो दलेखएको लस्थलत छ । तर नव लनवाालचत पदालधकारीहरुिे भने यसै आलथाक 

वषाबाट राजस्व योजना कायाान्वयन पलन गने र राजस्व असिुीकु नीलतिाई समेत कायाान्वयन गद ैजाने नीलत 

लिएको छ । तसथा, यस गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कायायोजना लयनै वस्तलुस्थलतमा आधाररत रही तयार 

भएको छ ।  

▪ गाउँपालिकाको राजस्व कायायोजना तयार गदाा लवगत २ वषाको आय लववरण तथा अलभिेख, दस्तावेज, 

प्रलतवेदन तथा लद्वतीय स्रोतहरूबाट प्राप् त तथ्याङ््गक तथा सचूनाहरूमा आधाररत रही तयार गररएको छ । 

साथै, राजस्व संभावना अध्ययनको िालग गाउँपालिकाको वस्तलुस्थलतको सचूना समेत आवश्यक पने हुदँा 

गाउँपालिकामा कुनै प्रोफाइि, सचूना तथ्यांक समेत उपिधध नभएको हुदँा स्थानीय व्यलि, गाउँपालिकाका 

पदालधकारीहरुसँगको छिफिका आधारमा प्राप्त सचूनािाई आधार मानी यो अध्ययन प्रलतवेदन तयार 

गरएको छ ।  

▪ गाउँपालिकाका पदालधकारी र स्थानीयबासीहरुसँगको औपचाररक तथा अनौपचाररक छिफिमा 

गाउँपालिकाको आन्तररक कर सभबन्धमा समेत फरक फरक लवचार प्रकट भएको दलेखन्छ ।  
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पररच्छेद २. गाउँपालिकाको लवद्यमान अवस्था   

 

 

२.१ संलक्षप् ि पररचर् 

 

सनुकोशी गाउँपालिकाको राजस्व सभभाव्यता पलहचान, पररचािन र व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकाको 

वस्तलुस्थलत, आलथाक गलतलवलध, लवद्यमान मानवीय संसाधान तथा भौलतक स्रोत साधन िगायतको महत्वपणूा भलूमका 

रहन्छ । यस पररच्छेदमा गाउँपालिकाको संलक्षप् त पररचय, मानव संसाधनको अवस्था र गाउँपालिकाको भौलतक 

सभपलिको अवस्था प्रस्ततु गररएको छ । 

 

२.१.१ अवलस्थलि िथा प्रशासलनक लवभाजन 

यस गाउँपालिकाको के्षत्रफि २३०.३६ वगा लकिो लमटर रहेको छ भने २०६८ सािको जनगणना अनुसार १६७१३ 

जनसंख्या रहकेो छ । प्रलत वगा लक.मी. २३८ जनघनत्व रहकेो यस गाउँपालिकामा अलधकांशको कायाके्षत्र जिस्रोत, 

पयाटन, कृलष र व्यापार रहकेो छ । साथै यो गाउँपालिका कफी धयवसायमा प्रचरु सभभावना बोकेको छ । यस 

गाउँपालिकामा लवशेष गरी लहन्द ु र वौि धमाावािभवीहरुको बसोबास रहकेो छ । यहाँ व्राह्मण, के्षत्री र तामाङ््गग 

जालतको वाहुल्यता रहकेो छ । यहाँका नागररकहरुिे कृलष, पशपुािन र व्यापारिाई मुख्य पेशाको रुपमा ऐलतहालसक 

काि बाटै अंगाल्द ैआएका छन ्। यहाँ उत्पादन हुने कृलषजन्य तथा पशजुन्य उपजहरु लतनै बजार के्षत्रमा बढी खपत 

र लबिी हुने गरेको छ । भौगोलिक रुपमा मध्यम स्तरीय पहाडी धराति रहकेो यस गाउँपालिकामा मानव बसोवास 

र पयाटन व्यवसायको िालग अलत उपयिु स्थानहरु रहकेा छन ्।  

 

सनुकोशी गाउँपालिका 

प्रदशे नं. ३ को 

सालबकको 

लसन्धपुाल्चोक 

लजल्िामा अबलस्थत छ। 

लव.सं. २०७३/११/२७ 

दलेख िाग ू हुने गरी 

बनाइएको यस 

गाउँपालिका घोषणा 

गदाा ठोकपाा, कालिका, 

यमनुाडाँडा, सनुखानी, 

थभुपाखर पारेंटार गा 

.लव. स. िाई एकै 

स्थानमा गालभएको लथयो 

। हाि यस गाउँपालिकामा ७ वटा वडाहरु रहकेा छन ्। 

 नकशााः सनुकोशी गाउँपालिकाको अवलस्िलि नकशा 
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 २.१.२ भ-ूके्षत्र, भू-िनोट िथा हावापानी  

जलमनको लभरािोपनामा आउने वलृिसँगै जलमनको उवाराशलि, भ–ूक्षयको सभभावना, उत्पादन लवलभन्नता र अवसर 

तथा सभभावनाहरुको अवस्थामा प्रलतकूि पररवतान आउने गदाछ । अलधकांश मिुकुिे १८ लडरी भन्दा कम लभरािो 

जलमनिाई बस्ती तथा खेतीको िालग उपभोग गरेको पाइन्छ । नेपािको सन्दभामा ३० लडरी भन्दा लभरािो जलमनिाई 

खतरायिु जलमन मान्दा सनुकोशी गाउँपालिकामा यस्तो भलूम प्रसस्त प्रकृलतको रहकेो छ । यहाँ उत्पादन हुने कृलषजन्य 

तथा पशजुन्य उपजहरु लतनै बजार के्षत्रमा बढी खपत र लबिी हुने गरेको छ । भौगोलिक रुपमा मध्यम स्तरीय पहाडी 

धराति रहकेो यस गाउँपालिकामा मानव बसोवास र पयाटन व्यवसायको िालग अलत उपयिु स्थानहरु रहकेा छन ्। 

 

२.१.३ जनसङ््र्ा, जािजालि िथा भाषाभाषी 

२०६८ सािको जनगणना अनसुार यस गाउँपालिकाको जनसंख्या १६७१३ जनसंख्या रहकेो लथयो भने 

गाउँपालिकाको लडलजटि प्रोफाइिको तथ्यांक अनसुार हाि यहाँ १९,९७६ जनसंख्या रहकेो छ । त्यसैगरी जनगणना 

२०७८को प्रारलभभक तथ्यांक अनसुार यस गाउँपालिकामा ४५०९ घरधरुीमा कूि १५३०७ जनसंख्या बसोबास 

गदाछन,् जसमा परुुषको संख्या ७३७६ र मलहिाको संख्या ७९३१ रेको दलेखन्छ । यस गाउँपालिकामा लवशेष गरी 

लहन्द ुर वौि धमाावािभवीहरुको बसोबास रहकेो छ । यहाँ व्राह्मण, के्षत्री र तामाङ््गग जालतको वाहुल्यता रहकेो छ । 

यहाँका नागररकहरुिे कृलष, पशपुािन र व्यापारिाई मुख्य पेशाको रुपमा ऐलतहालसक काि बाटै अंगाल्द ैआएका 

छन ्।  

 

तालिका  1: सनुकोशी गाउँपालिकाको वडागत घरधरुी र जनसङ््गख्या लववरण 

वडा नं. घरधुरी जनसङ््र्ा जनघनत्व (प्रलि 

वलकमी पुरुष  मलहिा  जभमा  

१ १०३६ १९९२ २३८१ ४३७३  

२ २२८ १३८५ १३४५ २७३०  

३ ५४५ ९७१ १२७२ २२५१  

४ ३९३ ७२० ७८७ १५०७  

५ ६२६ ११६४ १३५६ २५२०  

६ ९९७ १६०० २०४३ ३६४३  

७ ७६२ १४२८ १५२४ २९५२  

जभमा ४१३१ ९२६० १०७१६ १९९७६ ७२.८४ 

स्रोि:  सनुकोशी गाउँपालिकाको लिलजटि पार्श वयलित्र, २०७९ 

 

जनसंख्याको प्रवलृि हदेाा लवगतका जनगणना वषाहरु जस्तैः जनगणना २०६८ र गाउँपालिकाको हािको जनसंख्या, 

घरधरुी संख्या, जनघनत्व, पररवार संख्या तथा लिङ््गग अनपुातको तथ्याङ््गक तिुना गदाा घरधरुी संख्या यी तीनै वषा 

बढेको दलेखयो । जनसंख्या भने २०६८ मा भन्दा हाि कररव ३००० बढी रहकेो दलेखएको छ ।  

 

गाउँपालिकामा जातजालतका आधारमा जनसंख्याको लववरणिाई हदेाा सबैभन्दा बढी के्षत्रीको जनसखंख्या २७.७७ 

प्रलतशत, तामाङ्गको जनसंख्या २१.०८%, दलितको जनसंख्या १०.८३%, पहरीको जनसंख्या ७.७१%, नेवारको 
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जनसंख्या २.५४%, मगरको जनसंख्या २.५४%, भजेुिको जनसंख्या २.९६%, लगरीको जनसंख्या १.०८%, रहकेो 

दलेखन्छ ।  

 

२.१.४ सामालजक अवस्था 

लशक्षा: यस गाउँपालिकामा ५ वषा वा सो भन्दा मालथका ६३% को हाराहारीमा जनसंख्या साक्षर छन ्भने ३७% 

जनसंख्या हाि सभम पलन लनरक्षर नै छन ्। वडागत लहसावमा वचा नं ५ र ४ मा केही न्यनू साक्षरता दर रहकेो छ । 

तसथा लनरक्षर जनसंख्यािाई थप प्राथालमकतामा राखी साक्षर बनाउन ुपने आवश्यकता दलेखन्छ । यस गाउँपालिकामा 

जभमा २४ प्राथलमक तहाका लवद्याियहरु (जसमा २२ वटा सामदुालयक र २ वा लनजी), १२ वा मा.लव. (११ वटा 

सामदुालयक र १ लनजी) तथा २ वटा क्याभपसहरु रहकेा छन ् । यहाँका ठोकपाा सामदुालयक क्याभपस र सनुकोशी 

बहुमलुख क्याभपसिे उच्च लशक्षा प्रदान गरररहकेा छन ्।  

 

२.२ मानव संसाधनको अवस्था 

 

सनुकोशी गाउँपालिकाको पलहिो लनवााचनबाट लनवाालचत जनप्रलतलनलधहरू माफा त गाउँपालिकाको काया सञ् चािन 

भईरहकेो छ । यस गाउँपालिकामा रहकेा १३ वटा वडामा लनवाालचत तथा मनोलनत सदस्यहरु सलहत जभमा ६७ जना 

गाउँसभा सदस्य रहकेा छन ्।  

 

गाउँ कायापालिकाको दलैनक कायासभपादनका िालग गाउँपालिकािे तय गरेको गाउँ सभा, गाउँकायापालिका, 

लवषयगत सलमलत र शाखा, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, सचूना अलधकृत, िेखा अलधकृत, ईलन्जलनयर, सब-

ईलन्जलनयर, सब ओभरलसयर, कभप्यटुर तथा कायाािय सहयोगी र वडा कायााियहरुमा वडा सलचव तथा सामालजक 

पररचािक रहने व्यवस्था गररएको दलेखन्छ । सनुकोशी गाउँपालिकाको पाश् वालचत्र, २०७६ अनसुार लवलभन् न 

लवषयगत क्षमता सलहत अलधकृत तथा सहायक कमाचारी कायारत रहकेो यस गाउँपालिकामा कायारत कमाचारी 

सभबन्धी लववरण तिको तालिकामा दखेाइएको छ ।   

 

तालिका  2:  गाउँपालिकामा कायारत कमाचारीहरुको लववरण 

ि.सं. पद सङ््र्ा कैलफर्ि 

१ प्रमखु प्रशासलकय अलधकृत  १ प्रशासन 

२ िेखा अलधकृत १ िेखा शाखा 

३ लशक्षा अलधकृत १ लशक्षा शाखा 

४ अलधकृत छैठौं १ प्रशासन 

५ स्वास्थ्य संयोजक १ स्वास्थ्य शाखा 

६ स्वास्थ्य सह संयोजक १ स्वास्थ्य शाखा 

७ सचूना अलधकारी १ सामालजक लवकास शाखा 

८ ईलन्जलनयर २ लसलभि ईलन्जलनयर 

९ ईलन्जलनयर १ इिेलक्रकि ईलन्जलनयर 

१० लस.अ.ह.ेव.लनरीक्षक १ स्वास्थ्य शाखा 

११ सचूना तथा संचार प्रलबलध अलधकृत १ सचुना प्रलबलध 
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१२ सव.ईलन्जलनयर  ३ प्रालबलधक 

१३ खा.पा.स.टे.  १ खा.पा.स.टे. 

१४ आ.िे.प १ िेखा शाखा 

१५ प्रालवलधक सहायक १ प्रालबलधक सहायक 

१६ कभप्यटुर अपरेटर  १ प्रशासन 

१७ प्रालबलधक सहायक १ PMEP 

१८ ना.स.ु १ लजन्सी तथा स्टोर 

१९ ना.स.ु १ योजना/राजस्व 

२० सह िेखापाि १ आलथाक प्रशासन शाखा 

२१ ना.प.स्वा.प्रा २ पश ुलबकास 

२२ ना.प्रा.स. १ कृलष लवकास शाखा 

२३ स.म.लव.लन. १ 

मलहिा तथा बािबालिका 

लबकास शाखा 

२४ खररदार १ प्रशासन 

२५ कभप्यटुर अपरेटर १ कभप्यटुर अपरेटर 

२६ मनोसामालजक संयोजक १ 

सामदुालयक मनोसामालजक 

संयोजक 

२७ अलमन १ अलमन 

२८ लफल्ड सहायक  २ लफल्ड सहायक  

२९ सवारी चािक ४ सवारी चाकि 

३० कायाािय सहयोगी ५ कायाािय सहयोगी 

स्रोिाः सनुकोशी गाउँपालिका, लिलजटि प्रोफाइि, २०७९ 

 

सनुकोशी गाउँपालिकाको लडलजटि पाश् वालचत्र, २०७९ अनुसार गाउँ कायापालिका, ७ वटा वडा कायााियहरु, 

लवषयगत कायााियहरु (लशक्षा, स्वास्थ्य), आलदमा स्थायी तथा करार गरी ४२ जना कमााचारीहरु कायारत छन ् । 

सनुकोशी गाउँपालिकाको संगठनात्मक तथा मानव संशाधन तालिका यस प्रकार रहकेो छ: 

 

२.३ भौलिक सभपलत्तको अवस्था 

 

स्थानीय लनकाय स्थानीय तह भए िगिै गाउँपालिका कायाािय अन्तगात प्रशासन शाखा, राजश्व शाखा, सामालजक 

लवकास शाखा, मलहिा तथा बािबालिका शाखा, पवूााधार लवकास शाखा, जनस्वास्थ्य शाखा, काननू शाखा, लशक्षा 

यवुा तथा खेिकूद शाखा, कृलष तथा पश ुलवकास शाखा िगायत आलथाक प्रशासन शाखा रहकेा छन ्र यी सबै 

शाखाहरुिाई प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतद्वारा लनयन्त्रण तथा लनदशेन गररन्छ । 

 

यस गाउँपालिकाका गाउँ कायापालिकाको भवन समेत भाडामा रहकेो छ । ६ वटा वडाहरु मध्ये ६ वटा वडाहरुको 

आफ्नै भवन रहकेो छ भने १ वडाको भवन भाडामा लिइएको छ ।  
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यस गाउँपालिकाको भौलतक सभपलिहरुमा मोटरसाइकि १२ वटा रहकेो मा १० वटा संचालित छ भने २ वटा ममात 

गने नसलकने अवस्थामा पगेुका छन ्। त्यसैगरी यस पालिकामा २ वटा स्कुटर, १ वटा स्काभेटर, १ वटा मलहन्दाको 

स्कालपायो गालड, १ वटा बोिेरो गालड (लबलरएको अवस्थामा) रहकेा छन ्।  

 

संस्थागत लवकासको कुरा गदाा यस गाउँपालिकामा २३ वटा भन्दा बढी सहकारी कायााियहरु रहकेा छन ्।  

गाउँपालिकामा १९ वटा भन्दा बढी साना-ठूिा पयाटकीय स्थिहरु रहकेा छन ्।  
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पररच्छेद ३. गाउँपालिकाको राजस्व अलधकार िथा आर् पररचािन 

 

स्थानीय तहिाई प्राप् त राजस्व सभबन्धी अलधकार र सो अलधकार कायाान्वयनका िालग गाउँपालिकाको तफा बाट 

गररएका काननूी व्यवस्था र गाउँपालिकाको राजस्व सङ््गकिन अवस्था, सभभावना, समस्या तथा चनुौतीहरु 

शीषाकगत रुपमा यस पररच्छेदमा लवश् िेषण गररएको छ । 

 

३.१ राजस्व अलधकार सभितधी संवैधालनक िथा कानुनी व्र्वस्था 

 

३.१.१ संवैधालनक व्र्वस्था  

 

नेपािको संलवधानको अनसुचूी ८ अनसुार स्थानीय तहको लविीय अलधकार अन्तरगत स्थानीय तहहरुिे सभपलि 

कर (घरजग्गा कर), घरबहाि कर, घरजग्गा रलजष् रेशन शलु्क, सवारी साधन कर, भलूमकर (मािपोत), मनोरञ् जन 

कर, लवज्ञापन कर र व्यवसाय कर ल्याउन सक् नेछन ्र गैरकर अन्तरगत सेवा शुल्क, दस्तरु, पयाटन शलु्क र दण्ड 

जररवाना सङ््गकिन गना सक् नेछन ् । राजस्व अलधकार सभबन्धी लवलभन् न तहहरुको एकि तथा साझा अलधकार 

सभबन्धी लववरण तिको तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

तालिका  3: तहगत राजस्व अलधकार 

सङ्घ प्रदेश स्थानीर् साझा 

▪ भन्सार 

▪ अन्त:शलु्क 

▪ मलू्य अलभवलृि कर 

▪ संस्थागत आयकर 

▪ व्यलिगत आयकर 

▪ पाररश्रलमक कर 

▪ राहधानी कर 

▪ लभसा शलु्क 

▪ पयाटन दस्तुर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ दण्ड जररवाना 

▪ घरजग्गा रलजष् रेशन 

शलु्क 

▪ सवारी साधन कर 

▪ मनोरञ् जन कर 

▪ लवज्ञापन कर 

▪ पयाटन शलु्क 

▪ कृलष आयमा कर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ दण्डजररवाना 

▪ सभपलि कर 

▪ घर बहाि कर 

▪ घर जग्गा रलजष् रेशन शलु्क 

▪ सवारी साधन कर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ पयाटन शलु्क 

▪ लवज्ञापन कर 

▪ व्यवसाय कर 

▪ भलूमकर (मािपोत) 

▪ मनोरञ् जन कर 

▪ मािपोत सङ््गकिन 

▪ दण्ड जररवाना 

▪ सेवा शलु्क 

▪ दस्तुर 

▪ दण्ड जररवाना 

▪ प्राकृलतक स्रोतबाट 

प्राप् त रोयल्टी 

▪ पयाटन शलु्क 

स्रोि: नपेािको संलवधान, २०७२ 

 

३.१.२ कानुनी व्र्वस्था  

 

नेपािको संलवधानिे स्थानीय तहिाई लनभ नानसुारको राजश् व अलधकारको काननुी व्यवस्था प्रत्यायोजन गरेको छः 

▪ सभपलत कर 

▪ भलूमकर (मािपोत) 
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▪ घर बहाि कर 

▪ सवारी साधन कर 

▪ व्यवसाय कर 

▪ मनोरन्जन कर 

▪ सेवा शलु्क दस्तरु 

▪ घर जग्गा रलजष् रेशन शुल्क 

▪ पयाटन शलु्क 

▪ लवज्ञापन कर 

▪ दण्ड जररवाना 

 

संघीय काननु (स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीय तहिाई लनभ नानसुार आय संकिन गने 

अलधकार प्रदान गरेको छ । 

 

क) गाउँपालिका वा गाउँपालिकाको एकि अलधकार 

 

अ) कर 

▪ सभपलि करः आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा घर र सो घरिे चचेको जग्गामा सभपलि कर िगाई बाँकी 

जग्गा र घर नभएका अन्य जग्गामा भूमीकर (मािपोत) िगाउन ुपने । “घरिे चचेको जग्गा” भन्नािे घरिे 

ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफि र अलधकतम सो क्षेत्रफि बराबरको थप जग्गासभम पने । (आलथाक ऐन, २०७५ 

र केही नेपाि ऐनिाई संसोधन गना बनेको ऐन, २०७५ वाट संशोलधत व्यवस्था) 

▪ भलूम कर (मािपोत): आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गामा त्यस्तो जग्गाको उपयोगका आधारमा िगाउने । तर, 

सभपलि कर िगाएको अवस्थामा भलूमकर (मािपोत) िगाउन नपाइने । (आलथाक लवधेयक २०७५ बाट 

संशोलधत व्यवस्था) 

▪ घर जग्गा बहाि करः कुनै व्यलि वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, 

जग्गा वा पोखरी परैू वा आंलशक तवरिे बहािमा लदएकोमा । 

▪ व्यवसाय करः पूँजीगत िगानी र आलथाक कारोबारको आधारमा । 

▪ सवारी करः टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, लवद्यतुीय ररक्सामा । 

▪ जलडबटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकरः आफ्नो क्षेत्रलभत्र उन, खोटो, जडीबटुी, बनकस (खर), कवाडी माि, 

जीवजन्तकुो हाड, सीङ्ग, प्वाँख, छािाको व्यवसालयक उपयोग गरे बापत । 

 

आ) शुल्क 

▪ बहाि लबटौरी शुल्कः आफुिे लनमााण, रेखदखे वा संचािन गरेको हाट, बजार वा पसि वा सरकारी 

जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग बापत । 

▪ पालका ङ््ग शलु्कः आफ्नो के्षत्रलभत्र कुनै सवारीिाई पालका ङ््ग सेवा उपिधध गराए बापत । 
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इ) सेवा शुल्क 

▪ आफ्नो के्षत्रलभत्र संचािनमा रहकेा केविकार, रेलकङ््गग, कायलकङ््गग, बंजी जभप, लजपफ्िायर, 

प्याराग्िाइलडङ््गग आलद मनोरंजन तथा साहसी खेिकुदसभबन्धी सेवा वा व्यवसायमा । 

▪ आफुिे लनमााण, संचािन वा धयवस्थापन गरेका स्थानीय पवूााधार वा उपिधध गराएको दहेायको सेवामा 

(खानेपानी, लिजिुी, धारा, अलिलि गहृ, धर्यशािा, पसु्िकािर्, सभागहृ, फोहरर्ैिा व्र्वस्िापन, 

सरसफाई, ढि लनकास, सिक िलि, शौिािर्, पाकय , पौिी पोखरी, व्र्ार्ार्शािा, पर्यटकीर् स्िि, 

हाटिजार, पश ुवधशािा, शवदाह गहृ, धोलवघाट, सिक, वसपाकय , पिु आलद) 

▪ अचि सभपलि वा अन्य कुनै लवषयको मूल्यांकन सेवा शलु्क । 

▪ लसफाररश सभबन्धी कुनै सेवा शलु्क । 

 

ई) दस्िुर 

▪ दताा, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरुः 

• एफएम रेलडयो संचािन, “घ” वगाको लनमााण इजाजत पत्र, लवद्यािय स्थापना, स्थानीय स्तरका 

व्यापाररक फमा, सहकारी, प्रालवलधक लशक्षा तथा व्यवसालयक तालिम, ट्यसुन, कोलचङ्ग, औषलध 

पसि, प्िलटङ््गग 

• ढुङ््गगा, लगट्टी, वािुवा, माटो, खरीढुङ््गगा, स्िेटजस्ता वस्तकुो सभेक्षण, उत्खनन ्तथा उपयोग 

