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पररच्छेद - एकः पररचर् 
 

१.१ पषृ् ठभूलूम 
 

नेपािको सांलवधान २०७२ िे नेपािमा िीन िहका सरकारको ्यतवस्था गरेको छ । र्स अनुरुप ७५३ स्थानीर् 

िहको (गााँउपालिका, नगरपालिका, उप-महानगरपालिका िथा महानगरपालिका) लनवायचन सभपत न भैू 

सांलवधानिे ्यतवस्था गरे वमोलजम अनुसूलच ८ अनुसार लनसृि गररएका काम किय्यत र लजभमवेारीहरु लनवायह 

गदै यईरहेको छन् ।  नेपािको सांलवधानि ेर्ी िीन िहका सरकारका वीच समतवर्, सहकार्य र सहअलस्ित्वको 

सभबतधद्वारा सहकारी मोडेिको सांघीर्िा कार्ायतवर्नमा रहेको छ । 

 

नेपािको िालग सांघीर्िा नौिो अभ्र्ास हो । र्सको सफि कार्ायतवर्नका िालग सबै िहमा र्सको 

अवधारणा, कार्ायतवर्न र भूूलमकाबारे थप प्रस्टिा यवश्र्क छ । र्सका िालग लनवायलचि पदालधकारीहरु र 

राष् रसेवक कमयचारीहरुिाई सांलवधानिे प्रदत्त गरेका काम किय्यत र अलधकारहरु कुशििासाथ सभपादन गरी 

नागररकहरुिाई लछटो छररिो गुणस्िरीर् सेवा प्रवाह सुलनलश् चि गनय सहर्ोग पु र्ाउनु पलहिो र महत्वपूणय 

कार्य हो भून ेभूखयरै स्थापना भूएका स्थानीर् िहको सांस्थागि अवस्था स्व-मूल्र्ाङ्कन गरी सुधारका िेरहरुको 

पलहचान गरी िदअनुरुप यवश्र्किा र मागमा यधाररि िमिा लवकासका कार्यक्रमहरु सांचािन गद ैिैजानु 

यवश्र्क छ । र्सका साथै, स्थानीर् िहिाई सांलवधान र ऐनि ेददएको अलधकार प्रर्ोग गरी लवलत्तर् रुपमा 

सवि र सिम वनाउन राजश् व पररचािन सभबतधी ्ान, लशप र िमिा अलभूवृलधि  गद ैसावयजलनक लवकास 

लनमायण र सेवा प्रवाहमा सिम बनाउन यवश्र्क छ । 

 

१.२ र्ोजनाको औलचत्र् 
 

स्थानीर् सरकारिाई सांलवधानिे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी अनुसूची ८ मा रहेका २२ वटा प्रमखु कार्यिेर 

लभूरका लजभमेवारीहरु पुरा गनुयपने अवस्था छ । र्स प्रर्ोजनका िालग स्थानीर् सरकारिाई सांघीर् िथा प्रदेश 

सरकारबाट प्राप् ि हुन ेलवलत्तर् अनुदानका अलिरर्त  स्थानीर् सरकारिाई यफ्न ैराजश् वका यधारहरु िर्ार 

गने अलधकार लनलहि रहेको छ । स्थानीर् सरकार सांचािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ११ (घ) र अतिर 

सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार स्थानीर् सरकारिाई यफ्नो िेरमा कर गैर कर 

सांकिन गनयसक् ने अलधकार रहेको छ । िर कर प्रणािी र अलधकार िेरबारे कम जानकारी, स-साना 

्यतवसार्हरुमा कर िागू गदाय हुनसक् ने सांभूालवि अिोकलप्रर्िा, स्थानीर् सरकारिाई प्राप् ि हुन यएको 

अनुदान नै खचय हुन नसदकरहेको अवस्थामा कर िगाउनु पने यवश्र्किा महसुस नहुनु जस्िा कारणहरुिे 

गदाय यफ्नो अलधकार िेर लभूर रहेर स्थानीर् िहिे अपेलिि रुपमा राजश् व सांकिन गनय सदकरहकेो अवस्था 

छैन । र्सरी स्थानीर् सरकारहरुिे लवत्तीर् सांघीर्िाको पूणय अभ्र्ास गनय नसकेका कारण सावयजलनक िेर 

लभूर रहेर वै्ालनक कर प्रणािी िाग ू गरी कार्ायतवर्न गराई यफ्नै राजश् व यधार िर्ार गने सहर्ोग 

पु र्ाउनु नै र्स राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाको मुख्र् ध्र्ेर् रहेको छ । 

 

१.३ र्ोजनाको उदेश्र्हरु 
 

खााँडादेवी गााँउपालिकाको यलतिरक यर्को लवद्यमान अवस्था, यतिररक स्रोिको सांभूावना िथा देलखएका 

समस्र्ाहरु तर्ूलनकरण गनय कार्यर्ोजना िर्ारी िथा सोका यधारमा यगामी ३ बषयको यर् प्रिेपणमा 
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गााँउपालिकािाई सहर्ोग पु र्ाउनु नै र्स कार्यक्रमको समग्र उदेश्र् हो । र्स कार्यक्रमका सहार्क उदेश्र्हरु 

देहार् अनुसार रहेका छन ्। 

 

1) कर, गैर कर िथा प्रचलिि कर प्रणािी वारे स्थानीर् िहको बुझाईमा प्रस्टिा ल्र्ाउने । 

2) स्थानीर् िहिाई सांलवधान प्रदत्त अलधकार, कामको लजभमेवारी, राजश् व अलधकार, अतिर सरकारी 

लवत्तीर् हस्िातिरण, सावयजलनक खचयका िालग ऋण लिन ेअलधकार जस्िा अवधारणा र ्यतवस्था वारे 

अनुलशिण प्रदान गने । 

3) सांघ, प्रदेश स्थानीर् सरकारका एकि र राजश् व अलधकारका साझा अलधकार िेरबारे प्रस्टिा ल्र्ाउने। 

4) राजश् व िथा करको दार्राहरु खोलज िथा पलहचान गनय सहर्ोग पु र्ाउने िथा राजश् व प्रिेपणका 

वै्ालनक लवलधहरु, कर लनधायरण प्रदक्रर्ा, राजश् व लनधायरणका यधारहरु वारे स्थिगि रुपमा 

अभ्र्ास गराई वै्ालनक कर प्रणािी िागू गनय सिम बनाउने । 

5) Coaching and Mentoring लवलधको अविभवन गदै स्थानीर् सरकारका लवशेष गरी राजश् व परामशय 

सलमलिका पदालधकारीहरुिाई राजश् व प्रिेपणका लवलधहरु बारे ्यतवहाररक रुपमा राजश् वको 

अवस्था र सांभूा्यतिा लवश् िेषण गनय सहर्ोग पु र्ाउने । 

6) स्थानीर् िहको कलभिमा ३ बषयको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना लनमायण गने 

 

१.४ र्ोजना िजुयमा लवलध र प्रक्रर्ा 
 

१.४.१ पषृ् ठभूलूम 
 

खााँडादेवी गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाको मागयदशयकका रुपमा सांघीर् मालमिा िथा 

सामातर् प्रशासन मतरािर्द्वारा जारी भूएको स्थानीर् िहको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा सभबतधी 

ददग्दशयन २०७६ िथा बागमिी प्रदेश सुशासन केतर, जाविाखेि, िलििपुरबाट प्राप् ि र्स र्ोजना िजुयमाको 

कार्यिेरगि शिय (Terms of references) मा उल्िेख भूएको िजुयमा लवलध र मागयलनदेशनिाई यधार 

मालनएको छ ।  

 

लवश् व्यतापी महामारीको रुपमा रहेको कोलभूड-१९ को लबषम परलस्थलि र िकडाउनको कारण 

गााँउपालिकामा गनुयपने कलिपर् स्थिगि सभेू, छिफि, अतिरदक्रर्ा सभभूव नभूएकोि ेईतटरनेट प्रलवलधको 

प्रर्ोग गरी जुम लमरटङबाट बागमिी प्रदेश सुशासन केतरका प्रमुख िथा लव्हरु, गााँउपालिकाका 

जनप्रलिलनलध र कमयचारीहरु, सभबलतधि सलमलिहरु र सरोकारवािाहरुसांग भूचुयअि लमरटङ र छिफिहरु 

सभपत न गररएको लथर्ो । र्स्िा छिफि िथा लमरटङहरुमा सबै सहभूालगहरुको अपनत्व र िमिा अलभूवृलधि  

गने उद्देश्र्ि ेसहभूालगिामूिक लवलध अिवभबन गररएको छ । र्सका साथै यवश्र्किा अनुसार सभभूा्यत 

स्थानीर् राजश् वका स्रोिहरुिाई समेट्ने उद्देश्र्िे िथर्ाांक िथा सूचना सांकिनका औजारहरुको यवश्र्क 

पररमाजयन र प्रर्ोग गररएको लथर्ो । र्ोजना िजुयमा प्रकृर्ाको चरणमा यवश्र््त ा अनसुार गााँउपालिकाका 

राजश् व र प्रशासनका शाखा कमयचारीहरु, प्रमुख प्रसाशदकर् अलधकृि, जनप्रलिलनलधहरु, राजश् व सलमलिका 

पदालधकारहरुसांग टेदफफोन सांवाद समेि गररएको लथर्ो । सूचना िथा िथर्ाङ्क सांकिनको िालग िर्ार 

गररएको िथर्ाङ्क सांकिनको चेकलिष् ट र फाराम अनुसूची ३ र ४ मा रालखएको छ । र्ोजना िजुयमा क्रममा 

नेपाि सरकारिे िोकेको कोलभूड-१९ सभबलतध सुरिा मादपण्ड र लनदेलशकाहरु पूणय रुपमा पािना गररएको 

लथर्ो । र्स गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाका चरणहरु र्स प्रकार रहेका छन ्। 
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१.४.२ सतदभूय सामाग्री अध्र्र्न 
 

र्स चरणमा परामशयदािाबाट राजश् व सुधार कार्य र्ोजनासांग सातदर्भूयक लवलभूत न सतदभूय सामाग्री, दस्िावेज, 

प्रलिवेदन, ऐन, कार्यलवलध यददको सांकिन िथा अध्र्र्न गररएको लथर्ो जसिाई िि प्रस्िुि गररएको छः 

 

 नेपािको सांलवधान, २०७२ 

 स्थानीर् सरकार सांचाि ऐन २०७४ (सांशोधन सलहि) 

 अतिर सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन ऐन, २०७४ 

 राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा ददग्दशयन, २०७६ 

 पलहिो यवलधक र्ोजना, बागमिी प्रदेश २०७६ 

 स्थानीर् िहको वस्िुलस्थलि लववरण, बागमिी प्रदेश, २०७६ 

 खााँडादेवी गााँउपालिकाको बार्षयक नीलि िथा कार्यक्रम, २०७६/७७ 

 खााँडादेवी गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन, २०७६ 

 खााँडादेवी गााँउपालिकाको औधोलगक ्यतवसार् ऐन, २०७७ 

 खााँडादेवी गााँउपालिकाको लबगि ३ बषयको यर्को लववरण 

 

१.४.३ प्रारलभभूक अलभूमखुीकण िथा कार्यर्ोजना सभबलतध छिफि 
 

र्स खााँडादेवी गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजनािे लन्दयष् ट गरेको उद्वशे्र् प्राप् ि गनयको िालग 

परामशयदािाका प्रालवलधक र लव्हरुिाई वागमिी प्रदेश सुशासन केतरको िफय बाट जेष् ठ २० र २७, २०७८ 

मा र्ोजना िजुयमा सभबलतध अलभूमुलखकरण कार्यक्रमहरु सांचािन गररएको लथर्ो । कोलभूड-१९ को कारणिे 

िकडाउनको अवस्था भूएकोिे र्स्िा अलभूमुखीकरण कार्यक्रमहरु अनिाईन भूचुयअि माध्र्मबाट सभपत न 

गररएको लथर्ो । अलभूमुखीकरण कार्यक्रममा बागमिी प्रदेश सुशासन केतरमा कार्यकारी लनदेशक िगार्ि 

अतर् सभबलतधि कमयचारी, राजश् व सुधर र्ोजना िजुयमा टोलिका टोलि प्रमुख, लवषर् लव् यददको सदक्रर् 

सहभूालगिा रहेको लथर्ो । त्र्सैगरी, परामशयदािाको िफय बाट समेि गााँउपालिकाका जनप्रलिलनलधहरु, प्रमुख 

प्रशासदकर् अलधकृि, राजश् व परामशय सलमलिका पधालधकारीहरु िगार्ि राजश् व शाखाका कमयचारीहरुिाई 

२०७८/०२/२८ मा ईतटरनेट जुम माध्र्मबाट राजश् व सुधार कार्यर्ोजनाको उदेश्र् र र्ोजना िजुयमा सभबतधी 

अलभूमुखीकरण कार्यक्रम र छिफिहरु सभपत न गररएको लथर्ो (जुम लमरटङको फोटो अनुसूची ३ मा रालखएको 

छ) । उ्त  कार्यक्रममा बागमिी प्रदेश सुशासन केतरमा कार्यकारी लनदेशकबाट राजश् व सुधार कार्यर्ोजनाको 

उदेश्र्, गााँउपालिकाको कर अलधकार  र यर्थयक ऐन सभबतधी अलभूमुलखकरण र लवलभूत न सुझावहरु प्रदान 

गनुय भूएको लथर्ो । 

 

गााँउपालिकाका प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि, राजश् व र िेखा शाखाका कमयचारीहरुसांग फोन, 

इमेि िथा अतर् लवदु्यिीर् माध्र्मबाट सभपकय  गरी गााँउपालिकािे हािसभम पररचािन गरर यएका कर, 

दस्िुर, शुल्क, राजस्व पररचािनको अवस्था, सुधार गनय सदकने िेर, राजस्व प्रशासनको बियमान सांरचना 

वारे जानकारी लिनुका साथै राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा प्रदक्रर्ावारे जानकारी गराई गााँउपालिकाको 

भूूलमका सभबतधमा स्पष् ट पाररएको लथर्ो । र्सैक्रममा कोलभूड १९ को समस्र्ा बढ्दै गई बैशाख १६, २०७८ 

बाट देश्यतापी बतदावतदीको घोषणा भूएपलछ राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा कार्य बैकलल्पक लवलध प्रर्ोग 

गरी सभपादन गनय सूचना िथा सांचार प्रलवलधिाई उपर्ोग गने रणनीलि अविभबन गररर्ो । राजश् व सुधार 



खााँडादेवी गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलतिम प्रलिवेदन) 

         पेज | 4  

 

कार्यर्ोजनाका िालग कार्यिालिका लनधायरण िथा कार्य लजभमेवारी लनधायरण गरी यवश्र्क सचूना सांकिन 

फाराम गााँउपालिकामा पठाई सो सभबतधमा इमिे, टेलिफोन िथा जुम प्रलवलधमाफय ि स्पष् ट गराई गणक समेि 

्यतवस्था गरी सभबलतधि सूचना, सामग्रीहरु गााँउपालिकािे सांकिन गरी पठाउने प्रलिवधि िा प्राप् ि भूएको 

लथर्ो । प्राप् ि सूचनाका यधारमा राजश् वको स्थानीर् अवस्थावारे जानकारी हालसि हुनुका साथै मुख्र् 

सवािहरु पलहचान गनय मद्दि पुगेको लथर्ो । 

 

१.४.४ िथर्ाांक िथा सचूना सांकिन  
 

अध्र्र्नका क्रममा परामशयदािाद्वारा लवलभूत न लवलधहरुको प्रर्ोग गरी यवश्र्क िथर्ाांक िथा सूचनाहरू 

सांकिन गररएको लथर्ो । गााँउपालिकाबाट सांकलिि यवलधक र्ोजना, लवगिका बार्षयक नीलि िथा कार्यक्रम, 

बजेट व्त ्यत, यर् िथा ्यतर्को लववरण, यर्थयक ऐन, लवलनर्ोजन ऐन, अतर् नीलि िथा कानून र राजश् व 

परामशय सलमलिका लसफाररस यददिाई पवूयलनधायररि प्रश् नाविी िथा ढााँचामा सांकिन गररएको लथर्ो । 

गााँउपालिकाबाट असार १२, २०७८ मा लनभ न दस्िावेज र सूचनाहरु सांकिन गररएको लथर्ो (िथर्ाङ्क 

सांकिनको फोटो अनुसूची ४ मा रालखएको छ) । 

 

1) लवगि ३ यर्थयक बषयको यर् ्यतर्को र्थाथय लववरण 

2) चािु यर्थयक बषयको यर्थयक ऐन र बजेट 

3) गि बषयको बार्षयक प्रगलि प्रलिवेदन 

4) राजस्व प्रशासलनक ्यतवस्था िथा सूचना प्रवाह सभबतधी लववरण 

5) यतिररक यर् सांकिनको अवस्था, स्रोि, िेर िथा दर सभबतधी लवस्िृि लववरण 

6) यतिररक यर् सांकिनको सांभूालवि नर्ााँ िेरहरू सभबतधी िथर्ाांक िथा सूचना 

7) सांगठन सांरचना िथा कमयचारीको लववरण । 

8) गााँउपालिकाको भूौलिक अवस्था । 

9) राजस्व शाखामा कार्यरि कमयचारीहरुको लववरण 

10) कार्यकि िथा कार्य स्थिको पर्ायप् पिा । 

11) फर्नयचर, कभप्र्ूटर, लप्रतटर िथा अतर् भूौलिक सुलवधाहरु 

12) राजस्व सभबतधी डाटा वेस, राजस्व प्रशासनमा सप्फट्वेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

13) कप्र्ूटर लवलिङ्ग प्रणालिको प्रर्ोग 

14) वडा कार्यिर्मा राजस्व प्रशासनको अवस्था 

 

िथर्ाङ्क िथा सूचना सांकिनको लवस्िृि चेकलिष् ट अनुसूची ३ मा रालखएको छ । 

 

१.४.५ मस्र्ौदा प्रलिवदेन िर्ारी  
 

मस्र्ौदा प्रलिवेदन उपर सझुाव सांकिनको िालग परामशयदािाद्वारा २०७८ श्रावण २ मा गााँउपालिकाको 

कार्ायिर्मा एक ददने कार्यशािा गोष् ठी यर्ोजना गरी मस्र्ौदा प्रलिवेदन प्रस्िुलिकरण गररएको लथर्ो । उ्त  

कार्यशािा गोष् ठीमा गााँउपालिकाका अध्र्ि, प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृि, वडा अध्र्िहरु, कार्यपालिका 

सदस्र्हरु, िेखा प्रमुख, सभबलतधि शाखाका कमयचारीहरु, परामशयदािाका टोलि नेिा/लव् िगार्ि बागमिी 

प्रदेश सुशासन केतरका लव्को समेि सहभूालगिा रहको लथर्ो (मस्र्ौदा प्रलिवेदन प्रस्िुिीकरणको फोटो र 
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माईतर्ूट अनुसूची ५ र ६ मा रालखएको छ) । परामशयदािाका लव्द्वारा राजश् व अलधकार सभबतधी लवद्यमान 

कानुनी ्यतवस्था, गााँउपालिकाको यतिररक यर् पररचािनको वियमान अवस्था, यतिररक यर् 

पररचािनको प्रमुख िेर र सांभूावनाको लवश् िषेण, यर् सांकिनको सांस्थागि िमिा र लवगिको यर् 

पररचािनको अवस्था, राजश् व सुधार कार्यर्ोजना र मस्र्ौदा प्रलिवेदनिे प्रिेपणको गरेको गााँउपालिकाको 

यगामी िीन बषयको राजश् व प्रिेपण सभबतधी प्रस्िुिीकरण गनुय भूएको लथर्ो भूने सहभूागीहरुको यतिररक 

यर् र राजश् व सांकिन सभबतधी लज्ासाहरुिाई सभबोधन गनुय भूएको लथर्ो । प्रस्िुिीकरणको अतत्र्मा 

गााँउपालिकाका अध्र्िद्वारा परामशयदािािाई मस्र्ौदा प्रलिवेदन उपर प्राप् ि सुझावहरुिाई अलतिम 

प्रलिवेदनमा समावेश गनय अनुरोध गदै र्स प्रलिवेदनिे ददएका सुझाव, कार्यनीलि र रणनीलिहरुिाई 

गााँउपालिकािे सभभूव भूएसभम क्रमश िाग ूगद ैराजश् वको प्रिेलपि िक्ष्र् हालसि गन ेमति्यत ्यत्त  गनुय भैू 

परामशयदािािाई धतर्वाद दददै कार्यक्रम समापन गनुय भूएको लथर्ो । 

 

१.४.६ अलतिम प्रलिवदेन पशे  
 

मस्र्ौदा प्रलिवेदन प्रस्िुिीकरणबाट प्राप् ि सुझाव िथा सल्िाहहरूिाई समावेश गरी र्स राजश् व सुधार 

कार्यर्ोजनाको अलतिम प्रलिवेदन पेश गररएको छ । 

 

१.५ अध्र्र्न लसमाहरु 
 

गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना िेर ्यतापक रहेको भूएिापलन लसलमि स्रोि साधन, पर्ायप् ि 

सूचनाको अभूाव, सीलमि समर् र कोलभूड-१९ को लबषम पररलस्थलिका कारण र्स अध्र्र्नका लसमाहरु 

देहार् अनुसारका रहेका छनः 

 

क) अध्र्र्न िथा लवश् िषेण कार्य प्रमखु रुपमा कार्ायिर्को अलभूिेख, दस्िावेज, प्रलिवेदन िथा लद्विीर् 

स्रोिहरूबाट प्राप् ि िथर्ाङ्क िथा सूचनाहरूमा यधाररि छ ।  

ख) गााँउपालिकाका जनप्रलिलनलधहरू, कमयचारीहरू िथा अतर् सरोकारपिहरूसांग छिफि गरी सांकिन 

गनुयपने कलिपर् िथर्ाङ्क िथा सूचनाहरु कोलभूड-१९ को लबषम पररलस्थलििे गदाय टेलिफोन 

अतिरवािाय, अनिाईन भूजुयअि लमरटङ िथा छिफिहरुबाट प्राप् ि गररएको छ । 

ग) गााँउपालिकाको यतिररक यर् िथा स्रोि पररचािन सभबतधी अध्र्र्नको िालग उपिब्ध गराइएको 

फाराम अनुसार प्राप् ि िथर्ाङ्कहरू लवलभूत न कार्ायिर्हरूको अलभूिेख िथा यांलशक स्थिगि 

अध्र्र्नबाट सांकिन गररएको छ । िथर्ाङ्क सांकिनको िालग लवस्िृि स्थिगि सभेूिण कार्य भूएको 

छैन । 

घ) सांघीर् िथा प्रदेश सरकारसांग प्राकृलिक स्रोि शुल्कबाट प्राप् ि हुने राजस्वको बााँडफााँडको ्यतवस्था 

नभूएकोिे र्स प्रलिवेदनमा समावेश गनय सदकएको छैन । सो लवषर्मा स्पष् टिा भूए पश् चाि र्स 

प्रलिवेदनिाई पररमाजयन गनय यवश्र्क देलखतछ, जुन कार्य र्स अध्र्र्नको कार्यिेरमा समावेश छैन। 

ङ) गााँउपालिकाको जनसांख्र्ा िथा यर्थयक गलिलवलधमा हुने वृलधि , गााँउपालिकाको सेवामा हुने वृलधि  र 

नागररक सतिुलष् टमा हुन ेवृलधि , मूल्र्ाङ्कन दरमा हुन ेवृलधि  िथा राजश् वका दरको पुनराविोकन 

यदद कृर्ाकिापहरूिे भूलवश्र्को राजस्व सांकिनमा असर पने भूएिापलन र्ी िथर्ाङ्कहरू उपिब्ध 

नभूएकोिे यर् प्रिेपणमा यधार लिन सदकएको छैन । 
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पररच्छेद - दईुः गााँउपालिकाको सलिप् ि पररचर् 
 

२.१ पररचर् 
 

मुिुकमा सांघीर् शासन ्यतवस्था िाग ुभूए पलछ लव.सां. २०७३ देलख खााँडादेवी गाउाँपालिका अलस्ित्वमा 

यएको छ । र्स गााँउपालिकाको रहेको प्रलसधि  खााँडादेवी मलतदरको नामबाट नै र्स गााँउपालिकाको 

नामाकरण गररएको हो । सालवकका राकाथुम, मझवुा, भूीरपानी, पकरवास, मादादमु, खााँडादेवी, 

गागिभूदौरे र लपङखरी गालवसहरु लमिे बनेको र्स गााँउपालिकाको रामेछाप लजल्िामा एक अिग पलहचान 

रहेको छ । ९ वटा वडाहरुमा लवभूालजि र्स गााँउपालिकाको केतर वडा नां ६ माकादमुमा रहेको छ । िेरी, 

िामाङ, नेवार, मगर, मााँझी, कामी, ब्राभहण जस्िा जालिहरु बसोबास रहेको र्स गााँउपालिकाको कुि 

जनसांख्र्ा ३३३८३ रहेको छ। 

 

२.२ भूौगोलिक अवलस्थलि 
 
खााँडादेवी गााँउपालिकामा रामेछाप लजल्िाको दलिण पलश् चममा लसतधुिी लजल्िासांग जोलडएर रहेको छ । 

र्स गााँउपालिकाको लसमाना पूवयमा मतथिी नगरपालिका, पलश् चममा खााँडादेवी गाउाँपालिका, उत्तरमा 

दोरभबा गाउाँपालिका र दलिणमा लसतधुिी लजल्िासभम फैलिएको छ । भूौगोलगक अवलस्थलिका लहसाबि े२७० 

२०' ३०'' देलख २७० २७' ३०'' उत्तरी अिाांश र ८५० ४५'' २७'' देलख ८६० २५' ३०'' पुवी देशातिरमा 

फैलिएको छ । र्स गााँउपालिकाको िेरफि १५०.४७ वगय दकलम रहेको छ । 

 

२.३ राजनैलिक एवां प्रशासलनक लवभूाजन 
 

खााँडादेवी गाउाँपालिका ३ नभबर प्रदेश अतिरगि रामेछाप लजल्िामा अवलस्थि रहेको छ । सालवकका ८ वटा 

गालवसहरु (राकाथुम, मझुवा, भूीरपानी, पकरवास, मादादमु, खााँडादेवी, गागिभूदौरे र लपङखरी) समावेश 

गरी बनाइएको र्स गाउाँपालिकामा ९ वडाहरु रहेका छन् । रामेछाप लजल्िामा लवद्यमान २ नगरपालिका र 

६ गाउाँपालिका गरी ८ स्थानीर् िहहरु मध्र्े खााँडादेवी गाउाँपालिका पलन एक हो । हाि र्स गाउाँपालिकाको 

केतर वडा नां ६ माकादमुमा रहेको छ । गाउाँपालिकाको वडागि लवभूाजन र िेरफि सभबतधी लववरण ििको 

िालिकामा प्रस्िुि गररएको छ । 

 

िालिका 1: गााँउपालिकाको वडा लवभूाजन र िेरफि 

क्र.स. नर्ााँ वडा समावेश सालवक गालवस िेरफि (वगय दकलम) 

१ १ राकाथुम (१-९) २०.५६ 

२ २ मझुवा (१-९) १७.१७ 

३ ३ भूीरपानी (१-९) २६.८३ 

४ ४ पकरवास (१-४) २२.५ 

५ ५ पकरवास (५-९) ८.६४ 

६ ६ माकादमु (१-९) ८.११ 

७ ७ खााँडादेवी (१-९) २१.३४ 

८ ८ गााँगिभूदौरे (१-९) १५.६३ 
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क्र.स. नर्ााँ वडा समावेश सालवक गालवस िेरफि (वगय दकलम) 

९ ९ लपङखरी (१-९) ९.६९ 

जभमा १५०.४७ 

स्रोिः नेपाि सरकारको राजपर, २०७३ 

 

२.४ जनसांख्र्ा 
 

खााँडादेवी गााँउपालिकाको वस्िुलस्थलि लववरण २०७५ का अनुसार गााँउपालिकाको कुि घरधुरी ५४४५ 

जनसांख्र्ा ३३३८३ रहेको छ । जसमा पुरुषको सांख्र्ा १६७९९ (५०.३२%) र मलहिाको सांख्र्ा १६५८४ 

(४९.६८) रहेको छ । वडागि रुपमा सबैभूतदा बढी जनसांख्र्ा वडा नां १ मा ५१७५ र सबैभूतदा कम वडा नां 

९ मा २४३० रहेको छ । गााँउपालिकाको सरदर घरधुरी सांख्र्ा ६.१३ र जनघनत्व २२१.८५ ्यतल्त  प्रलि 

वगय दकलम रहेको छ । 

 

२.५ जािजालि, धमय र भूाषा 
 

गााँउपालिकाको वस्िुलस्थलि लववरण २०७५ का अनुसार गााँउपालिकामा िेरी, िामाङ, नेवार, मगर, मााँझी, 

कामी, ब्राभहण जस्िा जालिहरुको बसोबास रहकेो छ जसमा पहाडी जनजािी यददवासी ६६.८%, पहाडी 

ब्राभहण/िेरी/ठकुरी/सतर्ासी २६.८% र पहाडी दलििहरु ६.४ छन ्। धमयको लहसाबि ेहेदाय सबैभूतदा बढी 

लहतद ुधमय मात ने जनसांख्र्ा ७१.३%, त्र्सपछी बौधि  धमय मात ने जनसांख्र्ा २८.२% र दक्रलश् चर्न धमय मात ने 

जनसांख्र्ा ०.५% छ । त्र्सैगरी सबैभूतदा बढी नपेािी भूाषा बोल्ने जनसांख्र्ा ६४.७% िामाङ भूाषा बोल् ने 

जनसांख्र्ा, दोस्रोमा िामाङ भूाषा बोल्ने जनसांख्र्ा २४.३% र नेवारी भूाषा बोल्ने जनसांख्र्ा८.७% छ । 

माझी र थामी भूाषा बोल्ने जनसांख्र्ा क्रमश १.६% र ०.६% छन् । 

 

२.६ लशिा िथा स्वास्थर् 
 

पहाडी गााँउपालिका भूएिापलन खााँडादेवी गााँउपालिकाका सबै वडाहरुमा तर्ूनिम पलन एक प्राथलमक 

लवद्यािर् रहेको छ । गााँउपालिकाको वस्िुलस्थलि लववरण २०७५ का अनुसार गााँउपालिकाको सािरिा दर 

६६.९% देलखतछ । २०७२ सािको लबनासकारी भुूकभपमा धेरै लवद्यािर्को भूवनहरु िलिग्रस्ि भूएकोमा 

हाि नेपाि सरकार, लवलभूत न सांघसांस्था र दािृ लनकार्हरुको सहर्ोगमा अलधकाांश लवद्यािर् भूवनहरु 

पुनलनमायण भूएका छन् । 

 

गााँउपालिकामा ७ वटा स्वास्थर् चौकीहरु (राकादमु, लभूरपानी, पकरबास, लपङखुरी, गागिभूदौरे, खााँडादेवी, 

लनगाल्पानी) छन् । त्र्सबाहेक गााँउपालिकामा ४ वटा सामुदालर्क स्वास्थर् एकाई, १ गााँउघर लक्िलनक र 

केलह नीलज स्िरका कुिेका फामेसीहरु छन। िर गााँउपालिकाका स्वास्थर् चौकी र सामुदालर्क स्वास्थर् 

ईकाइहरुमा दि जनशल्त , स्वास्थर् उपकरण, ल्र्ाव सेवा र पूवायधारहरुको अभूाव रहेको छ ।  स्थानीर् 

स्वास्थर् केतरहरुमा प्राथलमक िहको स्वास्थर् सेवा मार उपिब्ध रहेकोिे गलभभूर प्रकारको रोगको उपचारको 

िालग गााँउपालिकावासीहरु धुलिखेि, भू्त पुर र राजधानी काठमाण्डौ जानुपने वाध्र्िा रहेको छ । 

 

 



खााँडादेवी गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलतिम प्रलिवेदन) 

         पेज | 9  

 

२.७ सडक िथा र्ािार्ाि 
 

मध्र् पहाडी िोकमागयको पहुाँच भूएकोिे सडक िथा र्ािार्ािको दलृष् टकोणिे हेदाय खााँडादेवी गााँउपालिका 

सुगम देलखतछ । गााँउपालिका लभूर कुि २७ दकलम कािोपरे सडक रहेको छ भूने ३२ दकलम खण्ड मध्र् पहाडी 

िोकमागयमा पदयछ । गााँउपालिकाका वडा र मुख्र् बजार केतरहरु जोडने सडकहरु भूने ग्राभेूि र धुिे हुन । सबै 

वडा केतरहरुिाई जोडने सडकको क्रमश स्िरोउत निी गरी प्ी सडकिे जोडने गााँउपालिकाको नीलि रहेको 

छ । गाउाँपालिका अतिरगि रहेका लवलभूत न सडक खण्डहरुमा सावयजलनक बस, जीप िथा लनजी 

मोटरसाइकिहरु सांचािन भूईरहेको पाइतछ । गााँउपालिकाबाट सदरमुकाम मांथिी िगार्ि राजधानी 

काठमाण्डौमा लनर्मि लजप िथा बस सवेाहरु सांचािनमा रहेका छन्  । लमलन रक, बस, माईक्रोबस, टाटा 

सुमो लजप, ररपर, लनसान लजप, मोटरसाईकि यदद गााँउपालिकामा मुख्र् सवारी साधनहरु हुन् ।  
 

२.८ मानव सांसाधनको अवस्था 
 
नवगरठि गाउाँपालिकाको पलहिो लनवायचन २०७४ वैशाख ३१ गि े सभपत न भूई हाि सोही लनवायलचि 

जनप्रलिलनलधहरू माफय ि् गाउाँपालिकाको कार्य सांचािन हुाँदै यईरहेको छ । र्स गाउाँपालिकामा रहेका ७ वटा 

वडामा लनवायलचि िथा मनोलनि सदस्र्हरु सलहि जभमा ४९ जना गाउाँसभूा सदस्र्हरु रहेका छन् । त्र्सगैरी 

गाउाँ  कार्यपालिकाको दैलनक कार्यसभपादनका िालग लवलभूत न लवषर्गि िमिा सलहि अलधकृि िथा सहार्क 

स्िरका कमयचारी कार्यरि छन् । र्स गाउाँपालिकामा प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृि १, अलधकृिहरु ७, ईलतजलनर्र 

१, लसलनर्र अहबे र नरससांङ अलधकृि १/१ र सब ईलतजलनर्र १, रोजगार सांर्ोजक १, एम. यई. एस. 

अपरेटर १ गरी हाि १९ जना कमयचारीहरु कार्यरि छन् । कमयचारीहरुको लववरण ििको िालिकामा प्रस्िुि 

गररएको छ । 
 

िालिका 2: गााँउपालिकाका कमयचारीहरुको लववरण 

क्र.स. पद सांख्र्ा 

१ प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि १ 

२ प्रशासन अलधकृि १ 

३ िेखा अलधकृि १ 

४ ईलतजलनर्र १ 

५ कृलष अलधकृि १ 

६ लशिा अलधकृि १ 

७ पशु लचदकत्सक १ 

८ पशु अलधकृि (छैठौ) १ 

९ नरलसङ अलधकृि १ 

१० सूचना अलधकृि १ 

११ रोजगार सांर्ोजक १ 

१२ लसलनर्र अहेब १ 

१३ एम. यई. एस. अपरेटर १ 

१४ सब ईलतजलनर्र १ 

१५ खा.पा.स.टे. १ 

जभमा १९ 
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२.९ भूौलिक सभपलिको अवस्था 
 

खााँडादेवी गााँउपालिकाको कार्ायिर् वडा नां ६ माकादमुमा रहेको छ । गााँउपालिकाको यफ्नै नव लनर्मयि 

लप्रफ्र्ाबबाट बनेको भूवन छ । मलहिा लवकास भूवन, वन कार्ायिर् भूवन, ईिाका हुिाक कार्ायिर् भूवन र 

प्रहरी चौकी भूवन, वडा कार्ायिर् भूवन, ७ वटा स्वास्थर् चौकी भूवन, ४ वटा सामुदालर्क स्वास्थर् ईकाई 

भूवन, पशुसेवा केतर भूवन, कृलष सवेा केतर र कृलष सेवा शाखा भूवन गााँउपालिकामा रहेका महत्वपूणय 

सरकारी भूवनहरु हुन । गााँउपालिकाको सभपलिको लववरण ििको िालिकामा प्रस्िुि गररएको छः 

 

िालिका 3: गााँउपालिकाको अचि सभपलिको लववरण 

क्र.स. लववरण एकाई 

१ गााँउ कार्यपालिकाको भूवन १ 

२ लजप १ थान 

३ ्यताक हो िोडर १ थान 

४ जेसीलभू १ थान 

४ मोटरसाईकि १० थान 
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पररच्छेद - िीनः स्थानीर् िहको राजश् व अलधकार िथा यर् सांभूा्यतिा 
 

उपिब्ध कानुनी ्यतवस्था अनुसार गााँउपालिकाको यतिररक यर् पररचािनको सभभूा्यतिािाई ििको 

उपखण्डहरुमा शीषयकगि रुपमा लवश् िेषण गररएको छ । र्सबाट गााँउपालिकाको यतिररक यर् पररचािनको 

लवद्यमान अवस्था िथा सभभूावनाको लवस्िृि लवश् िेषण भूई पलहचान गररएको मुद्दाहरूिाई राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजनािे सांवोधन गने लवश् वास लिइएको छ । 
 

३.१ राजश् व अलधकार सभबतधी काननुी ्यतवस्था 
 

नेपािको सांलवधानिे स्थानीर् िहिाई लनभ नानुसारको राजश् व अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गरेको छः 
 

 सभपलि कर 

 भूूलमकर (मािपोि) 

 घर बहाि कर 

 सवारी साधन कर 

 ्यतवसार् कर 

 मनोरतजन कर 

 सेवा शुल्क दस्िुर 

 घर जग्गा रलजष् रेशन शुल्क 

 पर्यटन शुल्क 

 लव्ापन कर 

 दण्ड जररवाना 
 

सांघीर् कानुन (स्थानीर् सरकार सांचािन ऐन, २०७४) अनुसार स्थानीर् िहिाई लनभ नानुसार यर् सांकिन 

गने अलधकार प्रदान गरेको छ । 
 

क) गााँउपालिका वा गााँउपालिकाको एकि अलधकार 
 

अ) कर 

 सभपलत्त करः यफ्नो िेरलभूरको घर र घरजग्गामा घर र सो घरिे चचेको जग्गामा सभपलत्त कर 

िगाई बााँकी जग्गा र घर नभूएका अतर् जग्गामा भूूमीकर (मािपोि) िगाउनु पने । “घरिे चचेको 

जग्गा” भूत नािे घरिे ओगटेको जग्गाको िेरफि र अलधकिम सो िेरफि बराबरको थप जग्गासभम 

पने । (यर्थयक ऐन, २०७५ र केही नेपाि ऐनिाई सांसोधन गनय बनेको ऐन, २०७५ वाट सांशोलधि 

्यतवस्था) 

 भूूलम कर (मािपोि); यफ्नो िेरलभूरको जग्गामा त्र्स्िो जग्गाको उपर्ोगका यधारमा िगाउने । 

िर, सभपलत्त कर िगाएको अवस्थामा भूूलमकर (मािपोि) िगाउन नपाइने । (यर्थयक लवधेर्क 

२०७५ बाट सांशोलधि ्यतवस्था) 

 घर जग्गा बहाि करः कुन ै्यतल्त  वा सांस्थािे भूवन, घर, पसि, ग्र्ारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, 

कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा यांलशक िवरिे बहािमा ददएकोमा । 
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 ्यतवसार् करः पूाँजीगि िगानी र यर्थयक कारोबारको यधारमा । 

 सवारी करः टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, लवदु्यिीर् ररक्सामा । 

 जलडबुटी, कवाडी र जीवजतिु करः यफ्नो िेरलभूर उन, खोटो, जडीबुटी, बनकस (खर), कवाडी 

माि, जीवजतिुको हाड, सीङ, प्वााँख, छािाको ्यतवसालर्क उपर्ोग गरे बापि । 
 

य) शलु्क 
 

 बहाि लबटौरी शुल्कः यफुिे लनमायण, रेखदेख वा सांचािन गरेको हाट, बजार वा पसि वा सरकारी 

जग्गामा बनेका सांरचनाको उपर्ोग बापि । 

 पा्कय ङ् शुल्कः यफ्नो िेरलभूर कुनै सवारीिाई पा्कय ङ् सेवा उपिब्ध गराए बापि । 
 

इ) सवेा शलु्क 
 

 यफ्नो िेरलभूर सांचािनमा रहेका केविकार, रेदकङ्ग, कार्दकङ्ग, बांजी जभप, लजपफ्िार्र, 