▪ नक्सा पास दस्तरु 

▪ पंजीकरण व्यवस्थापन दस्तरु 

▪ वडामाफा त ्गररने लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरु 

 

उ) लििी गनय सक् ने (केलह नेपाि ऐनिाई संसोधन गनय िनेको ऐन २०७५ िाट संसोलधि व्र्वस्था) 

▪ गाउँपालिका तथा गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारलभभक 

वातावरणीय परीक्षणबाट तोलकएको पररमाणमा स्िेट, ढुङ््गगा, लगट्टी, बािवुा एवम ्माटोजन्य वस्तकुो लबिी 

गना सक् ने । 

▪ गाउँपालिका तथा गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको सावाजलनक तथा ऐिानी जग्गामा रहकेो काठ दाउरा, 

जराजरुी, दहिर बहिर आलदको लबिी गना सक् ने । 

▪ यस्तो लबिीबाट प्राप् त रकम गाउँपालिका तथा गाउँपालिकाको संलचत कोषमा जभमा गनुापने । 

 

ऊ) सामुदालर्क वनिाट आर् प्राप् ि गने 

▪ सामदुालयक वन उपभोिा सलमलतिे 

वन पैदावार लबिी तथा उपयोग 

सभबन्धी आफ्नो वालषाक कायायोजना 

बनाई गाउँपालिका तथा 

गाउँपालिकाबाट स्वीकृत गराउन ुपने । 

▪ वन पैदावारको लबिी वापत प्राप्त हुने 

रकमको १०% रकम सभबलन्धत 
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गाउँपालिका तथा गाउँपालिकाको संलचत कोषमा जभमा गनुापने । 

 

ख) प्रदेश िथा संघीर् कानून अनुसार प्राप् ि हुने दफा (दफा ११-४) 

 

▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क रोयल्टी 

▪ खलनज पदाथाको उत्खनन ्रोयल्टी 

▪ सामदुालयक वनको संचािन व्यवस्थापनबाट प्राप् त रोयल्टी 

▪ पानी घट्ट, कुिो पैनी जस्ता सेवाबाट प्राप्त रोयल्टी 

▪ प्राकृलतक स्रोत साधन र सेवा शलु्क रोयल्टी 

▪ खलनज पदाथाको उत्खनन ्रोयल्टी 

▪ सामदुालयक वनको संचािन धयवस्थापनबाट प्राप् त रोयल्टी 

▪ खानेपानी महसिु 

▪ स्थानीय साना सतह तथा भलूमगत लसंचाई सेवा शुल्क 

▪ स्थानीय स्तरमा जडीबटुी तथा गैरकाष् ठ वन पैदावार उत्पादन, संकिन, प्रशोधन र बजार धयवस्थापन 

▪ जनरि अस्पताि, नलसाङ््गग होम, लनदान केन्र र स्वास्थ्य संस्थाको दताा, संचािन अनमुलत 

▪ स्थानीय सावाजलनक यातायातको रुट अनमुलत, नवीकरण 

▪ इन्टरनेट सेवा, टेिीसेन्टर, केवि, तारलवलहन टेलिलभजन प्रसारण अनमुलत, नवीकरण 

▪ स्थानीय तहका पत्रपलत्रकाको दताा 

 

संघीय काननु (अन्तर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन २०७४) िे स्थानीय तहिाई लनभन अनसुार लवलिय अलधकार 

प्रदान गरेको छः 

 

१) एकि कर प्रशासन सभितधी व्र्वस्था (आलथाक ऐन २०७५ बाट संशोलधत व्यवस्था) 

क) सवारी साधन करको दर प्रदशेिे िगाउने र उठाउने । तर टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र लवद्यतुीय ररक्सामा 

सवारी साधन करको दर गाउँपालिका वा गाउँपालिकािे िगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रलजष् रेशन शलु्कको दर प्रदशेिे िगाउने र गाउँपालिका वा गाउँपालिकािे उठाउने । 

ग) मनोरन्जन करको दर प्रदशेिे िगाउने र गाउँपालिका वा गाउँपालिकािे उठाउने । 

घ) लवज्ञापन करको दर गाउँपालिका वा गाउँपालिकािे िगाउने र उठाउने । 

(ख), (ग) र (घ) बमोलजमको करबाट उठेको रकममध्ये ६० प्रलतशत रकम गाउँपालिका वा 

गाउँपालिकाको संलचत कोषमा जभमा गरी ४० प्रलतशत रकम मालसक रुपमा प्रदशे संलचत कोषमा 

जभमा गनुा पने । 

ङ्ग) प्रदशेिे सवारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदशे लवभाज्य कोषमा जभमा गनुापने । 

• प्रदशे लवभाज्य कोषमा जभमा भएको ६० प्रलतशत रकम प्रदशे सरकारिाई र ४० प्रलतशत 

स्थानीय तहिाई बाँडफाँट गररने । 

• आयोगिे लनधाारण गरेको आधार र ढाँचा बमोलजम प्रदशे सरकारिे स्थानीय तहिाई वाँडफाँट 

गने । 

• प्रदशेिे मालसक रुपमा सभबलन्धत स्थानीय संलचत कोषमा जभमा गनुापने । 
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२) राजश् व िाँडफाँट 

▪ नेपाि सरकारिे संकिन गरको मलू्य अलभवलृि कर र अन्तशलु्कबाट संकिन भएको रकमको १५% 

स्थानीय लवभाज्य कोषमा जभमा हुने । 

• आर्ोगिे लनधायरण गरेको आधार र ढाँिा िर्ोलजर् िाँिफाँट हुने । 

• स्िानीर् संलिि कोषर्ा र्ालसक रुपर्ा प्राप्त हुने । 

▪ प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त हुन ेरोयलल्टको बाँडफाँड आयोगको लसफाररसमा प्राकृलतक श्रोतको उपयोगबाट 

प्रभालवत हुने स्थानीय तहिाई २५% 

• प्राकृलिक स्रोििाट प्राप्त हुने रोर्ल्टी वालषयक रुपर्ा प्राप् ि हुने 

३) अनुदान 

▪ लविीय समानीकरण अनदुानः खचाको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको 

लसफाररशमा संघ र प्रदशेबाट प्राप्त हुने । 

▪ सशता अनदुानः कुनै योजना कायाान्वयन गना आयोगिे तोकेको आधारमा संघ र प्रदशेबाट प्राप् त हुने  । 

▪ समपरूक अनदुानः पवूााधार लवकास सभबन्धी कुनै योजना कायाान्वयन गना योजनाको कुि िागतको 

अनपुातका आधारमा संघ र प्रदशेबाट प्राप् त हुने । 

▪ लवशेष अनदुानः कुनै खास उद्देश्य र योजनाको िालग संघ र प्रदशेबाट प्राप् त हुने  

 

 

४) वैदेलशक सहार्िा िथा आतिररक ऋण 

 

▪ नेपाि सरकारको पवूा स्वीकृलत लिएर मात्र वैदलेशक अनदुान वा सहयोग लिन वा बैदलेशक अनदुान वा 

सहयोगमा योजना वा कायािम कायाान्वयन गना गराउन सक् ने । 

▪ नेपाि सरकारको सहमलत लिएर मात्र लवि आयोगिे लसफाररस गरेको लसमालभत्र आन्तररक ऋण लिन 

सक् ने । 

▪ नेपाि सरकारसँग मनालसव कायाका िालग ऋण लिन सक् ने । 

 

उपरोि व्यवस्थाहरूिे स्थानीय तहिाई प्राप् त हुन सक् ने आयका स्रोतहरूिाई व्याख्या गरेको छ । स्थानीय तहि े

काननू बमोलजम बाहके आफ्नो अलधकार के्षत्रमा कुनै कर िगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाउने व्यवस्था हुनकुा साथ ै

लनभ न अनसुारका थप व्यवस्थाहरू रहकेा छन ्। 

 

▪ कर िगाउँदा रालष् रय आलथाक नीलत, वस्त ुतथा सेवाको ओसार पसार, पूँजी तथा श्रम बजार, लछमेकी प्रदशे 

तथा स्थानीय तहिाई प्रलतकुि असर नहुने गरी िगाउन ुपने (संवैधालनक धयवस्था) । 

▪ कर निाग् नेः कूटनीलतक लनयोग, कूटनीलतज्ञ, वैदलेशक ऋण वा सहायताबाट संचालित पररयोजनाबाट हुने 

पैठारी, सामलुहक वा संयिु आवासको लबिी नभएको स्टक, सामलुहक आवासको सावाजलनक उपयोगको 

के्षत्र । 

▪ सेवा शलु्क असिुी काया आफै वा व्यवस्थापन करार वा सावाजलनक लनजी साझेदारीबाट गना सक् ने । 
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३.१.३ गाउँपालिकाको आतिररक राजस्वका स्रोिहरु 

 

लवद्यमान स्थानीय सरकार संचािन लनयमाविी तथा आलथाक ऐन अनसुार स्थानीय लनकायहरुिे दहेायका के्षत्रहरुमा 

राजस्व लनधाारण र संकिन गने अलधकार राख्दछन ्। यसै अनुसार यस गाउँपालिकािे पलन स्थानीय तहको आलथाक 

तथा लवलनयोजन ऐन लमलत २०७८।०३।१० मा जारी गरेको छ (अनसुचूी ५) । सो अनसुार यस गाउँपालिकािे पलहिो 

पटक करको सभबन्धमा केही नीलत जारी गरेको छ, जसमा दहेाय बमोलजमका क्षेत्रहरु तोलकएको छ; 

 

क) सभपलत्त कर सभितधी व्र्वस्था : गाउँपालिकाको आफ्नो क्षेत्रलभत्रको घर र घरजग्गामा सभपलि कर िगाउन 

सलकने छ । यस बमोलजम सभपलि कर िगाउँदा घर र सो घरिे चचेको जग्गा सभपलि कर िगाएर बाँकी जग्गा नभएका 

अन्य जग्गामा भूलमकर (मािपोत) िगाउन ुपने छ । यसरी सभपलि कर िगाउँदा दहेायबमोलजमका लवषयिाई आधार 

लिनपुने व्यवस्था रहकेो छ । 

१. घर र जग्गाको आकार प्रकार र बनौट 

२. घर र जग्गाको प्रचलित बजार मलू्य तथा घरको हकमा ह्रास मलू्य  

३. घर र जग्गाको व्यापाररक वा आवासीय उपयोगको अवस्था 

 

ख) भूलमकर (मािपोि) सभितधी व्र्वस्था : गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्रको जग्गामा त्यस्तो जग्गाको 

उपयोगको आधारमा भलूमकर (मािपोत) िगाउने छ । आलथाक ऐन, २०७५ िे घर र त्यसिे चचेको लनलश् चत जग्गामा 

सभपलि कर िगाएपलछ सोभन्दा बढी जग्गामा भूलमकर (मािपोत) िगाउनपुने व्यवस्था छ ।  

 

ग) घर जग्गा िहाि कर: गाउँपालिकाको के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि, वा संस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, 

टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा, पोखरी परैु वा आंलशक तवरिे बहािमा लदएको गाउँपालिकािे त्यस्तो बजाि 

रकममा बहाि कर िगाउन सक् ने छ । 

 

घ) व्र्वसार् कर सभितधी व्वस्था: गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत िगानी 

र आलथाक कारोबारको आधारमा व्यवसाय कर िगाउन सक् ने छ ।  

 

ङ) जलडिुटी, कवी र जीवजतिु करः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थािे ऊन, खोटो, जलडबटुी, वनकस, 

कवाडी माि र प्रचलित काननु लनषेध गररएको जीवजन्त ुबाहेकका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो हाड, लसङ्ग, 

प्वाँख, छािा, जस्ता वस्तकुो व्यवसालयक कारोवार गरेवापद तोलकएको बमोलजम कर िगाइने छ र असिु उपर 

गररनेछ ।   

 

च) सवारी साधन कर: गाउँपालिकािे लसलमत सवारी साधन (अटोररक्सा तथा इ-ररक्सा, ठेिा गाडा, टाँगा र 

ररक्साहरुको मात्र दताा, नवीकरण तथा वालषाक सवारी कर सङ््गकिन गना सक् ने अलधकार पाएको छ ।  

 

च) लवज्ञापन कर: गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सावाजलनक स्थिमा लवज्ञापन, प्रचारप्रसार आलदका 

िालग राख् न लदने साइन वोडा, ग्िो वोडा, स्टि, आलदमा लवज्ञापन कर िगाउन सक् ने व्यवस्था छ । 
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छ) मनोरञ्जन करः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा तोलकए बमोलजम व्यवसाय कर िगाइने 

र असिु उपर गररनेछ । तर प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा सोही बमोलजम हुनेछ । 

 

ज) िहाि लिटौरी शुल्कः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र आफुिे लनमााण, रेखदखे वा संचािन गरेका तोलकए बमोलजम 

हाट बजार, वा पसिमा सोही अनसुार तोलकएको व्यवस्था अनसुार बहाि लबटौरी शुल्क िगाइने छ ।  

झ) पालकय ङ शुल्कः गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कुनै सवारी साधनिाई पालका ङ्ग सलुवधा उपिधध गराएबापद तोलकए 

बमोलजमको शुल्क लिइनेछ ।  

 

ञ) टे्रलकङ, कोर्ोलकङ, क्र्ानोइङ, ितजी जलभपङ, जीप फ्िार्र र् र्ालफ्टङ शुल्कः गाउँपालिकािे आफ्नो 

क्षेत्रलभत्र रेलकङ्ग, कोयोलकङ्ग, क्यानोइङ्ग, बन्जी जलभपङ्ग, जीप फ्िायर र् यालफ्टङ्ग शलु्क लनधाारण गरी शुल्क उठाउन 

सक् नेछ ।  

 

ट) पर्यटन शुल्कः गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रवेश गने पयाटकिाई दर लनधाारण गरी तोलकएको शलु्क िगाउन 

सक् नेछ । तर प्रदशे काननु स्वीकृत भई सो काननुमा अन्यथा व्यवस्था भएमा सोही बमोलजम हुनेछ । 

 

ठ) प्राकृलिक स्रोिको रोर्ल्टी िाँडफाँट सभितधी व्र्वस्थाः अन्तरसरकारी लवि व्यवस्था ऐन, २०७४ अनुसार 

प्राकृलतक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट अन्तरगत पवातारोहण, लवद्यतु, वन, खानी तथा खलनज, पानी तथा अन्य 

प्राकृलतक स्रोतबाट प्राप् त रोयल्टी बाँडफाँट सभबन्धमा लनभ न तालिकामा व्यवस्था गरेको छ । 

 

तालिका  4: प्राकृलतक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाटँ (प्रलतशतमा) 

स्रोिहरु सङ्घ प्रदेश स्थानीर् िह 

पवातारोहण ५० २५ २५ 

लवद्यतु ५० २५ २५ 

वन ५० २५ २५ 

खानी तथा खलनज ५० २५ २५ 

पानी तथा अन्य स्रोत ५० २५ २५ 

स्रोि : अन्िरसरकारी लवि व्र्वस्िा ऐन, २०७४ (अनुसिुी ४) 

 

रालष् रय प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आयोगिे स्थानीय तहिे प्राप् त गने २५ प्रलतशतको लहस्साको िालग प्रत्येक स्थानीय 

तहको प्राकृलतक स्रोतको अवलस्थलत तथा प्राकृलतक स्रोतमा आधाररत पररयोजना वा उपयोगबाट प्रभालवत क्षेत्र र 

जनसङ््गख्याको पलहचान गरी स्थानीय तहिाई रकम बाँडफाँट गना लसफाररस गरेको छ ।  

 

ड) कर राजस्व िाँडफाँट सभितधी व्र्वस्थाः अन्तर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार मूल्य 

अलभवलृि कर र आन्तररक उत्पादनबाट उठेको अन्त शलु्क रकममध्येबाट उठेको रकमिाई सङ््गघीय लवभाज्य 

कोषमा राखी सोबाट रकम मध्ये सङ््गघीय सरकारिे ७० प्रलतशत, प्रदशेिे १५ प्रलतशत र स्थानीय सरकारिे १५ 

प्रलतशत बाँडफाँट गने व्यवस्था रहकेो छ ।  
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तालिका 5: कर राजस्वको बाँडफाटँ सभबन्धी व्यवस्था 

स्रोिहरु सङ्घ प्रदेश स्थानीर् िह 

मलू्य अलभवलृि कर (भ्याट) ७० १५ १५ 

अन्तशलु्क ७० १५ १५ 

स्रोि : अन्िरसरकारी लवि व्र्वस्िापन ऐन, २०७४ पररच्छेद ३ (६) 

 

रालष् रय प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आयोग ऐन, २०७४ अनुसार लवलभन् न तहका सरकारहरुका बीचमा अनदुान 

लसफाररस गदाा लिइने आधारहरु, राजस्वको बाँडफाँट गदाा लिइने आधारहरु र प्राकृलतक स्रोतको पररचािन गदाा 

लिइने आधार र मापदण्डहरु तयार गरी कायाान्वयनका िालग सहलजकरण गनुापने व्यवस्था रहकेो छ । प्राकृलतक 

स्रोतको बाँडफाँट सभबन्धी लवषयमा सङ््गघ र प्रदशे, प्रदशे र प्रदशे, प्रदशे र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरु बीच 

उठ्न सक् न ेसभभालवत लववादको लवषयमा अध्ययन अनसुन्धान गरी त्यसको लनवारण गना समन्वयात्मक रुपमा काम 

गना रालष् रय प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आयोगिे सभबलन्धत तहहरुिाई सझुाव लदने संवैधालनक व्यवस्था गरेको छ । 

रालष् रय प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आयोगिे प्राकृलतक स्रोतको बाँडफाँट गदाा सो सँग सभबलन्धत वातावरणीय प्रभाव 

मलू्याङ््गकन सभबन्धमा अध्ययन र अनसुन्धान गरी नेपाि सरकारिाई लसफाररस समेत गनुापने काननुी व्यवस्था रहकेो 

छ । 

 

हाि रालष् रय प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आयोगिे जनसङ््गख्या (कूि जनसङ््गख्या र आलश्रत जनसङ््गख्या), के्षत्रफि, 

मानव लवकास सचूकाङ््गक, न्यनू लवकास सचूकाङ््गकको आधारमा प्रदशे तथा स्थानीय तहहरुिाई राजस्व बाँडफाँट 

गने गरी लसफाररस गरेको छ । 

 

तालिका 6: राजस्व बाँडफाँटका िालग भएको लसफाररसको आधारहरु (प्रलतशतमा) 

लस.नं. आधारहरु प्रदेश स्थानीर् िह 

१ जनसङ््गख्या (कूि जनसङ््गख्या अनुपात ८०, आलश्रत जनसङ््गख्या 

अनुपात २०) 

७० ७० 

२ क्षेत्रफि १५ १५ 

३ मानव लबकास सचूकाङ््गक ५ ५ 

४ न्यनू लवकास सचूकाङ््गक 

पवूााधार सचूकाङ््गक (७० प्रलतशत खचाको आवश्यकता सचूकाङ््गक 

२० प्रलतशत र सामालजक तथा आलथाक असमानता सचूकाङ््गक १० 

प्रलतशत) 

१० १० 

जभमा १०० १०० 

नोट: र्स सतू्रिाट आएको रकर्र्ा ठूिो फरक दलेखने र अन्िरसरकारी लवि व्र्वस्िापन ऐनको दफा २१ िे प्रदशे ििा स्िानीर् 

िहि ेआफ्नो प्रशासलनक खिय आन्िररक राजस्व ििा राजस्व िाँिफाँटिाट परु् र्ाउन ुपन ेहनुािे लवि आर्ोगिे प्रत्रे्क स्िानीर् 

िहिाई न्र्नूिर् रकर् र त्र्सर्ा सतु्र अनुसार रकर् िाँिफाँट गन ेगरेको छ ।  
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३.२ गाउँपालिकाको आतिररक आर् पररचािनको वियमान अवस्था 

 

मालथ उल्िेख गररए अनसुार गाउँपालिकािे स्थानीय लनकायको आलथाक अलधकारिाई उपयोग गद ैपालिकाको 

आय आजानको िालग करको दर लनधाारण गरी कर असिु गना सक् ने अलधकारको व्यवस्था गरेको छ । शनुकोशी 

सनुकोशी  गाउँपालिकािे ‘नेपािकै पलहिो करमुक्त गाउँपालिका’को रुपमा लवकास गने नीलत लिई आ.व. 

२०७७।७८ सभम कुनैपलन करको दर लनधाारण गरेको लथएन । लमलत २०७८।०३।१० गतेको लनणाय अनसुार आ.व. 