प्र्ाराग्िाइलडङ्ग यदद मनोरांजन िथा साहसी खेिकुद सभबतधी सेवा वा ्यतवसार्मा । 

 यफुिे लनमायण, सांचािन वा ब्र्वस्थापन गरेका स्थानीर् पूवायधार वा उपिब्ध गराएको देहार्को 

सेवामा (खानेपानी, लबजुिी, धारा, अलिलथ गृह, धमयशािा, पुस्िकािर्, सभूागृह, फोहरमैिा 

्यतवस्थापन, सरसफाई, ढि लनकास, सडक बलत्त, शौचािर्, पाकय , पौडी पोखरी, ्यतार्ामशािा, 

पर्यटकीर् स्थि, हाटबजार, पशु वधशािा, शवदाह गृह, धोलवघाट, सडक, वसपाकय , पुि यदद) 

 अचि सभपलत्त वा अतर् कुन ैलवषर्को मूल्र्ाांकन सेवा शुल्क । 

 लसफाररश सभबतधी कुनै सेवा शुल्क । 
 

ई) दस्िरु 
 

 दिाय, अनुमलि िथा नवीकरण दस्िुरः 

 एफएम रेलडर्ो सांचािन, “घ” वगयको लनमायण इजाजि पर, लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर् 

स्िरका ्यतापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशिा िथा ्यतवसालर्क िालिम, ट् र्ुसन, 

कोलचङ, औषलध पसि, प्िरटङ्ग । 

 ढुङ्गा, लगट्टी, वािुवा, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेटजस्िा वस्िुको सभेूिण, उत्खनन् िथा उपर्ोग 

 नक्सा पास दस्िुर 

 पांजीकरण ्यतवस्थापन दस्िुर 

 वडामाफय ि् गररने लसफाररश िथा प्रमालणि दस्िरु 
 

उ) लबक्री गनय सक् न े(केलह नपेाि ऐनिाई सांसोधन गनय बनकेो ऐन २०७५ बाट सांसोलधि ्यतवस्था) 

 
 गाउाँपालिका िथा नगरपालिकािे यफ्नो िेरलभूर वािावरणीर् प्रभूाव मूल्र्ाांकन िथा प्रारलभभूक 

वािावरणीर् परीिणबाट िोदकएको पररमाणमा स्िेट, ढुङ्गा, लगट्टी, बािुवा एवम ् माटोजतर् 

वस्िुको लबक्री गनय सक् ने । 
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 गाउाँपालिका िथा नगरपालिकािे यफ्नो िेरलभूरको सावयजलनक िथा ऐिानी जग्गामा रहेको काठ 

दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर यददको लबक्री गनय सक् ने । 

 र्स्िो लबक्रीबाट प्राप् ि रकम गाउाँपालिका िथा नगरपालिकाको सांलचि कोषमा जभमा गनुयपन े। 
 

ऊ) सामदुालर्क वनबाट यर् प्राप् ि गन े
 

 सामुदालर्क वन उपभूो्त ा सलमलिि े वन पैदावार लबक्री िथा उपर्ोग सभबतधी यफ्नो वार्षयक 

कार्यर्ोजना बनाई गाउाँपालिका िथा नगरपालिकाबाट स्वीकृि गराउनु पने । 

 वन पैदावारको लबक्री वापि प्राप् ि हुने रकमको दश प्रलिशि रकम सभबलतधि गाउाँपालिका िथा 

नगरपालिकाको सांलचि कोषमा जभमा गनुयपन े। 
 

 
 

ख) प्रदेश िथा सांघीर् काननू अनसुार प्राप् ि हुन ेदफा (दफा ११ (४)) 
 

 प्राकृलिक स्रोि साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी 

 खलनज पदाथयको उत्खनन् रोर्ल्टी 

 सामुदालर्क वनको सांचािन ्यतवस्थापनबाट प्राप् ि रोर्ल्टी 

 पानी घट्ट, कुिो पैनी जस्िा सेवाबाट प्राप् ि रोर्ल्टी 

 प्राकृलिक स्रोि साधन र सेवा शुल्क रोर्ल्टी 

 खलनज पदाथयको उत्खनन् रोर्ल्टी 

 सामुदालर्क वनको सांचािन ब्र्वस्थापनबाट प्राप् ि रोर्ल्टी 

 पानी घट्ट, कुिो पैनी जस्िा सेवाबाट रोर्ल्टी 

 खानेपानी महसुि 

 स्थानीर् साना सिह िथा भूूलमगि ससांचाई सेवा शुल्क 

 स्थानीर् स्िरमा जडीबुटी िथा गैरकाष् ठ वन पैदावार उत्पादन, सांकिन, प्रशोधन र बजार 

ब्र्वस्थापन 

 जनरि अस्पिाि, नर्सयङ्ग होम, लनदान केतर र स्वास्थर् सांस्थाको दिाय, सांचािन अनुमलि 
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 स्थानीर् सावयजलनक र्ािार्ािको रुट अनुमलि, नवीकरण 

 इतटरनेट सेवा, टेिीसेतटर, केवि, िारलवलहन टेलिलभूजन प्रसारण अनुमलि, नवीकरण 

 स्थानीर् िहका परपलरकाको दिाय 
 

सांघीर् कानुन (अतिर सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन ऐन २०७४) िे स्थानीर् िहिाई लनभ न अनुसार लवलत्तर् 

अलधकार प्रदान गरेको छः 
 

१) एकि कर प्रशासन सभबतधी ्यतवस्था (यर्थयक ऐन २०७५ बाट सांशोलधि ्यतवस्था) 
 

क) सवारी साधन करको दर प्रदेशिे िगाउने र उठाउने । िर टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा र लवदु्यिीर् 

ररक्सामा सवारी साधन करको दर गााँउपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने । 

ख) घरजग्गा रलजष् रेशन शुल्कको दर प्रदेशिे िगाउने र गााँउपालिका वा नगरपालिकाि ेउठाउने । 

ग) मनोरतजन करको दर प्रदेशिे िगाउने र गााँउपालिका वा गााँउपालिकािे उठाउने । 

घ) लव्ापन करको दर गााँउपालिका वा नगरपालिकािे िगाउने र उठाउने । 

(ख), (ग) र (घ) बमोलजमको करबाट उठेको रकममध्र्े ६० प्रलिशि रकम गााँउपालिका वा 

नगरपालिकाको सांलचि कोषमा जभमा गरी ४० प्रलिशि रकम मालसक रुपमा प्रदेश सांलचि 

कोषमा जभमा गनुय पने । 

ङ) प्रदेशिे सवारी साधन कर करबाट उठेको रकम प्रदेश लवभूाज्र् कोषमा जभमा गनुयपने । 

 प्रदेश लवभूाज्र् कोषमा जभमा भूएको रकम ६० प्रलिशि रकम प्रदेश सरकारिाई र ४० 

प्रलिशि स्थानीर् िहिाई बााँडफााँट गररने । 

 यर्ोगिे लनधायरण गरेको यधार र ढााँचा बमोलजम प्रदेश सरकारिे स्थानीर् िहिाई 

वााँडफााँट गने । 

 प्रदेशिे मालसक रुपमा सभबलतधि स्थानीर् सांलचि कोषमा जभमा गनुयपन े। 
 

२) राजश् व बााँडफााँट 
 

 नेपाि सरकारिे सांकिन गरको मूल्र् अलभूवृलधि  कर र अति शुल्कबाट सांकिन भूएको रकमको १५ 

प्रलिशि स्थानीर् लवभूाज्र् कोषमा जभमा हुने । 

 यर्ोगिे लनधायरण गरेको यधार र ढााँचा बमोलजम बााँडफााँट हुने । 

 स्थानीर् सांलचि कोषमा मालसक रुपमा प्राप् ि हुन े। 

 प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप् ि हुने रोर्लल्टको बााँडफााँड यर्ोगको लसफाररसमा प्राकृलिक श्रोिको 

उपर्ोगबाट प्रभूालवि हुने स्थानीर् िहिाई २५ प्रलिशि 

 प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप् ि हुने रोर्ल्टी वार्षयक रुपमा प्राप् ि हुन े

३) अनदुान 
 

 लवत्तीर् समानीकरण अनुदानः खचयको यवश्र्किा र राजस्वको िमिाको यधारमा यर्ोगको 

लसफाररशमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप् ि हुने । 
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 सशिय अनुदानः कुनै र्ोजना कार्ायतवर्न गनय यर्ोगिे िोकेको यधारमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप् ि 

हुने  । 

 समपूरक अनुदानः पूवायधार लवकास सभबतधी कुनै र्ोजना कार्ायतवर्न गनय र्ोजनाको कुि िागिको 

अनुपािका यधारमा सांघ र प्रदेशबाट प्राप् ि हुन े। 

 लवशेष अनुदानः कुनै खास उद्देश्र् र र्ोजनाको िालग सांघ र प्रदेशबाट प्राप् ि हुने  

 

४) वदैेलशक सहार्िा िथा यतिररक ऋण 
 

 नेपाि सरकारको पूवय स्वीकृलि लिएर मार वैदेलशक अनुदान वा सहर्ोग लिन वा बैदेलशक अनुदान 

वा सहर्ोगमा र्ोजना वा कार्यक्रम कार्ायतवर्न गनय गराउन सक् ने । 

 नेपाि सरकारको सहमलि लिएर मार लवत्त यर्ोगिे लसफाररस गरेको लसमालभूर यतिररक ऋण 

लिन सक् ने । 

 नेपाि सरकारसाँग मनालसव कार्यका िालग ऋण लिन सक् ने । 
 

उपरो्त  ्यतवस्थाहरूिे स्थानीर् िहिाई प्राप् ि हुन सक् ने यर्का स्रोिहरूिाई ्यताख्र्ा गरेको छ । स्थानीर् 

िहिे कानून बमोलजम बाहेक यफ्नो अलधकार िेरमा कुन ैकर िगाउन, उठाउन र ऋण लिन नपाउने ्यतवस्था 

हुनुका साथै लनभ न अनुसारका थप ्यतवस्थाहरू रहेका छन् । 

 

 कर िगाउाँदा रालष् रर् यर्थयक नीलि, वस्िु िथा सेवाको ओसार पसार, पूाँजी िथा श्रम बजार, लछमेकी 

प्रदेश िथा स्थानीर् िहिाई प्रलिकुि असर नहुन ेगरी िगाउनु पने (सांवैधालनक ब्र्वस्था) । 

 कर निाग् नेः कूटनीलिक लनर्ोग, कूटनीलि्, वैदेलशक ऋण वा सहार्िाबाट सांचालिि पररर्ोजनाबाट 

हुने पैठारी, सामुलहक वा सांर्ु्त  यवासको लबक्री नभूएको स्टक, सामुलहक यवासको सावयजलनक 

उपर्ोगको िेर । 

 सेवा शुल्क असिुी कार्य यफै वा ्यतवस्थापन करार वा सावयजलनक लनजी साझेदारीबाट गनय सक् ने । 

 

३.२ यतिररक यर् पररचािनको वियमान अवस्था 
 

खााँडादेवी गााँउपालिकािे यर्थयक बषय २०७७/७८ को िालग यर्थयक ऐन जारी गरी स्थानीर् सरकारको कर 

िथा शुल्कहरु लनधायरण गरेको छ । गााँउपालिकाको सोही ऐनको यधारमा सभभूा्यत यर् लशषयकहरूको 

पररचािन अवस्थाको लवश् िेषण गररएको छ । र्सिे गााँउपालिकामा सभभूावना भूएका यर् लशषयकहरूको 

सांभूा्यतिा, सांकिनको अवस्था िथा दर लनधायरणको अवस्थािाई थप प्रस् ट पादयछ । 
 

िालिका 4: गााँउपालिकाको यतिररक यर् पररचािनको वियमान अवस्था 

क्र.स. यर्का लशषयकहरु सांभूावना दर सांकिन 

क करिफय     

१ सभपलि कर √ √ √ 

२ भूूलमकर (मािपोि) √ √ √ 

३ सवारी कर (टााँगा, ररक्सा, अटोररक्सा, ईररक्सा) लनक् कै तर्ून √  

४ घरजग्गा वहाि कर तर्ून √ √ 

५ ्यतवसार् कर √ √ √ 
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क्र.स. यर्का लशषयकहरु सांभूावना दर सांकिन 

६ जलडबुटी, कवाडी र जीवजतिु कर तर्ून   

७ लव्ापन कर तर्ून √  

८ मनोरतजन कर तर्ून √  

ख गरैकियफ    

१ 
स्िेट, ढुांगा, लगट्टी, वािवुा एवां माटोजतर् वस्िुको 

लवक्री 
√ √  

२ वहाि लवटौरी शुल्ि √ √  

३ सरकारी सभपलिको वहािबाट प्राप् ि यर् √ √ √ 

४ पर्यटन शुल्क √ √  

५ 
अतर् लवक्रीबाट प्राप् ि रकम रकम (राजपर, पुस्िक, 

नक्शा यदद) 
तर्ून √ √ 

६ सरकारी सभपलिको लवक्रीबाट प्राप् ि यर् √ √ √ 

७ 
अतर् सेवा शुल्क िथा लवक्री (पाकय , वनभूोज स्थि, 

भूू-टावर) 
√ √  

८ ढुांगा लगट्टी वािवुा दहत्तर बहत्तर शुल्क √ √ √ 

९ तर्ालर्क दस्िुर (तर्ालर्क सलमलिको समेि) लनक् कै तर्ून √ √ 

१० 
अतर् प्रशासलनक शुल्क (बोिपर फाराम लवक्री 

समेि) 
√ √ √ 

११ पा्कय ङ शुल्क लनक् कै तर्ून √  

१२ लसफाररस दस्िुर √ √ √ 

१३ ्यतल्त गि घटना दिाय लविभव दस्िुर √ √ √ 

१४ नािा प्रमालण दस्िुर √ √ √ 

१५ अतर् दस्िुर √ √ √ 

१६ ्यतवसार् रलजष्ट्रशेन दस्िुर √ √  

१७ अतर् राजश् व (मालथका अतर् लशषयकमा नपरेका)   √ 

 

गाउाँपालिकामा उल्िेलखि मध्र्े करका शीषयकिफय  मािपोि र सभपलत्त कर दबु ै सांकिन भूएको देलखतछ । 

घरजग्गा वहाि करिफय  तर्ून असिुी देलखएको छ । जडीबुटी, कवाडी र जीवजतिु कर िथा मनोरतजन कर 

सभभूावना तर्ून रहेको छ । सवारी करको दर लनधायरण गररएको भूएपलन सांकिन भूएको देलखदैन । ब्र्वसार् 

कर लिइएको छ िर अझै प्रभूावकारी बनाउनु पने छ ।  

 

त्र्सैगरर गैरकर िफय  लसफाररस दस्िुर, तर्ालर्क दस्िुर, प्रशासलनक शुल्क, नािा प्रमालणि दस्िुर र ्यतवसार् 

रलजष् रेशनमा शुल्क िगाउने गररएको छ । वहाि लवटौरी िफय  केलह सांभूावना रहेको छ । नश्सा पास शुरु 

भूएकोिे र्सबाट गााँउपालिकािाई यर् हुने सांभूावना रहेको छ । त्र्सैगरी घरजग्गा अलभूिेलखकरण भूनेर 

शुल्क उठाउने सांभूावना रहेको छ । सरकारी सभपलत्त (जेसीबी, प्रोजेक्टर) को बहािबाट लनक् कै तर्ून यर् 

भूएको देलखतछ । समग्रमा जभमा २५ वटा शीषयकहरू मध्र्े हाि १६ वटा शीषयकहरुबाट मार कर सांकिन 

भूइरहेको छ िथालप राजस्व प्रशासन सुधार गरी अतर् शीषयकहरूबाट यर् सांकिन गने सभभूावना देलखतछ । 

अतर् शीषयकका हकमा पलन सभभूावना छ िर असुिी शुरु भूएको छैन । 
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३.३ यतिररक यर् सांकिनको प्रमखु िरे र सांभूावना लवश् िषेण 
 

३.३.१ स्थानीर् कर राजश् व 
 

क) सभपलि कर  

 

हािको अवस्था 

 

गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन २०७७ को दफा २ मा “गााँउपालिकाको िेरलभूर अनुसूची (१) बमोलजम सभपलत्त 

कर िाग ू गरी कार्ायतवर्न गररने ्यतहोरा उल्िेख गररएको छ । उ्त  यर्थयक ऐनको अनुसचूी (१) मा 

घरजग्गाको मुल्र् अनुसार करको दर लनधायरण गररएको छ भूने घरको बनौट अनुसार घरजग्गाको मूल्र्ाङ्कन 

गने लवलध समेि उल्िेख गररएको छ । घरजग्गाको एदककृि सभपलिको करको दर पलहिो दश िाखसभम 

बार्षयक रु. १०० र त्र्सपछीको रु. १० िाखसभम बार्षयक रु. ३०० िोदकएको छ । त्र्सैगरी रु ३० िाखसभम 

बार्षयक ०.०५%, त्र्सपछी रु ५० िाखसभम बार्षयक रु. ०.२५%, रु १ करोडसभम ०.५०% र त्र्स पछीको 

बााँकी रकममा १.५०% कर िोदकएको छ । 

 

सांभूावना 

 

गााँउपालिकाको वस्िुलस्थलि लववरण २०७५ अनुसार र्स गााँउपालिकामा ५४४५ घरधुरी रहेका छन् । 

लवद्यमान कानुनी ्यतवस्थािे घर र घरि ेचचेको जग्गा र अलधकिम सो जग्गा बराबरको थप जग्गामा मार 

सभपलत्त कर िाग् न े्यतवस्था रहेको हुाँदा गााँउपालिकामा यर.लस.लस. फे्रम स्रक्चर भूएको २५० घरधुरी, 

लभूरबालहर पाको ईटामा लसमेतट वा ब्रजको जोडाई भूएको घर ७००, लभूरबालहर पाको ईटा वा ढुांगामा 

माटोको  जोडाई भूएको घर १२५५ र लभूर कााँचो बालहर ईटा माटोको जोडाई भूएको घर र काठबाट बनेको 

घर ३२४० रहेको छ । र्सप्रकार र्ी चार प्रकारका घरहरुिाई गााँउपालिकाको यर्थयक ऐनमा उल्िेलखि 

दरमा सामातर् हेरफेर गदाय क्रमशः बार्षयक प्रलिघर यर.लस.लस. फे्रम स्रक्चरको िालग  रु. २५००, लभूरबालहर 

पाको ईटामा लसमेतट वा ब्रजको जोडाई भूएको घरको रु. १५००, लभूरबालहर पाको ईटा वा ढुांगामा माटोको  

जोडाई भूएको घरको रु. ५०० र लभूर कााँचो बालहर ईटा माटोको जोडाई भूएको घर िथा काठबाट बनेको 

घरको रु १०० का दरिे सभपलि कर लनधायरण गने प्रस्िाव गररएको छ । जस अनुसार यउने सभपलि करको 

गणना लनभ नानुसार रहेको छः 

 

िालिका 5: सांभूा्यत सभपलि करदािा िथा सभपलि कर 

घरको बनावट 
करदािा 

सांख्र्ा 

करको औसि 

दर 

सांभूा्यत कुि यर् 

(रु) 

यर.लस.लस. फे्रम स्रक्चर भूएको २५० २५०० ६२५००० 

लभूरबालहर पाको ईटामा लसमेतट वा ब्रजको जोडाई भूएको ७०० १५०० १०५०००० 

लभूरबालहर पाको ईटा वा ढुांगामा माटोको  जोडाई भूएको १२५५ ५०० ६२७५०० 

लभूर कााँचो बालहर ईटा माटोको जोडाई भूएको घर र काठबाट 

बनेको घर 
३२४० १०० ३२४००० 

जभमा ५४४५   २६,२६,५०० 
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सधुारका पिहरु 
 

सभपलत्त कर कार्ायतवर्नका िालग गााँउपालिकािे गनुयपने लवषर्हरु लनभ नअनुसार रहेको देलखतछः 
 

 यर्थयक ऐनमा उल्िेलखि करको दर सामातर् पररमाजयन गने । 

 सभपलत्त कर सभबतधी जनप्रलिलनलध िथा कमयचारीहरुका िालग सचेिना िालिम सांचािन गन े। 

 एदककृि सभपलत्त कर सभबतधी गााँपालिकावासीहरुिाई लवलभूत न माध्र्महरुबाट सूलचि गन े। 

 यवश्र्क उपकरण िथा पूवायधार िर्ार गरी गााँउपालिका कार्ायिर् िथा सबै वडामा कभप्र्ुटरमा 

यधाररि लबलिङ प्रणािी िाग ूगने । 

 लवदु्यिीर् भूू्त ानी प्रणािी क्रमश िागू गने (ईसवेा, खलल्ि यदद) 

 ्यतवसार्को करको िगि सांकिन गरी ्यतवसार् करको अलभूिेखिाई सभपलत्त करको अलभूिेखसांग 

यवधि  गने । 
 

ख) मािपोि वा भूलूम कर 
 

हािको अवस्था 

  

गाउाँपालिकाको य. व. २०७७/७८ को यर्थयक ऐनको अनुसूची ३ मा ददइए वमोलजम मािपोि वा 

भूूलमकरको दर लनधायरण गररएको छ । र्समा जग्गाको स्वालमत्व र प्रकारको यधारमा ४ वटा क्र्ाटेगोरीमा 

वर्गयकरण गरी सोही वमोलजम भूूलम करको दर िोदकएको छ । परभपरागि लवलध अनुसार अब्बि, दोर्म, 

सीम र चाहार गरी चार समुहमा वगीकरण गने गररएकोमा र्समा उत्पादनको लहसाबिे खेि र पाखो भूलन 

दईु यधारमा छुट्याइएको छ िर सडकको पहुाँचको लहसाबिे बर्गयकरण भूने गररएको छैन । जस अनुसार 

अब्बि खेिको रु. २५ देलख (तर्ूनिम ५ रोपनी सभम) थप प्रलि रोपनी रु. ५ लनधायरण गररएको छ । त्र्सैगरी 

दोर्म खेिको रु. २० देलख (तर्ूनिम ५ रोपनी सभम) थप प्रलि रोपनी रु. ४ लनधायरण गररएको छ भूने लसम 

खेिको रु. १५ देलख (तर्ूनिम ५ रोपनी सभम) थप प्रलि रोपनी रु. ३ र चाहर खेिको खेिको रु. १० देलख 

(तर्ूनिम ५ रोपनी सभम) थप प्रलि रोपनी रु. २ लनधायरण गररएको छ ।त्र्सैगरी दोर्मको रु. ५ देलख रु. २५, 

लसमको रु. ४ देलख रु. २० र चाहारको रु. ३ देलख रु. १५ सभम कर लनधायरण गररएको छ । 

भूूलमकर/मािपोिबाट गााँउपालिकाको यर्थयक बषय २०७६/७७ मा रु ११,१५,९४४ असुि गरेको देलखतछ । 

 

सांभूा्यतिा 

 

गााँउपालिकामा गााँउपालिकाको वस्िुलस्थलि लववरण २०७५ अनुसार गाउपालिकाको कुि िेरफिको 

(१५०.७ वगय दकलम) ७५% भूूभूाग खेलिर्ोग्र् छ । र्स लहसाबिे गााँउपालिकामा कररब ११३०० हेक्टर 

(कररब २२२००० रोपनी) खेलिर्ोग्र् कृलष जलमन रहेको अनुमान छ । गााँउपालिकािे िोकेको मािपोि दर 

अनुसार जग्गाको कृलष भूूलमको लवभूाजन गदाय िालिका ४ बमोलजमको रकम असुि हुनसक् ने देलखतछ । कुि 

कृलषर्ोग्र् भूूलम मध्र्े कररब २५% सडकसांग जोलडएको जोलडएको अनुमान गनय सदकतछ । र्सप्रकार जमीनको 

पहुाँचका यधारमा मािपोिको लहसाव गदाय कररब रु. ५,५०,००० थप प्राप् ि हुनसक् ने देलखतछ । र्सरी 

गााँउपालिकािे भूूलमकर बाट कररब ४०००००० रकम सांकिन गनयसक् ने सांभूावना रहेको छ । उल्िेलखि रकम 

घर र घरिे चचेको जग्गामा िाग् ने सभपलत्त कर बाहेक नै प्राप्त हुनेगरी लहसाव गररएको छ । 
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िालिका 6: मािपोिको सांभूालवि प्रिेपण 

जमीनको प्रकार रोपनी दर (रु) कुि रकम (रु) 

अब्बि ३२००० २५ ८००००० 

दोर्म ४०००० २० ८००००० 

चाहर ७०००० १५ १०५०००० 

लसम ८०००० १० ८००००० 

कुि २२२०००   ३४,५०,००० 

 

सधुारका पिहरु 

 

र्स सभबतधमा सुधारका पिहरु देहार् अनुसार छनः 

 खेलिर्ोग्र् जमीनको र्दकन िथर्ाङ्क सांकिन गने । 

 मापिोिको दरमा सामातर् फेरबिद गने । 

 सालवकको वगीकरणका यधारमा बढी मुल्र् पन ेजग्गाको र्थाथय िगि िर्ार पाने । 

 यवश्र्क पूवायधार िर्ार गरी सबै वडा कार्ायिर्मा कभप्र्ुटरमा यधाररि लवलिङ प्रणािी िाग ू

गने । 
 

ग) वहाि कर (घरजग्गा वहाि कर) 

 

हािको अवस्था 

 

गााँउपालिकाको यर्थयक ऐनिे गााँउपालिका िेरलभूर कुनै ्यतल्त  वा सांस्थािे घर, भूवन, पसि, ग्र्ारेज, 

गोदाम, छप्पर, सेड, जग्गा, पोखरी, पाकय , हिभूाडा िगार्िका सांरचना यांलशक िवरिे वा अतर् कुनै 

यभदानी हुने गरी वहािमा ददईएकोमा अनुसूची (३) वमोलजम बढीमा वहाि अांकको २% वहाि कर िाग् ने 

्यतवस्था गररएको छ । हािसभम सांस्थागि रुपमा वहािमा ददईएका घरहरुबाट मार र्ो कर सांकिन गररएको 

भूत न ेजानकारी गााँउपालिकासांगको छिफिमा प्राप् ि भूएको लथर्ो । गााँउपालिकािे य.व. २०७६/७७ मा 

र्स शीषयकवाट छुटै्ट कर सांकिन गरेको नदेलखए पलन सभपलि, वहाि िथा पट्टा वापिको यर्म िाग् ने कर 

लशषयकमा रु ६६६७२७ रकम सांकिन गरेको देलखतछ । 

  

सांभूावना 

 

र्स गाउाँपालिकाको मुख्र् बजार िेरमा (लसत्खा र गाल्बा बजार) केही घर िथा जग्गाहरु बहािमा गएको 

देलखतछ िर गााँउपालिका लभूर ्यतवसालर्क प्रर्ोजनको िालग ठूिा भूवनहरु भूने छैनन । यवसीर् प्रर्ोजनको 

िालग बनेका घरहरुमा नै ्यतापाररक गलिलवलधहरु भूएको देलखतछ । गााँउपालिकामा कररब ३०० जलि 

्यतर्वसार्हरु दिाय भूएकोमा ३५% ि ेमालसक भूाडामा घर सटर लिएर लवलभूत र् ्यतापार र ्यतवसार्हरु 

गरररहेको देलखतछ । र्सरी कररब १०० जलि घरधनीहरुिे बार्षयक भूााँडावापि रु. १५,००० जलि यभदानी 

गरेको देलखतछ उ्त  यभदानीमा १०% वहाि कर िगाउदा कररब रु. १,५०,००० जलि वहाि कर असुि 

हुनसक् न ेदेलखतछ ।  
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सधुारका पिहरू 

 

 वहािमा भूएका घरजग्गाको िगि सांकिन गरी ्यतवसार् दिायको माध्र्मबाट अद्यावलधक गन ेर 

सभपलत्त करसांग यवधि  गने । 

 घर िथा जग्गा धलन र वहािवािाहरू लबचको वहाि सभझौिा अलनवार्य गने । 

 घरजग्गा वहाि रकम मूल्र्ाांकन गनय सांरचनाको प्रकार र स्थानको यधारमा प्रलि वगयदफटका दरिे 

वहाि मूल्र् लनधायरण गने र सो वमोलजम वहाि रकम लनधायरण गरी कर सांकिन गने । 

 घरजग्गा वहाि कर सांकिन कार्यलवलध िजुयमा गने । 

 

घ) ्यतवसार् कर 
 

हािको अवस्था 
 

गााँउपालिकािे यर्थयक ऐन २०७७ माफय ि् गााँउपालिका िेरलभूर ्यतापार ्यतवसार् वा सवेामा पूांलजगि 

िगानी र यर्थयक कारोवारका यधारमा यर्थयक ऐनको अनुसूलच (४) वमोलजम कर िगाउने ्यतवस्था गरेको 

छ । यर्थयक ऐनमा १८ वटा क्र्ाटागोरी बनाई लवलभूत न प्रकारका उद्योगहरुमा ्यतवसार् करको दर लनधायरण 

गरेको छ । सबैभूतदा बढी नेपाि सरकारको पणूय स्वालमत्तमा रहेको बाहेक यर्थयक कारोवार गने वालणज्र् 

वैंकहरुिाई रु. १०००० देलख अस्थाई हाटबजार र घुभिी पसिहरुिाई रु. ५ सभम ्यतवसार् कर िोदकएको 

छ । गााँउपालिकािे यर्थयक बषय २०७६/७७ मा ्यतवसार् कर वापि रु २,४९,७५० असुि गरेको देलखतछ । 
 

सांभूावना 
 

गााँउपालिकाका जनप्रलिलनलधहरु र कमयचारीहरुसांगको छिफि अनसुार खााँडादेवी गााँउपालिकामा ठूिा 

स्िरका उद्योगहरु नभूएिापलन स-साना स्िरका कररब ३०० जलि (लचर्ा खाजा घर, रेषु्टरेतट, खाद्य पसि, 

कस्मेरटक पसि, लनमायण सामाग्री पसि, औषधी पसि, ित्ता कपडा पसि, जुत्ता चप्पि पसि यदद) 

्यतवसालर्क इकाईहरु रहेका छन् । त्र्स बाहेक केही िघु िथा घरेिु स्िरमा कुटानी लपसानी लमि समेि रहेका 

छन । यर्थयक सवेिण २०१८ का अनुसार गााँपालिकामा ५२२ वटा लवलभूत न प्रकारका ्यतवसार्हरु दिाय भैू 

सांचािनमा रहेको देलखतछ । जसमा थोक िथा खरुा ्यतापारको सांख्र्ा नै २०६ छ भूने हाि र्ो सांख्र्ा लनक् कै 

बढेको देलखतछ । गााँउपालिकासांग भूएको छिफि र यलथक सवेिणको उपिब्ध उपिब्ध ्यतवसार्को 

सांख्र्ािाई िेखाजोखा गरी गाउाँपालिकाको यर्थयक ऐन अनुसारको दररेट हेदाय ्यतवसार्ीको कर लिने सामथर्य 

अनुसार ्यतवसार् करको सभभूा्यतिा लनभ न अनुसार याँकिन गररएको छः 
 

िालिका 7: ्यतवसार् करको अनुमालनि प्रिेपण 

क्र.स. करदािा  सांख्र्ा औसि करको दर (रु.) सांभूालवि यर् (रु.) 

१ िघु िथा घरेिु उद्योगहरु २५ ५००० १२५००० 

३ स-साना होटि रेष् टुरेतट िथा खाजा घर ८० १५०० १२०००० 

५ कृलष, वन िथा मत्स्र्सांग सभबलतधि ्यतवसार् ६० १५०० ९०००० 

७ 
ममयि सांभूार सवेा (मोटरसाईकि, टीलभू, रेलडर्ो, 

मोवाईि) 
१५ १५०० २२५०० 
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क्र.स. करदािा  सांख्र्ा औसि करको दर (रु.) सांभूालवि यर् (रु.) 

९ सांस्थागि (लनजी स्कुि, सहकारी) १५० १०००० १५००००० 

११ नीलज लक्िलनक िथा फामेसी २५ ३००० ७५००० 

१३ साना िथा खुरा ्यतापार ३६५ १००० ३६५००० 

जभमा ७२०  २२,९७,५०० 

 

सधुारका पिहरू 
 

गााँउपालिकाको ्यतवसार् कर सांकिनमा सुधार ल्र्ाउन लनभ न कार्यहरू गनय प्रस्िाव गररएको छः 
 

 गााँउपालिकामा सांचालिि ्यतवसार्हरूको करको दर पुनराविोकन गरी यर्थयक ऐनमा उल्िेख 

गने।  

 सबै ्यतवसार्ीिाई ्यतवसार् दिायको यह्वान गने िथा ब्र्वसार् दिायका िालग घुभिी लशलवरिाई 

हरेक वषय लनरतिरिा ददने । 

 एकै प्रकारको ्यतवसार्िाई ्यतवसार्मा भूएको िगानी िथा कारोवारको यधारमा ठूिा, मझौिा 

र साना (क, ख, ग) वगयमा वगीकरण गरी करको दरमा पररमाजयन गने । 

 ब्र्वसार्ीहरुमा कर लिनय प्रोत्सालहि गने खािका कार्यक्रमहरु सांचािन गन े। 

 कर लशिा कार्यक्रम सांचािन गने । 

 बढी कर लिने ्यतवसार्ीहरुिाई पुरस्कृि गरी प्रोत्साहन गने । 

 कर भुू्त ानी प्रणािीिाई बैंक माियफ र अनिाईन गने । 
 

३.३.२ गरै कर राजश् व 
 

क) ्यतवसार् रलजष् रेश दस्िरु (दिाय िथा अनमुलि दस्िरु)  

 

हािको अवस्था 

 

स्थानीर् िहिे एफएम रेलडर्ो सांचािन, घ वगयको लनमायण इजाजि पर, लवद्यािर् स्थापना, स्थानीर् स्िरका 

्यतापाररक फमय, सहकारी, प्रालवलधक लशिा िथा ब्र्वसालर्क िालिम, टु्यसन, कोलचङ, औषलध पसि, 

प्िरटङ्ग, ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, नुन, माटो, खरीढुङ्गा, स्िेटजस्िा वस्िुको सभेूिण, उत्खनन् िथा उपर्ोग 

यदद कार्य गनयको िालग अनुमलि ददन र सो बापि दस्िुर सांकिन गनय सक्छन् । गााँउपालिकाि ेऔधोलगक 

्यतवसार् ऐन २०७६ जारी गरी सोही अनुरुप ्यतवसार्हरु दिाय गने, ईजाजि पर ददने र सो वापि दस्िुर 

सांकिन गरररहेको छ । गााँउपालिकािे यर्थयक ऐनमा २० प्रकारका ्यतवसार्हरुको क्र्ाटेगोरी बनाई ्यतवसार् 

रलजष् रेशन दस्िुर िोकेको छ । सबैभूतदा बढी नेपाि सरकारको पूणय स्वालमत्तमा रहेको बाहेक यर्थयक कारोवार 

गने वालणज्र् वैंकहरुिाई रु. १०००० देलख अस्थाई हाटबजार र घुभिी पसिहरुिाई रु. ५ सभम ्यतवसार् 

कर िोदकएको छ । िर गााँउपालिकािे ्यतवसार् दिाय रलजष् रेशन दस्िुर वापि हािसभम कुनै रकम सांकिन 

गरेको छैन । 

 

 



खााँडादेवी गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलतिम प्रलिवेदन) 

         पेज | 22  

 

सभभूावना 

  

गाउाँपालिका िेरमा सांचािनमा रहेका स्थानीर् स्िरका ्यतापाररक फमय, घ वगयको लनमायण इजाजि पर, कृलष 

िथा वनजतर् उद्योग, ममयि सांभूार, सहकारी, बैंक, स्वास्थर् सवेा, लवद्यािर् यदद अनुमलि प्रमाणपर ददई 

लनर्लमि गनुयपने िथा नर्ााँ सांचािनमा यउन चाहनेिाई इजाजि र खानी सांचािन अनुमलि ददांदा 

गाउाँपालिकामा र्स्िा ्यतवसालर्क कार्यहरु कररब १५० रहेको अनुमान गररएको छ । प्रलि फमय वार्षयक औसि 

रु. ३,००० रलजष् रेशन दस्िुर लिदा कररब रु. ४,५०,००० िाख सांकिन गनय सदकने देलखतछ ।  

 

 सधुारका पिहरू 

 

 यर्थयक ऐनमा भूएको रलजष् रेशन शुल्किाई सामातर् पररमाजयन गने । 

 औधोलगक ्यतवसार् ऐन २०७६ मा रहेको उद्योग दिाय िथा लनर्मन सभबतधी ्यतवस्थािाई 

पररमाजयन गने । 

 

ख) घर नक्शा पास दस्िरु 

 

हािको अवस्था 

 

गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन २०७७ मा घर नक्सापास पासको दफा नराखेको भूएिापलन यर्थयक ऐनको 

अनुसूची १ मा नक्शापास दस्िुरको ्यतवस्था गररएको छ । िर नक्सापासको प्रचिन ्यतापक रुपि अलघ बढन 

सकेको देलखदैन । छिफिको क्रममा नक्शापसास प्रदक्रर्ा शुरु गररएको र लनमायण भैूसकेका घरहरुको समेि 

लनर्मन गने िर्ारी गररएको छ । गााँउपालिकाका कलिपर् वडाहरु लनिाति ग्रालमण प्रकृलिका रहेकोिे उ्त  

वडाहरुमा घर िथा भूवन लनमायण गदाय नक्शापास सभबतधी ्यतवस्थाको चेिना अभूाव र गााँउपालिकाको कम 

पहुाँचिे गदाय नक्शा पास लबनै घर लनमायण गने चिन लवद्यमान छ । घर लनमायणको क्रममा बैंकबाट ऋण लिने 

र लबक्री गने प्रर्ोजनको िालग मार नक्शा पास गने प्रचिन लवद्यमान छ । िरपलन मुख्र् बजार, मुख्र् सडक 

यसपासको िेर, वडाका केतरहरुमा भूने नक्शापासको चिन शुरु भैूसकेको देलखतछ । गााँउपालिकाको घर 

नक्सा पास दस्िुर ्यतवसालर्क भूवन (सटर सलहि) रु. ७ प्रलि वगय दफट, यरसीसी स्रक्चर प्रलि वगय दफट रु. 