२०७८।७९ बाट कायाान्वयन गने गरी स्थानीय तहक आलथाक तथा लवलनयोजन ऐन जारी गरेको छ (अनुसचूी ५) । 

उि ऐनिे दहेाय बमोलजमको लशषाकहरुमा स्थानीय करको सभबन्धी व्यवस्था अनसुार दहेाय अनसुारको लस्थलत 

रहकेो छ, जसिाई तिको तालिकािे समेत प्रष्ट पारेको छ । 

 

तालिका 7: गाउँपालिकाको आन्तररक आय पररचािनको वतामान अवस्था 

ि.सं. आर्का लशषयक सभभावना दर लनधायरण सङ्किन 

क. कर िफय  

१ सभपलि कर छ भएको भएको 

२ भलूम कर (मािपोत) (मािपोत कायााियि ेउठाउन े छ भएको भएको 

३ घर जग्गा बहाि कर  छ भएको भएको 

४ व्यवसाय कर छ भएको भएको 

५ जलडबुटी, कवाडी र जीवजन्त ुकर छ भएको भएको 

६ सवारी साधन कर  छ भएको भएको 

७ लवज्ञापन कर छ भएको भएको 

८ मनोरञ् जन कर छ भएको भएको 

ख. शुल्क िफय     

१ वहाि लवटौरी शलु्क छ भएको भएको 

२ पालका ङ्ग शलु्क छ भएको भएको 

३ सेवा शलु्क दस्तरु छ भएको भएको 

४ पयाटन शलु्क छ भएको भएको 

५ घरजग्गा रलजस्रेसन शलु्क छ भएको भएको 

६ भाडा छ भएको भएको 

७ दण्ड जररवाना छैन नभएको नभएको 

८ व्यलिगत घटना दताा शलु्क  छैन नभएको नभएको 

९ अस्पताि सञ् चािन छैन नभएको नभएको 

१० फोहरमिैा व्यवस्थापन शलु्क छैन नभएको नभएको 

११ स्थानीय खानेपानी महशिु छैन नभएको नभएको 

१२ स्थानीय लवद्यतु महशिु छैन नभएको नभएको 

१३ रेलकंग, कायालकंग, वन्जीजभप, जीपफ्िायर, पाराग्िाईलडंग आलद मनोरञ् जन 

तथा साहसी खिेकुद सभबन्धी सेवा तथा व्यवसायमा सेवा शलु्क 

छैन नभएको नभएको 

१४ लनमााण, सञ् चािन र व्यवस्थालपत गरेका स्थानीय पवुााधार तथा सेवामा सेवा 

शलु्क (खानेपानी, लवजिुी, धारा, अलतलथ गहृ, धमाशािा, पसु्तकािय, 

सभागहृ, ढि लनकास, सडक विी, शौचािय, पाका , पौडी पोखरी, 

छैन नभएको नभएको 
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व्यायमशािा, पयाटकीय स्थि, हाटबजार, पश ु वधशािा, शवदाह गहृ, 

धोलवघाट, सडक, बसपाका , पिु, आलद) 

१५ मलू्याङ््गकन सेवा शलु्क (अचि सभपलि) छैन नभएको नभएको 

१६ दताा, अनुमलत तथा नवीकरण दस्तुर (एफ.एम. रेलडयो सञ् चािन, ‘घ’ वगाको 

लनमााण इजाजतपत्र, लवद्यािय स्थापना, स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमा) 

छैन नभएको नभएको 

१७ ढुङ््गगा, लगट्टी, वािवुा, माटो तथा स्िेट जस्ता वस्तुको सवेक्षण, उत्खनन 

तथा उपयोग शलु्क 

छैन नभएको नभएको 

१८ वडा कायााियमाफा त गररने लसफाररश तथा प्रमालणत दस्तरु छैन नभएको नभएको 

१९ प्रभालवत क्षते्र लवकास र वातावरणीय शलु्क छैन नभएको नभएको 

२० सडक ममात संभार शलु्क छैन नभएको नभएको 

२१ सवारी प्रवेश शलु्क छैन नभएको नभएको 

 

३.३ आतिररक आर् सङ्किनको प्रमुख के्षत्र र सभभावना लवश् िेषण 

 

गाउँपालिकाको गाउँसभाबाट लमलत २०७८।०३।१० मा जारर गरेको आलथाक ऐन अनसुार लवलभन् न लशषाकहरुका 

िालग कर दर रेट लनधाारण तथा स्वीकृत गरी प्रकाशन गररसकेको छ । गाउँपालिकाको आन्तररक आय सङ््गकिनको 

प्रमखु के्षत्र र सभभावना लवश् िेषण छुट्टाछुटै्ट लनभ न उपलशषाकहरुमा गररएको छ ।  

 

३.३.१ स्थानीर् कर राजस्व 

 

क. सभपलत्त कर 

 

हािको अवस्था: आलथाक ऐन २०७८को अनुसचूी १ (ख) मा ३६ वटा  क्याटेगोरीमा सभपलत करको दर लनधाारण 

गररएको छ । सभपलत कर समयमा नै दालखिा नगरेमा बालषाक १०% जररवाना िाग् ने व्यवस्था छ भने झठूा लववरण 

पेश गरी पनुःमलू्याङ््गकनमा िाग् ने जररवाना २५% रहकेो छ । त्यसैगरी झठुा लववरण सभपलत कर उजरुी सरुाकी 

परुस्कार र जररवारनाको २५% रहकेो छ । गाउँपालिकामा यस लकलसमको कर लनधााणर कारी कायाान्वयन भएको 

छैन ।  

 

सभभाव्र्िा: जनगणना २०७८को प्रारलभभक तथ्यांक अनसुार यस गाउँपालिकामा  ४५०९ घरधरुी दलेखन्छ । भकुभप 

पलछको लनजी आवास पनुलनमााण पलछ अलधकांश अधापक् की घरहरु बनेको तथा बजार क्षेत्रहरुमा घरहरु लनमााणको 

िम तीव्रतर गलतमा बलढरहकेो छ । के्षत्रलभत्र कुनै व्यलि वा संस्थाको स्वालमत्वमा रहकेो जग्गामा बनेको भौलतक 

संरचना (घर) र सो घरिे चचकेो जग्गाको कर लनधाारण गना सक्दछ । उल्िेलखत आधारमा लवशे्लषण गदाा दहेाय 

बमोलजक सभपलि कर संकिन हुने सभभावना दलेखन्छः 

 

तालिका 8: सभपलिकरको संभावना 

करदािा सभितधी लववरण करदािा सं्र्ा (अनुमान) करको दर औसि) संभाव्र् संकिन 

३ करोड भन्दा बढी मलु्यको 

सभपलि भएका करदाता  

१०० ५००० ५००,००० 
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०१ दखेी ३ करोड मलु्यको 

सभपलि भएका करदाता  

५०० २५०० १,२५०,००० 

०१ करोड सभम मलु्यको 

सभपलि भएका करदाता  

३९०५ ५०० १,९५२,००० 

जभमा ४५०५  ३,७०२,००० 

 

सुधारका पक्षहरु: 

• गाउँपालिकाको आलथाक ऐनमा उल्िेलखत करको दर पनुराविोकन गने । 

• सभपलि कर सभबन्धी जनप्रलतलनलध तथा कमाचारीहरुका िालग सचेतना तालिम संचािन गने । 

• सभपलि कर सभबन्धी गाउँवासीहरुिाई लवलभन् न माध्यमहरुबाट सलूचत गरी कर लतना प्रोत्सालहत गने । 

• व्यवसायको करको िगत संकिन गरी व्यवसाय करको अलभिेखिाई सभपलि करको अलभिेखसँग 

आवि गने ।  

• यस गाउँपालिकािे राजस्व लनधाारण हािसािै मात्र गररएको हुदँा सभपलि करको दायरािाई 

पनुराविोकन गरी समय सापेक्ष बनाउँद ै िग्नपुने हुन्छ, यसको िालग स्थानीयबासीको क्षमताका 

आधारमा सभपलिकर लनधाारण गने । 

 

ख. मािपोि (भूलम कर) 

 

हािको अवस्था:  
 

गाउँपालिकािे प्रभावकारी रुपमा मािपोत कर संकिन गरररहकेो छैन  । गाउँपालिकाको सडक र उत्पादकत्वको 

आधारमा जग्गाको वलगाकरण गरी जग्गाधनीको स्वालमत्वमा रहकेो जग्गाको क्षेत्रफिका आधारमा चार–चार समहूमा 

वगीकरण गरी करको दर लनधाारण गनुापदाछ । गाउँपालिकािे गत आ.व. २०७७/७८ मा यस लशषाक अन्तगात रु 

१३६,३७४ सङ््गकिन भएको छ ।  
 

सभभाव्र्िा: मािपोत योग्य जग्गा र सोको करदाता सभबन्धी यकीन तथ्यांक उपिधध नभएको हुदँा गाउँपालिकाको 

घरधरूी संख्या ४५०५ िाई आधार मानी यो करको सभभाव्यता यकीन गररएको छ । साथै, यस गाउँपालिकाको कूि 

१४३,१७८ रोपनी भ-ूभाग मध्ये ६०% भ-ूभागिाई भूलमकरमा समेट्दा  दहेाय बमोलजम भलूमकर उठ्ने अनुमान 

गररएको छ ।  

तालिका 9: मािपोत करको संभाव्यता 

जग्गाको लकलसम करर्ोग्र् भूलम 

(अनुमालनि 

रोपनी) 

औषि मूल्र्ांकन दर 

प्रलि रोपनी 

(अनुमालनि) 

मािपोि दर 

(सरदर) 

संभाव्र् संकिन 

बजार तथा आवासीय क्षेत्र ५००० ५००,००० ०.०४% १,०००,००० 

कृलष तथा अन्य क्षेत्र  ८०९०६ १००,००० ०.०३% २,४२७,१८० 

जभमा ९०९०६   ३,४२७,१८० 
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सुधारका पक्षहरु: गाउँपालिकामा भलूम तथा करदाता सभबन्धी लवस्ततृ र यकीन तथ्यांक उपिधध छैन । यसकारण 

भलूम र करदातासभबन्धी लवस्ततृ र यकीन तथ्यांक संकिन र लनयलमत अद्यावलधकरणको व्यवस्था गनुा मािपोत 

सभबन्धमा प्रमखु आवश्यकताको रुपमा रहकेो दलेखन्छ । थप सधुारका पक्षहरु दहेायअनसुार छनः् 

• गाउँपालिका लभत्र रहकेो खेलतयोग्य जमीनको यलकन तथ्याङ््गक संकिन गने । 

• आलथाक ऐनमा मापिोतको दर उल्िेख गने । 

• सालवकको वगीकरणका आधारमा बढी मलू्य पने जग्गाको यथाथा िगत तयार पाने । 

• आगामी लदनमा जग्गाको मलू्यको आधारमा भलूमकर संकिन गने गरी व्यवस्था गद ैजाने । 

 

ग. घरजग्गा िहाि कर 

 

हािको अवस्था: गाउँपालिकािे बहािका साथै भवन तथा घर, पसि, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड, कारखाना, 

जग्गा वा पोखरी बापत पाउने वहाि रकमको २ दलेख १० प्रलतशत सभमका दरिे कर असुि गना सक्दछ । यस्तो 

बहािकर संघ संस्था, कायाािय, उद्योगको िालग १०%, अन्य व्यवसायको िालग ७%, आवास प्रयोजनको िालग 

३% र कृलष प्रयोजनको िालग २% कर तोक् न सक्दछ । गाउँपालिकाको प्राय जसो धेरै क्षेत्र रामीण क्षेत्रमा पने 

भएतापलन गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रमा सरकारी कायाािय, बैङ््गक तथा लविीय संस्थाहर, व्यवसालयक भवनहरु, 

उद्योगहरु तथा अन्य सङ््गघसंस्थाहरु भाडामा बस्द ैआएको हनुािे संस्थागत रुपमा बहािमा लदइएका घरहरुबाट मात्र 

यो कर सङ््गकिन गना सलकने दलेखन्छ ।  यस लशषाक अन्तगात गत आ.व. २०७७/७८ मा रु. ४१२,८०६.६७ 

सङ््गकिन भएको छ । 

 

सभभाव्र्िा: यस गाउँपालिकाको केन्र िगायत अन्य बजार के्षत्रमा केही घर तथा जग्गाहरु बहािमा रहकेा छन ्। 

यहाँ लभत्र कररब ५०० जलत पक्की घरहरु रहकेो अनमुान छ । छिफिका िममा प्राप्त जानकारी अनसुार गाउँपालिका 

क्षेत्रमा कररब ५०० जनािे लवलभन्न प्रयोजनका िालग घरजग्गा वहािमा लदएको अनुमान छ । संस्थागत बाहकेका 

अन्य भाडामा लदने प्रायः घरधनीिे हािसभम यस्तोकर बझुाउने नगरेकािे उनीहरुका िालग यो कर नयाँ हुन्छ । यस 

अवस्थामा गाउँपालिकािे करको प्रगलतलशि (बहाि रकमको १० र ५ प्रलतशतका) दर लनधाारण गनुा उपयिु हुन्छ । 

तालिका 10: घरजग्गा बहाि करको संभाव्यता 

ि.सं. प्रर्ोजनका आधारमा 

िहाि  

लिने करदािा 

िहािमा 

भएको घर 

सं्र्ा 

औसि 

मालसक भाडा 

रकम 

जभमा वालषयक 

भाडा असुिी 

प्रस्िालवि 

घरको दर 

िहाि कर 

क ख ग घ ङ्ग 

१ संस्थागत व्यवसायीक 

फमा, लवलिय तथा 

सावाजलनक संस्थाहरु 

(औसत मालसक रु. 

१०००० भाडा आजान 

गने) 

५० १०००० ६००,००० १० ६००,००० 

२ उल्िेलखत बाहके 

व्यवसायीक तथा घरयासी 

प्रयोजनिे बहािमा 

४५० २५०० १३,५००,००० ५ ६७५,००० 
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िगाउने (औसत मालसक 

रु. २५०० भाडा आजान 

गने) 

 जभमा ५००  १४,१००,०००  १,२७५,००० 

 

सुधारका पक्षहरः 

• वहािमा भएका घरजग्गाको िगत संकिन गरी अद्यावलधक गने र सभपलि करसँग आवि गने । 

• घर तथा जग्गा धलन र वहािवािाहरू लबचको वहाि सभझौता अलनवाया गने । 

• घरजग्गा वहाि रकम मलू्यांकन गना संरचनाको प्रकार र स्थानको आधारमा प्रलत वगालफटका दरिे वहाि 

मलू्य लनधाारण गने र सो वमोलजम वहाि रकम लनधाारण गरी कर संकिन गने । 

• घरजग्गा वहाि कर संकिन कायालवलध तजुामा गने । 

• यस गाउँपालिकामा घर बहाि कर र व्यवसाय कर प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन नभएको हुदँा आगामी 

लदनहरुमा राजस्व सधुार कायायोजनािाई िलमक रुपमा कायाान्वयन गद ैघर बहाि कर र व्यवसाय करिाई 

कायाान्वयन गदजैान ुपने दलेखन्छ । 

 

घ. व्र्वसार् कर 

 

हािको अवस्था: गाउँपालिकािे आलथाक ऐनमा व्यवसायहरूिाई वस्त ुतथा सेवाका आधारमा लवभाजन गरी 

व्यवस्था लमलत २०७८।०३।१० मा जारी गरेको छ । यस लशषाकमा गाउँपालिकािे कुनै आय गरेको दलेखन् न । यसको 

प्रमखु कारण करमिु गाउँपालिकाको नीलत लिएको तथा करको दायरामा नल्याइएकोिे गदाा हो । 

 

सभभाव्र्िा: गाउँपालिकामा हाि संचालित व्यवसाय सभबन्धी अद्यावलधक तथ्यांक देलखदनै । अनौपचाररक 

छिफिको िममा यस गाउँपलिकामा कररब १२०० वटा लवलभन्न लकलसमका व्यवसायहरु  संचािनमा रहकेो 

अनमुान छ । सोही आधारमा लवशे्लषण गरर व्यवसाय करको दहेायअनसुार सभभाव्यता यलकन गररएको छः 

तालिका 11: व्यवसाय करको संभाव्यता 

ि.स. व्र्वसार्को लववरण सं्र्ा करको औषि दर संभालवि आर् 

१ साना उद्योग (राईस लमि सलहत) ४० २००० ८०,००० 

२ व्यवसालयक कृलष फमा २५ २००० ५०,००० 

३ वगाका लनमााण व्यवसायी २० ५००० १००,००० 

४ संस्थागत शैलक्षक संस्थाहरु १० ४५०० ४५,००० 

५ बस् ने व्यवस्था सलहतका होटि १० ४००० ४०,००० 

६ फामेसी तथा भटेेरेनरी २२ ३००० ६६,००० 

७ लवलिय संस्था तथा सहकारी ३० ५००० १५०,००० 

८ थोक, खरुा तथा अन्य धयापार १०४३ २००० २,०८६,००० 

 जभमा १२००  २,६१७,००० 

 

सुधारका पक्षहरु: गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सङ््गकिन सधुार ल्याउनका िालग लनभ न कायाहरु गना आवश्यक 

दलेखन्छ । 
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▪ गाउँका सबै व्यवसायीिाई व्यवसाय दतााको आह्वान गने तथा धयवसाय दतााका िालग घभुती लशलवरिाई 

हरेक वषा लनरन्तरता लदने । 

▪ एकै प्रकारको व्यवसायिाई व्यवसायमा भएको िगानी तथा कारोवारको आधारमा ठूिा, मझौिा र साना 

(क, ख, ग) वगामा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजान गने । 

▪ धयवसायीहरुमा कर लतना प्रोत्सालहत गने खािका कायािमहरु संचािन गने । 

▪ कर लशक्षा कायािम संचािन गने । 

▪ बढी कर लतने व्यवसायीहरुिाई परुस्कृत गरी प्रोत्साहन गने । 

▪ गाउँपालिका क्षेत्रमा व्यवसाय गनाको िालग गाउँ कायापालिकावाट व्यवसाय संचािन इजाजत लिनपुने 

व्यवस्था अलनवाया गने ।  

▪ व्यवसाय कर संकिन टोिी गठन गरी वषामा १ पटक व्यवसाय कर संकिन अलभयान संचािन गने ।  

▪ लवलभन्न पेशाकमीहरु (जस्तै काननू धयवसायी, अलडटर, डक्टर, इलन्जलनयर) िाई धयवसाय करको दायरामा 

ल्याउन अलभयान संचािन गने । 

 

ङ. लवज्ञापन कर 

 

हािको अवस्था: लवद्यमान काननुी व्यवस्था अनसुार गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सावाजलनक 

स्थिमा लवज्ञापन, प्रचार-प्रसार आलदका िालग राख् न लदने सामारीमा लवज्ञापन कर िगाउन सक् नेछ । सङ््गघीय काननु 

अनसुार यो प्रदशे सरकारसँग बाँडफाँड हुने कर हो । यस गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने लवज्ञापनमा कर िगाई असिू 

उपर गररने र यसरी कर सङ््गकिन गदाा अन्तर सरकारी लवि ऐन, २०७४ बमोलजम स्थानीय तहको लवभाज्य कोष 

माफा त गाउँपालिका सलञ् चत कोषमा राजस्व बाडँफाड गनुापने उल्िेख गररएको छ । लमलत २०७८।०३।१० गते 

आलथाक ऐन जारी गरको भएतापलन यस गाउँपालिकािे यस लशषाकमा कुनै कर संकिन गरेको छैन । 

 

सभभाव्र्िा: गाउँपालिकािे बजार क्षेत्र तथा अन्य स्थानमा लडलजटि बोडा, साईनवोडा वा टुि व्यानर राखी लवज्ञापन 

गन ेतथा गाउँमा लवद्यमान होलडाङ्ग बोडाहरुबाट वालषाक तोलकएको दरको आधारमा कर उठाएमा लवज्ञापन करबाट 

कुि करीब रु २० िाख सभम राजस्व सङ््गकिन हुन सक् ने दलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ लवज्ञापनका सामरी तथा प्रयोग भएका स्थानका सन्दभामा यथाथा तथ्याङ््गक सङ््गकिन गरी उनीहरुिाई 

करको दायरामा ल्याउने । 

▪ आफ्नो व्यवसायको पलहचानको िालग व्यवसाय स्थिमा साईनबोडा, वाि पेन्ट िगायतका लवज्ञापन दर 

लनधाारण गरी कायाान्वयन गने ।  

▪ सङ््गकलित लववरण अनसुार लवज्ञापन करको दर पनूराविोकन गने । 

▪ न्यनूतम सङ््गकिन हुन सक् ने रकम यलकन गरर ठेक् का अङ््गक लनधाारण गने । 

▪ सभभाव्य स्थानहरुमा लवज्ञापन प्रविानको वातावरण तयार गने । 
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च. जलडवुटी, कवाडी कर 

 

हािको अवस्था: गाउँपालिकाका बजार के्षत्रबाट कवाडी संकिन गरी बेचलवखन गने व्यवसायहरू संचािनमा 

रहकेा छन ्तर अन्य मरेका जीवजन्त ुतथा जलडवटुी संकिन तथा लबिीका सन्दभामा भने तथ्यांक तथा सचूनाको 

अभाव दलेखन्छ । लमलत २०७८।०३।१० मा आलथाक ऐनमा यो कर संकिनको प्रावधान गरेको भएता पलन कर 

लनदलेशकाको अनसुचूीमा भने काठको लबिी तथा केही जलडबटुीमा िगाउने करका दरहरू उल्िेख गरेको छ तर 

कवाडी सभबन्धी दरहरु उल्िेख भएको छैन  

 

सभभाव्र्िा: गाउँपालिकाको जलडवटुी, कवाडी एकीन तथ्याङ््गक उपिधध नभएपलन भखारैबाट शरुु गररएको यस 

लकलसमको कर बापत समेत राजस्व सङ््गकिन हुन सक् ने सभभावना रहकेो छ । गाउँपालिकामा जलडवटुीको लविीबाट 

जलडवटुी, कवाडी र जीवजन्तुबाट कुि कर करीब रु २ िाख सभम राजस्व सङ््गकिन हुने दलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु: गाउँपालिकाको जलडवटुी, कवाडी, जीवजन्त ु कर सङ््गकिन सधुार ल्याउनका िालग लनभ न 

कायाहरु गना आवश्यक दलेखन्छ । 

▪ जलडवटुी, कवाडी, जीवजन्त ुकरसँग सभवलन्धत व्यवसायीहरुको दताा र अलभिेखीकरण गने । 

▪ कवाडी वस्तहुरुको व्यवसालयक कारोवार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी वालषाक ठेक् का वन्दोवस्त गरी कर 

संकिन गने । 

▪ जलडबटुी, कवाडी तथा जीवजन्तकुो व्यावसालयक रुपमा कारोवार गनेिाई इजाजत प्रदान गरी कारोवारको 

आधारमा कर संकिन गने । 

▪ कवाडी माि र प्रचलित काननूिे लनषेध गररएको जीवजन्त ुबाहकेका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तकुो 

हाड, लसङ्ग, प्वाँख, छािा, आलदको लविी वापत कर लनधाारण गरर गाउँपालिकाको आयमा वलृि गना राजस्व 

सङ््गकिन गने । 

 

३.३.२ गैर कर राजस्व   

 

क. िहाि लवटौरी शुल्क 

 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे आफुिे लनमााण, रेखदेख वा सञ् चािन गरेको हाटबजार, पसि िगायत सरकारी 

जग्गामा बनेका संरचनाको उपयोग गरेबापत बहाि लवटौरी शलु्क िगाउन पाउने व्यवस्था आलथाक ऐनमा उल्िेख 

गरेको छ । यस गाउँपालिकािेआफ्नोक्षेत्रालधकारलभत्र रहकेा ऐिानी तथा पलता जग्गाहरू तथा ती जग्गामा बनेका 

संरचनाहरुमा बहाि लवटौरी शुल्क िगाउन सलकने प्रावधान सलहत शलु्कको दरहरु आलथाक ऐनमा व्यवस्था गरेको 

छ । यस गाउँपालिकािे यस लशषाक अन्तरगत आ.व. २०७७।७८ मा रु ६९,९०० राजस्व संकिन गरेको दलेखन्छ ।  

 

सभभाव्र्िा: यस गाउँपालिकाको क्षेत्रमा हाट बजारहरु पलहचान गरर सावाजलनक स्थानमा टहरा लनमााण िगायतका 

आवश्यक पवूााधार लनमााण गरी व्यवलस्थत गना सलकन्छ । बहाि लवटौरी शलु्क संकिन सभबन्धी हािको अवस्था र 

शलु्क संकिनमा गाउँपालिकाको प्रयास हदेाा आगामी लदनमा यो शीषाक बापत वालषाक रुपमा २ िाख  आय संकिन 

हुने सभभावना दलेखन्छ ।  
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सुधारका पक्षहरु:  

गाउँपालिकाको वहाि लवटौरी शलु्कमा सधुार ल्याउनको िालग दहेाय बमोलजम सझुाबहरु प्रस्ताव गररएको छ; 

▪ गाउँपालिकालभत्र भएका सावाजलनक वा सडक अलधकार क्षेत्र लभत्रका जलमनको लववरण संकिन गने । 

▪ संकलित लववरणका आधारमा पसि, टहरा र छाप्राहरूको वगीकरण गरी वहाि लवटौरी शलु्क संकिन 

गने । 

▪ ऐिानी वा पलता जग्गामा वनेका संरचनाहरूको अलभिेख राखी वहाि लवटौरी शलु्कको अलभिेख राख्ने । 

▪ बहाि लबटौरी शलु्कको दर समयानकुुि पररमाजान गद ैजाने 

 

ख. नक्सा पास दस्िुर 

 

हािको अवस्था: गाउँपालिकािे गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका संरचना लनमााणको नक्सापास र अलभिेलखकरणको 

गरी नक्सा पास गरेर मात्र लनमााण संरचनाहरु बनाउन स्वीकृती लदन सक्दछ । तर यस गाउँपालिकामा नक्सा पास गरेर 

लनमााण संरचना बनाउने गररएको छैन, जसको कारण कुनै राजस्व संकिन भएको दलेखन् न ।    

 

सभभाव्र्िा: : गाउँपालिकाको आलथाक ऐन संसोधन गरी आवासीय भवनहरुिाई क, ख र ग वगामा िमश प्रलत 

वगा लफट रु १०, रु ७ र रु ६ तथा घ वगाको हकमा आवासीय बजार क्षेत्र र आवासीय रामीण क्षेत्रमा प्रलत वगा लफट 

रु ३, र रु २ शलु्क लनधाारण गरी कायाान्वयन गना सक्छ ।  व्यापाररक तथा औद्योलगक भवनको हकमा क, ख, ग 

वगामा िमश प्रलत वगा लफट रु १३, रु ९ र रु ८ कायम गना सक्छ भने घ वगामा बजार क्षेत्र र रामीण क्षेत्रमा रु ४ र रु 

३ लनधाारण गना सक्छ । त्यसैगरी संस्थागत भवनमा क, ख, ग वगामा िमश प्रलत वगा लफट रु १३, रु ८ र रु ७ तथा  

घ वगामा बजार क्षेत्र र रामीण क्षेत्रमा रु ८ र रु ६ कायम गना सक्छ । अलभिेलखकरणको िालग क वगाका आवासीय, 

व्यापाररक तथा औद्योलगक र संस्थागत भवनका िालग प्रलत वगा लफट िमश रु ८, रु ८ र रु ६, ख वगाका आवासीय, 