५, लस्टि स्रक्चर प्रलि वगय दफट रु. ४ र भूारवहन घरको रु. ३ िोदकएको छ । गााँउपालिकािे हािसभम घर 

नक्शा पास दस्िुर लशषयकबाट रकम सांकिन गरेको भूने देलखदैन । 

 

सभभूावना 

 

र्स गााँउपालिकामा लवस्िारै यरसीसी सांरचनाका घरहरु लनमायण हुन थािेको देलखतछ । गााँउपालिकामा 

नक्शापास अलनवार्य नगररएको भूएिापलन लवस्िारै नक्सापास गने प्रवृलि बढन थािेको छ । हाि 

गााँउपालिकामा नर्ााँ बत न ेपक् कीघहरु प्रार्ः जसो तर्ुनिम १२०० वगय दफट जलि िेरफि भूएका घरहरू 

लनमायण भूईरहेका छन ् । यगामी यर्थयक बषयमा र्स गााँउपालिकामा कररब १५० वटा जलि नर्ााँ घरहरु 

लनमायण हुने र लनमायण भैूसकेका पुराना ७० वटा नक्सा पासको दार्रामा यउन सक् ने अनुमान गनय सदकतछ । 

गााँउपालिकाको यलथक ऐनमा उल्िेख भूएको नक्शापास दर प्रलि वगय दफट रु ७ र यवेदन दस्िरु रु ५०० 

लिदा यगामी बषय नर्ााँ लनमायण हुने घरहरुबाट रु. ८,४०,००० (नक्शा पास र यवेदन दस्िुर समेि) पुराना 

लनमायण सभपत न भैूसकेका घरहरुबाट रु. ५,८८,००० (नक्शा पास र यवेदन दस्िुर समेि) गरी कुि रु 
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१४,२८,०००रकम सांकिन हुन सक् ने देलखतछ । लनमायण भैूसकेका पुराना घरहरुको अलभूिेलखकरण वापि 

प्रलिवषय २०% का दरिे असुि गदाय थप रु. ५,००,००० गरी नक्सापासबाट कुि रु. १९,२८,००० प्राप् ि 

हुने देलखतछ । 

 

सधुारका पिहरू 

 

 घर अलभूिेखीकरण िथा नक्सापास प्रदक्रर्ािे भूवन लनमायण प्रदक्रर्ािाई लनर्मन समेि गने भूएकोिे 

र्सिाई प्रभूावकारी वनाउने िफय  पहि गनय जरुरी देलखतछ । 

 घर अलभूिेखीकरणका िालग सावयजलनक सूचना जारी गरी वैक िथा लवलत्तर् सांस्थाहरुसाँग समतवर् 

गने । 

 मापदण्ड िथा कार्यलवलधहरू अनुसार नक्सापास प्रावधान पूणय रुपमा िागु गन े। 

 घरको िल्िा, बनोट िथा दकलसमका यधारमा दस्िुरको दर समर्ानुकुि पररमाजयन गने । 

 गााँउपालिका गठन पूवय वनेका घरहरूको अलभूिेखीकरणको िालग दस्िुर यर्थयक ऐनमा समावेश गने। 

 नक्सापासको िालग मापदण्ड िथा कार्यलवलधहरू अनुसार भूवन लनमायण भूए नभूएको लनरतिर 

अनुगमन गन े। 

 

ग) वहाि लवटौरी शलु्क 

 

हािको अवस्था 

 

गााँउपालिकािे यफुिे रेखदेख वा सांचािन गरेको हाटवजार र सरकारी जग्गामा वनेका सांरचनाको उपर्ोग 

गरेवापि बहाि लवटौरी शुल्क िगाउन पाउने कानुनी ्यतवस्था छ । गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन २०७७ को 

दफा ९ मा गााँउपालिका िेरलभूर यफुिे लनमायण, रेखदेख वा सांचािन गरेका हाट बजार वा पसिमा अनुसूची 

(८) मा उल्िेख भूएको ्यतवस्था अनुसार बहाि लवटौरी शुल्क लिने ्यतवस्था गररएको छ । र्स्िो शुल्क प्रलि 

वगय दफट मालसक रु. २ (राकाथमु, मझवुा, भूीरपानी, फकरवास, खााँडादेवी, गागिभूदौरे, सपांखुरी बजार िेर) 

देलख रु. ५ (माकादमु, गाल्पा बजार, लभूरपानी लसत्खा बजार िेर) सभम िोदकएको छ । गााँउपालिकािे 

यर्थयक बषय २०७६/७७ मा वहाि लवटौरी लशषयकबाट कुनै शुल्क सांकिन गनय सकेको देलखदैन ।  

 

सांभूावना 

 

मुख्र् बजार, सडक यसपास र सरकारी जग्गामा रहेका हाटबजार िथा सडक अलधकार िेरमा लनमायण 

गररएका होटेि, रेष् टुरेतटहरुसाँग वहाि लवटौरी दस्िुर असुि गनय सदकतछ । गााँउपालिकामा सडक िेरमा 

लनमायण भूएका टहरा र पसिहरु कररब ८० को सांख्र्ामा रहेका र लिनीहरुसाँग प्रलि पसि वार्षयक रु. १,००० 

को दरिे असुि गदाय कररब रु. ८०,००० यर् प्राप् ि हुने देलखतछ भूने गााँउपालिका लभूर रहेका हाटबजारका 

घुभिी पसिबाट थप बार्षयक रु. ५०,००० जलि यभदानी गने सक् ने देलखतछ । र्सरी वहाि वरौटी शुल्कबाट 

बार्षयक रु. १,३०,००० जलि यभदानी हुने अनमुान गररएको छ । 

 

सधुारका पिहरू 

गााँउपालिकाको वहाि लवटौरी शुल्कमा सुधारको िालग लनभ नानुसार प्रस्िाव गररएको छः 
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 गााँउपालिकालभूर भूएका सावयजलनक वा सडक अलधकार िेर लभूरका जलमनको लववरण सांकिन गने। 

 वहाि लवटौरी शुल्कको दार्रालभूर सावयजलनक जग्गाको उपर्ोग र सरकारी जग्गामा बनकेा 

सांरचनाको उपर्ोग गरेवापि िाग् न ेशुल्किाई यर्थयक ऐनमा उल्िेख गने । 

 सांकलिि लववरणका यधारमा वगीकरण गरी हाटबजार लवटौरी शुल्कको दर लनधायरण गन ेर सोही 

यधारमा सांकिन गने । 

 

घ) लसफाररश िथा प्रमालणि दस्िरु 
 

हािको अवस्था 
 

गाउाँपालिकािे लवलभूत न दकलसमका लसफाररश िथा प्रमालणि दस्िुरको दर यर्थयक ऐन माफय ि लनधायरण गरी 

कार्यपालिकाको कार्ायिर् िथा वडा कार्ायिर्बाट सांकिन गररयएको छ । यर्थयक ऐनको अनुसचूी ११ मा 

लवलभूत न ६३ दकलसमका लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िुरको दर लनधायरण गरेको छ । र्स लसफाररसको दर 

अलधकिम रु.३००० (उद्योग ठाउसारी) देलख तर्ूनिम रु १०० सभम िोदकएको छ । गााँउपालिकािे लसफाररस, 

प्रमालणि र अतर् दस्िुर गरी यर्थयक बषय २०७६/७७ मा रु. १६,८३,८९२ रकम सांकिन भूएको देलखतछ ।  

 

सभभूावना 

 

जुम कार्यशािा गोष्ठीका दौरान भूएको छिफि िथा वियमानमा वडाहरूिे गने लवलभूत न लसफाररशको 

यधारमा र्हााँ वार्षयक कुि १२००० वटा लवलभूत न दकलसमका लसफाररश िथा प्रमालणि कागजाि जारी हुने 

अनुमान गररएको छ । लवद्यमान दर अनुसार प्रलि लसफाररश औसि सरदर रु. २०० कार्म भूएमा लसफाररश 

िथा प्रमालणि दस्िुरबाट वार्षयक कुि रु. २४,००,००० सांकिन हुन सक् ने अनुमान गररएको छ ।  

 

सधुारका पिहरू 
  

 लवलभून्न दकलसमका लसफाररश िथा दस्िुरहरूको वगीकरण गरी दस्िुरका दर लनधायरण गने । 

 लसफाररश वा प्रमालणि गनुय पूवय दस्िुर लिरे नलिरेको प्रमाण समावेश गने प्रणािी स्थालपि गने । 

 दस्िुर नबुझाएसभम सभबलतधि अलधकारीिे लसफाररश वा प्रमालणि नगने । 

 

ङ) सरकारी सभपलत्तको बहाि र लवक्रीबाट प्राप् ि यर् 
 

हािको अवस्था  
 

यर्थयक बषय २०७६/७७ मा गााँउपालिकािे सरकारी सभपलिको वहाि र लवक्री लशषयकबाट कुनै यभदानी 

गरेको देलखदैन िर अतर् लवक्री लशषयकबाट रु. २६,०१,७७० यभदानी गरेको देलखतछ । यर्थयक ऐनमा 

जेलसलवको भूााँडा िोदकएको भूएिापलन राजपर, पुस्िक, नक्शा यददको मूल्र् भूने िोदकएको छैन । र्स 

गाउाँपालिकाको स्वालमत्वमा रहेका भूौलिक सभपलत्तहरुः जेसीबी एक्साभेूटर, सभूा हि िथा प्रोजेक्टर 

बहािमा ददएर यर् गनय सदकने देलखतछ भूने राजपर, पुस्िक, नक्शा यददको लवक्रीबाट समेि यर् यर्यज 

हुन सक् ने देलखतछ । 
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सभभूावना  
 

गाउाँपालिकाको स्वालमत्वमा भूएका सभपलत्तहरू जस्िै जेलसलभू, प्रोजेक्टर, राजपर, पुस्िक, नक्शा, बोिपर 

यददको बहाि लवक्रीका सभबतधमा यवश्र्क िथर्ाांक र दररेटहरु नभूएकोि ेयगामी यर्थयक बषयमा देहार् 

अनुसार यभदानी गनय सक् ने अनुमान गररएको छ ।  

 

िालिका 8: सरकारी स्वालमत्तको बहाि र लबक्रीबाट हुने सांभूा्यत यर्को लववरण 

क्र.स. स्वालमत्तको रहेको सभपलि अनुमालनि यर् (रु) 

१ जेसीलभू (्यताक हो िोडर) भूाडा ५००००० 

२ वैठक हि भूाडा २५००० 

३ प्रोजेक्टर भूाडा १५००० 

४ राजपर, पुस्िक, नक्शा लवदक्र १०००० 

५ बोिपर फाराम लबक्री १५०००० 

  जभमा ७,००,००० 

 

सधुारका पिहरु 

 गाउाँपालिकाको स्वालमत्वमा भूएका र बहािमा िगाउन सदकने सभपलत्तहरूको लववरण र्दकन गरी 

सबै सभपलत्तको बहाि रकमको दर यर्थयक ऐनमा समावेश गन े। 

 गाउाँपालिकाको सभपलत्त बहािमा िगाउने सभबतधमा कार्यलवलध िजुयमा गरी कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने । 

 कार्यलवलधमा उलल्िलखि शियहरू पािाना भूए नभूएको यवलधक रुपमा अनगुमन गन े। 

 

च) जग्गा रेखाङ्कन दस्िरु 
 

हािको अवस्था 
 

गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन २०७७ मा गााँउपालिका िेरलभूर रहेका ्यतल्त गि िथा सांस्थाको स्वालमत्वमा 

रहेका जग्गा रेखाांकन गनय अलमन खटाउदा िाग् ने दसु्िुर सभबतधी ्यतवस्था छैन । िर अनसूची (१२) मा नक्शा 

जाचपाश सेवा शुल्क िोदकएको छ जस अनुसार जग्गा रेखाङ्कन दस्िुर १० दकत्तासभम रु. १००० र सो भूतदा 

माथी रु. १५०० िोदकएको छ । िर जग्गा रेखाङ्कन दस्िुर वापि हािसभम गााँउपालिकािे राजश् व सांकिन 

गने सकेको छैन । 

 

सांभूावना 

गााँउपालिकामा मुख्र् बजार िेरमा (माकादमु, गाल्चा बजार, लभूरपानी, लसत्खा बजार, राकाथमु, मझवुा, 

भूीरपानी, फकरवास, खााँडादवेी, गागिभूदौरे, सपांखुरी बजार िेर) शहरीसांग ैघरजग्गाको कारोवार बढदै 

गैरहेको र लबकास लनमायण कार्यिे समेि लिब्रिा पाएसांगै जग्गा रेखाङ्कन कार्यसमेि बढन गएको छ । जसिे 

गदाय बषयमा ५० वटा जग्गा रेखाांङकन मारै भूएपलन र्सबाट तर्ूनिम रु २००० को दरिे पलन रु. १,००,००० 

दस्िुर सांकिन हुने देलखतछ । 
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सधुारका पिहरु 

 

 जग्गा रेखाङ्कन दस्िुर पुनर्वयचार गने । 

 वडाको स्थान लवशेष अनुसार दस्िुर िागू गने । 

 

छ) ढुांगा, लगटी, वािवुा, दहत्तर बहत्तर शलु्क 

 

हािको अवस्था 

 

गााँउपालिकािे यफ्नो िेरलभूर वािावरणीर् प्रभूाव मूल्र्ाङ्कन िथा प्रारलभभूक वािावरणीर् परीिणबाट 

िोदकएको पररमाणमा स्िेट, ढुांगा, लगट्टी, बािुवा एवम् माटोजतर् वस्िु लबक्री गनय सक् ने प्रावधान छ । 

खााँडादेवी गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन २०७७ मा ढुांगा, लगरट, वािुवा दहत्तर बहत्तर शुल्क सभबतधी कुनै 

्यतवस्था गररएको छैन र अनुसूचीमा समेि र्स्िा प्राकृलिक स्रोिमा िाग् ने शुल्क उल्िेख गररएको छैन । िर 

यर्थयक बषय २०७७/७८ मा गााँउपालिकािे दहत्तर बहत्तर शुल्क वापि रु २,५०,००,००० असुिी हुने 

अनुमान गरेको छ । 

 

सभभूावना 

 

गााँउपालिका लभूर रहेका खोिा िथा नददमा वािुवाको मुख्र् स्रोि रहेको र गााँउपालिकािे सोही वमोलजम 

सुनकोशी र िामाकोशी नददबाट ढुांगा, लगट्टी, बािुवा लवक्री गरररहेको छ । िर चािु यर्थयक वषयमा भूने 

कोलभूड-१९ का कारण यभदानी घटन सकने देलखतछ । यगामी वषयका िालग गाउाँपालिका िेरलभूर रहेको 

भूटौरी खोिा (वडा नां ४ र ५) िगार्ि िामाकोशी र सुनकोशी नददका अतर् िेरहरुमा वािावरणीर् पररिण 

गरी ठेक् का िगाउन सकेमा र्स लशषयकबाट थप यर् वृलधि  हुनगई कररब रु. ४,००,००,००० जलि वार्षयक 

यर् सांकिन हुने देलखतछ। 

 

सधुारका पिहरु 

 

 यर्थयक ऐनमा ढुांगा, लगटी, वािुवा, दहत्तर बहत्तर शुल्क सभबतधी दफा थप गरी अनुसूचीमा शुल्कहरु 

िोक् ने 

 थप िेरको प्रारलभभूक वािावरणीर् अध्र्र्न परीिण गरी अध्र्र्न प्रलिवेदन िर्ार गने । 

 वािावरणीर् अध्र्र्न प्रलिवेदनि ेलसफाररश गरेका मापदण्ड लभूर रहेर उत्खनन् िथा लबक्री कार्यका 

िालग गराउन ठेक् का यव्हान गने । 

 सांकिन कार्यको लनर्लमि रुपमा अनुगमन गरी अध्र्र्न प्रलिवेदनिे लसफाररश गरेको मापदण्ड लभूर 

मार रहेर उत्खनन् हुने कार्य सुलनलश् च गने । 

 ऐन लनर्म लवपररि गन ेठेकदारिाई कारबाही गने र दण्ड जररवानाको प्रावधान समावेश गने । 
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ज) पर्यटन शुल्क 

 

हािको अवस्था 

 

गााँउपालिकाको यर्थयक ऐन २०७७ को दफा १३ मा गााँउपालिकािे यफ्नो िेरलभूर प्रवेश गने पटयर्कहरुका 

िागी अनुसूची १२ वमोलजम शुल्क लिने ्यतवस्था गरेको छ । अनुसूचीमा यतिररक पर्यटकको िालग रु. २५ 

र लवदेशी पर्यटकहरुको िालग रु. २०० पर्यटक शलु्क िोदकएको छ । नेपािी लवद्याथीहरुबाट शुल्क लिईने छैन 

भूने लवदेशी लवद्याथीहरुिाई ५०% छुटको ्यतवस्था छ । िर गााँउपालिकािे हािसभम पर्यटनबाट यर् यजयन 

गनय सकेको छैन । 

 

सांभूावना 

 

गााँउपालिकाको यर्थयक बषयको २०७९/८० को बार्षयक नीलि िथा कार्यक्रममा पर्यटन गुरुर्ोजना िजुयमा गरी 

पर्यटन पूवायधार लवकास माफय ि यर् यर्यज गररने नीलि उल्िेख छ । गााँउपालिकािे सुनकोशी र िामाकोशी 

नददमा रालफ्टङको तर्ूनिम पूवायधार लनमायण गनय सकेमा रालफ्टङबाट समेि यर् यजयन हुन सक् ने देलखतछ । 

त्र्सैगरी गााँउपालिका लभूर रहेका पर्यटदकर् िेरहरु (सुलिथुभका, भ्र्ूटावर, मदन भूण्डारी पाकय , शालति पाकय , 

पृरी पाकय ) बाट समेि पर्यटन शुल्क असुि हुने सांभूावना रहेको छ । त्र्सैिे यगामी बषयहरुमा गााँउपालिका 

यउने यतिररक र लवदेशी पर्यटकहरुबाट रु. १,५०,००० यभदानी हुनसक् ने अनुमान गररएको छ  । 

 

सधुारका पिहरु 

 

 पर्यटदकर् स्थि र गलिलवलधहरु अनुसार यर्थयक ऐनमा पर्यटदकर् शुल्क िोक् ने 

 स्थानीर् पटयर्दकर् िेरहरुको प्रचार प्रसार गने 
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पररच्छेद - चारः यर् सांकिनको सांस्थागि िमिा िथा सांकिन अवस्था 
 

र्स पररच्छेदका उपखण्डहरुमा खााँडादेवी गााँउपालिकािे राजस्व पररचािनमा गरेका प्रर्ासहरू िथा यर् 

सांकिनको अवस्थािाई छोटकरीमा ्यताख्र्ा गररएको छ । र्सिे गााँउपालिकाको यर् सांकिनको िालग 

सांस्थागि िमिामा सुधार गनय गनुयपने कार्यहरू पलहचान गनय सहर्ोग पुग् ने छ । 
 

४.१ राजश् व पररचािन सभबतधी नीलि िथा सांर्तर 
 

स्थानीर् सरकार सांचािन ऐन २०७४ को दफा ६५ मा स्थानीर् राजश् व परामशय सलमलि सभबतधी ्यतवस्था 

रहेको छ । र्स सलमलिि ेराजश् व सभबतधी नीलि िथा कानून िजुयमा, सांशोधन, पररमाजयन र सोको पररपािना 

सभबतधी परामशय, राजश् वको स्रोि, दर, दार्रा लवश् िषेण गरी प्राप् ि हुनसक् न ेराजश् वको लवश् िेषण, अनुमान, 

कर, गैरकर, सेवा शुल्क, दस्िुर यददको दर सभबतधमा परामशय ददने जस्िा कार्यहरु गदयछ । र्स 

गााँउपालिकामा स्थानीर् राजश् व परामशय सलमलिको गठन देहार् अनुसार भूएको छ । 
 

िालिका 9: राजश् व परामशय सलमलिको लववरण 

क्र.स. सलमलिका ्यतल्त हरु  लजभमेवारी 

१ गााँउपालिका उपाध्र्ि: मखमिी श्रेष् ठ सांर्ोजक 

२ प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृिः लबकास सुतदास सदस्र् 

३ वडा अध्र्ि (वडा नां ३): पुष् कर कुमार काककी सदस्र् 

४ कार्यपालिका सदस्र्ः रमा लघलसङ सदस्र् 

५ उद्योग वालणज्र् प्रलिलनलधः सुका राम लघलसङ्ग सदस्र् सलचव 

 

गााँउपालिकाको राजश् व पररचािनमा प्रभूावकाररिा ल्र्ाउनका िालग राजश् व परामशय सलमलिको बैठक गरी 

राजश् वको दर लनधायरण लसफाररस, वार्षयक राजश् व अनुमान यदद लनणयर् गने गरेको देलखतछ । गााँउपालिकािे 

यर्थयक बषयको २०७७/७८ को िालग यर्थयक ऐन पाररि गरेको छ । राजस्व परामशय सलमलिको बैठक वसी 

यतिररक यर्को दररेट प्रस्िाव गरर गााँउसभूािे सो दररेट स्वीकृि गरेका छ । यर्का लशषयगि दार्रा िथा 

उ्त  दार्राका दररेटहरू राखी गााँउसभूा माफय ि् यर्थयक ऐन पाररि गररएको हो ।  
 

गाउाँपालिकाको य.व. २०७८/७९ को नीलि िथा कार्यक्रममा राजस्व िथा लवत्त ्यतवस्थापन सभबलतध देहार् 

वमोलजम नीलिहरु रहेको छः 
 

 गााँउपालिकाको यतिररक राजश्विाई बढोत्तरी गनय लवलभूत न करका सांभूा्यत िेरहरुको पलहचान गरी 

राजश् वको दार्रािाई बृलधि  गररने छ । 

 खचय गन ेअलख्िर्ारी र खचयको कार्यलवलध स्थानीर् सरकार सांचािन ऐन २०७४ एवां प्रचलिि यर्थयक 

ऐन लनर्म बमोलजम गन े्यतवस्था लमिाईने छ । 

 र्ोजना िथा कार्यक्रम सांचािन गदाय सामान खररद गदाय सावयजलनक खररद ऐन, लनर्माविी िथा 

यर्थयक कार्यलवलध अनुसार गररनेछ । साथै गााँउपालिकाको पेश् की, बेरुजु फछ ट असुि उपर गने 

कार्यिाई प्रभूावकारी रुपमा अगाडी बढाईने छ । 

 राजश् व सांकिनको िक्ष्र् र प्रगलि लनधायरण गररने छ । 
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 करदािािाई सभमान गने पररपाटीको वसालिने छ । कर सहभूालगिा बढाउन जनचेिनामूिक 

कार्यक्रम सांचािन गररने छ । 

 पूवायधार लनमायण खररद कार्य गदाय िथा यर् सांकिनका िेरमा यव्हान गररने बोिपरिाई प्रलिस्पधी 

गराउन ई-लवलडङ पधि लि अपनाईने छ । 

 लगरट, वािुवा, ढुांगाको पकेट िेर लनधायरण गरी समर्मै वोिपर यव्हान गरर यतिररक कर सांकिन 

गररने छ । 

 कर सांकिन कार्यिाई प्रभूावकारी बनाउन सूचना प्रलवलध मैरी बनाईने छ । 

 राजश् व सांकिनबाट प्राप् ि रकमको केलह अांश प्राथलमकिा साथ प्रभूालवि िेरका वालसतदाको लवकास 

लनमायणमा खचय गररने छ । 

 गााँउपालिकाको मालसक यभदानी र खचयको लववरण पालिकाको वेभूसाईटमा रालखन े कार्यिाई 

लनरतिरिा ददईने छ । 

 गााँउपालिका अतिगयि सबै वडािाई लवदु्यलिर् सांचारसांग यवद्व हुने अवधारणा पेपर िेस सुशासन 

प्रर्ोगमा ल्र्ाईने छ । 

 यवश्र््त ा र दरबतदी अनुसारको दि कमयचारी ्यतवस्थापन गररने छ । 

 गााँउपालिकामा यएका गुनासो ्यतवस्थापनका िालग गुनासो सुत ने अलधकारी िथा सूचना 

्यतवस्थापनका िालग सूचना अलधकारीको कार्यिाई अझ ्यतवलस्थि र प्रभूावकारी बनाईने छ । 

 गााँउपालिका कार्ायिर्को भूौलिक सभपलिको उलचि ्यतवस्थापन गदै बढी खचय िाग् ने असातदर्भूयक 

सामाग्रीहरुको लििाम लबक्री गररने छ । 

 राजश् व सांकिन, कार्ायिर् ्यतवस्थापन, पवूायधार लवकास, वेरुजुको अवस्था, कार्यलवलध अनुसरण, 

सेवा प्रवाहको प्रभूावकाररिा यदद जस्िा सूचकहरुको यधारमा उत्कृष् ट वडाको छनौट गरी सभमान 

र पुरस्कृि गने पररपाटी बसालिने छ । 

 वडा सलमलिको लबषर्गि कार्य लवभूाजन गरी सदस्र्हरुिाई थप लजभमेवार बनाईने छ । सवेा प्रवाह 

र लवकास लनमायण कार्यको गुणस्िर अनुगमन, समतवर् र सुपररवेिण गनय िथा उपभूो्त ा सलमलििाई 

सहजीकरण गने वडा सलमलिका सदस्र्हरुको मुख्र् किय्यतिाई प्रभूावकारी बनाईने छ । 

 राजश् व प्रशासन सभबतधी िमिा लवकास िालिम सांचािन गररने छ । साथै वडा सलमलििाई 

यवश्र्किाको यधारमा िमिा लवकास िालिम प्रदान गररने छ । 

 भ्रष् टाचार अलनर्लमििा कार्यिाई कडाईका साथ लनर्तरण गदै पारदर्शयिा र जवाफदेलहिा 

प्रणािीिाई सुदढृ िुल्र्ाईने छ । 

 

गााँउपालिकाको राजश् व प्रशासन 

 

गााँउपालिकाको राजश् व प्रशासनिाई अझ प्रभूावकारी बनाउने नीलि चािु बजेटमाफय ि पलन गााँउपालिकािे 

लिएको छ । र्सको प्रभूावकाररिाका िालग गनुयपने कार्यहरुमा जनशल्त  ्यतवस्थापन, राजश् व शाखाको 

सांस्थागि लवकास, राजश् व सभवतधी कार्यर्ोजना िजुयमा, मािपोि कार्ायिर्बाट स्थानीर् जग्गाको िगि 

अद्यावलधक, करदािाहरुको पलहचान र िगि अलभूिेखीकरण, कर िथा गैर करका स्रोिहरुको पलहचान 

गनुयपनय रहेको छ । र्सैगरी राजश् व प्राप् ि हुन ेपूाँजीगि लनमायण, पर्यटकीर् िेरहरुको प्रवद्वयन, ऐलिहालसक 

स्थिहरुको प्रचार प्रसारका साथै होमस्टे लवकास र प्रवद्वयन गनुयपने छ । वडास्िरमा काम गने कमयचारीिाई 

प्रभूावकारी सेवा प्रवाह र राजश् व सांकिन कार्यमा पररचािन गनपुने हुतछ । साथै गााँउपालिका िथा वडा 
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कार्ायिर्का राजश् व प्रशासनसाँग सभबलतधि कमयचारीहरुिाई राजश् व र यर्का शीषयकका लवषर्मा 

अलभूमुखीकरण र अलभूिेख ्यतवस्थापन सभबतधी िमिा लवकास िालिमि े गााँउपालिकाको राजश् व 

अलभूवृलधि मा महत्वपणूय र्ोगदान ददने सक् ने देलखतछ । 

 

४.२ यर् सांकिनको सांस्थागि िमिा 
 

सांगठन सांरचनामा गााँउपालिकािे प्रशासन, र्ोजना िथा अनुगमन शाखा अतिगयि रहने गरर राजस्व उपशाखा 

गठन गने प्रावधान वमोलजम राजश् व उपशाखाबाट काम भैूरहेको देलखतछ । राजश् व उपशाखा अतिगयि नै वडा 

कार्ायिर्हरूबाट वडा सलचव िथा राजश् व उपशाखाका कमयचारीहरु माफय ि राजश् वको सांकिन िथा 

अलभूिेखीकरण गररांदै यएको छ । अनिाई लमरटङ, टेलिफोन अतिरवािाय िथा लवलभूत न सूचनाका यधारमा 

हेदाय हाि गााँउपालिकाको राजस्व सांकिनको अवस्था देहार्अनुसार रहेको  छः 

 

 राजस्व उपशाखा अतिरगि प्रशासन सहार्क र कार्ायिर् सहर्ोगी गरी जभमा २ जना कमयचारीहरु 

कार्यरि रहेको देलखतछ ।  

 गााँउपालिका कार्ायिर् िथा वडा कार्ायिर्हरूमा कभप्र्ुटर लवलिङ्ग प्रणािी माफय ि राजस्व सांकिन 

भूएको । 

 सफ्टवेर्रमा राजस्वका शीषयकहरू हाि नेपाि सरकारिे ्यतवस्था गरेको राजस्व कोड िथा शीषयक 

अनुसार नभूएकािे सांकिन गररएको राजस्वका शीषयकहरू नलमिेको । 

 र्ो बषय कोरोनाको कारणि ेकर लशिा कार्यक्रम सांचािन हुन नसकेको । 

 कार्ायिर् भूवनमा पर्ायप् ि स्थान र कोठाहरु भूएिापलन राजश् व शाखा ्यतवलस्थि नभूएको । 

 सेवा शुल्क िथा लबक्रीको बैग्िे महि िथा शीषयक नखोलिएकािे र्स दकलसमको यर्हरू लवलवध र 

अतर् यर् शीषयकमा सांकिन हुने गरेको । 

  वडा सलचव माफय ि वडामानै राजस्व सांकिन गने कार्यिे सेवाग्राहीिाई सुलवधा प्रदान गरेको । 

 “घ” वगयको इजाजि पर िगार्ि अतर् शुल्कहरू, टेण्डर लबक्री िथा पररिा शुल्क जस्िा राजश् व 

गााँउपालिका कार्ायिर्बाट सांकिन हुने गरेको । 

 हािसभम राजस्व सांकिन िथा त्र्सको प्रभूावकारीिाका िालग अनुगमन िथा मूल्र्ाांङकन नभूएको। 

 

४.३ लवगिको यर् पररचािनको अवस्था 
 

र्स गाउाँपालिकाको कुि यर्मा यतिररक यर्को लहस्सा अत्र्ति तर्ून रहेको छ । यतिररक यर् िफय  

भूूलमकर, सभपलि कर, वहाि कर, घरजग्गा रलजष् रेशन दस्िुर, ्यतवसार् रलजष् रेशन दस्िुर िगार्ि अतर् 

प्रशासलनक शुल्क िथा दस्िुरहरु रहेका छन् । िसथय यगामी ददनमा समेि यतिररक यर्िफय  गाउाँपालिकाको 

िालग सभपलत्त कर, मािपोि, ब्र्वसार् कर र दस्िुर नै मुख्र् िथा ददगो िेर हुन् । गाउाँपालिकािे मािपोि 

िाई जमीनको उपर्ोगका यधारमा वर्गयकरण गरेर दर लनधायरण गरेको छ । उद्योग ्यतवसार्को लवकास भूए 

अनुसार ्यतवसार् करको असुिी प्रभूावकारी देसखांदैन । घरबहाि कर, लव्ापन कर, जडीबुटी कवाडी िथा 

जीवजतिु करको सभभूावना ित्कािका िालग तर्ून रहेको देलखतछ । गाउाँपालिकासाँग लवगि यर्थयक वषयहरुको 

िथर्ाांकको शीषयकगि र्थाथय यर्सभबतधी अलभूिेख ब्र्वलस्थि देलखदैन । र्सिे गदाय गाउाँपालिकाको समग्र 

राजस्व प्रिेपणिाई र्थाथयको नलजक पुर्ायउन करठनाइ रहेको छ । गाउाँपालिकाकाबाट प्राप् ि िथर्ाांक अनुसार 
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गाउाँपालिकािे लवगि य.व. २०७५/७६ देलख २०७७/७८ सभमको अनुमालनि यर् लववरण देहार् अनुसार 

रहेको छः 
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गाउाँपालिकाको यर् सांरचना हेदाय कुि यर्मा यतिररक यर्को लहस्सा य.व. २०७५/७६ मा ३.४% र 

त्र्सपछीको यर्थयक बषयमा क्रमश ७.२% र १.८% रहेको देलखतछ । र्द्यलप गाउाँपालिकाको समग्र यर्को 

प्रमुख स्रोिको रुपमा सांघीर् सरकारबाट प्राप् ि हुने राजश् व वााँडफााँड र अनुदान बापिको रकम नै रहेको 

देलखतछ । उल्िेलखि िालिका अनुसार गाउाँपालिकाको समग्र यर्को साराांश देहार्अनुसार रहेको छः 
 

िालिका 11: कुि यर्मा गााँउपालिकाको यतिररक यर्को र्ोगदान 

(रु हजारमा) 

 यर् लशषयक 
२०७५/७६ र्थाथय २०७६/७७ र्थाथय २०७७/७८ र्थाथय 

रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

क) यतिररक यर् १५५९५ ३.४ ३२१८६ ७.२ १०२१० १.८ 

ख) राजश् व बाडफाड ७४७२४ १६.५ ७१३११ १६.० ८६०३९ १५.४ 

ग) अनुदान ३६२९१८ ८०.१ ३४२०११ ७६.८ ४६२५६४ ८२.८ 

कुि जभमा ४५३२३७ १००.० ४४५५०८ १००.० ५५८८१३ १००.० 
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४.४ राजश् व पररचािनमा रहकेा सवािहरु 
 

खााँडादेवी गााँउपालिकाको यतिररक यर् पररचािनमा नर्ााँ ब्र्वस्था अनसुारको प्रशासलनक िमिा लवकास 

गनय यवश्र्क देलखतछ । यतिररक यर् पररचािनमा देलखएका सवािहरूिाई लनभ नानुसार प्रस्िुि गररएको 

छः 
 

क) राजश् व प्रशासन 
 

राजस्व पररचािन िमिा सुधार िथा राजस्वको स्रोि र यधारहरू वृलधि  गनय गााँउपालिकामा राजस्व शाखा 

वा एकाईमा यवश्र्क दरबतदी स्वीकृलि िथा कमयचारी पदस्थापना गनुय यवश्र्क देलखतछ । र्सका साथै 

गााँउपालिकाको राजस्व अलधकारको यधारमा भूौलिक सुलवधा थप गने, कमयचारीहरुिाई िमिा लवकास 

िालिम, प्रलवलधमा यधाररि राजश् व अलभूिेख िथा सूचना प्रणािी, सिम राजश् व शाखाको ्यतवस्था हुन 

यवश्र्क छ । साथै वडामा राजश् व सांकिनको ्यतवलस्थि लवदु्यिीर् प्रणािीको िालग वडा कार्ायिर्हरुको 

समेि िमिा अलभूबृलधि  गररनु पदयछ ।  

 

ख) यतिररक लनर्तरण 
 

राजस्व असुिीका िालग जारी गररने रसीदको लनर्तरण जरुरी हुतछ । कलि प्रलि रसीद छपाई भूएको हो प्रमुख 

प्रशासदकर् अलधकृिबाट सबै प्रलि प्रमालणि गराई त्र्सको जानकारी राजस्व शाखा र िेखा शाखामा सुरलिि 

रहनु पदयछ । राजस्व शाखािे लजतसीफााँटबाट रलसद एकमुष् ट लनकासा लिई सभबलतधि वडामा सलचविाई वा 

अतर् कमयचारीिाई लस.न. समेि प्रष् ट हुनेगरी लनकासा गररनु पदयछ र रसीद लनर्तरण खािामा अलभूिेख 

रालखनु पदयछ । त्र्सको लववरण िेखा शाखामा समेि पठाइनु पदयछ । िेखा शाखािे सभबलतधि कमयचारी वा 

वडा सलचवबाट रकम दालखिा गररदा जारी भूएको रसीदको एक प्रलि अधकट्टी सलहि लभूडाई रकम बुझ्ने गनुय 

पदयछ । सभबलतधि कमयचारीिे रकम दालखिा गदाय गााँउपालिकाबाट जारी भूएको राजस्व शीषयकगि छुरट्टने 

फारममा राजस्व लववरण भूरी दालखिा गररनु पदयछ । य.िे.प. शाखािे समेि रसीद लनर्तरण प्रदक्रर्ािाई 

सुक्ष्म रुपमा हेने गनुय पदयछ । र्सरी प्राप् ि रकमिाई गााँउपालिकाको गोश्वारा खािामा शीषयक अनुसार चढाई 

मालसक रुपमा प्रमालणि गरर राजस्वको शीषयकगि प्रलिवेदन पठाउने ्यतवस्था गररनु पदयछ । प्रलिवेदन 

पठाउदा राजस्वको िेखा सूरमा (SUTRA) यधाररि भूएर शीषयकगि रुपमा प्रष् ट गरी अनिाईन प्रलिवेदन 

पठाउने प्रणािी अविभबन गररनु पदयछ । 

 

ग) यतिररक यर् पररचािन नीलि िथा कार्यलवलध 
 

गााँउपालिकािे यर् पररचािन सभबतधी नीलि िथा मुख्र् यर् शीषयकहरूवाट यर् सांकिन गने कार्यलवलध 

िर्ार गरी वडा सलमलिहरूिाई समेि उपिब्ध गराउनु पदयछ । र्समा यर् सांकिन गने लवलध, प्रलिवेदन 

बुझाउने ढााँचा, नगद दालखिा सभबतधी ्यतवस्था, अनुगमन जस्िा लवषर्वस्िु पदयछन ्।  

 

घ) यर्थयक ऐनमा सधुार 
 

गााँउपालिकािे यर्थयक ऐन िजुयमा गरी स्वीकृि गरेको छ िर सो ऐनिाई अतिर सरकारी लवत्त ्यतवस्थापन 

ऐन २०७४ वमोलजम सुधार गरी ्यतवहाररक िथा वस्िुपरक बनाउनुपने देलखतछ । यर्थयक ऐनमा सवारी 

करको ्यतवस्था गररएको छ । िर प्रचलिि सांघीर् कानुनी ्यतवस्था अनुरुप र्ो कर सवै सवारी साधनमा लिन 
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नपाइने हुाँदा र्सिाई हटाउनुपनेछ । यर्थयक ऐनमा ढुांगा लगरट्ट वािुवा, बहत्तर दहत्तर शुल्कको ्यतवस्था 

नभूएकोिे यगामी बषयमा सो दफा थप गरी अनसुूचीमा शुल्कहरु समावेश गनुयपनेछ । गाउाँपालिकाको सवारी 

िथा अतर् र्तरउपकरण जस्िा सभपलत्तको भूाडा दर ऐनमा उल्िेख नभूएको हुाँदा लर्नीहरुिाई ऐनमा समावेश 

गनुयपने देलखतछ । र्स्िै, पररवर्ियि ्यतवस्था अनुसार सव ैजग्गा जमीनमा सभपलत्त कर िगाउन नपाइने भूएकािे 

सभपलत्त कर िगाउन यर्थयक ऐनिाई सोहीअनुसार पररमाजयन गनुयपनेछ । त्र्स्िै केलह करका लशषयकहरु पलन 

सुधार गनुयपने देलखतछ । गााँउपालिकाको धेरै िेरहरु ग्रालमण भेूगमा पदयछन । त्र्सैि े गााँउ, बजार िथा 

राजमागय यसपासको िेरमा जमीनको मूल्र् र उपर्ोलगिामा ्यतापक अतिर हुन ेभूएकोिे जमीनको उत्पादन,  

उपर्ोलगिा र सडक पहुाँचको यधारमा कर लिने प्रणािीको लवकास हुन सकेमा कर पलन बढी सांकिन हुने र 

बढी वै्ालनक समेि हुने देलखतछ । 

 

ङ) राजस्वका दर लनधायरण िथा प्रचार प्रसार 
 

गााँउपालिकािे राजश् वको दर लनधायरण गदाय समान स्िरका करदािाहरुिाई समान ्यतवहार हुने गरी िथा 

समान िहका स्थानीर् सरकार वीच तर्ून अतिर हुने लवषर्मा ध्र्ान ददन यवश्र्क हुतछ । स्थानीर् करका 

यधारहरु पर्ायप् ि राजस्व सांकिन गनय सदकने खािको हुनु पदयछ । अथायि सांकलिि राजश् व भूतदा सांकिन गदाय 

िाग् ने खचय बढी हुने खािको हुनु हुाँदैन । साथै स्थानीर् उत्पादनका यधारमा दर लनधायरण गदाय करदािािाई 

पलन मकाय नपने र गााँउपालिकािाई पलन राजश् व प्राप् ि सहज रुपमा हुन ेहुतछ । घरजग्गा रलजष् रेशन दस्िुर 

अतिगयि मािपोिको मूल्र्ाांकन र स्थानीर् चिनचल्िीको रकम ज्र्ादै फरक भूएका सो पररमाजयनका िालग 

पहि गदाय राजश् वमा बृलधि  हुन ेअवस्था लसजयना हुतछ । गााँउपालिकािे हािको कानुनी ्यतवस्था अनुसार 

राजस्व सांकिनका िालग दर लनधायरण गरी त्र्सको प्रचार प्रसार गनय यवश्र्क देलखतछ । त्र्सैगरी 

करदािािाई यफूिे लिनुयपने रकम र लशषयक सभवतधी जानकारी उपिब्ध गराउन कर लशिा कार्यक्रम सांचािन 

गनुयपने हुतछ । र्सका अलिरर्त  समर्मा राजस्व नलिरेमा दण्ड जररवाना िाग् ने िथा धेरै राजश् व लिने 

करदािाहरुिाई प्रोत्साहन िथा पुरस्कृि गने प्रणािीको बारेमा यवश्र्क प्रचार प्रसार गनुय पदयछ । 

 

च) अलभूिखे ्यतवस्थापन 
 

यतिररक यर्को अलधकिम पररचािनका िालग र्सका यधारहरूको अलभूिेख अद्यावलधक हुनु जरुरी छ । 

गााँउपालिकािाई प्राप् ि राजस्वका अलधकारसाँग सभबलतधि ्यतल्त गि सभपलत्तहरू, ्यतापार ्यतवसार्हरू, सवेा 

सुलवधाहरू यददको अलभूिेख िर्ारी िथा अद्यावलधक गनय यवश्र्क रहेको छ । अद्यावलधक अलभूिेख लबना 

राजस्व सभबतधी नीलि लनधायरण, प्रिेपण, असुिी ्यतवस्थाको अनगुमन प्रभूावकारी हुन सक्दैन । 

गााँउपालिकाका सभभूा्यत राजश् का स्रोिहरु (कर, शुल्क िथा दस्िुर) को पलहचान गरी दार्रा फरादकिो 

बनाउने िथा दर लनधायरण गरी सामलर्क रुपमा र्स्िो दरिाई अद्यावलधक गद ैजानुपदयछ । गााँउपालिकाबाट 

राजश् व नर्ााँ स्रोिहरु पलहचान िथा कार्ायतवर्नका िालग यवश्र्क िगानी िथा प्राथलमकीकरणका यधारमा 