व्यापाररक तथा औद्योलगक र संस्थागत भवनका िालग प्रलत वगा लफट िमश रु ८, रु ८ र रु ७, ग वगाका आवासीय, 

व्यापाररक तथा औद्योलगक र संस्थागत भवनका िालग प्रलत वगा लफट िमश रु ६, रु ७ र रु ५ एवम ्घ वगाका 

आवासीय, व्यापाररक तथा औद्योलगक र संस्थागत भवनका िालग प्रलत वगा लफट िमश रु ३, रु ४ र रु ५ लनधाारण 

गरी कायाान्वयन गना सक्छ । यसरी करको दर लनधाारण गरी कायाान्वयन गना सकेमा यस गाउँपलिकािे यस लशषाक 

अन्तगात वालषाक राजस्व संकिन गना सक्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु: नक्सापास प्रकृयािे आयआजान मात्र नभई भवन लनमााण प्रकृयािाई लनयमन समेत गने भएकोिे 

यसिाई प्रभावकारी बनाउने तफा  पहि गना जरुरी दलेखन्छ । 

▪ मापदण्ड तथा कायालवलधहरू अनसुार घरको नक्सापास प्रकृयािाई प्रभावकारी बनाई नक्शापासिाई 

कडाईका साथ कायाान्वयन गने । 

▪ घरको बनोट तथा लकलसमका आधारमा दस्तरुको दर समयानकुुि पररमाजान गने । 

▪ घर अलभिेखीकरणका िालग सावाजलनक सचूना जारी गरर बैङ््गक तथा लवलिय संस्थाहरुसँग समन्वय गने । 

▪ गाउँपालिका हुनु भन्दा पलहिे लनमााण भएका घरहरुको अलभिेखीकरण गरर नक्सापास गना अलभप्रेररत गने। 

▪ घरको तल्िा, बनोट तथा लकलसमका आधारमा दस्तरुको दर समयानकुुि पररमाजान गने । 



सुनकोशी गाउँपालिका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  32 | पा ना  

 

▪ घर नक्शा पास एवं रलजष् रेशन दस्तरु सभबलन्ध दफा गाउँपालिकाको आलथाक ऐनमा थप गने सो वमोलजम 

छुटै अनसुचूी तयार गरी नक्शा पासको दस्तरु आलथाक ऐनमा समावेश गने । 

▪ नक्सापासको िालग मापदण्ड तथा कायालवलधहरू अनसुार भवन लनमााण भए वा नभएको लनरन्तर अनगुमन 

गने । 

 

ग. व्र्वसार् दिाय शुल्क  

 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे एफ.एम. रेलडयो सञ् चािन, घ वगाको लनमााण इजाजत पत्र, लवद्यािय स्थापना, 

स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमा, सहकारी, प्रालवलधक लशक्षा तथा व्यवसालयक तालिम, ट् यसुन, कोलचङ्ग, औषधी 

पसि, प्िलटङ्ग, ढुङ््गगा, लगट्टी, वािवुा तथा स्िेट जस्ता वस्तकुो सवेक्षण, उत्खनन तथा उपयोग आलद काया गनाको 

अनमुलत लदनको िालग दताा शलु्क सङ््गकिन गना सक्छन ्। गाउँपालिकािे व्यवसायको प्रकृया हरेी लवलभन् न वगाहरुमा 

लवभाजन गरी दताा तथा अनमुलत दस्तरु लनधाारण गररएको छ । आ.ब. २०७७।७८ मा गाउँपालिकािे रु 

७२,७००दस्तरु संकिन गरेको लथयो ।   

 

सभभाव्र्िा: गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ् चािनमा रहकेा स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमा, ‘घ’ वगाको लनमााण इजाजत 

पत्र, सहकारी, लवद्यािय आलद अनमुलत प्रमाणपत्र लदई लनयलमत गनुापने तथा सञ् चािनमा आउन चाहनेिाई इजाजत 

लदन सलकन्छ । गाउँपालिका के्षत्रमा संचािनमा रहकेा स्थानीय स्तरका धयापाररक फमा, घ वगाको लनमााण इजाजत 

पत्र, सहकारी, लवद्यािय आलद अनमुलत प्रमाणपत्र लदई लनयलमत गनुापने तथा नयाँ संचािनमा आउन चाहनेिाई 

इजाजत लदन सलकन्छ । हाि कररव १२०० वटा उल्िेलखत व्यवसालयक फमाहरु सञ्चािनमा रहकेो अनमुान गररएको 

छ । त्यस्ता संस्थाहरूिाई दताा, अनमुलत र नवीकरण गदाा औसत दस्तरु रु. ३,००० लिइएको खण्डमा प्रलत वषा रु. 

३,६००,००० आय हुने सभभावना दलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ व्यवसाय दताा तथा अनमुलतका िालग लनदलेशका तयार गने । 

▪ गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ् चािन भइरहकेा र नयाँ व्यवसाय शुरु गना चाहनेिाई अलनवाया व्यवसाय दताा, 

इजाजत तथा नलवकरण गना जनचेतनामिूक कायािम सञ् चािन गने । 

▪ दताा तथा अनमुलत दस्तरुको दर आवश्यकता अनसुार पररमाजान गने । 

 

घ. मनोरञ् जन कर 

 

हािको अवस्था: लवद्यमान काननुी व्यवस्था अनसुार गाउँपालिकािे गाउँपालिका के्षत्रलभत्र हुने मनोरञ् जन 

व्यवसाय सेवामा मनोरञ् जन कर िगाउन र असुि गना सक् नेछ व्यवसथा अनसुार यस गाउँपालिकािे लमलत 

२०७८।०३।१० गते आलथाक ऐन जारर गरको भएतापलन यहाँ यस लकलममको कर असुिी भएको दलेखन् न ।   

 

सभभाव्र्िा: गाउँपालिकािे साँस्कृलतक प्रदशान हि, नाच घर, दोहोरी सङ््गगीत तथा अन्य मनोरञ् जन सामरी 

प्रदशानीमा प्रवेश शुल्क ५ प्रलतशत, ऐलतहालसक स्थि, परुातालत्वक स्थि एवम ् धालमाक महत्वका स्थिमा 
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पयाटकहरुबाट प्रवेश शलु्क ५ प्रलतशत तथा जाद,ु सका स, चटक र मेिा आयोजना स्थिमा मनोरञ् जन कर बापत 

प्रलत लदन रु ३०० कर गरी मनोरञ् जन करबाट कुि कर करीब रु ५०,००० राजस्व सङ््गकिन हुने दलेखन्छ । 

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ साँस्कृलतक प्रदशान हि, नाच घर, दोहोरी सङ््गगीत तथा अन्य मनोरञ् जन सामारी प्रदशानी, ऐलतहालसक 

स्थि, परुातालत्वक स्थि एवम ्धालमाक महत्वका स्थि प्रवेश शलु्क लिएका स्थिहरु सन्दभामा यथाथा 

तथ्याङ््गक सङ््गकिन गने । 

▪ सभभाव्य स्थानहरुमा शुल्क सङ््गकिनको वातावरण तयार गने । 

▪ सङ््गकलित लववरण अनसुार मनोरञ् जन करको दर पनूराविोकन गने । 

 

ङ. लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िुर  

 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे लवलभन् न लकलसमका लसफाररस तथा प्रमालणत दस्तरु दर आलथाक ऐन माफा त 

लनधाारण गरी सङ््गकिन गद ै आएको भएतापलन यस लकलमसको आय स्पष्ट छुरट्टएको दलेखन्न । गाउँपालिकाको 

आभदानी लववरणमा दहिर बहिर तथा अन्य आय लशषाकमा यसिाई समावेश गररएको कारणिे यस लकलसमको 

आय नदलेखएको हुन सक्छ ।  

 

सभभाव्र्िा: गाउँपालिकाको कायाािय तथा ७ वटै वडा कायााियहरूवाट वालषाक रुपमा कररव १०,५०० वटा 

लवलभन्न लकलसमका लसफाररश तथा प्रमालणत हुने अनुमान गररएको छ । वतामान दर अनुसार प्रलत लसफाररश वा 

प्रमालणत औषत रु २०० भएमा वालषाक लसफाररश तथा प्रमालणत बापत रु २,१००,००० आय संकिन हुने सभभावना 

रहकेो दलेखन्छ ।   

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ लसफाररश वा प्रमालणत गना पवूा दस्तरु लतरे नलतरेको एकीन गने । 

▪ दस्तरु नबझुाएसभम सभबलन्धत अलधकारीिे लसफाररस वा प्रमालणत नगने । 

▪ वडाबाट सङ््गकलित दस्तरुहरु लशषाक सलहतको लववरण तयार गने । 

▪ लवलभन् न लकलसमका लसफाररस तथा दस्तरुको वलगाकरण अनसुार दर पनुराविोकन गरर आवश्कता अनसुार 

पररमाजान गने । 

 

च. सेवा शुल्क 

 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे लनमााण, सञ् चािन वा व्यवस्थापन गरेका स्थानीय पवूााधार र उपिधध गराइएका 

सेवामा सेवाराहीहरुबाट शुल्क िगाउन सक् ने व्यवस्था गररएको छ । सरसफाई शुल्क, लवद्युत जडान लसफाररस, धारा 

जडान लसफाररस, घर जग्गा नामसारी लसफाररस, मोही िगत कट्टा लसफाररस, सजालमन लसफाररस दस्तरु, नेपाि 

सरकारको नाममा बाटो कायम लसफाररस, जग्गा मुल्याङ््गकन प्रमालणत, घर बाटो प्रमालणत, चार लकल्िा प्रमालणत, 

आलदको शलु्क लिन सक् ने व्यवसथा छ । यस लशषाक अन्तगात पलन गाउँपालिकािे कुनै आभदानी संकिन गरेको 

दलखन् न ।  यसको मखु्य कारण अन्य लशषाकमा समावेश गररएकोिे हुन सक्छ ।  
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सभभाव्र्िा: आगामी आलथाक वषामा उपरोि लशषाकबाट सहज ढङ््गगिे रकम प्राप् त गना सलकन्छ । हाटबजार, 

पालका ङ््गग, फोहोरमैिा व्यवस्थापन, सडक विी, शौचािय, पाका , पयाटकीय स्थि, बसपाका , आलद िगायतबाट 

सेवा शलु्क उठाउन सक् न ेभएकोिे वालषाक रुमपा ५००० लसफाररस मात्र भएमा पलन प्रलत लसपाररस २०० का दरिे 

लहसाव गदाा  वालषाक रु १० िाख सङ््गकिन हुन सक् ने अनमुान गररएको छ । 

 

सुधारका पक्षहरु:  

▪ लसफाररश वा प्रमालणत गना पवूा दस्तरु लतरे नलतरेको एकीन गने । 

▪ दस्तरु नबझुाएसभम सभबलन्धत अलधकारीिे लसफाररस वा प्रमालणत नगने । 

▪ वडाबाट सङ््गकलित दस्तरुहरु लशषाक सलहतको लववरण तयार गने । 

▪ लवलभन् न लकलसमका लसफाररस तथा दस्तरुको वलगाकरण अनसुार दर पनुराविोकन गरर आवश्कता अनसुार 

पररमाजान गने । 

 
 

छ. सरकारी सभपलत्तको िहाििाट प्राप् ि आर् 

 

हािको अवस्था : गाउँपालिकािे आफ्नो स्वालमत्वमा रहकेा भौलतक सभपलिहरु बहािमा िगाई शलु्क उठाउन न 

सक् ने व्यवस्था छ ।  गाउँपालिकािे आफ्नो सभपलि जस्तेः डोजर भाडामा िगाउने गरेको पलन दलेखन्छ । यस लशषाकमा 

आ.व. २०७७।७८ मा  यस गाउँपालिकािे रु १,५८०,४०० आभदानी गरेको दलेखन्छ ।  
 

सभभाव्र्िा: गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भएका सभपलिहरूका बहाि पररचािन सभबन्धमा धयाक हो िोडर 

भाडा, गाउँपालिका तथा वडा कायााियको हि भाडा, प्रोजेक्टर भाडा, राजपत्र, पसु्तक, नक्शा, टेण्डर फाराम, 

आलदको लविीबाट यस लशषाक अन्तगात प्राप् त आय बापत समेत गाउँपालिकािे कलभतमा पलन रु ३,५०,००० 

सङ््गकिन हुन सक् न ेअनुमान गररएको छ ।  

 

सुधारका पक्षहरु:  

• गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा भएका र बहािमा िगाउन सलकने सभपलिहरूको लववरण यलकन गरर सबै 

सभपलिको बहाि रकमको दर आलथाक ऐनमा समावेश गने । 

• गाउँपालिकाको सभपलि बहािमा िगाउने सभबन्धमा कायालवलध तजुामा गरर कायाान्वयमा ल्याउने । 

• कायालवलधमा उल्िेलखत शताहरू पािाना भए नभएको आवलधक रुपमा अनगुमन गने । 

 

३.४ गाउँपालिकाको आतिररक राजस्व पररचािनको अग्रणी स्रोि  
 

कुनैपलन स्थानीय लनकायको लविीय व्यवस्थापनमा आन्तररक राजस्व पररचािनको महत्चणूा योगदान रहकेो हुन्छ । 

गाउँपालिकाको आन्तररक राजस्व पररचािनको िालग महत्वपणूा स्रोतहरु एक वा एक भन्दा बढी पलन रहकेा हुन 

सक्छन ् । सनुकोशी गाउँपालिकाको वस्तगुत लस्थलत अध्ययन, उपिधध तथ्यांक लवश् िेषण तथा प्रत्यक्ष रुपमा 

स्थिगत अविोकन र स्थानीय पदालधकारी, स्थानीयबासीहरुसँग अन्तलिा या गदाा यस गाउँपालिकाको अन्तररक 
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आय स्रोत लनकै कम रहकेो देलखएको छ । स्थानीय नव लनवाालचत प्रलतलनलधहरुसँग छिफि गदाा यहाँ लवगतका 

वषाहरुमा आन्तररक राजस्व कम हुनकुो प्रमखु कारण गाउँपालिकािे हािसभम अलख्तयारी गरेको राजस्व नीलत नै 

हो । तथालप आगामी लदनहरुमा राजस्व संकिनिाई कायाान्वयन गद ैजाने र आलथाक लवलनयोजन सभबन्धी लनयमाविी 

अनसुार करको दायरामा ल्याउने नीलत कायाान्वयन गद ैजाने प्रलतबिता समेत जाहरे भएको हुँदा भलूमकर, बहािकर, 

व्यवसालयक कर यहाँको अरणी आभदानीको स्रोत हुने दलेखन्छ । यसका साथै, यस गाउँपालिकािे पयाटन जन्य 

राजस्वबाट समेत आभदानी बढाउने संभावना दलेखएको छ ।     
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पररच्छेद ४. आर् सङ्किनको संस्थागि क्षमिा िथा सङ्किनको अवस्था 

 

गाउँपालिकािे आन्तररक आयको कुनै नीलत नलिएको र यस गाउँपालिकािाई ‘नेपािकै पलहिो करमुक्त 

गाउँपालिका’ को नारा लदई संघीय सरकार, प्रदशे सरकार तथा राजस्व बाँडफाँडबाट हुन आउने आयको आधारमा 

लवकास लनमााण र प्रशासन संचािन गद ैआएको छ । तर पलछल्िो आलथाक वषा २०७९।८० दलेख भने गाउँपालिकािे 

आन्तररक आय असिुीको नीलत लिएको हुदँा आगामी लदनहरुमा यस राजस्व सधुार काया योजनािे प्रस्ताव गरे 

बमोलजमको राजस्व नीलत कायाान्वयन गद ैजाने दलेखन्छ । यस अथामा गाउँपालिकाको यस राजस्व सधुार काया योजना 

राजस्व संकिनको िालग लनदेशक दस्तावेज समेत हुने दलेखन्छ ।  

 

४.१ राजस्व पररचािन सभितधी नीलि 

 

गाउँपालिकाको प्रभावकारी राजस्व पररचािनका िालग कायापालिका बैठकिे नेपािको संलवधान र प्रचलित 

काननुिे गाउँपालिकामा राजस्व सधुारको िालग राजस्व परामशा सलमलत गठन गरी लजभमेवारी तोकेर काया अगालड 

बढाउन सक् ने व्यवस्था गरेको भएतापलन यस गाउँपालिकािे कुनै सलमलत गठन गरेको छैन । गाउँपालिकािे स्थानीय 

तहको आलथाक ऐन लमलत २०७८।०३।१० मा जारी गरेको भएता पलन सो मतुालवक करको दायरामा सबै नागररकहरु 

आइसकेको लस्थलत छैन । जारी भएको आलथाक तथा लवलनयोजना ऐन (अनसुचूी ५) मा रालखएको छ ।  

 

४.२ आर् सङ्किनको संस्थागि क्षमिा 

 

यस गाउँपालिकामा राजस्व सभवन्धी कायाको िालग संस्थागत लवकासको कुनै संरचना, योजना तथा लजभमेवारी समेत 

लकटान गरेको छैन । 

 

४.३ गाउँपालिकाको आर् लस्थलि 

 

यस गाउँपालिकाको आन्तररक आय ज्याद ैन्यनू रहकेो छ । गाउँपालिकािे करमिु गाउँपालिकाको रुपमा घोषणा 

गरेको हुदँा करको दर र दायराहरु लनधााररत भै कायाान्वयन भएको छैन । यसिे गदाा केही स्वइच्छुक करदाता बाहके 

सबै नागररकिाई करको दायरामा ल्याइएको छैन । त्यसैिे गदादा गाउँपालिकाको आन्तररक आय लनकै न्यनू रहकेो 

लस्थलत छ । गाउँपालिकाको आन्तररक आयको लहस्सा आ.व. २०७६।७७ मा केवि २.२७ प्रलतशत रहकेो लथयो 

भने आ.व. २०७७।७८मा पलन केवि २.९० प्रलतशत रहकेो छ । यस गाउँपालिकाको आय लस्थलत दहेाय बमोलजम 

रहकेो छ; 

तालिका  12: गाउँपालिकाको आय सङ््गकिनको अवस्था (रु मा) 

लस.नं. आर्को लशषयक २०७६⁄७७ को र्थाथय आर् २०७७⁄७८ को र्थाथय आर् 

१ बैंक मौज्दात १४५४७७८.४७ ५१३८५२०५.९६ 

२ धरौटी ७०९५३६ - 

३ कमााचारी कल्याण कोष १४००००० - 

४ संघीय समानीकरण अनदुान १०८८००००० १११०००००० 

५ संघीय शशता अनदुान १८५७४१००० २१९८५१५४० 
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६ प्रदशे समालनकरण अनुदान ९९३८००० ९९३०००० 

७ प्रदशे शशता अनुदान ११७०४००० १५५०९००० 

८ प्रदशे समपरुक अनुदान - ३००००००० 

९ प्रदशे पवूााधार लवकास कायािम ४४४०००० - 

१० स्थानीय पवूााधार लवकास कायािम ९७०००० - 

११ गररवसँग लवश् वशे् वर कायािम ३७०००० - 

१२ सामालजक संरक्षण कायािम ६४९३९००० - 

१३ पलञ्जकरण पुलँजगत १८४००० - 

१४ पलञ्जकरण चाि ु ४९९०६० - 

१५ संघीय राजस्व बाँडफाड ३६४२०८४९.९ ४७७१६५०१.२१ 

१६ प्रदशे सवारी कर १३६३७२४९.३९ १७४६८१५४.७२ 

१७ रोयल्टी २४२०२६० २४७१९१५.८३ 

१८ IT तिब २७९९३० ४४१८८० 

१९ कोरोना रोकथाम १०१०००० १५००००० 

२० लजसस १६८००००० १०४४७४० 

२१ सडक बोडाबाट प्राप्त - १५००००० 

२२ आन्तररक आय १००९९८३ - 

२३ अन्य आय २५८६२५१.७६ २१२६२४.३३ 

२४ मािपोत कायाािय ४७३३०७ ५८९९१५ 

२५ कलन्टन्जेन्सी ५६८७२८ १८४३१८३.७५ 

२६ डोजर भाडा ८८५६०० १५८०४०० 

२७ दहिर बहिर १५००००० ४३२८८४८.१३ 

२८ घरबहाि कर ३७४१९९ ४१२८०६.६७ 

२९ टेलिकमबाट प्राप्त ७९२०० ६९९०० 

३० SCBN बाट ४५०००० - 

३१ गत आ.व. को प.ेफ. बाट प्राप्त  - १५०००० 

३२ सा.स.ू भिा लफताा बापद - ५३७४०१ 

३३ लफताा गनुापने लशक्षकको तिब - १०११२२ 

३४ टेन्डर फाराम लबिी - ९०००० 

३५ परीक्षा शलु्क - ४७९०० 

३६ व्यवसाय दताा - ७२७०० 

३७ व्यवसाय नलवकरण - २७२७५ 

३८ ठेक्का फमा नलवकरण - २२८२५० 

३९ भलूमकर - १३६३७४ 

४० बैंक स्टेटमने्टबाट लवलवध आय ५०१८२८० १४९९९९ 

 कूि जभमा  ४८७७५६२२०.८२ ५२०२९७६४६.६० 

 

तालिका  13:गाउँपालिकाको कुि आयमा योगदान (रुमा) 

आर् लशषयक २०७६⁄७७ को र्थाथय आर् २०७७⁄७८ को र्थाथय आर् 

रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

आन्तररक आय ९७९०१७५.८८  2.27  १२९४५५४९.०६  2.90  
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राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप् त आय ३६४२०८४९.९   8.43  ४७७१६५०१.२१  10.68  
बाह् य अनुदान ३८६००२०००  89.31  ३८६२९०४५०  86.43  

 

४.४ राजस्व पररचािनमा रहेका सवािहरु  

 

करमिु गाउँपलिकाको रुपमा लवकास गने नीलत लिई यस गाउँपालिकािे हािसभम स्थानीय कर लनधाारण तथा 

कायाान्वयन गरेको छैन । लमलत २०७८।०३।१० गते यस गाउँपालिकािे स्थानीय तहको आलथाक ऐन तयार गरी 

कायाान्वयनको िालग प्रयास गरेको दलेखन्छ । यलद सो लनयमाविीिाई सफि कायाान्वयन गद ै गाउँपालिकाको 

आन्तररक आय सधुार गने हो भने गाउँपालिकाको स्थानीय आन्तररक आय पररचािनमा नयाँ व्यवस्था अनसुारको 

क्षमता लवकास गना आवश्यक दलेखन्छ । आन्तररक आय पररचािनमा दलेखएका सवािहरुिाई सभवोधन गना लनभ न 

कायाहरु गना आवश्यक दलेखन्छ ।  

 

४.४.१ राजस्व प्रशासनका िालग उपर्ुक्त संगठन लनमायण 

 

राजस्व पररचािन क्षमता सधुार तथा राजस्वको स्रोत र आधारहरु वलृि गना गाउँपालिकामा राजस्व तथा आलथाक 

प्रशासन इकाईका कमाचारीको क्षमता अलभवलृि गनुा पलहिो कायाको रुपमा दलेखन्छ । गाउँपालिकाको नयाँ के्षत्र तथा 

पररवलतात राजस्व अलधकारको आधारमा गाउँपालिकािे भौलतक सलुवधा, उपयिु मानव संसाधन व्यवस्था, क्षमता 

लवकास तालिम, कायालवलध, सचूना तथा अलभिेख प्रणािीको आवश्यकता दलेखन्छ । त्यसका अलतररि वडाहरुबाट 

समेत तोलकएका लशषाकहरुमा आय सङ््गकिन गना क्षमता लवकास गरी आवश्यक स्रोत तथा साधन उपिधध गराउन 

आवश्यक रहकेो दलेखन्छ । 

 

४.४.२ आलथयक ऐनमा सुधार 

 

गाउँपालिकािे आलथाक ऐन तजुामा गरी स्वीकृत गरेको छ तर सो ऐनिाई अन्तर सरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन 

२०७४ वमोलजम सधुार गरी व्यवहाररक तथा वस्तपुरक बनाउनपुने दलेखन्छ । गाउँपालिकाको आलथाक ऐन, २०७८ 

मा लनधाारण गररएको कर तथा गैर करहरुको दर वैज्ञालनक तवरिे लनधाारण गनुाका साथै खानी रोयल्टी िगायत हाि 

सङ््गकिन भईरहकेो राजस्वका लशषाक छुटेको दलेखन्छ । यस्तै, पररवलतात व्यवस्था अनसुार सबै जग्गा जमीनमा 

सभपलि कर िगाउन नपाइने भएकािे सभपलि कर िगाउन आलथाक ऐनिाई सोही अनसुार पररमाजान गनुापनेछ । 

गाउँपालिकाको धेरै क्षेत्रहरु रालमण भेगमा पदाछन ्। त्यसैिे गाँउ, बजार तथा रणनीलतक सडक आसपासको के्षत्रमा 

जमीनको मूल्य र उपयोलगतामा व्यापक अन्तर हुने भएकोिे जमीनको उत्पादन, उपयोलगता र सडक पहुचँको 

आधारमा कर लिने प्रणािीको लवकास हुन सकेमा यसिे कर पलन बढी सङ््गकिन हुने र बढी वैज्ञालनक समेत हुने 

दलेखन्छ । ढुङ््गगा, लगट्टी, वािुवा, आलदको उत्खनन, सङ््गकिन तथा लविीको िालग प्रारलभभक प्रलतवेदन तयार 

भईसकेको हुनािे सो को कर र साथै नयाँ सभभावना भएका करका लकलसमहरुको पलहचान तथा उपयिु करको 

लनधाारण गरी आलथाक ऐनमा समावेश गररनपुने दलेखन्छ ।  
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४.४.३ आतिररक आर् पररचािन नीलि िथा कार्यलवलध 

 

गाउँपालिकािे आय पररचािन सभबन्धी नीलत तथा मखु्य आय शीषाकहरुबाट आय सङ््गकिन गना स्पष् ट कायालवलध 

तयार गरी वडा सलमलतहरूिाई समेत उपिधध गराउन ुपदाछ । यसमा आय सङ््गकिन गने तररका, प्रलतवेदन बझुाउन े

ढाँचा, नगद दालखिा सभबन्धी व्यवस्था, अनगुमन जस्ता लवषवस्त ुपदाछन ्। 

४.४.४ राजस्वका दर लनधायरण िथा प्रचार प्रसार 

 

गाउँपालिकािे हािको काननुी व्यवस्था अनसुार राजस्व सङ््गकिनका िालग दर लनधाारण गररएको भएतापलन 

त्यसको प्रचार प्रसारको कमी रहकेो दलेखन्छ । त्यसैगरी करदातािाई आफूिे लतनुापने कर रकम र लशषाक सभवन्धी 

जानकारी उपिधध गराउन कर लशक्षा कायािम तथा जनचेतनामिुक कायािमहरु सञ् चािन गनुापने हुन्छ । साथ ै

करदाताहरुिे समयमा राजस्व नलतरेमा दण्ड जररवाना िाग् ने लवषयमा पलन प्रचार प्रसार गनुा पदाछ । 

 

४.४.५ िथ्र्ाङ्कमा आधाररि अलभिेख 

 

गाउँपालिकािमा आन्तररक आयको अलधकतम पररचािनका िालग यसका आधारहरूको अलभिेख अद्यावलधक 

हुन ु जरुरी छ । गाउँपालिकािाई प्राप् त राजस्वका अलधकारसँग सभबलन्धत व्यलिगत सभपलिहरू, व्यापार 

व्यवसायहरू, सेवा सलुवधाहरू आलदको अलभिेख तयारी तथा अद्यावलधक गना आवश्यक रहकेो छ । अद्यावलधक 

अलभिेख लबना राजस्व सभबन्धी नीलत लनधाारण, प्रक्षेपण, असिुी व्यवस्थाको अनगुमन प्रभावकारी हुन सक्दनै । 
 

४.४.६ समतवर् संर्तत्र 

 

राजस्व पररचािन नीलत लनमााण, शलु्क तथा दस्तरुको दर लनधाारण, राजस्व सङ््गकिन लवलध लनधाारण जस्ता कायामा 

आन्तररक तथा वाह् य लनकायहरूसँग समन्वय अपररहाया हुन्छ । यसका िालग राजस्वका आधार लनधाारण तथा 

दरहरूमा पररमाजानका िालग राजस्व परामशा सलमलतको भलूमकािाई सलिय तथा प्रभावकारी बनाउन ुपदाछ । आय 

सङ््गकिनमा वडा सलमलतको भलूमकािाई स्पष् ट व्याख्या गरी वडा र राजस्व शाखाबीच लनरन्तर समन्वय हुन जरुरी 

दलेखन्छ । त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँट सभबन्धमा केन्र, प्रदशे तथा अन्य स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गना आवश्यक 

पहि गनुापने दलेखन्छ । राजस्व प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रलतलनधीहरुिे लनयलमत अनगुमन र छिफि 

गनुापदाछ । साथै स्थानीय करदाता केलन्रत समदुायहरुसँग छिफि गरी नयाँ करका लशषाकहरु कायाान्वयनमा ल्याउनु 

पदाछ । 

 

४.४.७ चुहावि लनर्तत्रण, पारदलशयिा र जवाफदेलहिा 

 

आयको सङ््गकिन अवस्थाको अनगुमन गरी राजस्व चहुावट भएको पाइएमा त्यसिाई लनयन्त्रण गना तत्काि 

आवश्यक काया गनुा पदाछ । गाउँपालिकािे आय व्ययको लववरण आवलधक रूपमा प्रकाशमा ल्याउन,ु करदातासँग 

लनन्तर सभवाद गनुा, सचूना प्रलवलध तथा सामालजक लमलडयामाफा त ्राजस्व र करबाट प्राप् त आयिाई के के लशषाकमा 

खचा गररयो भन् ने लववरणबारे जनता तथा सरोकारवािािाई जानकारी गराउन ुयस लदशातफा को केही सकारात्मक 

प्रसासहरू हुन सक्दछन ्।  
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पररच्छेद ५. राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

 

यस पररच्छेदमा प्राथलमक तथा लद्वतीय स्रोतबाट सङ््गकलित सचूना लवश् िेषण तथा अन्तलिा याबाट तयार गररएको 

सनुकोशी गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कायायोजना प्रस्ततु गररएको छ । पलहिो पररच्छेदको १.५ को बुँदा १ मा 

उल्िेख गररए अनसुार सनुकोशी गाउँपालिकाको राजस्व समबन्धमा एकालतर करमिु गाउँपलिकाको नीलत पलन 

भलनएको छ भने लमलत २०७८।०३।१० गतेको सोही गाउँपालिकाको आलथाक तथा लवलनयोजन ऐनको लनणाय आफैं मा 

लवरोधाभासयिु छन ् । तसथा यो राजस्व सधुार कायायोजना तयार गदाा सनुकोशी गाउँपालिकािे लमलत 

२०७८।०३।१० गते जारी गरेको सनुकोशी गाउँपालिकाको आलथाक वषा २०७८।७९ को स्थानीय तहको आलथाक 

तथा लवलनयोजन ऐनमा आधाररत रही तयार गररएको छ ।   

 

५.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

 

गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कायायोजनाको िालग लिने रणनीलत, कायानीलत र कायायोजनाहरु दहेाय बमोलजम रहकेा 

छन ्।  

 

५.१.१ रणनीलि िथा कार्यनीलि 

 

सालवकका ५ वटा गाउँ लवकास सलमलतहरु लमिाएर गठन गररएको यस गाउँपालिकामा लवद्यमान काननू प्रदि केही 

राजस्व अलधकारहरु हािसभम प्रयोगमा ल्याउन सलकएको दलेखंदनै । अकोतफा  गाउँपालिकािे तजुामा गरी जारी 

गरेका काननूहरु समेतमा सामन्य सधुार तथा पररमाजानको गनु्जायस रहकेो दलेखएकोिे गाउँपालिकािे यसतफा  लवशेष 

ध्यान लदनपुने दलेखन्छ । यी तथ्यहरुिाई समेत दृलष् टगत गरी आन्तररक राजस्व पररचािन सभबन्धमा दहेाय अनसुार 

रणनीलतहरु अविभवन गनुापने दलेखन्छ ।  

 

१. राजस्व सभबन्धी काननूी व्यवस्थामा सधुार गरी आवश्यक परे करको दर घटाई आन्तररक आयको दायरा 

फरालकिो बनाउने ।  

२. राजस्व प्रशासनको संस्थागत सदुृढीकरण गरी व्यवलस्थत बनाउने । 

३. राजस्व प्रणािीिाई सरि, सहज, करदातामैत्री, पारदशी र समावेशी बनाउने । 

४. समन्वय र सहकायाको अलभवलृि गररने । 

 

तालिका  14: राजस्व सधुार कायायोजनाको रणनीलत तथा कायानीलत 

रणनीलि कार्यनीलि 

राजस्व सभबन्धी 

काननूी व्यवस्थामा 

सधुार गरी आन्तररक 

आयको दायरा 

फरालकिो बनाउने । 

▪ गाउँपालिकामा राजस्वसँग सभबलन्धत आवश्यक ऐन तथा लनयमहरु तजुामाका 

साथै तजुामा भईसकेका ऐन लनयमिाई सधुार गरी अझ बढी व्यवहाररक तथा 

वैज्ञालनक बनाउँद ैिलगने छ । 

▪ कर तथा सेवा शलु्किाई सभबलन्धत करदाता एवम ्लवषय के्षत्रसँग आवि गराउँद ै

िगानी गररनेछ । 
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▪ कर, शलु्क, सेवा शलु्क आलदको दर तथा दायरा लनधाारण गदाा लनजी के्षत्र तथा 

सरोकारवािाहरुसँग परामशा गने पिलतको संस्थागत लवकास गररने छ । 

▪ करको भार बहन क्षमता समेतका आधारमा कर नीलतिाई लववेकसभमत र 

प्रगलतलशि बनाइने छ । 

▪ राजस्व स्रोतका दायराको यलकन तथ्याङ््गक सङ््गकिन गरी सभभाव्यताका 

आधारमा समय सापेक्ष रुपमा करदाताहरुको सङ््गख्या बढाउँद ैिलगने छ । 

▪ सभपलि मलू्याङ््गकन सभबन्धी लसफाररसिाई लनलश् चत आधार र मापदण्डमा 

आवि गरी एकरुपता कायम गररने छ । 

▪ आन्तररक राजस्वका लवलभन् न स्रोतहरुबारे सभभावना अध्ययन, पलहचान, 

स्रोतहरुको यलकन तथ्याङ््गक, सचूना सङ््गकिन गना कायादिहरु बनाई वडागत 

रुपमा पररचािन गररने छ । करका स्रोत अनसुारका तथ्याङ््गक हरेक वषा आवलधक 

गररने छ । 

▪ गाउँपालिकामा पयाटन प्रविान गना पवूााधारहरुको लवकास गनुाका साथै पयाटन 

लवकासमा यस गाउँपालिकामा रहकेा ऐलतहालसक धरोहर तथा वस्तीको संरक्षण 

तथा लवकास गना लनजी क्षेत्रसँग साझेदारीको पहि गररने छ । 

▪ पवूााधार उपयोग दस्तरु, घर बहाि कर, व्यवसाय कर जस्ता स्रोत पररचािन गना 

दर लनधाारण गदाा समेत लछमेकी पालिका र अन्य करदातासँग छिफि तथा 

परामशा गररने छ । 

▪ लनयलमत एवम ्बढी कर लतने करदातािाई सभमान गररने छ । 

▪ समयमा कर लतने करदातािाई प्रोत्साहन तथा बक्यौता राख् ने करदातािाई 

जररवाना िगाइने छ । 

राजस्व प्रशासनको 

संस्थागत सदुृढीकरण 

गरी राजस्व 

प्रशासनिाई व्यवलस्थत 

बनाउने । 

▪ गाउँपालिकाको समर राजस्व पररचािन सभबन्धी नीलतहरुिाई कायाान्वयन गना 

राजस्व शाखाको सदुृढीकरण गरी क्षमतावलृि गररने छ । 

▪ गाउँपालिकाको राजस्व शाखामा स्वीकृत संगठन संरचना अनसुारको दरबन्दी 

पलूता गररने छ । 

▪ राजस्व परामशा सलमलत, राजस्व शाखा र वडा कायााियका कमाचारीहरुको क्षमता 

अलभवलृि गररने छ । 

▪ राजस्व शाखाका िालग खररद गररएको आवश्यक उपकरण सफ्टवेयर िमश वडा 

कायााियहरुसँग सचूना सञ् जािमा जोड्द ै िलगने छ । स्थानीय करबारे 

सवासाधारणिाई जानकारी गराउने करदाता लशक्षा तथा सचेतना कायािम 

समदुाय⁄टोि एवम ्वडास्तरमा सञ् चािन गररने छ । 

▪ प्रादलेशक तथा लजल्िाका स्थानीय तह स्तरमा राजस्व पररचािन बारे ज्ञान सीप, 

अनभुव आदान-प्रदान गररने छ । 
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▪ राजस्व सभबन्धी आन्तररक लनयन्त्रणको व्यवस्थाको िालग राजस्व रलसद लनयन्त्रण 

खाता रालखने छ र प्रत्येक वडाबाट मालसक रुपमा स्रोत खलु्ने गरी राजस्वको 

प्रलतवेदन लिने प्रणािी अविभवन गररने छ । 

▪ हािसभम पलन यस गाउँपालिकािे अनिाइन सेवा शरुु गररनसकेको हुदँा 

अलविभब सेवा शरुु गनुा पने  । 

राजस्व प्रणािीिाई 

सरि, सहज 

करदातामैत्री, पारदशी र 

समावेशी बनाउने । 

▪ कर सङ््गकिनमा यथासभभव लनजी के्षत्र, उपभोिा सलमलत एवम ् सहकारी 

संस्थासँग सहकाया गररने छ । 

▪ कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सभबन्धी सचूनाहरुमा नागररकहरुको पहुचँ 

परु् याईने छ । कर⁄राजस्व सचूना जानकारी अधावालषाक एवम ्वालषाक प्रलतवेदन 

गाउँपालिकाको वेभसाईटमा रालखने छ । साथ ैयस्तो सचूनाहरु गाउँपालिका तथा 

वडा कायााियको सचूना पाटीमा टाँस गने व्यवस्था लमिाईने छ । 

▪ करदाता लशक्षा, कर सभबन्धी जनचेतनामिूक कायािमहरु सञ् चािन गररने । 

▪ मलहिा, अपाङ््गगता भएका व्यलि तथा गररब तथा कमजोर आलथाक अवस्थाका 

स्थानीय व्यवसायी तथा घरमूिीहरुिाई करमा लवशेष छुटको व्यवस्था लमिाईने 

छ । 

▪ दोहोरो करिाई हटाई स्थानीय व्यवसालयक मैत्री करको व्यवस्था अविभबन 

गररनेछ । 

समन्वय र सहकायाको 

अलभवलृि गररने छ । 

▪ पयाटन शलु्क तथा प्राकृलतक स्रोतमा आधाररत करका सभबन्धमा लछमेकी 

पालिकाहरुसँग समेत समन्वय तथा सहकाया गररने छ । 

▪ बालझएका नीलतगत व्यवस्था संशोधनका िालग आवश्यक समन्वय गररने छ । 

▪ राजस्वसँग सभबलन्धत लवषय प्रदशे सरकार तथा लजल्िा सभन्वय सलमलतसँग 

लनयलमत अन्तलिा या गररने छ । यसैगरी लजल्िाका अन्य लछमेकी स्थानीय 

तहहरुसँग समन्वय बैठक आयोजना गरी राजस्व सङ््गकिनका सवािहरुबारे 

छिफि गरी समाधान गररने छ । 

▪ राजस्व प्रशासनिाई प्रभावकारी बनाउन प्रदशे सरकार तथा लजल्िा समन्वय 

सलमलतसँगको सहकाया तथा समन्वयमा जोड लदइने छ । 

▪ यस गाउँपालिकािे लछमेकी स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी करको दर प्रस्ताव 

गररने छ । 

 

५.१.२ राजस्व सुधार कार्यर्ोजना 

 

लमलत २०७८।०३।१० गते यस गाउँपालिकािे जारी गरेको आलथाक तथा लवलनयोजन ऐन अनसुार तोलकएको राजस्व 

असिुीको िालग यस सनुकोशी गाउँपालिकाको राजस्व सधुार काया योजना दहेाय बमोलजम हुन ुपने प्रस्ताव गररएको 

छ । 
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तालिका  15: राजस्व सधुार कायायोजना 

सुधारका 

के्षत्रहरु 

सुधार गनुयपने लिर्ाकिापहरु समर्ावधी लजभमेवारी 

क. कर िथा गैर कर राजस्व 

सभपलि कर ▪ सभपलि कर कायाान्वयन गना कायालवलध तयार गने । 

▪ मलू्याङ््गकन सलमलत गठन गरी घरजग्गा मलू्याङ््गकनको 

तौरतररका र दर लनधाारण गने । 

▪ करदाताको सभपलि मलू्याङ््गकनमा लचि नबझु्ने 

करदाताको उजरुी लदने र यसको लछनोफानो  गना 

गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उजरुी 

सनुवुाई सलमलत गठन गने । 

२०७९ असार 

मसान्तसभम 

राजस्व परामशा 

सलमलत, प्रमखु 

प्रशासकीय 

अलधकृत, राजस्व 

शाखा 

▪ मलू्याङ््गकन अनसुारको करदाताको िगत तयार गरी 

कभप्यटूर सफ्टवेयरमा सबै घरजग्गा धनीहरुको िगत 

तयार गने । 

२०७९ कालिाक 

मसान्तसभम 

राजस्व शाखा 

▪ िगत अनसुार प्रत्येक घरधनीहरुिाई सभपलि करको 

लवि छपाई गरी वडामाफा त घर घरमा पठाउने । 

२०७९ फाल्गुण 

मसान्तसभम 

राजस्व शाखा 

पवूााधार 

उपयोग शुल्क 

▪ पवूााधार उपयोग (सवारी वालषाक⁄पटके) महशिु दर 

लनधाारण गने र उपयिु तवरिे शलु्क उठाउने । 

▪ साझा सडकमा शुल्क िगाउन लछमेकी स्थानीय 

तहसँग समन्वय गने । 

२०७... असार 

मसान्तसभम 

गाउँसभा 

 

गाउँपालिका 

▪ खानेपानी महशुि दर लनधाारण गने । 

▪ लसंचाई महशुि दर लनधाारण गने । 

▪ महशिु सङ््गकिन गने । 

२०७... असार 

मसान्तसभम 

गाउँसभा 

घर जग्गा 

वहाि कर 

▪ वडागत रुपमा घर बहािमा िगाउने घरधनीहरुको 

लववरण सङ््गकिन गने । 

▪ घरधनीहरुसँग अन्तरलिया गने । 

▪ घरजग्गा बहाि कर समकिन आरभभ गने । 

२०७९ चैत्र 

मसान्तसभम 

राजस्व परामशा 

सलमलत 

राजस्व शाखा 

बहाि लवटौरी 

शलु्क 

▪ सावाजलनक जग्गाहरुमा उपयोग बारेको लवलवरण तयार 

गने । 

▪ सावाजलनक जग्गाहरुको पलहचान गरी नापनक्सा 

अध्यावलधक गने । 

▪ बहाि लवटौरी करको दर लनधाारण गने । 

२०७९ असार 

मसान्तसभम 

कायापालिका 

राजस्व परामशा 

सलमलत 

▪ सावाजलनक जग्गाहरुमा बसपाका , कृलष हाटबजार, 

शौचािय लनमााण गरी बहािमा िगाउने । 

आ.व. २०७९⁄ 
८० दलेख 

गाउँ कायापालिका 
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घरजग्गा 

रलजष् रेशन 

दस्तरु 

▪ मलहिा परुुष स्वालमत्व छुरट्टने गरी घरजग्गाको 

अलभिेख राख् ने । 

▪ प्रदशे सरकारबाट महशिु दर लनधाारण भए बमोलजम 

घर जग्गा रलजष् रेशन दस्तरु उठाउने⁄ मािपोत 

कायााियबाट प्राप् त गने । 

२०७... श्रावण 

दलेख 

गाउँ कायापालिका 

प्राकृलतक स्रोत 

लविी 

▪ जलडवटुीको पलहचान तथा उपदयेताबारे पदालधकारी 

तथा कमाचारीहरुिाई तालिम प्रदान गने । 

▪ प्राकृलतक स्रोतहरुको लविी मलू्य लनधाारण गने, 

सङ््गकिन गने । 

२०७९ गाउँपालिका र 

सभबलन्धत शाखा 

▪ ढुङ््गगा, लगट्टी, वािवुा उत्खनन⁄्सङ््गकिन गना 

प्रारलभभक वातावरणीय परीक्षण गने । 

२०७९ गाउँपालिका, वडा 

कायाािय, 

प्रालवलद्यक शाखा 

व्यवसाय 

रलजष् रेशन 

दस्तरु 

▪ वडागत रुपमा दताा गनुापने सङ््गघसंस्थाहरुको लववरण 

सङ््गकिन गने । 

▪ वलगाकरण अनसुार व्यवसाय दताा तथा नलवकरण 

दस्तरु सङ््गकिन गने । 

तत्कािै गाउपालिका, वडा 

कायाािय, राजस्व 

शाखा 

अचि सभपलि 

मलू्याङ््गकन 

शलु्क 

▪ घरजग्गा मूल्याङ््गकन र अचि सभपलि मलू्याङ््गकन 

अलभिेखिाई एकरुपता कायम गने । 

तत्कािै वडा कायाािय 

पयाटन सेवा 

शलु्क 

▪ धालमाक एवम ् पयाटकीय स्थिहरुको प्रवेश शुल्क 

लनधाारण गने । 

▪ पयाटकीय सेवाहरुको व्यवस्थापन गरी शलु्क िगाउने । 

२०७९ पौष 

मसान्तसभम 

गाउँकायापालिका, 

योजना शाखा 

नक्सा पास 

दस्तरु 

▪ नक्सापास सभबन्धमा जनचेतना जगाउने । 

▪ पालिकामा आवश्यक दक्ष प्रालवलधक जनशलिको 

व्यवस्थापन गने । 

▪ नक्सा पास काया अलनवाया गने । 

२०७९ चैत्र 

मसान्तसभम 

प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत र 

प्रालवलधक शाखा 

पानी महुान 

दताा शलु्क 

▪ पानी महुान दताा गने बारे सरोकारवािाहरुिाई 

जानकारी गराउने । 

२०७९ चैत्र 

मसान्तसभम 

वडा कायाािय 

सामदुालयक 

वनबाट भएको 

आभदानीबाट 

तोलकएको 

प्रलतशत स्थानीय 

लवकासका िालग 

समन्वय गने । 

▪ सामदुालयक वनबाट वालषाक रुपमा लविीयोग्य हुने 

काठजन्य तथा गैर काठ, जलडवटुीको आँकडा 

सलहतको कायायोजना माग गने । 

▪ सामदुालयक वनबाट स्थानीय लवकासमा गने िगानी 

बारेमा समन्वय गने । 

२०७९ चैत्र 

मसान्तसभम 

गाउँपालिका तथा 

राजस्व शाखा 
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ख. आर्आजयन हुने पँूजीगि िगानीका के्षत्र 