अध्र्र्न, अनुसतधान िथा सभभूावना लवश् िषेण गद ैनर्ााँ स्रोिहरुको पलहचान र पररचािन िथा बियमान 

स्रोिहरुको दार्रा लवस्िार गदै यतिररक राजश् विाई ददगो बनाउन यवश्र्क हुतछ । र्स कार्यको िालग दि 

जनशल्त को ्यतवस्थापन र जनिाको सहर्ोग अपररहार्य हुतछ । 
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छ) समतवर् सांर्तर 
 

राजस्व पररचािन नीलि लनमायण, शुल्क िथा दस्िुरको दर लनधायरण, राजस्व सांकिन लवलध लनधायरण जस्िा 

कार्यमा यतिररक िथा वाह् र् लनकार्हरूसांग समतवर् अपररहार्य हुतछ । र्सका िालग राजस्वका यधार 

लनधायरण िथा दरहरूमा पररमाजयनका िालग राजस्व परामशय सलमलिको भूूलमकािाई अझै प्रभूावकारी बनाउनु 

पदयछ । यर् सांकिनमा वडा सलमलिको भूूलमकािाई स्पष् ट ्यताख्र्ा गरी वडा र राजस्व शाखालबच लनरतिर 

समतवर् हुन जरुरी देलखतछ । त्र्सैगरी राजस्व बााँडफााँट सभबतधमा केतर, प्रदेश िथा अतर् स्थानीर् िहहरूसांग 

समतवर् गनय यवश्र्क पहि गनुयपने देलखतछ । राजश् व प्रशासनिाई प्रभूावकारी वनाउन लनवायलचि नेिृत्विे 

लनर्लमि अनुगमन र छिफि गनुयपदयछ । साथै स्थानीर् करदािा केलतरि समुदार्हरुसाँग छिफि गरी नर्ााँ 

करका लशषयकहरु कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 

 

ज) चहुावट लनर्तरण, पारदर्शयिा र जवाफदेलहिा 

 

यर्को सांकिन अवस्थाको अनुगमन गरी राजस्व चुहावट भूएको पाइएमा त्र्सिाई लनर्तरण गनय ित्काि 

यवश्र्क कार्य गनुय पदयछ । गााँउपालिकािे यर् ्यतर्को लववरण, यतिररक र अलतिम िेखा प्रलिवेदन यवलधक 

रूपमा प्रकाशमा ल्र्ाउनु, करदािासाँग लनरतिर सांवाद गनुय, सूचना प्रलवलध िथा सामालजक लमलडर्ामाफय ि् 

राजस्व र करबाट प्राप् ि यर्िाई के के लशषयकमा खचय गररर्ो भूत ने लववरणबारे नागररक िथा 

सरोकारवािािाई जानकारी गराउनु र्स ददशािफय को केही सकारात्मक प्रर्ासहरू हुन सक्दछन ्। 

 

झ) समावलेशिा िथा सहभूालगिा अलभूबलृधि  
 

कर प्रणािीको लवकास गदाय करको दार्रा फरादकिो बनाउन र लपछलडएका जनिाहरुिाई पलन समेट्न गररव, 

लवपत न, एकि मलहिा, अपाङ्गिा भूएका र जोलखममा परेका ्यतल्त हरुको िालग उपर्ु्त  ्यतवसालर्क िथा 

प्रालवलधक सीप लवकास गरी लनजहरुबाट सांचािन गररने उद्यम ्यतवसार्मा लवलभूत न सहुलिर्ि िथा छुट 

सुलबधाको ्यतवस्था गरी प्रोत्साहन गने नीलि लिनु महत्वपूणय हुतछ ।  
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पररच्छेद - पााँचः राजश् व सधुार कार्यर्ोजना 
 

र्स पररच्छेदमा प्राथलमक िथा लद्वलिर् स्रोिहरुबाट प्राप् ि लवलभूत न िथर्ाङ्क िथा सूचाना लवश् िषेणका 

यधारमा गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना प्रस्िुि गररएको छ । र्स कार्यर्ोजनािाई गााँउ 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृि गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउने लवश् वासस लिईएको छ । 
 

५.१ राजश् व सधुार कार्यर्ोजना 
 

गााँउपालिकािे राजश् व सुधारका िालग लिन ेरणनीलि, कार्यनीलि र कार्यर्ोजनाहरु लनभ न वमोलजम रहेका 

छनः 
 

५.१.१ प्रभूावकारी राजश् व सांकिनका रणनीलि िथा कार्यनीलि 
 

खााँडादेवी गााँउपालिकामा राजश् व सांकिनमा खासगरी रर्ाकमा गैसकेको र रर्ाकमा िानुपने गरी दईु 

दकलसमका अवस्थाहरु छन् । परभपरादेलख चल्दै यएका राजश् वहरु रर्ाकमा छन् भूने नर्ााँ राजश् वका 

स्रोिहरुमा जनिािाई वानी पानय थप पहि गनय यवश्र्क रहेको छ । सालवकका ८ वटा गालवसहरु लमिाएर 

गठन गररएको र्स गााँउपालिकामा लवद्यमान कानुन प्रदत्त केही राजश् व अलधकारहरु हािसभम प्रर्ोगमा 

ल्र्ाउन सदकएको छैन । गााँउपालिकाका कानुनहरु पलन समर् अनुकुि पररमाजयन एवां सांशोधन गनुयपदयछ । र्ी 

िथर्हरुिाई समेि मध्र्नजर राखी यतिररक राजश् व पररचािन सभबतधमा देहार् अनुसारका रणनीलि िथा 

कार्यनीलिहरु अविभबन गनय सुझाव गररएको छ । 
 

क) राजश् व सभबतधी कानूनी ्यतवस्थामा सुधार गरी यतिररक यर्को दार्रा फरादकिो बनाउने । 

ख) राजश् व प्रशासनको सांस्थागि सुदढृीकरण गरी ्यतवलस्थि बनाउने । 

ग) राजश् व प्रणािीिाई सरि, सहज र करदािा मैरी बनाउने । 

घ) समतवर् र सहकार्यको अलभूवृलधि  गररने । 
 

िालिका 12: राजश् व सुधार सभबतधी रणनीलि र कार्यनीलि 

रणनीलि कार्यनीलि 

1) राजश् व सभबतधी 

कानुनी 

्यतवस्थामा सुधार 

गरी यतिररक 

यर्को दार्रा 

फरादकिो 

बनाउने । 

1) गााँउपालिकामा राजश् वसाँग सभबलतधि यवश्र्क ऐन िथा लनर्महरु िजुयमाका 

साथै िजुयमा भूइसकेका ऐन लनर्मिाई सुधार गरी अझ बढी ्यतवहाररक 

बनाउदै िलगनेछ । 
2) कर िथा सेवा शुल्किाई सभबलतधि करदािा एवां लवषर् िेरसाँग यबधि  

गराउदै गााँउपालिका िथा लनजीिेरबाट थप िगानी गनय प्रोत्सालहि गररनेछ। 
3) कर, शुल्क, सेवा शुल्क यददको दर िथा दार्रा लनधायरण गदाय लनजी िेर िथा 

सरोकारवािाहरुसाँग परामशय गने पधि लिको सांस्थागि लवकास गररनेछ । 
4) जनिाको कर लिने िथा करको भूार बहन िमिा लवश् िेषणका यधारमा कर 

नीलििाई लववेकसभमि र प्रगलिशीि बनाइने छ । 
5) थप राजशवका स्रोिको सभभूा्यतिा अध्र्र्न गरी सभभूा्यत थप स्रोि 

पलहचानका साथै बियमान राजश् व स्रोिको दार्रा बृलधि  गनय र्सको र्दकन 
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रणनीलि कार्यनीलि 
िथर्ाङ्क सांकिन गरी सभभूा्यतिाका यधारमा समर् सापेि रुपमा 

करदािाहरुको सांख्र्ा बढाउदै िलगनेछ । 
6) राजश् वको स्रोि बृलधि  गने पूाँजी िगानीको सभभूा्यतिा अध्र्र्न गररनेछ । 
7) सभपलत्त मूल्र्ाांकन सभवतधी लसफाररसिाई लनलिि यधार र मापदण्डमा 

यवधि  गरी एकरुपिा कार्म गररने छ । 
8) यतिररक राजश् वका लवलभूत न स्रोिहरुबारे सभभूावना अध्र्र्न, पलहचान, 

स्रोिहरुको र्दकन िथर्ाङ्क, सूचना सांकिन गनय कार्यदिहरु बनाई वडागि 

रुपमा पररचािन गररनेछ । 
9) करका स्रोि अनुसारका िथर्ाङ्क हरेक वषय अद्यावलधक गररनेछ । 
10) गााँउपालिकामा पर्यटन प्रवद्वयन गनय पूवायधारहरुको लवकास गररनेछ साथै 

पर्यटन लवकासमा र्स गााँउपालिकामा रहेका धार्मयक/सााँस्कृलि धरोहर िथा 

प्राकृलिक सांपदाको सांरिण िथा लवकास गनय लनजी िेरसाँग साझेदारीको समेि 

पहि गररनेछ । 
11) पूवायधार उपर्ोग दस्िुर, घर बहाि कर, ्यतवसार् कर जस्िा स्रोि पररचािन 

गनय दर लनधायरण गदाय लछमेकी स्थानीर् िहहरु, लनजी िेर र करदािासाँग 

समेि छिफि िथा सहकार्य गररनेछ । 
12) लनर्लमि एवां बढी कर लिने करदािािाई सभमान र पुरस्कि गररनेछ । 
13) समर्मा कर लिने करदािािाई प्रोत्साहन िथा बक्र्ौिा राख् ने करदािािाई 

जररवाना िगाइने छ । 

2) राजश् व 

प्रशासनको 

सांस्थागि 

सुदढृीकरण गरी 

्यतवलस्थि 

बनाउने । 

1) गााँउपालिकाको समग्र राजश् व पररचािन सभबतधी नीलिहरुिाई कार्ायतवर्न 

गनय राजश् व शाखाको सुदढृीकरण गरी िमिाबृलधि  गररनेछ । 
2) गााँउपालिकाको राजश् व शाखामा स्वीकृि सांगठन सांरचना अनुसारको 

दरबतदी पूर्िय गररनेछ । 
3) स्थानीर् राजश् व परामशय सलमलि िथा राजश् व शाखा र वडा कार्ायिर्का 

कमयचारीहरुको िमिा अलभूबृलधि  गररनेछ । 
4) राजश् व शाखाका िालग यवश्र्क उपकरण, सफ्टवेर्र यददको प्रबतध लमिाई 

क्रमसः वडा कार्ायिर्हरुसाँग सूचना सांजािमा जोड्दै िलगने छ ।  
5) स्थानीर् करबारे सवयसाधारणिाई जानकारी गराउने करदािा लशिा िथा 

सचेिना कार्यक्रम समुदार्/टोि एवां वडास्िरमा सांचािन गररनेछ । 
6) प्रादेलशक िथा लजल्िाका अतर् स्थानीर् िहसाँग राजश् व पररचािन बारे ्ान-

सीप, अनुभूव यदान-प्रदान र अतिरदक्रर्ा गररनेछ । 
7) राजश् व िेखापािनिाई कभप्र्ूटरकृि गररनेछ र लवदु्यिीर् माध्र्मबाट नै 

राजश् वको प्रलिवेदन र फााँटबारी बनाइने छ । 
8) राजशव सभवतधी यतिररक लनर्तरणको ्यतवस्थाको िालग राजस्व रलसद 

लनर्तरण खािा रालखने छ र प्रत्र्ेक वडाबाट मालसक रुपमा स्रोि खुल्नेगरी 

राजस्वको प्रलिवेदन लिने प्रणािी अविभबन गररने छ । 
3) राजश् व कर 

प्रणािीिाई 

सरि, सहज 

करदािा मैरी, 

पारदशी र 

समावेशी बनाउने 

1) कर सांकिनमा र्थासभभूव लनजी िेर, उपभूो्त ा सलमलि एवां सहकारी 

सांस्थाहरुसाँग सहकार्य गररनेछ । 
2) कर प्रशासनिाई पारदशी गराउन कर सभबतधी सूचनाहरुमा नागररकहरुको 

पहुाँच पु र्ाइनेछ । 



खााँडादेवी गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलतिम प्रलिवेदन) 

         पेज | 37  

 

रणनीलि कार्यनीलि 
3) कर/राजश् व सूचना सभबतधी प्रलिवेदनहरु अधयवार्षयक एवां वार्षयक रुपमा 

गााँउपालिकाको वेभूसाईटमा रालखने छ । साथै र्स्िो सूचनाहरु गााँउपालिका 

िथा वडा कार्ायिर्को सूचना पाटीमा टााँस गने ्यतवस्था लमिाइने छ । 
4) करदािा लशिा र कर सभवतधी जनचेिनामूिक कार्यक्रमहरु सांचािन गररने 

छ । 
5) मलहिा, अपाांगिा भूएका ्यतल्त  िथा गररब िथा कमजोर यर्थयक अवस्थाका 

स्थानीर् ्यतवसार्ी िथा घरमूिीहरुिाई करमा लवशेष छुटको ्यतवस्था 

लमिाईने छ । 
6) कर सांकिन प्रदक्रर्ािाई सहज बनाउन बैंक िथा लवदु्यिीर् माध्र्मबाट कर 

भुू्त ानी गने प्रणािीको लवकास गररनेछ । 

4) समतवर् र 

सहकार्यिाई 

प्रोत्साहन गन े

1) पर्यटन शुल्क िथा ढुांगा, लगट्टी, बािुवा, माटो जस्िा प्राकृलिक स्रोिको 

उत्खनन्, लवक्री िथा बजार ्यतवस्थाका सभबतधमा लछमेकका अतर् 

पालिकाहरुसाँग समेि समतवर् िथा सहकार्य गररनेछ । 
2) बालझएका नीलिगि ्यतवस्था सांशोधनका िालग यवश्र्क समतवर् गररनेछ । 
3) कर सांकिनमा र्थासभभूव लनजी िेर, उपभूो्त ा सलमलि एवां सहकारी 

सांस्थासाँग सहकार्य गररनेछ । 
4) राजश् वसांग सभबलतधि लवषर्मा प्रदेश सरकार िथा लजल्िा समतवर् 

सलमलिसाँग लनर्लमि अतिरदक्रर्ा गररनेछ । र्सैगरी अतर् लछमेकी स्थानीर् 

िहहरुसांग समतवर् वैठक यर्ोजना गरी राजश् व सांकिनका सवािहरुबारे 

छिफि िथा समतवर् गररनेछ । 
5) राजश् व प्रशासनिाई प्रभूावकारी बनाउन प्रदेश सरकार िथा लजल्िा समतवर् 

सलमलिसाँगको सहकार्य िथा समतवर्मा जोड ददइनेछ । 
 

५.१.२ राजश् व सधुार कार्यर्ोजना 
 

क) राजश् व प्रशासन सधुार र्ोजना 
 

िालिका 13: राजश् व प्रशासन सुधार र्ोजना 

क्र.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजभमवेारी 

१ कानुनी िथा नीलिगि ्यतवस्था   

१.१ 
राजश् व परामशय सलमलिको मालसक वठैक 

गरी भूूलमकािाई प्रभूावकारी बनाउने 
२०७८ श्रावण देखी राजश् व परामशय सलमलि 

१.२ 

यर्थयक ऐन पररमाजयन गरर िाग ूगन े
 हािको राजश् व अलधकारका सांभूा्यत 

लशषयकहरु अनुसार लशषयक हेरफेर गने  
 लबषेश गरी करको दर र दार्रा 

समर्ाअनुकुि बनाउन े
 सबै करहरुमा छुट िथा जरीवानाको 

्यतवस्था गन े
 राजश् व सांकिन प्रकृर्ा प्रष् ट गन े

२०७९ असार 

मसाति सभम 

राजश् व परामशय सलमलि, 

गााँउ सभूा 
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क्र.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजभमवेारी 
 ्यतवहारमा नदेलखएका, िागू हुन 

नसक् न ेिथा सांघीर् कानुनसांग बााँलझने 

प्रावधानहरु हटाउने 
 राजश्व असुिीको ्यतवस्थासांगै दण्ड, 

जररवाना िथा पुरस्कारको ्यतवस्था 

गन े

१.३ 
राजश् व सभबतधी स्पष् ट कार्यलवलध िजुयमा 

गरी िागू गन े

२०७९ असार 

मसाति सभम 

गााँउ कार्यपालिका 

२ सांकिन प्रकृर्ामा सधुार   

२.१ 
करका लबषर्मा जानकारी गराउनका 

िालग वडाहरुमा करदािा लशिा कार्यक्रम 

सांचािन गन े

चौमालसक रुपमा राजश् व शाखा िथा प्रमुख 

प्रशासदकर् अलधकृि 

२.२ 
सबै करहरुको िथर्ाङ्क सांकिन गरी 

कभप्र्ुटर प्रणािीमा अद्यावलधक गन े

२०७९ असार 

मसाति सभम 

राजश् व शाखा िथा वडा 

कार्ायिर्हरु, प्रप्रअ 

२.३ 
धेरै कर लिने करदािाहरुिाई सभमान र 

पुरस्कृि गने 

बार्षयक रुपमा गााँउसभूा 

२.४ 
मुख्र् करहरु एकैपटक असुि गनेगरी 

एकद्वार कर सांकिन प्रणालिको शुरुवाि 

गने 

यगामी यर्थयक बषय 

२०७८/७९ देलख 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ िथा 

गााँउ कार्यपालिका 

२.५ 
लवलत्तर् सांस्थासांग समतवर् गरी बैंदकङ 

प्रणािीबाटै कर सांकिन गने ्यतवस्था गन े

यगामी यर्थयक बषय 

२०७८/७९ देलख 

राजश् व शाखा, प्रप्रअ िथा 

गााँउ कार्यपालिका 

३ सांस्थागि ्यतवस्था िथा अतर्   

३.१ 
राजश् व शाखामा गााँउ सभूाबाट लस्वकृि 

दरबतदीमा कमयचारी लनर्ु्त  गने 

२०७८ माघ मसाति 

सभम 

गाउाँ  कार्यपालिका िथा 

प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृि 

३.२ 

वडा कार्ायिर्हरुमा समेि राजश् व 

प्रशासनका िालग कमयचारीहरुिाई 

लजभमेवारी दकटान गरी लनर्लमि 

अनुगमन गन े

२०७८ माघ मसाति 

सभम 

गााँउ कार्यपालिका िथा 

प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृि 

३.३ 

जनप्रलिलनलध िथा कमयचारीहरुका िालग 

राजश् व सभबतधी िालिम िथा 

अलभूमुखीकरण कार्यक्रम सांचािन गन े

बषयमा १ पटक प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृि 

िथा राजश् व शाखा 

३.४ 

राजश् व सांकिन अवस्थाको यवलधक 

अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्कन गने िथा 

यभदानी खचयको लववरण सावयजलनक गन े

चौमालसक रुपमा राजश् व परामशय सलमलि 

िथा प्रमुख प्रशासदकर् 

अलधकृि 

३.५ 

गााँउपालिकाको स्वालमत्त िथा हक 

भूोगमा रहेका जग्गा िथा भूवनहरुको 

लववरण सांकिन गरी प्रमाण सलहि 

्यतवलस्थि रुपमा अलभूिेख राख् ने िथा 

लसमाना छुट्याउने 

२०७९ असार 

मसाति सभम 

प्रालवलधक शाखा, प्रप्रअ 
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क्र.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजभमवेारी 

३.६ 

यतिररक र अलतिम िेखा परीिण, 

सामालजक िेखापरीिण प्रलिवेदनहरु, 

बार्षयक यर् ्यतर्मा लववरणहरु 

गााँउपालिकाको वेभूसाईट माफय ि 

सावयजलनक गन े

२०७८ श्रावण प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृि, 

राजश् व शाखा, यर्थयक 

प्रशासन शाखा 

३.७ 

यर्थयक प्रशासन शाखा अतिगयि राजश् व 

उपशाखािाई स्रोि साधन सभपत न 

बनाउने 

२०७९ असार सभम गााँउ कार्यपालिका 

 