पवूााधार लनमााण 

गन े

▪ सडकहरुिाई कािोपत्रे गने । 

▪ होमस्टेहरुको लवकास गने । 

लनरन्तर गाउँपालिका र 

प्रालवलधक शाखा 

महत्वपूणा 

धालमाक तथा 

पयाटकीय 

स्थिहरुको 

लवकास, संरक्षण 

तथा प्रविान 

▪ िमश गाउँपालिकामा रहकेा धालमाक तथा परयटकीय 

स्थिहरुको प्रविानका िालग पयाटकीय प्याकेजको 

रुपमा लवकास गने । 

लनरन्तर गाउँ कायापालिका 

र लनजी क्षेत्र 

ग. मानवीर् क्षमिा लवकास िथा राजस्व प्रशासन 

मानवीय क्षमता 

लवकास 

▪ प्रस्तालवत संगठनात्मक ढाँचा अनरुुप राजस्व शाखाको 

दरबन्दी पररपलूता गने र सोही बमोलजम राजस्व 

सङ््गकिनको लजभमेवारी उि शाखािाई लदने । 

▪ गाउँपालिकाका राजस्व अलधकारका क्षेत्रमा गाउँ 

कायापालिकाका पदालधकारीहरुिाई अलभमखुीकरण 

गने । 

▪ राजस्व परामशा सलमलतका पदालधकारीहरुिाई असि 

अभ्यासबारे जानकारी लदने कायािम आयोजना गने । 

▪ गाउँपालिका तथा वडा कायााियका कमााचारीहरुिाई 

कर तथा राजस्व प्रशासन र अलभिेख र सफ्टवेयर बारे 

तालिम प्रदान गने । 

▪ व्यवसायीहरुिाई कर सभबन्धी अलभमुखीकरण गने 

▪ लनधााररत समय भन्दा लढिो कर लतनेिाई जररवाना तथा 

समयमा लतनेिाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गने 

लनयलमत गाउँपालिका 

तथ्याङ््गक तथा 

सचूना 

व्यवस्थापन 

▪ सबै लकलसमका (घरजग्गा कर, व्यवसाय कर, बहाि 

लवटौरी कर, घर बहाि कर) करदाताहरुको तथ्याङ््गक 

सचूना सङ््गकिन गने । 

▪ करदाताको व्यलिगत फाईि (लववरण) तयार गने । 

▪ महशिुयोग्य पूवााधारहरु (सडक, लसंचाई, लवद्यतु, 

खानेपानी, बसपाका , आलद) को अलभिेख तयार गने 

२०७९ चैत्र 

मसान्तसभम 

वडा कायाािय, 

राजस्व शाखा, 

प्रालवलधक शाखा 

राजस्व 

सङ््गकिन तथा 

अलभिेक 

▪ करदाताको लववरण सबै वडा तथा गाउँपालिका 

कायााियको सोही सफ्षवेयरमा ईन्री गने । 

▪ राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेयर तथा कभप्यटुरकृत 

प्रणािीमाफा त सेवा लदने 

२०७९ चैत्र 

मसान्तसभम 

गाउँ कायापालिका 

र वडा कायाािय 
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सचूना तथा 

पारदलशाता 

▪ स्थानीय सञ् चार माध्यमबाट करदाताहरुिाई कर लतना 

प्रोत्सालहत गने सभबन्धी सचूना सभप्रेषण गने । 

▪ गाउँपालिका र वडामा करको दररेट सलहत नागररक 

वडापत्र राख् ने । 

▪ कर तथा राजस्व असुिीका िालग घरदैिो कायािम 

सञ् चािन गने । 

▪ राजस्व सङ््गकिनको लवलवरण तै्रमालसक एवम ् अधा 

वालषाक रुपमा प्रकाशन गने । 

लनयलमत प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत, वडा 

सलचवहरु 

अनगुमन ▪ अनगुमन गरी छुटेका करदातािाई करको दायरामा 

ल्याउने । 

▪ कर चहुावत लनयन्त्रण गने । 

प्रत्येक ३ 

मलहनामा 

कायापालिका तथा 

वडा कायााियहरु 

करदाता तथा 

कमाचारी 

प्रोत्साहन 

कायािम 

▪ कमाचारीिाई राजस्व असिुीको आधारमा 

कायासभपादन मलू्याङ््गकन गरी प्रोत्साहन गने । 

▪ करदातािाई सभमान (बढी कर लतनेिाई) 

वालषाक रुपमा 

(गाउँ सभा गने 

लदनमा) 

गाउँकायापालिका, 

प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत  

राजस्व 

प्रशासनको 

प्रभावकाररता 

बन्दोबस्ती 

▪ गाउँपालिकामा राजस्व शाखाको िालग कायाकक्ष, 

कभप्यटुर, लप्रन्टर, लवद्यतु व्याकअप सलहतको सलुवधा 

उपिधध गराउने । 

तत्कािै गाउँकायापालिका, 

प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत 
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पररच्छेद ६. आगामी िीन वषयको आर् प्रके्षपण 

 

यस पररच्छेदमा आगमी ३ आलथाक वषाहरुका िालग गाउँपालिकाको राजस्व प्रक्षेपण गररएको छ । महािेखा 

परीक्षकिे स्वीकृत गरेको एकीकृत आलथाक सङ््गकेत तथा वगीकरण र व्याख्या, २०७४ को आधारमा आय प्रक्षेपण 

गररएको छ । गाउँपालिकाको राजस्व अलधकार, हािको आय सङ््गकिन अवस्था तथा राजस्व सधुार कायायोजना 

कायाान्वयन पश् चात आय सङ््गकिनमा पाने प्रभाव समेतिाई मध्यनजर गद ैआगामी ३ वषाको आय प्रके्षपण गररएको 

छ । यस प्रक्षेपणिे गाउँपालिकाको आय बजेट तजुामा गना सहयोग पगु् नेछ । 

 

६.१ राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाका आधारमा राजस्व प्रके्षपण 

 

राजस्व प्रके्षपण गदाा लवगतको आयिाई आधार मानी गररनपुने भएतापलन यस सनुकोशी गाउँपालिकाको आन्तररक 

आय लवगतका वषामा प्रभावकारी रुपमा उठाइएको छैन । २०७८।०३।१० गते मात्र गाउँपालिकािे स्थानीय तहको 

आलथाक तथा लवलनयोजना ऐन जारी गरेको र यस आलथाक वषाको आय लववरण समेत उपिधध गराउन नसकेको हुदँा 

आय लवशे्लषण र प्रके्षपण त्यलत वस्तलुनष्ठ हुने दलेखएको छैन । तथालप लवगत आ.व.को आन्तररक आयको लस्थलत र 

स्थानीय पदालधकारीहरुसँगको अन्तरलियाको आधारमा केही लशषाकहरुमा मोटामोटी रुपमा राजस्व प्रक्षेपण गररएको 

छ ।   

 

तालिका  16: आगामी ३ वषाका िालग राजस्व प्रक्षेपण आधार 

ि.

सं. 

राजस्व लशषयक आ.व. 

२०७।७८को 

र्थाथय आर् 

आगामी आ.व.को िालग प्रके्षपण (रु मा) 

प्रके्षपणको आधार प्रके्षलपि रकम 

क.    आतिररक आर् 

१ भलूम (मािपोत) कर १३६३७४ गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१५%का दरिे वलृि 

156830.1 

२ घरजग्गा रलजस्रेसन 

दस्तरु 

५८९९१५ गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

648906.5 

३ घर बहाि कर ४१२८०६.६७ गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

454087.337 

४ डोजर भाडा १५८०४०० गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

1738440 

५ बहिर दहिर ४३२८८४८.१३ गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

4761732.943 

६ अन्य आय २१२६२४.३३ गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१५%का दरिे वलृि 

244517.9795 

७ टेन्डर फराम लबिी ९०००० गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

99000 
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८ जग्गा भाडा ६९९०० गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

76890 

९ परीक्षा शलु्क ४७९०० गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

52690 

१० कलन्टन्जेन्सी १८४३१८३.७५ गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

2027502.125 

११ व्यवसाय दताा ७२७०० गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

79970 

१२ ठेक्का फमा कलनकरण २२८२५० गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

251075 

१३ व्यवसाय नलवकरण २७२७५ गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

30002.5 

१४ लवलवध आय १४९९९९ गत आ.व. को आयमा प्रत्येक वषा 

१०%का दरिे वलृि 

164998.9 

ख.    राजस्व िथा रोर्ल्टी िाँडपाँट 

सङ्घीर् सरकार 

१ राजस्व बाँडफाँड ४७७१६५०१.२१ गत आ.व.को आयमा प्रत्येक वषा ५% 

का दरिे बलृि हुदँ ैजाने 

50102326.27 

२ रोयल्टी २४७१९१५.८३ गत आ.व.को आयमा प्रत्येक वषा ५% 

का दरिे बलृि हुदँ ैजाने 

2595511.622 

प्रदेश सरकार 

 सवारी कर १७४६८१५४.७२ गत आ.व.को आयमा प्रत्येक वषा ५% 

का दरिे बलृि हुदँ ैजाने 

18341562.46 

ग.     अनुदान िफय  

सङ्घीर् सरकार 

१ समालनकरण अनदुान १११०००००० गत आ.व.को आयमा प्रत्येक वषा ५% 

का दरिे बलृि हुदँ ैजाने 

216450000 

२ सशता अनदुान २१९८५१५४० 428710503 

३ लवशेष अनदुान १५००००० 2925000 

४ समपरुक अनदुान  0 

प्रदेश सरकार 

१ समानीकरण अनदुान ९९३०००० गत आ.व.को आयमा प्रत्येक वषा ५% 

का दरिे बलृि हुदँ ैजाने 

19363500 

२ सशता अनदुान १५४०९००० 30047550 

३ समपरुक अनदुान ३००००००० 58500000 

४ लवशेष अनदुान   19363500 

अतर् अनुदान 

१ लजसस अनदुान १०४४७५० गत आ.व.को आयमा प्रत्येक वषा ५% 

का दरिे बलृि हुदँ ैजाने 

1096987.5 
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२ अन्य व्यलिगत 

आन्तररक अनदुान 

५०००००० गत आ.व.को आयमा प्रत्येक वषा ५% 

का दरिे बलृि हुदँ ैजाने 

5250000 

 

६.२ आगामी िीन आलथयक वषयको राजस्व प्रके्षपण 

 

यस गाउँपालिकाको आगामी तीन वषाको प्रक्षेलपत आयको लववरण तयार गदाा आ.व. २०७७।७८को प्राप्त यथाथा 

आय लववरणिाई आधार मानी तयार गररएको छ । सो अनसुार गाउँपालिकाको आगामी ३ वषाको आय प्रके्षपण 

दहेाय बमोलजम हुने दलेखन्छ । 

 

तालिका  17:  आगामी ३ आलथाक वषाको राजस्व प्रक्षेपण (रु मा) 

ि.सं. राजस्व लशषयक आ.व. 

२०७।७८को 

र्थाथय आर् 

प्रके्षपण 

२०७९⁄८० २०८०⁄८१ २०८१⁄८२ 

क.    आतिररक आर् 

१ भलूम (मािपोत) कर 136,374.00 150,011.40 165,012.54 181,513.79 

२ घरजग्गा रलजस्रेसन 

दस्तुर 

589,915.00 648,906.50 713,797.15 785,176.87 

३ घर बहाि कर 412,806.67 454,087.34 499,496.07 549,445.68 

४ डोजर भाडा 1,580,400.00 1,738,440.00 1,912,284.00 2,103,512.40 

५ बहिर दहिर 4,328,848.13 4,761,732.94 5,237,906.24 5,761,696.86 

६ अन्य आय 212,624.33 233,886.76 257,275.44 283,002.98 

७ टेन्डर फराम लबिी 90,000.00 99,000.00 108,900.00 119,790.00 

८ जग्गा भाडा 69,900.00 76,890.00 84,579.00 93,036.90 

९ परीक्षा शलु्क 47,900.00 52,690.00 57,959.00 63,754.90 

१० कलन्टन्जेन्सी 1,843,183.75 2,027,502.13 2,230,252.34 2,453,277.57 

११ व्यवसाय दताा 72,700.00 79,970.00 87,967.00 96,763.70 

१२ ठेक्का फमा नलवकरण 228,250.00 251,075.00 276,182.50 303,800.75 

१३ व्यवसाय नलवकरण 27,275.00 30,002.50 33,002.75 36,303.03 

१४ लवलवध आय 149,999.00 164,998.90 181,498.79 199,648.67 

ख.    राजस्व िथा रोर्ल्टी िाँडपाँट 

सङ्घीर् सरकार 

१ राजस्व बाँडफाँड 47,716,501.21 50,102,326.27 52,607,442.58 55,237,814.71 

२ रोयल्टी 2,471,915.83 2,595,511.62 2,725,287.20 2,861,551.56 

प्रदेश सरकार 

 सवारी कर 17,468,154.72 18,341,562.46 19,258,640.58 20,221,572.61 

ग.     अनुदान िफय  
सङ्घीर् सरकार 

१ समालनकरण अनुदान 111,000,000.00 116,550,000.00 122,377,500.00 128,496,375.00 
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२ सशता अनुदान 219,851,540.00 230,844,117.00 242,386,322.85 254,505,638.9
9 

३ लवशेष अनुदान 1,500,000.00 1,575,000.00 1,653,750.00 1,736,437.50 

४ समपरुक अनुदान - - - - 

प्रदेश सरकार 

१ समानीकरण अनदुान 9,930,000.00 10,426,500.00 10,947,825.00 11,495,216.25 

२ सशता अनदुान 15,409,000.00 16,179,450.00 16,988,422.50 17,837,843.63 

३ समपरुक अनदुान 30,000,000.00 31,500,000.00 33,075,000.00 34,728,750.00 

४ लवशेष अनदुान - - - - 
अतर् अनुदान 

१ लजसस अनदुान 1,044,750.00 1,096,987.50 1,151,836.88 1,209,428.72 

२ अन्य व्यलिगत 

सहभालगता तथा 

आन्तररक अनदुान 

5,000,000.00 5,250,000.00 5,512,500.00 5,788,125.00 
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पररच्छेद ७. कार्ायतवर्न िथा अनुगमन 

 

यस पररच्छेदमा सनुकोशी  गाउँपालिकाको राजस्व सधुार कायायोजनाको कायाान्वयन तथा अनगुमनको बारेमा 

प्रस्ताव गररएको छ । योजना कायाान्वयन तथा अनगुमनको िालग गाउँपालिकािे लमलत २०७८।०३।१० मा जारी 

गरेको आलथाक तथा लवलनयोजन ऐन तथा सो सँग सम।बलन्धत आय असुिीको रणनीलत अनरुुप हुन पनेछ । यस 

पररच्छेदमा सवाप्रथम राजस्व पररचािन कायायोजनािे िलक्षत गरेको अपेलक्षत नलतजा, कायाान्वयन योजना तथा 

अनगुमन र मलू्यांकन ढाँचा समेत प्रस्ताव गररएको छ । यसमा प्रस्ताव गररए बमोलजम गाउँपालिकािे कायाान्वयन, 

अनगुमन र मूल्यांकन गद ैजाने छ ।   

 

७.१ अपेलक्षि नलिजा 

 

प्रस्ततु राजस्व सधुार कायायोजनाको उलचत कायाान्वयनबाट गाउँपालिकाको हािको आन्तररक राजस्वमा गत 

आ.व.को यथाथा रकम रु  9,790,175.88 को  तिुनामा प्रस्ततु कायायोजनाको अन्त्यमा रु 1,3030,724.10 हुने 

अपेक्षा गररएको छ । यस गाउँपालिकाको अलघल्िो पररच्छेदमा प्रक्षेलपत आन्तररक आय र सङ््गघीय सरकारबाट हनु े

लविीय हस्तान्तरणबाट प्राप् त हुन सक् ने आय समेत गरी कूि आय संके्षपमा दहेायको तालिका बमोलजम हुने अपेक्षा 

गना सलकन्छ ।  

 

तालिका 18: गाउँपालिकाको अपेलक्षत आय संक्षपेमा 

बजेट रुपैयामा 

आर् २०७७।७८को र्थाथय 

प्रके्षपण 

२०७८।७९ २०७९।८० २०८०।८१ 

आन्तररक आय 9,790,175.88 11,748,211.06 14,097,853.27 16,917,423.92 

राजस्व बाँडफाँड 67,656,571.76 77,805,057.52 89,475,816.15 102,897,188.58 

संघीय सरकार अनदुान 332,351,540.00 348,969,117.00 366,417,572.85 384,738,451.49 

प्रदशे सरकार अनदुान 55,339,000.00 58,105,950.00 61,011,247.50 64,061,809.88 

अन्य अनदुान 6,044,750.00 6,346,987.50 6,664,336.88 6,997,553.72 

बैंक व्यािेन्स अनसुार अन्य 

आय 
5018280.00 

5,520,108.00 6,072,118.80 6,679,330.68 

कूि 476,200,317.64 508,495,431.08 543,738,945.44 582,291,758.26 

कूि आर्मा अतिररक 

आर्को लहस्सा 2.06 2.31 2.59 2.91 

स्रोि: सुनकोशी  गाउँपालिका 
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लचत्र 4:  सनुकोशी  गाउँपालिकाको कुि बजेटमा आन्तररक आयको लहस्सा (प्रलतशत) 

 

यसरी गाउँपालिकािे यस कायायोजनाको अलन्तम आ.व.मा आफ्नो कुि आयमध्ये आन्तररक राजस्वको लहस्सा 

आ.व. २०७७।७८ मा केवि २.०६ प्रलतशत रहकेो दलेखएको छ भने आ.व. २०७८।७९मा पलन केवि २.३१ 

प्रलतशत हुने दलेखन्छ  । यस्तो हुनकुो खास कारण हािसभम गाउँपालिकािे करमिु गाउँपालिकाको नीलत लिएको र 

आन्तररक स्रोत उठाउन प्रभावकारी कदम नचािेकोिे नै हो । आ.व. २०७८।०३।१० मा जारी गररएको स्थानीय 

तह ऐन अनसुार को असिुीको रणनीलत अविभबन गने हो भने यस गाउँपालिकासँग भएका स्रोत साधन पररचािनमा 

जोड लदएर स्थानीय लवकासका िालग उल्िेख्य स्रोत स्थानीयस्तरबाटै जटुाउँद ै अगाडी बढ्ने लदशामा प्रस्ततु 

कायायोजना महत्वपणूा माध्यम हुन सक्दछ । गाउँपालिकाको राजस्व सधुारको िालग नयाँ सभभावनाहरुको पलहचान 

गरी करको दायरामा समावेश गररनपुदाछ । गाउँपालिकाको वालषाक योजना तजुामाका िालग आन्तररक स्रोत अनमुान 

गने मागादशानका रुपमा यसिे सहयोग पगु् ने अपेक्षा गना सलकन्छ । 

  

उल्िेख गररए अनसुार प्रके्षलपत आय हालसि गनाका िालग गाउँपालिकािे वतामान संरचना तथा व्यवस्थापन 

प्रणािीमा पररवतान गना आवश्यक दलेखन्छ । यस सन्दभामा सधुारका िालग सझुाइएका कदमहरु लनभ नानसुार छन ्: 

 

▪ यसै वषादलेख राजस्व असिुीको नीलतिाई कायाान्वयन गद ैअनगुमन गने । 

▪ राजस्व असिुीको अनुगमन कायामा राजस्व परामशा सलमलतिाई थप लियाशीि बनाउने । 

▪ आलथाक तथा लवलनयोजन ऐन संसोधन गरी सङ््गघीय काननु अनकुुिन र थप वस्तपुरक बनाउने । 

▪ आय अनमुान र आय प्रलतवेदनका िालग तोलकएको ढाँचा व्यवहारमा ल्याउने । 

▪ सभपलि कर र मािपोत वा भलूमकर असिुी व्यवस्था धयवलस्थत गरी कभप्यटूररकृत अलभिेख तयार गने । 

▪ कर तथा गैर कर सङ््गकिन सभबन्धी जनचेतनामिूक कायािमहरुको आयोजना गने । राजस्व सधुारको 

िालग स्थानीय तहमा २ लदने तालिम सञ् चािनका अिावा करदातािाई लशक्षा प्रदान गना आवश्यक छ । 

▪ स्थानीयबासीिे कर लतना सक्ने क्षमताको आधारमा करको दर लनधाारण गरी करको दायरा बढाउने । 

2.06 

2.31 

2.59 

2.91 

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

 3.00

 3.50

२०७७।७८ २०७८।७९ २०७९।८० २०८०।८१
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▪ कर चहुावट लनयन्त्रण गने कायािाई प्रबावकारी बनाउने । 

▪ कर प्रशासनिाई सचूना प्रलवलध प्रणािीमा रुपान्तरण गने । 

▪ स्थानीय तहको राजस्व पररचािनमा अन्तरपालिका स्तरीय समन्वय भएमा राजस्व सधुार कायािम 

प्रभावकारी हुने दलेखन्छ । 

 

७.२ राजस्व सुधार र्ोजनाको कार्ायतवर्न  

 

राजस्व सधुार कायायोजना कायाान्वयनकोिालग गाउँपालिकािे राजस्व सधुार कायािमिाई धयय वजेटमा समावेश 

गरी कायाान्वयन गनाधयवस्था आवश्यक हुन्छ । कायायोजनामा उल्िेख भएका काया सभपादन हुन नसकेमा त्यसिे 

प्रक्षेपण गररए बमोलजम आय संकिनमा प्रभाव पाना सक्दछ । यसका अलतररि राजस्व सधुार कायायोजनाका लनलित 

काया गना अन्य सहयोलग लनकाय तथा पररयोजनाहरुवाट पलन सहयोग लिन सलकन्छ । गाउँपालिकाको आफ्नो बालषाक 

योजना तथा बजेटमा राजस्व सुधार कायािम अन्तगात लनभन लियाकिापहरु सञ्चािनकोिालग बजेट धयवस्था गना 

आवश्यक दलेखन्छ । 

▪ राजस्व कभप्यटुर सफ्टवर प्रणािीमा सधुार, ममात तथा संचािन तालिम 

▪ वडाहरुिाई आवश्यक पने उपकरण तथा सामरीहरुको व्यवस्था 

▪ मखु्य आयका स्रोतहरुको व्यवस्थापनकोिालग कायालवलधहरु तयारी 

▪ कर लशक्षा कायािम तथा कर संकिन टोिी पररचािन 

▪ कमाचारीहरुको क्षमता लवकास  

▪ कमाचारी प्रोत्साहन प्याकेज 

▪ राजस्वका स्रोतहरुको लवस्ततृ सभभाधयता अध्ययन 

▪ आय मिूक सेवाको स्थापनामा लनजी के्षत्रको साझेदारीकोिालग लवस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव तयारी 

▪ राजस्व संकिनको अनगुमन तथा राजस्व परीक्षण । 

 

गाउँपालिकािाई प्राप्त राजस्व अलधकारहरु मध्ये कलतपय अलधकारहरु लवगतको तिुनामा लनकै फरक भएकािे 

राजस्व धयवस्थापनिाई त्यस अनरुुप सधुार गनुापने दलेखन्छ । तसथा राजस्व सधुार काया योजनामा उल्िेख भएका 

लियाकिापहरुिाई पलन प्राथलमलककरण गरी कायाान्वयन गनुा उलचत हुन्छ । 

 

 

७.३ अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन 

 

कुनै पलन योजनाको प्रभावकारी कायाान्वयन पश् चात मात्रै योजनािे साथाकता पाउने गदाछ । कायाान्वयनमा 

प्रभावकाररताका िालग अन्य कुराको अलतररि यसको अनगुमनको िालग भरपदो लवलध र संयन्त्र लनमााण हनु 

आवश्यक भए जस्तै राजस्व सधुार कायायोजनामा समावेश भएका कृयाकिापहरुको कायाान्वयन सलुनलश् चतताका 

िालग पलन यसको लनयलमत र भरपदो अनगुमनको व्यवस्था गररन ु जरुरी हुन्छ । राजस्व सधुार कायायोजनाको 

अनगुमनमा मुख्य रुपमा राजस्व शाखा⁄ महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत, राजस्व परामशा सलमलत तथा 

कायापालिकाको भलूमका महत्वपणूा हुन्छ ।                                          
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लचत्र 5:  राजस्व सधुार कायायोजनाको अनगुमन तथा मलू्याङ््गकन 

 

अनगुमनबाट गाउँपालिकाको राजस्व सभबन्धी नीलत र योजनाको उलचत रुपमा कायाान्वय भए नभएको, राजस्व 

असिुीको प्रवलृि िक्ष्य अनरुुप भए नभएको, राजस्व प्रशासनमा कुनै समस्या भए नभएको, सधुारका िालग गररएका 

लनणाय कायाान्वयन भए नभएको, अलभिेख दरुुस्त राखे नराखेको, लनधााररत अवलधमा राजस्व कोषमा दालखिा गरे 

नगरेको आलद कुराहरु लनयलमत रुपमा अनगुमन गरी अद्यावलधक सचूना प्राप् त गने र आवश्यकता अनसुार लनणाय, 

लनदशेन तथा गाउँपालिकामा लसफाररस िगायतको कायाबाट मात्र स्वीकृत आलथाक ऐनको प्रभावकारी कायाान्वयन 

गना सहयोग पगु्दछ । प्रस्ततु राजस्व सधुार कायायोजना र सो बमोलजम सङ््गकलित राजस्वको अनगुमन तथा 

मलू्याङ््गकनका िालग लनभ न बमोलजम अनगुमन तथा मूल्याङ््गकन गना उपयिु हुने दलेखन्छ । 

 

तालिका 19:  अनगुमन योजना 

अनुगमन गने के्षत्र अनुगमन गने लनकार् अनुगमन गने समर् अनुगमन गने िररका 

राजस्व असिुी राजस्व शाखा प्रमखु दलैनक, मालसक, 

चौमालसक र 

वालषाक 

▪ स्थिगत अनगुमन गन े। 

▪ नलतजामिूक अनगुमन खाका अनसुार िक्ष्य 

तथा प्रगलत अनुगमन गने । 

राजस्व प्रशासन प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत मालसक, 

चौमालसक र 

वालषाक 

▪ स्थिगत अनगुमन गन े। 

▪ नलतजामिूक अनगुमन खाका अनसुार िक्ष्य 

तथा प्रगलतको तिुना गने । 

राजस्व सधुार 

योजना 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, 

राजस्व परामशा सलमलत, 

कायापालिका 

मालसक, 

चौमालसक र 

वालषाक 

▪ स्थिगत अनगुमन गन े। 

▪ नलतजामिूक अनगुमन खाका अनसुार िक्ष्य 

र प्रगलतको तुिना गन े। 

राजस्व परामशा सलमलत - दर 

लनधाारण

गाउँ सभा दर 

स्वीकृत

गाउँपालिका तथा वडा 

कायाािय - प्रशासन

गाउँ कायापालिका -

अनगुमन, सपुरीवेक्षण

गाउँ सभा -

प्रलतवेदनमा समीक्षा
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समन्वय तथा 

सहकाया 

राजस्व शाखा, प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत, राजस्व परामशा सलमलत, 

कायापालिका 

मालसक, 

चौमालसक र 

वालषाक 

▪ स्थिगत अनगुमन गन े। 

▪ समन्वय र सहलजकरण गने । 

▪ मागादशान तथा लनदशेन लदने । 

राजस्व नीलत राजस्व शाखा, प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत, राजस्व परामशा सलमलत, 

कायापालिका, गाउँसभा 

चौमालसक र 

वालषाक 

▪ चौमालसक तथा वालषाक कायायोजनाको िक्ष्य 

र प्रगलत सभबन्धी तिुनात्मक लवश् िेषण गरी 

आवश्यक रणनीलत लसफाररस, सझुाव तथा 

लनदशेन र पषृ् ठपोषण प्रदान गने । 

राजस्व प्रलतवेदन राजस्व शाखा, प्रमखु प्रशासकीय 

अलधकृत, राजस्व परामशा सलमलत, 

कायापालिका, गाउँ सभा, 

िेखापरीक्षक 

मालसक, 

चौमालसक र 

वालषाक 

▪ मालसक, चौमालसक तथा वालषाक 

कायायोजनाको िक्ष्य र प्रगलत सभबन्धी 

तुिनात्मक लवश् िेषण गरी आवश्यक रणनीलत 

लसफाररस, सझुाव तथा लनदशेन र पषृ् ठपोषण 

प्रदान गन े। 

समीक्षा उपाध्यक्ष चौमालसक र 

वालषाक 

▪ िक्ष्य र उपिधधी सलहत लसकाइको प्रस्तुलत र 

सधुारको पषृ् ठपोषण प्राप् त गरी आगामी 

मागालचत्र तयार गने । 

 

राजस्वका स्रोत अनसुार अनगुमन गदाा हनेुापने कराहरुको सचूी तयार गरी अनगुमन गदाा प्रभावकारी हुन्छ । साथ ै

अनगुमनको प्रलतवेदन तयार गने कायािाई अलनवाया गररन ुपदाछ । गाउँपालिकािे संस्थागत स्वमलू्याङ््गकन गदाा यस 

कायायोजनाका सभबलन्धत लवषयमा आधार लिन सलकन्छ । साथे, योजनाको स्तर, चरण तथा प्रकृलत अनसुार दहेाय 

बमोलजमको अनगुमन प्रकृया अविभबन गररन ुपदाछ; 

 

(क) कार्ायिर् स्िरको अनुगमनः यो स्तरको अनुगमन तथा मूल्यांकनकोिालग प्रमखु प्रशासलकय अलधकृत, 

राजस्व उप शाखा तथा अन्य सभबलन्धत शाखाका प्रलतलनलधहरुिाई लजभमेवार बनाउन ुपदाछ । स्थानीय सरकारिे 

कलभतमा  मलहनामा एक पटक बैठक वसी योजनाको कायाान्वयनको अवस्था तथा असिुी अवस्थाको अनगुमन गरी 

िक्ष  हालसि गनेतफा  आवश्यक कायागत लनणायहरु गरी कायाान्वयनमा ल्याउन ुपदाछ । 

 

(ख) राजस्व परामशय सलमलिवाट अनुगमन िथा मूल्र्ांकनः राजस्व परामशा सलमलतिे चौमालसक रुपमा राजस्व 

सधुार योजनाको कायाान्वयनको अवस्था, आय संकिनको अवस्थाको लनयलमलत अनगुमन गरी कायापालिकािाई  

आवश्यक परामशा प्रदान गने काया यस अन्तगात पदाछ । त्यसैगरी आगामी आलथाक बषाकोिालग आयको अनुमान  

गने काया पवूा भएका कायाको मलू्यांकन गरी स्रोत, दर तथा दायरामा सधुारकोिालग कृयाकिाप लसफाररश गने र  

त्यसको आधारमा आयको अनमुान गनुा पदाछ । यसका अलतररि आलथाक बषाको समाप्ती पिात राजस्व सधुार  

योजनाको सलमक्षा गररन्छ । 

 

(ग) कार्यपालिकावाट अनुगमन िथा मूल्र्ांकनः कायापालिकाको बैठकिे राजस्व परामशा सलमलतबाट प्रस्ततु 

गरेका  सझुावहरुिाई छिफिमा ल्याई आवश्यक लनणाय गने काया यस अन्तगात पदाछ । छिफिको िममा राजस्व 

सधुार योजना तथा आय असिुी अवस्थाको सलमक्षा गरी आवश्यक नीलतगत तथा कायागत लनणाय गनुा आवश्यक  

भएमा लनणाय गररन्छ । 
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(घ) वाह्य अनुगमन िथा मूल्र्ांकनः राजस्व सधुार कायायोजना कायाान्वयनमा सहलजकरण गने चाहने संघीय 

मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रािय, रालष्रय प्राकृलतक स्रोत तथा लवि आयोग, प्रदशे मन्त्रािय, दात ृलनकायहरु 

आलदिे अनगुमनकोिालग सहयोग प्रदान गना सक्नेछन ्। यस्तो अनगुमन प्रणािीको स्थापनािे स्थानीय सरकारको 

अनगुमन तथा प्रलतवेदन गने क्षमतामा लवकास हुनेछ । राजस्व प्रशासनसँग सभबलन्धत तथ्यांक बाहके योजना 

कायाान्वयन प्रकृयाको अनगुमन तथा करदाताहरुको अनभुलुत संकिन पलन अनगुमनको मूख्य लवलध हुनसक्नेछ । 
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अनुसूची 

अनुसूची १: िथ्र्ाङ्क सङ्किन सूची 

 

गाउँपालिकाको संलक्षप् ि पररचर् िथा हािको अवस्था 

संलक्षप् ि पररचर् 

नामाकरण 

घरधरुी तथा जनसङ््गख्या 

क्षेत्रफि तथा वडा लवभाजन 

प्रलसि स्थिहरु 

मु्र् पूवायधारको अवस्था 

सडक, बाटो, पिु 

लबजिुी 

खानेपानी तथा लसंचाई 

सावाजलनक भवन तथा पवूााधारहरु 

फोहरमैिा व्यवस्थापन (फोहरको पररमाण र व्यवस्थापनको अवस्था) 

आलथयक अवस्था 

उद्योग, व्यवसाय तथा किकारखाना 

मखु्य व्यापाररक केन्रहरु 

प्राकृलतक तथा पयाटकीय सभपदा 

गाउँपालिकाको सँगठन िथा राजस्व प्रशासन 

हािको सँगठन संरचना 

कमाचारीहरुको लववरण 

ि.सं. पद स्वीकृि दरितदी पदपुलिय 

स्थार्ी करार 

१     

२     

३     
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४     

५     

६     

७     

८     

भौलिक सलुवधाहरु 

कायााियका भवनहरु 

सवारी साधन 

फलनाचर, कभप्यटुर, लप्रन्टर 

राजस्व शाखा िथा राजस्व प्रशासन 

राजस्व शाखामा कायारत कमाचारीहरुको लववरण 

ि.सं. नाम पद लजभमेवारी 

१    

२    

३    

४    

५    

 

कायाकक्ष तथा काया स्थिको पयााप् तता 

फलनाचर, कभप्यटुर, लप्रन्टर तथा अन्य भौलतक सलुवधाहरु 

राजस्व सभबन्धी डाटा बेस, राजस्व प्रशासनमा सफ्टवेयर र त्यसको प्रयोग 

कभप्यटूर लवलिङ््गग प्रणािीको प्रयोग 

गाउँपालिका/गाउँपालिकाको आर् (आतिररक िथा वाह् र्) सभितधी लववरण 

लवगत तीन आलथाक वषाहरु (२०७५⁄७६, २०७६⁄७७ र २०७७⁄७८) को यथाथा आय लववरण 

चाि ुआलथाक वषाको (२०७८⁄७९) को अनमुालनत⁄बजेट लववरण र गत मलहनाको मसान्तसभमको यथाथा लववरण 

चाि ुआलथाक वषाका िालग गाउँ सभािे पाररत गरेको कर, शुल्क तथा दस्तरुका दरहरु 

अतर् दस्िावेज िथा सूचनाहरु 

लनवाालचत पदालधकारीहरुको लववरण 
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गाउँ सभािे पाररत गरेको आलथाक तथा लवलनयोजन ऐन 

राजस्वसँग सभबलन्धत अन्य नीलत तथा कायािमहरु 

गाउँपालिकाको बस्तलुस्थलत लववरण (Profile) 

राजस्व पररचािनका िालग भएका प्रभावकारी प्रयासहरु 

िथ्र्ाङ्क सङ्किन फाराम 

गाउँपालिकाका आर् स्रोिहरु िथा हािको अवस्था 

ि. 

सं. 

आर्का प्रकार सभभावनाको 

लववरण 

सङ्किन 

भएको⁄ 
नभएको 

दर 

लनधायरणको 

अवस्था 

क कर िफय     

१ भलूम कर (मािपोत)    

२ सभपलि कर    

३ सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा)    

४ घर जग्गा बहाि कर    

५ व्यवसाय कर    

६ जडीवटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर    

७ लवज्ञापन कर    

८ मनोरञ् जन कर    

ख अतर् राजस्व    

१ स्िेट, ढुङ््गगा, लगट्टी, वािवुा एवम ्माटोजन्य 

वस्तकुो लविी  

   

२ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर, बहिर लविी    

३ वन पैदावर (सामदुालयक वनको) लविीबाट प्राप् त 

आय 

   

४ नक्सापास दस्तरु    

५ व्यलिगत घटना दताा लविभब शलु्क    

६ वहाि लवटौरी शुल्क    

७ पालका ङ््गग शुल्क    

८ अस्पताि सञ् चािन शलु्क    

९ फोहरमैिा व्यवस्थपन शुल्क    

१० स्थानीय खानेपानी शलु्क    

११ स्थानीय लवद्यतु महशिु    
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१२ केविकार, रेलकंग, कायालकङ््गग, बन्जीजभप, 

जीपफ्िायर, पाराग्िाईलडङ््गग, आलद मनोरञ् जन 

तथा साहसी खेिकुद सभबन्धी सेवा तथा 

व्यवसायमा सेवाशुल्क 

   

१३ लनमााण, सञ् चािन र व्यवस्थापन गरेका स्थानीय 

पवूााधार तथा सेवामा सेवाशुल्क (खानेपानी, 

लवजिुी, धारा, अलतलथ गहृ, धमाशािा, पसु्तकािय, 

सभागहृ, ढि लनकास, सडक बलि, शौचािय, 

पाका , पौडी पोखरी, व्यायामशािा, पयाटलकय स्थि, 

हाटबजार, पश ुवधशािा, शवदाह गहृ, धोलवघाट, 

सडक, बसपाका , पिु, आलद) 

   

१४ मलू्याङ््गकन सेवा शुल्क    

१५ दताा, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरु (एफ.एम. 

रेलडयो सञ् चािन, ‘घ’ वगाको लनमााण इजाजतपत्र, 

लवद्यािय स्थापना, स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमा, 

आलद) 

   

१६ ढुङ््गगा, लगट्टी, वािुवा, ननु, माटो, खरीढुङ््गगा, स्िेट 

जस्ता वस्तकुो सवेक्षण, उत्खनन तथा उपयोग 

शलु्क 

   

१७ वडा कायाािय माफा त गररने लसफाररस तथा 

प्रमालणत दस्तरु 

   

१८ दण्ड जररवाना    

 

गाउँपालिकाको स्वालमत्व वा भोगचिनमा रहेका जग्गा र भवन 

ि.सं. जग्गा रहेको स्थान लक.नं. के्षत्रफि हािको उपर्ोग भाडा वा िहाि 

रकम (र्लद भएमा) 

क स्वालमत्व रहेको जग्गा 

१      

२      

३      

ख भोगचिनमा रहेको जग्गा 

१      

२      

३      

 



सुनकोशी गाउँपालिका, राजस्व सुधार कार्यर्ोजना, २०७९ 

  61 | पा ना  

 

गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका भवन िथा औजारहरु 

ि.सं. भवन रहेको स्थान भवनको लववरण हािको उपर्ोग भाडा वा िहाि 

रकम (र्लद भएमा) 

१ भवन    

     

     

२ मेलसन औजार    

     

     

 

करमा आधाररि सूचनाहरु 

सभपलत्त कर सभितधी लववरण 

गाउँपालिकामा दताा भएका जभमा करदाता सङ््गख्या 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््गख्या 

सङ््गकलित रकम 

भवन सभितधी लववरण 

ि.सं. घरको वगीकरण अनुमालनि 

सङ््र्ा 

िहािमा 

भएको 

सङ््र्ा 

औषि 

िहाि दर 

१ व्यापररक प्रयोजनका िालग लनलमात भवन⁄घरहरु (नोट: 

व्यापाररक कभप्िेक्स, पाटी प्यािेस, अस्पताि, 

कोल्ड स्टोर, नीलज लवद्यािय तथा क्याभपस, आलद) 

   

२ औद्योलगक प्रयोजनका भवन⁄घरहरु    

३ आवालसय भवन⁄घरहरु    

३.१ कच् ची घरहरु (कच् ची जोडाई तथा छाना)    

३.२ अधा कच् ची घरहरु (माटोको जोडाई र कंलिट वा 

लस्टिको छाना भएको) 

   

३.३ लपिर लसस्टम नभएको पक् की घर (Without RCC 

Frame Structure) 

   

३.४ लपिर लसस्टम भएको पक् की घर (With RCC 

Frame Structure) 

   

जभमा    
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मािपोि (भूमी कर) सभितधी लववरण  

गाउँपालिकामा दताा भएका जभमा करदाता सङ््गख्या 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््गख्या 

सङ््गकलित रकम 

जग्गा सभितधी लववरण 

ि.सं. जग्गाको लकलसम अनुमालनि 

के्षत्रफि 

औषि मुल्र्ाङ्कन दर (मािपोि 

कार्ायिर्को आधारमा) 

कैलफर्ि 

१ शहरी क्षेत्र    

२ आवासीय क्षेत्र    

३ कृलष के्षत्र    

४ वन तथा अन्य क्षेत्र    

जभमा    

मािपोि (भूमी कर) सभितधी लववरण  

गाउँपालिकामा दताा भएका जभमा करदाता सङ््गख्या 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््गख्या 

सङ््गकलित रकम 

ि.सं. सवारी साधन अनुमालनि सङ््र्ा कैलफर्ि 

१ अटो ररक्सा, ईररक्सा   

२ ठेिागाडा, टाँगा, ररक्सा   

जभमा   

व्र्ापार व्र्वसार् सभितधी लववरण 

गाउँपालिकामा दताा भएका जभमा करदाता सङ््गख्या 

गत आ.व.मा कर लतने करदाता सङ््गख्या 

सङ््गकलित रकम  

ि.सं. व्र्ापार व्र्वसार्को लववरण साना 

िगानी 

मझौिा 

िगानी 

ठूिा 

िगानी 

कैलफर्ि 

१ उद्योग     

२ लविीय संस्था (बैंक, लवकास बैंक, 

सहकारी लवमा, आलद) 
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३ व्यापाररक भवन, मि, लनजी 

अस्पताि, संस्थागत किेज 

लवद्यािय  

    

४ लडिर तथा थोक लविेता     

५ अन्य व्यवसाय     

 

प्राकृलिक स्रोिजतर् िस्िु लविी 

ि.स. 

उत्पादन/उत्खनन 

स्थि सभपलिको लकलसम 
कुि उत्खनन 

र्ोग्र् पररमाण 

लविी 

मूल्र् 

सभभाव्र् 

लनकासी 

पररमाण 

१ 

 ढुङ््गगा 

लगट्टी 

स्िेट 

वािवुा 

दहिर बहिर 

अन्य 

   

२ 

 ढुङ््गगा 

लगट्टी 

स्िेट 

वािवुा 

दहिर बहिर 

अन्य 

   

 जभमा    

 

जलडिुटी, कवाडी र जीवजतिु कर 

ि.सं. वस्िुहरु ईकाई कुि सङ्किन 

पररणाम 

अनुमालनि 

मुल्र् 

क जलडवुटी जतर् वस्िुहरु    

     

     

ख कवाडी जतर् वस्िुहरु    

     

     

ग जीवजतिुको हाड, लसंङ, खरु, 

प्वाँख 
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िहाि लवटौरी सभितधी लववरण 

ि.सं. सभपलत्तहरु ईकाई पररमाण दर 

क भवन तथा कोठाहरु    

     

ख मेलसनहरु    

     

ग सावाजलनक सभपलि    

     

     

 

गाउँपालिकािे लनमायण, सञ् चािन िथा व्र्वस्थापन गरेका सेवा 

ि.सं. सेवाहरु उपिब्ध 

गराईएको स्थान 

वा के्षत्र 

ईकाई र 

पररमाण 

सेवा शुल्कको 

सभभावना के छ 

? 

हािको 

अवस्था 

(आर्) 

१ फोहरमैिा व्यवस्थापन     

२ स्थानीय खानेपानी     

३ लवजिुी     

४ धारा     

५ अलतलथ गहृ     

६ धमाशािा     

७ पसु्तकािय     

८ सभागहृ     

९ ढि लनकास     

१० सडक वलि     

११ सावाजलनक शौचािय     

१२ पाका      

१३ पौडी पोखरी     

१४ व्यायमशािा     

१५ पयाटकीय स्थि     

१६ हाट बजार     

१७ पश ुबधशािा     

१८ शवदाह गहृ     

१९ बसपाका      
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२० अन्य पालका ङ््गग के्षत्र     

२१ लसफाररश तथा प्रमालणत     

२२ दताा, अनमुलत, नलवकरण 

दस्तरु 

    

२३ मलू्याङ््गकन सेवा शुल्क     

२४ नक्सापास     

जभमा     
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अनुसूची २: लवषर्गि लवश् िेषणको नमूना फाराम 

 

राजस्व पररचािन संस्थागि िथा नीलि लवश् िेषण 

नीलि लनधायरणका क्षेत्रहरु हािको अवस्था नीलिगि सुधारको 

िालग सुझावहरु 

 सँगठनात्मक व्र्वस्था   

राजस्व शाखाको व्यवस्था सँगठन संरचना छ छैन?   

राजस्व शाखामा कुन तहका कलत दरबन्दी छन ्? र 

हािको पदपलूताको अवस्था कस्तो छ ? 

  

राजस्व शाखािे गने कामका िालग कायालववरण छ लक 

छैन ? 

  

कमाचारीहरुिाई उनीहरुको लजभमेवारी स्पष् ट र लिलखत 

रुपमा लदईएको छ छैन? 

  

कमाचारीहरुिाई आवश्यक पने स्थान, फलनाचर, यातायात 

साधन, कभप्यटुर, मसिन्द आलदको व्यवस्था कस्तो छ? 

  

सचूना प्रलवलधको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ? 

(सफ्टवेयर, एस.एम.एस., ईमेि, टेलिफोन, आलद) 

  

कमाचारीको राजस्व पररचािन सभबन्धी क्षमता लवकासको 

िालग के गररएको छ ? 

  

राजस्व पररचािनका िालग वडािाई लदईएको लजभमेवारी 

के छ ? 

  

राजस्व प्रशासन सञ् चािनको अवस्था   

करदाताहरुको नाम तथा कर िाग् ने आधारको अलभिेख 

व्यवस्था कस्तो छ? कर अलभिेख आवश्यक पने स्रोतहरु 

- सभपलि, व्यवसाय, सवारी साधन, लवज्ञापन, बहाि, 

आलद 

  

गाउँपालिकाको स्वालमत्वमा रहकेा स्थायी सभपलिहरुको 

लववरण तथा सो को पररचािन कस्तो छ? 

  

कर लनधाारणको िालग सभपलि वा आय वा खचा वा 

कारोवारको मलू्याङ््गकन कलतको सलह रुपमा भएको छ ? 

मलू्याङ््गकन अनसुार कर लनधाारण भएको छ छैन? 

  

चहुावट हुन सक् न ेसभभावनाहरु के के छन ्र लतनको 

लनयन्त्रणको िालग कस्तो नीलत लिईएको छ? 

  

व्यवस्थाको वलखािाप गरेमा दण्डको व्यवस्था कस्तो छ?   

समयमा लतनेिाई छुट र लढिो बझुाएमा जररवाना िाग् ने 

व्यवस्था सबै आय स्रोतहरुमा कसरर िाग ुगररएको छ? 
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करदाताहरुिाई उनीहरुिे लतनुापने कर रकम बारे अलरम 

जानकारी गराउने व्यवस्था के छ र कलतको प्रभावकारी छ? 

  

गाउँपालिकािे लनधाारण गरेको कर तथा शलु्कमा लचि 

नबझेुमा गनुासो वा उजरुी गनासक् ने व्यवस्था के कस्तो छ ? 

  

राजस्व शाखाको काया प्रकृया, चहुावत लनयन्त्रणको 

प्रयास, िक्ष्य तथा असिुी अवस्थाको अनगुमनको 

व्यवस्था के छ? 

  

सावाजलनक लनजी साझेदारी अवधारणाको कायाान्वयनको 

अवस्था कस्तो छ? 

  

सूचना िथा समतवर्को अवस्था   

करदाताहरुिाई कर तथा शुल्क सभबन्धी जानकारी लदन के 

कस्तो काया गररएको छ? 

(लशक्षामिूक कायािम, प्रचार प्रसार, होलडाङ्ग वोडा, वेभ 

साईट, आलद) 

  

करको दर लनधाारण तथा सलमक्षामा सरोकार पक्षहरुको 

सहभालगता कस्तो छ? 

  

राजस्व परामशा सलमलत तथा अन्य सलमलतहरुको 

प्रभावकाररता कस्तो छ ? (बैठक सङ््गख्या, लनणायहरु 

आलद) 

  

राजस्व असिुीमा सरोकार पक्षहरुको सकारात्मक 

सहभालगताको अवस्था कस्तो छ? 

  

राजस्व शाखािाई अन्य शाखा तथा लनकायबाट प्राप् त 

सहयोग कस्तो छ? 

  

आयका स्रोतहरुको अलभिेख व्यवस्था कस्तो छ?   

गाउँपालिकाको आयको आय लववरण सावाजलनक हुने 

गरेको छ छैन? 

  

आयको आिेप तथा मिेप हुने गरेको छ छैन? छ भने 

आएका बेरुजहुरु कसरी सभबोधन भएका छन?् 

  

 

लनश्कषा: गाउँपालिकाको राजस्व पररचािनको अवस्थामा सधुार ल्याउनको िालग लिन सक् ने नीलतगत व्यवस्था 

क. 

ख. 

ग. 
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स्थानीर् िहिाई प्राप् ि आतिररक राजस्व अलधकार र पररचािनको अवस्था 

ि. 

सं. 

आर्का प्रकार सभभावनाको 

लववरण 

सङ्किन 

भएको⁄ 
नभएको 

दर 

लनधायरणको 

अवस्था 

क कर िफय     

१ भलूम कर (मािपोत)    

२ सभपलि कर    

३ सवारी कर (टाँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा)    

४ घर जग्गा बहाि कर    

५ व्यवसाय कर    

६ जडीवटुी, कवाडी र जीवजन्त ुकर    

७ लवज्ञापन कर    

८ मनोरञ् जन कर    

ख अतर् राजस्व    

१ स्िेट, ढुङ््गगा, लगट्टी, वािवुा एवम ्माटोजन्य 

वस्तकुो लविी  

   

२ काठ, दाउरा, जराजरुी, दहिर, बहिर लविी    

३ वन पैदावर (सामदुालयक वनको) लविीबाट प्राप् त 

आय 

   

४ नक्सापास दस्तरु    

५ व्यलिगत घटना दताा लविभब शलु्क    

६ वहाि लवटौरी शुल्क    

७ पालका ङ््गग शुल्क    

८ अस्पताि सञ् चािन शलु्क    

९ फोहरमैिा व्यवस्थपन शुल्क    

१० स्थानीय खानेपानी शलु्क    

११ स्थानीय लवद्यतु महशिु    

१२ केविकार, रेलकंग, कायालकङ््गग, बन्जीजभप, 

जीपफ्िायर, पाराग्िाईलडङ््गग, आलद मनोरञ् जन 

तथा साहसी खेिकुद सभबन्धी सेवा तथा 

व्यवसायमा सेवाशुल्क 

   

१३ लनमााण, सञ् चािन र व्यवस्थापन गरेका स्थानीय 

पवूााधार तथा सेवामा सेवाशुल्क (खानेपानी, 

लवजिुी, धारा, अलतलथ गहृ, धमाशािा, पसु्तकािय, 

सभागहृ, ढि लनकास, सडक बलि, शौचािय, 

पाका , पौडी पोखरी, व्यायामशािा, पयाटलकय स्थि, 
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हाटबजार, पश ुवधशािा, शवदाह गहृ, धोलवघाट, 

सडक, बसपाका , पिु, आलद) 

१४ मलू्याङ््गकन सेवा शुल्क    

१५ दताा, अनमुलत तथा नवीकरण दस्तरु (एफएम रेलडयो 

सञ् चािन, घ वगाको लनमााण इजाजतपत्र, लवद्यािय 

स्थापना, स्थानीय स्तरका व्यापाररक फमा, आलद) 

   

१६ ढुङ््गगा, लगट्टी, वािुवा, ननु, माटो, खरीढुङ््गगा, स्िेट 

जस्ता वस्तकुो सवेक्षण, उत्खनन तथा उपयोग 

शलु्क 

   

१७ वडा कायाािय माफा त गररने लसफाररस तथा 

प्रमालणत दस्तरु 

   

१८ दण्ड जररवाना    

 

मालथ उल्िेलखि िाहेक कुनै थप आतिररक राजस्व उठाएको भएमा सो को लववरण: 

क. 

ख. 

ग. 

 

 

 

आतिररक आर् उठाउन सक् ने िर हािसभम नउठाएका आर् लशषयकहरु िथा सो को पररचािन गने 

उपार्: 

सभभाव्र् भए पलन हािसभम 

नउठाएका आर् लशषयकहरु 

िागु नहुनुको कारण पररचािन गने उपार् 
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कर िथा शुल्कको दरमा देलखएका कमी कमजोरी िथा सुधारको उपार् 

दर रेट लनधायरणमा कमी 

कमजोरी देलखएका आर् 

लशषयकहरु 

कारण सुधार गने उपार् 
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अनुसूची ३: वस्िुगि लवश् िेषणको नमूना फाराम 

आर् लशषयकहरु आवश्र्क सूचना सूचनाको सभभाव्र् स्रोिहरु 

भलूम कर (मािपोत) जग्गाको क्षेत्रफि तथा उपयोग मािपोत कायाािय 

सभपलि कर सभपलि धनी तथा लनजको नाममा रहकेा 

जग्गा तथा संरचना 

स्थानीय तह, मािपोत कायाािय, 

सभेक्षणहरु 

व्यवसाय कर उद्योग व्यवसायका सङ््गख्या प्रकृलत सलहत स्थानीय तह, घरेि ुतथा साना उद्योग 

कायाािय, व्यवसालयक सङ््गघ 

सँगठनहरु 

सवारी कर पालिका क्षेत्रमा रहकेा सवारी साधनहरु यातायात व्यवस्था कायाािय 

बहाि लवटौरी शलु्क भाडामा लदएको जग्गाको क्षेत्रफि र भाडा 

दर 

स्थानीय तह 

घर जग्गा बहाि कर भाडामा लदईएका घरहरु तथा प्रचलित दर कर कायाािय, जनगणना तथा 

सवेक्षणहरु 

लवज्ञापन कर पालिका क्षेत्रमा रहकेा लवज्ञापन पाटीहरु स्थानीय तह 

मनोरञ् जन कर पालिका क्षेत्रमा रहकेा लसनेमा हिहरु स्थानीय तह 

सवारी पालका ङ्ग शुल्क पालका ङ्ग क्षेत्रको क्षेत्रफि तथा सवारी प्रवेश 

सङ््गख्या 

स्थानीय तह तथा स्थिगत सवेक्षण 

खानेपानी महशुि धारा सङ््गख्या तथा पानीको उपयोग लवतरण पररमाण, लमटर ररलडङ्ग 

लवद्यतु महशिु लमटर सङ््गख्या तथा लवजुिीको उपभोग लवतरण पररमाण, लमटर ररलडङ्ग 

फोहरमैिा व्यवस्थापन 

शलु्क 

सेवा लिनेको सङ््गख्या गाउँपालिका, सेवा प्रदायक 

ढि लनकास सेवा शलु्क सेवा लिनेको सङ््गख्या गाउँपालिका, सेवा प्रदायक 

हाटबजार सेवा शलु्क हाटबजार क्षेत्रको क्षेत्रफि स्थिगत सभेक्षण 

पश ुवधशािा सेवा 

शलु्क 

औषत पश ुवध सङ््गख्या स्थिगत सभेक्षण 

सावाजलनक संरचना 

ममात सभभार शलु्क 

प्रत्यक्ष सेवा लिनेको सङ््गख्या स्थानीय तह 

भाडा तथा बहाि भाडा बहािमा लदएको पसि, घर तथा 

प्रचलित भाडा 

स्थानीय तह 

मेलसन तथा औजार 

भाडा 

भाडामा लदएको मेलसन तथा औजार र 

प्रचलित भाडा 

स्थानीय तह 

ताि, पोखरी तथा जग्गा 

भाडा 

ताि, पोखरी तथा जग्गाहरुको सङ््गख्या 

तथा क्षेत्रफि तथा प्रचलित भाडा 

स्थानीय तह 

प्राकृलतक स्रोत लनस्काशन पररणाम EIA प्रलतवेदन, स्थिगत सभेक्षण 
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कुि आर् सभभाव्र्िा पलहचान (लशषयकगि रुपमा लवश् िेषण गने) 

लववरण सङ््र्ा औषि कर वा 

शुल्कको दर 

सभभाव्र् रकम 

ठूिा    

मझौिा    

साना    

कुि आय सभभाव्यता    

 

खुद आर् सभभाव्र्िा पलहचान  

लववरण रकम 

कुि आय सभभाव्यता  

खदु आय सभभाव्यता: करको दायरामा ल्याउन सलकने (कुि सभभाव्यताको ... 

प्रलतशतिे हुने रकम) 

 

 

खुद आर् सभभाव्र्िा पलहचान (आर् ठेक् का) 

लववरण रकम 

कुि आय सभभाव्यता  

करको दायरामा ल्याउन सलकने (कुि सभभाव्यताको ... प्रलतशतिे हुने रकम)  

घटाउने, ठेकेदारको ओभरहडे खचा (आयको १५ प्रलतशतिे हुने रकम)  

घटाउने, ठेकेदारको नाफा (आयको १० प्रलतशत)  

खुद आर् सभभाव्र्िा (प्रारलभभक ठेक् का अङ्क)  

 

लनश्कषय: 

सभभाव्र्िा पलहचान पलछ आर् 

सङ्किनमा ठूिो खाडि 

(GAP) देलखएका आर् 

लशषयकहरु 

खाडि ठूिो हुनुको कारण समाधानका उपार्हरु 
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अनुसूची ४: आर् प्रके्षपणको ढाँचा 

राजस्व 

सङ्केि 

राजस्व लशषयक र्थाथय अनुमान प्रके्षपण 

२०७७/७

८ 

२०७८/७

९ 

२०७९/८

० 

२०८०/८

१ 

२०८१/८

२ 

१०००० राजस्व तथा अनदुान      

११००० स्थानीय कर      

११३०० सभपलि कर      

११३१४ भलूम कर (मािपोत)      

११३२१ घर बहाि कर      

११३२२ बहाि लवटौरी कर      

११३५१ व्यवसाय कर      

११४५१ सवारी साधन कर      

११४७० मनोरञ् जन कर      

११४७२ लवज्ञापन कर      

११६१३ व्यवसाय रलजष् रेशन दस्तरु      

११६१४ रेलडयो, एफ.एम. सञ् चािन दस्तरु      

११६२१ चािक अनपुलत पत्र, सवारी दताा 

लकताव सभबन्धी दस्तरु 

     

११६३१ कृलष तथा पशजुन्य वस्तकुो 

व्यवसालयक कारोबारमा िाग् ने कर 

     

११६९१ जडीवटुी, कवाडी जीवजन्त ुकर      

१४१५१ सरकारी सभपलिको बहािबाट प्राप् त 

आय 

     

१४२१२ सरकारी सभपलि लविीबाट प्राप् त रकम      

१४२१३ अन्य लविीबाट प्राप् त रकम      

१४२१७ खानेपानी, नहर तथा कुिो उपयोग 

वापतको शलु्क 

     

१४२१८ लवद्यतु सेवा शलु्क      

१४२१९ अन्य सेवा शलु्क      

१४२२१ न्यालयक दस्तरु      

१४२२४ परीक्षा शलु्क      

१४२२९ अन्य प्रशासलनक सेवा शलु्क      

१४२४१ पालका ङ््गग शुल्क      

१४२४२ नक्शा पास दस्तरु      

१४२४३ लसफाररस दस्तरु      

१४२४४ व्यलिगत घटना दस्तरु      
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१४२४५ नाता प्रमालणत दस्तरु      

१४२४६ मलु्याङ््गकन दस्तरु      

१४२४९ अन्य दस्तरु      

१४३११ न्यालयक दण्ड, जररवाना र जफत      

 १४३१२ प्रशासलनक दण्ड, जररवाना र जफत      

१४५३१ सरकारी सभपलि लविीबाट प्राप् त आय      

१४४०० वस्िु िथा सेवामा आधाररि कर      

१४४११ वाँडफाँट भई प्राप् त हुने म.ुअ.क.       

१४४२१ वाँडफाँट भई प्राप् त हुने अन्त: शलु्क       

१४४५६ वाँडफाँट भई प्राप् त हुने सवारी कर       

१४१७० राजस्व वाँडफाँडिाट प्राप् ि आर्      

१४१७१ वन रोयल्टी      

१४१७२ खानी रोयल्टी      

१४१७३ जिस्रोत रोयल्टी      

१४१७४ पवातारोहण रोयल्टी      

१४१७५ पदमागा रोयल्टी      

१३३१० अतिरसरकारी अनुदान      

१३३११ समानीकरण अनदुान      

१३३१२ शसता अनदुान      

१३३१३ लवशेष अनदुान      

१३३१४ समपरुक अनदुान      

१३३१५ अन्य अनदुान      

१३३२० अतिरसरकारी पँुलजगि अनुदान      

१३३२१ शसता पुँलजगत अनदुान      

१३३२२ लवशेष पुँलजगत अनदुान      

१३१०० लिपक्षीर् वैदेलशक अनुदान      

१३१११ लद्वपक्षीय वैदलेशक चाि ूअनदुान      

१३१२१ लद्वपक्षीय वैदलेशक पुँलजगत अनुदान      

१३२०० वहुपक्षीर् वैदेलशक अनुदान      

१३२१० वहुपक्षीर् वैदेलशक चािु अनुदान      

११२११ अन्तरसरकारी अन्तरालष् रय संस्थाबाट 

प्राप् त चाि ुअनदुान 

     

११२११ गैरसरकारी अन्तरालष् रय संस्थाबाट 

प्राप् त चाि ुअनदुान 

     

१३२२० वहुपक्षीर् वैदेलशक पँुलजगि 

अनुदान 
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११२२१ अन्तरसरकारी अन्तरालष् रय संस्थाबाट 

प्राप् त पुँलजगत अनदुान 

     

११२२१ गैरसरकारी अन्तरालष् रय संस्थाबाट 

प्राप् त पुँलजगत अनदुान 

     

३३१०० आतिररक दालर्त्व      

३३१९० खुद आतिररक ऋण      

३३१९१ अन्य आन्तररक सरकारबाट प्राप् त 

ऋण 

     

३३१९३ अन्य सङ््गघ संस्थाबाट प्राप् त ऋण      

३३२०० वाह् र् लवलत्तर् दालर्त्व      

३३२४१ वैदलेशक ऋणको प्रालप् त      

 जभमा राजस्व, अनुदान िथा 

दालर्त्व 

     

 

गाउँपालिका/गाउँपालिकाको आय संरचनाको सारांश 

ि.सं. राजस्व लशषयक र्थाथय 

आर् 

प्रस्िालवि 

आर् 

प्रके्षलपि आर् (आगामी ३ 

आ.व.को) 

२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ 
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अनुसूची ७: वागमिी प्रदेश सरकार, आलथयक मालमिा िथा र्ोजना मतत्रािर्िाट प्राप्त पृष्ठपोषण मालथ 

सभिोधन 

िं.सं. उपिब्ध गराइएको पषृ्ठपोषणहरु पृष्ठपोषण मालथ सभिोधन 

१ सभपलि करको दर कसरी लनधाारण गने गररएको छ र दर 

लनधाारण गन ेउपयिु आधार के हुन सक्छ भन्न ेलवशे्लषण 

गरेको पाइएन । भौगोलिक लहसाबि े लवकट 

गाउँपालिकािे सभपलि करको सरुुवात गदाा के कस्ता 

आधारमा सभपलि मलू्याङ््गकन गन े भन्न े लवषय सधुार 

योजनामा समेलटनु आवश्यक छ । राजस्व लतना सक्न े

क्षमताका आधारमा करको दर तोक्नपुन े लवषयसमेत 

सधुार योजनामा समेलटन ुपछा । उदाहरणको िालग दगूाम 

पालिकाहरुमा सभपिी कर िगाउँदा करदाताि े लतना 

सक्ने वा नसक्ने भन्न ेलवषय लवश् िषेण हुनु पदाछ ।  

यस गाउँपालिकािे राजस्व लनधाारण हािसािै मात्र 

गररएको हुदँा सभपलि करको दायरािाई पनुराविोकन गरी 

समय सापके्ष बनाउँद ै िग्नुपने हुन्छ, यसको िालग 

स्थानीयबासीको क्षमताका आधारमा लनधाारण गना सझुाव 

प्रस्ताव गररएको  (प.ृ २६) । 

२ घर बहाि कर र व्यवसाय कर कलत पालिकामा खासै 

सभभावना नभएकािे सझुाव गररएका सबै लियाकिाप 

कायाान्वयन हुन सक्ने दलेखँदनै ।  

यस गाउँपालिकामा घर बहाि कर र व्यवसाय कर 

प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन भैसकेको छैन । तर आगामी 

लदनहरुमा राजस्व सधुार कायायोजनािाई िलमक रुपमा 

कायाान्वयन गद ै घर बहाि कर र व्यवसाय करिाई 

कायाान्वयन गदजैान ु पन े दलेखन्छ । यसिाई सझुावको 

रुपमा प.ृ २८ समावेश गररएको छ ।  

३ स्थानीय तहिे आफूिे प्रदान गने सेवािाई छररतो 

ढङ््गगबाट लवद्यतुीय माध्यम प्रयोग गरी प्रदान गने र सो 

सेवासँग आबि गरी सेवा दस्तरु संकिन गना सक्न े

सभभावनािाई उजागर गदाा सधुार योजना बढी 

कायाान्वयन हुन ेदलेखन्छ ।  

हािसभम पलन यस गाउँपालिकाि े अनिाइन सेवा शरुु 

गररनसकेको हुदँा अलविभब सेवा शरुु गनुा पने  सझुाव 

सलहत यो राजस्व सधुार योजनामा समावेश गररएको छ 

(प.ृ ४१) । 

४ स्थानीय तहमा पवूााधार उपयोग शलु्क पररचािन गन े

सभभावना अलहिे नै व्यवहाररक छैन । राजस्व सधुार 

योजना बनाउँदा कर पररचािन गना सलकने सभभावनाको 

लवशे्लषण कम भएको दलेखयो । कानुनबमोलजम 

करारोपण गना सलकन े भए पलन व्यवहारतः िाग ू गना 

नसलकने लवषयिाई कायायोजनामा राख्नु आवश्यक 

दलेखँदनै ।  

पवूााधार उपयोग शलु्कका लवषयमा स्थानीय लनकाय 

लपच्छे आन्तररक रूपमै लववादहरु रहकेा दलेखएको छ । यो 

गाउँपालिकामा पलन पवूााधार उपयोग शलु्क उठाउन े

गररएको दलेखँदनै । गाउँपालिकाको आन्तररय आयको कर 

लवश् िेषण गदाा संभावना भएका करका लशषाकहरुमात्र 

समावेश गरी लवश् िेषण गररएको छ । 

५ व्यवसाय कर र व्यवसाय रलजष्रेसन दस्तरुका नाममा 

दोहोर कर वा शलु्क िगाउन ेगरी सधुार योजना बनाउन ु

हुदँनै । व्यवसाय दताा र नवीकरण बापत् मात्र व्यवसाय 

दताा कर वा शलु्क िगाउने लवषयमा स्पष्ट हुनपुने दलेखन्छ 

। 

यस लवषयमा स्थानीय व्यवसायीहरुसँग समते औपचाररक 

तथा अनौपचाररक छिफि गदाा दोहोरो मारमा परेको 

केही व्यवसायीहरुको गनुासो रहकेो दलेखन्छ । तसथा 

यसिाई प्रस्ट रुपमा न ैकायायोजनामा नै समावेश गररएको 

छ  ( प.ृ ४१) । 

६ कुनै पालिकाहरूको स्थानीय सभभावनाका आधारमा 

राजस्व सधुार योजना बन्न ु पनमेा एउटै ढाचँा र 

लियाकिापमा सधुार योजना बनाएको दलेखयो । 

उदाहरणकोिालग कलतपय गाउँपालिकामा ढुगंा लगटी र 

बािवुा जस्ता नदीजन्य पदाथा बाट ठुिो राजस्वको 

सभभावना छ भने ठूिा शहरी क्षते्रमा लवज्ञापन करबापत 

सो लवषयमा यहाँको वस्तुगत लस्थलत अनुसार नै लवष् िेषण 

भएको छ । गाउँपालिकाको लविीय लवकासको अरणी 

क्षेत्र समते पलहचान गरी प्रलतवेदनमा औलं्याइएको छ ( प.ृ 

३४ र ३५) । 
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उल्िेखनीय राजस्व प्राप्त गना सलकन्छ । यसरी 

पालिकाको सभभावनािाई उजागर गने गरी सधुार 

योजना बन्नु पन ेदलेखन्छ । 

७ घर बहाि कर र सभपलि करमा स्वयं घोषणा गन े

लवलधका लवषयमा अध्ययन भएको पाइएन । घरबहाि 

करको दर व्यवसालयक र संस्थागत को हकमा बढी दर र 

आवासीयको हकमा कम गनुा उपयिु हुदनै । यो 

घरबहाि लदन ेधयलिको आएमा िाग्ने भएकाि ेअिग 

अिग गनुा त्रटुीपणूा हनु्छ । कलतपय पालिकामा अिग 

अिग गने गरी सधुार योजनाि े लदएको सझुाव व्यि 

छैन। 

घर बहाि कर र सभपलत कर स्वयं घोषणा गन े पररपटी 

हािसभ म स्थालपत भएको छैन । घरबहाि करको दर 

व्यवसालयक र संस्थागत को हकमा बढी दर र 

आवासीयको हकमा कम हुने गरी प्रस्ताव गररएको छैन । 

८ करका दर र आधार तोक्दा लछमकेी स्थानीय तहसंग 

समन्वय गने लवषयिाई समेत सबै स्थानीय तहको 

राजस्व सधुार योजनामा समावेश गनुापदाछ ।  

यस अध्ययनमा लछमेकी स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी 

करको दर प्रस्ताव भए नभएको अध्ययन हुन सकेको छैन 

तर सझुावको रुपमा यस लवषयिाई समावेश गररएको छ ( 

प.ृ ४२) 

९ सधुार योजनामा समावेश भएका लियाकिापहरु 

व्यबहाररक भन्दा बढी सैिालन्तक भएकािे स्थानीय 

तहबाट कायाान्वयन हुन ेलबषयमा आशंका छ ।  

स्थानीय पालिकाहरुि े आ-आफ्नो एक कायाकाि मात्र 

पार गरेका छन् । यसैकारणिे पलन राजस्वका सन्दभामा 

पालिकाहरु आधारभतूरुपमा लदगो बन्न सकेका छैनन ्

यसका िालग सैिालन्तक कुराहरुिाई पकडद ैव्यवहाररक 

रुपमा स्थानीय आफ्ना करदाताहरुिाई करका सन्दभामा 

जागरुक बनाउनपुन ेदलेखन्छ । 

१० प्रदशे सरकार र  संघीय सरकारिे दर तोक्ने र संकिन 

गने तर स्थानीय तहिाई समते बाडँफाँड हुने करहरुमा 

स्थानीय तहिे गनुापने भलूमकामा राजस्व सधुार योजना 

मौन  छ ।  

स्थानीय करदाताहरु सँग बसेर छिफि गदाा करिाई 

एकद्वार प्रणािीको माध्यमबाट मात्र उठाउँदा उलचत हुन े

कुरा बताएका छन ्। त्यसैि ेकर उठाउने राजस्व कायाािय 

एउटै हुन े र त्यही कायाािय माफा त नै स्थानीय, प्रदशे र 

संघीय गरेर बाँडफाँड गन ेहो  भन ेउलचत हुन्थ्यो होिा भन्न े

धारणा उनीहरुको रहकेो पाइन्छ । आगामी लदनमा स्थानीय 

लनकायहरुिे यो कुराको मनन गनुापने दलेखन्छ । 

 

 

 