ख) कर राजश् व सधुार र्ोजना 
 

िालिका 14: कर राजश् व सुधार र्ोजना 

क्र.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजभमवेारी 

१ सभपलि कर   

१.१ 
सभपलि कर ्यतवस्था कार्यलवलध िजुयमा गरी 

पाररि गने  
२०७८ फागुन 

सभम 
राजश् व परामशय 

सलमलि र प्रप्रअ 

१.२ 
सभपलत्त करिाई थप स्पष्ट गनय सांघीर् कानुनको 

भूावना अनुसार यर्थयक ऐन पररमाजयन गने 

२०७९ असार 

मसाति सभम 

राजश् व परामशय 

सलमलि र गााँउसभूा 

१.३ 

सभपत्ती करबारे सब ैवडामा जनचेिना कार्यक्रम 

सांचािन गन े

२०७८ कार्ियक 

देलख लनरतिर 

यर्थयक प्रशासन शाखा 

िथा वडा कार्ायिर्, 
राजस्व परामशय 

सलमलि 

१.४ 

सभपत्ती कर िगार्ि अतर् करहरुको िालग 

एदककृि सफ्ट्वेर्र खरीद िथा सो सभबतधी 

िालिमको ्यतवस्था गने  

२०७८ कार्ियक गाउाँ  कार्यपालिका, 
प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि 

१.५ 

सभपलत्त कर प्रशासनका िालग थप भूौलिक 

सामग्रीहरुको ्यतवस्था गने (वडा कार्यिर्मा)  

२०७८ माघ गाउाँ  कार्यपालिका, 
प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि 

१.५ 
सभपलि कर प्रशासनमा GIS Mapping Tools 
िाई समेिमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउने 

२०७९ असार 

मसाति सभम 

प्रालवलधक शाखा र 

प्रप्रअ 

२ भूूलमकर/मािपोि   

१.१ 

जग्गाको वर्गयकरण अनुसार राजमागयसाँग र मुख्र् 

सडकमा जोलडएका दकत्ताको लववरण सांकिन 

गने 

२०७९ असोज 

मसाति सभम 

यर्थयक प्रशासन शाखा 

र वडा कार्ायिर् 

१.२ 
मािपोि कार्ायिर्हरुबाट जग्गाको नर्ााँ िगि 

र मूल्र्ाांकन दर प्राप्त गने   

२०७९ असार 

मसाति सभम 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि र अध्र्ि 

१.३ 
जग्गाको उपर्ोग अनुसार पूनःवर्गयकरण गनय 

वडा र टोि समहूहरुसाँग परामशय गन े

२०७८ फागुन 

सभम 

राजश् व परामशय 

सलमलि 

३ घरजग्गा वहाि कर   

३.१ 
वहािमा भूएका घरजग्गाको िगि सांकिन गरी 

अद्यावलधक गने र सभपलत्त करसांग यवधि  गने । 

२०७९ असार सभम राजश् व शाखा, वडा 

कार्ायिर्, प्रप्रअ 
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क्र.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजभमवेारी 

३.२ 
घर िथा जग्गा धलन र वहािवािाहरू लबचको 

वहाि सभझौिा अलनवार्य गने । 

२०७८ मांलसर सभम राजश् व शाखा, गााँउ 

कार्यपालिका, प्रप्रअ 

३.३ 

घरजग्गा वहाि रकम मूल्र्ाांकन गनय सांरचनाको 

प्रकार र स्थानको यधारमा प्रलि वगयदफटका 

दरिे वहाि मूल्र् लनधायरण गने र सो वमोलजम 

वहाि रकम लनधायरण गरी कर सांकिन गने । 

२०७९ असार सभम राजश् व शाखा र गाँउ 

कार्यपालिका 

३.४ 
घरजग्गा वहाि कर सांकिन कार्यलवलध िजुयमा 

गने । 

२०७९ असार सभम गााँउ कार्यपालिका र 

प्रप्रअ 

४ ्यतवसार् कर   

४.१ 

्यतवसार् दिाय िथा नवीकरण सभबलतध 

प्रणािीिाई ्यतवलस्थि गनय ्यतवसार् कर 

्यतवस्थापन कार्यलवलध िजुयमा गरी कार्ायतवर्न 

गने  

२०७९ असार 

मसाति सभम 

राजश् व परामशय 

सलमलि र प्रप्रअ 

४.२ 

्यतवसार्ीका प्रलिलनलधहरूसांग समतवर् गरर 

्यतवसार्मा भूएको िगानी िथा कारोवारको 

यधारमा ्यतवसार्को वगीकरण गने । 

२०७९ जेष् ठ 

मसाति सभम 
 

राजश् व परामशय 

सलमलि, 

गााँउकार्यपालिका र 

प्रप्रअ 

४.३ 

्यतवसार् करको दरिाई वर्गयकरणको यधारमा 

पुनराविोकन गरर यर्थयक ऐनमा समावेश गने 

। 

२०७९ असार 

मसाति सभम 

राजश् व परामशय 

सलमलि र गााँउसभूा 

४.४ 

्यतवसार् सांचािनको िालग गााँउपालिकाको 

इजाजि लिनुपने ब्र्वस्था अलनवार्य गरर ्यतापक 

प्रचार प्रसार गने । 

२०७८ श्रावण 

देलख 
 

राजस्व शाखा र वडा 

कार्ायिर् 
 

४.५ 

उद्योग वालणज्र् सांघ, यतिररक राजस्व 

कार्ायिर्, घरेिु कार्ायिर् िथा अतर् मुख्र् 

सरोकारवािासाँग गााँउपालिकािे समतवर् र 

लनर्लमि अतिरदक्रर्ा गने । 

२०७८ मांलसर देलख 

लनरतिर 

गााँउ कार्यपालिका 

४.६ 
राजस्व शाखामा असुिी अलभूिेख अद्यावलधक 

गने । 

२०७९ श्रावण १ 

देलख 

राजश् व शाखा  

४.७ 

्यतवसार्को िथर्ाांक/िगि, ्यतवसार् करको दर 

िथा सांकिनको अवस्था सभबतधी अनुगमन िथा 

मुल्र्ाांकन गने । 

चौमालसक रुपमा 
 

राजस्व परामशय 

सलमलि र गााँउ 

कार्यपालिका 

४.८ 

्यतवासार् दिाय िथा कर सांकिनका िालग 

यवलधक रुपमा घुलभि लशलवर सांचािन गन े

२०७८ श्रावण  

देलख रैमालसक 

रुपमा 

यर्थयक प्रशासन शाखा 

र वडा कार्ायिर्हरु 

४.९ 
्यतवसार् कर सभबतधमा यर्थयक ऐनमा दण्ड र 

पुरस्कारको ्यतवस्था गने । 

२०७९ असोज 

देलख 

गााँउसभूा 
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ग) गरै कर राजश् व सधुार र्ोजना 
 

िालिका 15: गैर कर राजश् व सुधार र्ोजना 

क्र.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजभमवेारी 
१ घर नक्शा पास एवां रलजष् रेशन दस्िरु   

१.१ 

घर अलभूिेखीकरण िथा नक्सापास 

प्रदक्रर्ािे भूवन लनमायण प्रदक्रर्ािाई 

लनर्मन समेि गने भूएकोिे र्सिाई 

प्रभूावकारी वनाउने  

२०७८ श्रावण देलख प्रालवलधक शाखा र प्रमुख 

प्रशासदकर् अलधकृि 

१.२ 
गााँउपालिका लभूर भूएका प्ी िथा कच्ची 

घरहरुको अलभूिेलखकरण गन े

२०७८ श्रावण देलख 

लनरतिर 

कार्यपालिका र प्रालवलधक 

शाखा 

१.३ 
मापदण्ड िथा कार्यलवलधहरू अनुसार 

नक्सापास प्रावधान पूणय रुपमा िागु गने । 

२०७९ असार देलख प्रालवलधक शाखा र भूवन 

िथा नक्शापास 

उपशाखा 

१.४ 
घरको िल्िा, बनोट िथा दकलसमका 

यधारमा दस्िुरको दर समर्ानुकुि 

पररमाजयन गने । 

२०७९ मांलसर देलख राजश् व परामशय सलमलि, 

भूवन िथा नक्शा पास 

उपशाखा, गााँउ सभूा 

१.५ 
गााँउपालिका गठन पूवय वनेका घरहरूको 

अलभूिेखीकरणको िालग दस्िुर यर्थयक 

ऐनमा समावेश गने। 

२०७९ श्रावण देलख भूवन िथा नक्शा पास 

उपशाखा र गााँउ 

कार्ायपलिका 

१.६ 
नक्सापासको िालग मापदण्ड िथा 

कार्यलवलधहरू अनुसार भूवन लनमायण भूए 

नभूएको लनरतिर अनुगमन गने । 

२०७८ मांलसर देलख भूवन िथा नक्शा पास 

उपशाखा र गााँउ 

कार्ायपलिका 

२ वहाि लवटौरी शलु्क   

२.१ 
गाउाँपालिका िेरलभूर भूएका सावयजलनक 

जलमन िथा त्र्हााँ रहेका सांरचनाबारे 

िथर्ाांक सांकिन गन े

२०७९ असार मसाति 

सभम 

प्रालवलधक शाखा, प्रमुख 

प्रशासदकर् अलधकृि 

२.२ 
सावयजलनक जलमनमा रहेका सांरचना र 

लवद्यमान उपर्ोगको अवस्था हेरी शुल्क 

लनधायरण गने 

२०७९ श्रावण देलख राजश् व परामशय सलमलि 

र गााँउसभूा 

२.३ 

हाटबजार र बजारमा रहने अस्थार्ी 

पसिहरुको पटके शुल्क लनधायरण गरी 

यर्थयक ऐनमा उल्िेख गने  

२०७९ असार मसाति 

सभम 

राजश् व परामशय सलमलि 

र गााँउसभूा 

२.४ 
लवटौरी शुल्क लिनुयपने करदािाहरुिाई 

सूलचि गने 

२०७८ मांलसर मसाति 

सभम 

यर्थयक प्रशासन शाखा 

२.५ 

वहाि लवटौरी शुल्कको दार्रालभूर 

सावयजलनक जग्गाको उपर्ोग र सरकारी 

जग्गामा बनेका सांरचनाको उपर्ोग 

गरेवापि िाग् ने शुल्किाई यर्थयक ऐनमा 

उल्िेख गने । 

२०७९ असार मसाति 

सभम 

गााँउ कार्यपालिका र 

प्रप्रअ 

३ दिाय, नलवकरण िथय अनमुिी दस्िरु   
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क्र.स. सधुारको िालग गनुयपन ेकार्यहरु समर्ावलध लजभमवेारी 

३.१ 

लवद्यािर् स्थापना, घ वगयको ठेक् का 

इजाजि, एफ.एम. रेलडर्ो सांचािन, 

लवलत्तर् सांस्था, स्वास्थर् सांस्था, ममयि 

सांभूार, स्थानीर् ्यतापारीक फमय यददको 

दिाय गने कार्यलवलध िजुयमा गने  

२०७८ फागुन मसाति 

सभम 

गााँउ कार्यपालिका, प्रप्रअ 

३.२ 
दिाय िथा नवीकरण दस्िुरको दर यर्थयक 

ऐनमा सेवा शुल्क दस्िुरबाट टुक्र्र्ाउने 

२०७९ असार मसाति राजश् व परामशय सलमलि, 

गााँउ सभूा 

४ ढुांगा, लगट्टी, वािवुा, स्िटे यददको लबक्री   

४.१ 

हाि उत्खनन र लवक्री भूईरहेका वाहेक 

थप खोिा र नीलज खालनहरुको पलहचान 

गने 

२०७९ असार मसाति गााँउपालिका अध्र्ि र 

प्रप्रअ 

४.२ 
माथी उल्िेलखि स्रोिहरुमा प्रारलभभूक 

वािावरलणर् अध्र्र्न गराउने 

२०७८ फाल्गुन मसाति कार्यपालिका र प्रालवलधक 

शाखा 

४.३ 
थप भूएका खानी र खोिाहरुको छुटै्ट 

प्र्ाकेजमा ठे्ा यह्वान गन े

२०७८ मांलसर मसाति कार्यपालिका 

४.४ 
दहत्तर बहत्तर शुल्क सभबलतध दफा 

यर्थयक ऐनमा थप गरी दर लनधायरण गन े

२०७९ असार मसाति राजश् व परामशय सलमलि 

र गााँउसभूा 

४.५ 
काम र लबक्रीको लनर्लमि अनुगमन 

सुलनलश् चि गन े

२०७८ भूार  कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलि 

५ सरकारी सभपलत्तको बहाि र लवक्री   

५.१ 

गाउाँपालिकाको स्वालमत्वमा भूएका र 

बहािमा िगाउन सदकने सभपलत्तहरूको 

लववरण र्दकन गरी सबै सभपलत्तको बहाि 

रकमको दर यर्थयक ऐनमा समावेश गने । 

२०७९ असार मसाति कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलि 

५.२ 

गाउाँपालिकाको सभपलत्त बहािमा िगाउने 

सभबतधमा कार्यलवलध िजुयमा गरी 

कार्ायतवर्मा ल्र्ाउने । 

२०७९ असार मसाति कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलि 

५.३ 

कार्यलवलधमा उलल्िलखि शियहरू पािाना 

भूए नभूएको यवलधक रुपमा अनुगमन 

गने । 

२०७९ असार मसाति कार्यपालिका, राजश् व 

परामशय सलमलि 

६ सवेा शलु्क   

६.१ शुल्क असुिीिाई कडाईका साथ िागू गने लनरतिर कार्य पालिका 

७ 
ददघयकालिन यर्स्रोिको पलहचान िथा 

सांभूा्यतिा 

  

७.१ 

गााँउपालिकाको ददघयकालिन यर् हुनसक् ने 

सांभूा्यत िेरहरुको पलहचान गन े
 मुख्र् बजार र राजमागय यसपास 

भूवन वा सटर  
 बजार िेरमा खानेपानी यर्ोजना 

सांचािन 
 अस्पिाि लनमायण िथा सांचािन 

२०७९ असार मसाति गााँउ कार्यपालिका, गााँउ 

सभूा 
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 अलिथी गृह सांचािन 
 सामुदालर्क भूवन िथा सभूाहि 
 ढि सांजािको पूवायधार 
 बसपाकय को पूवायधार 
 हाटबजार पूवायधार 
 पर्यटदकर् िेरको पूवायधार 

७.२ 
पलहचान भूएका िेरहरुको सांभूा्यतिा 

अध्र्र्नका िालग रकम लवलनर्ोजन गने 

२०७९ श्रावण मसाति  गााँउ कार्यपालिका 
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पररच्छेद - छः यगामी िीन बषयको यर् प्रिपेण 
 

र्स पररच्छेदमा खााँडादेवी गााँउपालिकाको राजस्व अलधकार, हािको यर् सांकिन अवस्था िथा राजस्व 

सुधार कार्यर्ोजना कार्ायतवर्न पश् चाि यर् सांकिनमा पाने प्रभूाव समेििाई मध्र्नजर गद ेयगामी िीन 

वषयको यर् प्रिेपण गररएको छ । महािेखा पररिकिे स्वीकृि गरेको एदककृि यर्थयक सांकेि िथा वर्गयकरण 

र ्यताख्र्ा, २०७४ को यधारमा यर् प्रिेपण गररएको छ । र्सिे गााँउपालिकाको यर् वजेट िजुयमा गनय 

सहर्ोग पगु् ने छ । 

 

६.१ राजश् व सधुार कार्यर्ोजनाका यधारमा राजश् व प्रिपेण 
 

राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न पश् चाि यगामी िीन वषय (य.व. २०७८/७९ देलख २०८०/८१) 

को िालग यर् प्रिेपण गररएको छ । र्ो यर् अनुमान राजस्व सुधार र्ोजनामा प्रस्िाव गररएका 

दक्रर्ाकिापहरूको यधारमा गररएको छ । धेरैजसो लशषयकहरूको यर् प्रिेपण प्राप् ि िथर्ाङ्कमा यधाररि 

छ भूने भूलवश्र्मा यर्का यधारको दार्रा बढ्न गई सोबाट हुन ेर्ोगदानिाई समेि मध्र्नजर गररएको छ 

। त्र्स ैगरर केही लशषयकहरूको यर् प्रिेपण गदाय लवगिको यर् सांकिनको वृलधि दरिाई यधार मालनएको छ। 

 

िालिका 16: यगामी िीन यर्थयक बषयको राजश् व प्रिेपणको यधार  

(रु हजारमा) 

क्र.स. राजश् व लशषयक 
कुि सभभूा्यत 

यर् 
प्रक्ष्र्ेपणको यधार 

प्रिलेपि 

रकम 

क यतिररक यर् िफय     

१ सभपलि कर २६२६ 
कुि सांभूावनाको ७५% र त्र्सपछीका 

यवहरुमा १५% बढदै जाने 
१९७० 

२ मािपोि भूूलम कर ३४५० 
कुि सांभूावनाको ७०% र त्र्सपछी क्रमश 

यवहरुमा १०% िे बढदै जाने 
२४१५ 

३ वहाि कर १५० 
कुि सांभूावनाको ५०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा २०% िे बढदै जाने 
७५ 

४ ्यतवसार् कर २२९७ 
कुि सांभूावनाको ६०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १५% िे बढदै जाने 
१३७८ 

५ 
्यतवसार् रलजष् रेशन दस्िुर (दिाय 

िथा अनुमलि) 
४५० 

कुि सांभूावनाको ९०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १५% िे बढदै जाने 
४०५ 

६ घर नक्शा पास दस्िुर १९२८ 
कुि सांभूावनाको ८०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
१५४२ 

७ वहाि लवटौरी शुल्क १३० 
कुि सांभूावनाको ७०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा २०% िे बढदै जाने 
९१ 

८ 
लसफाररश िथा प्रमालणि दस्िुर 

(सभपूणय) 
२४०० 

कुि सांभूावनाको ९०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
२१६० 

९ 

सरकारी सभपलिको वहािबाट र 

लवक्रीबाट (राजपर, पुस्िक, नक्शा 

र बोिपर लवक्री समेि) 

७०० 

कुि सांभूावनाको ७०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने ४९० 

१० पर्यटन शुल्क १५० 
कुि सांभूावनाको ६०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
९० 

११ अतर् लवक्रीबाट ८० 
कुि सांभूावनाको ९०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
७२ 

१२ जग्गा रेखाङ्कन दस्िुर १०० 
कुि सांभूावनाको ८०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १५% िे बढदै जाने 
८० 
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क्र.स. राजश् व लशषयक 
कुि सभभूा्यत 

यर् 
प्रक्ष्र्ेपणको यधार 

प्रिलेपि 

रकम 

१३ 
ढुांगा लगट्टी वािवुा दहत्तर बहत्तर 

शुल्क 
४०००० 

कुि सांभूावनाको ९०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
३६००० 

१४ 
तर्ालर्क, दण्ड जररवाना र जफि 

१०० 
कुि सांभूावनाको ८०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
८० 

१५ 
अतर् राजश् व 

१०० 
कुि सांभूावनाको ६०% र त्र्सपछीका यव 

बषयहरुमा १०% िे बढदै जाने 
६० 

ख राजशव िथा रोर्ल्टी बााँडफााँड    

ख. १ सांघीर् सरकार    

१.१ बााँडफााँड भूई प्राप् ि हुने मु.अ.कर 

 यर्थयक बषय २०७७/७८ मा प्राप् ि रकम र 

त्र्सपछी बार्षयक ५% को दरिे बृलधि  हुाँदै जाने 

अनुमान 

५८६३२ 

१.२ बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने अति शुल्क 

 यर्थयक बषय २०७७/७८ मा प्राप् ि रकम र 

त्र्सपछी क्रमश ५% का दरिे बृलधि  हुदै जाने 

अनुमान 

 

१.३ बााँडफााँडबाट प्राप् ि हुने रोर्ल्टी    

ख. २ प्रदेश सरकार    

२.१ घरजग्गा रलजष् रेशन दस्िुर 
 यर्थयक बषय ७८/७९ को रकम त्र्सपछी बार्षयक 

१०% िे बृलधि  हाँदै जाने अनुमान  

 

२.२ 
बााँडफााँडबाट प्राप् ि हुने सवारी 

साधन कर 

 यर्थयक बषय २०७७/७८ मा प्राप् ि रकम र 

त्र्सपछी क्रमश ५% का दरिे बृलधि  हुदै जाने 

अनुमान 

२७४०७ 

२.३ 
बााँडफााँडबाट प्राप् ि हुने मनोरतजन 

कर 

 यर्थयक बषय २०७८/७९ को रकम र त्र्सपछी 

क्रमश १०% का दरिे बृलधि  हुदै जाने अनुमान 

 

२.४ 
बााँडफााँडबाट प्राप् ि हुने लव्ापन 

कर 

 यर्थयक बषय २०७८/७९ मा गााँउपालिकाको 

लहस्सा ६०% र त्र्सपछी क्रमश १५% का 

दरिे बृलधि  हुदै जाने 

 

ग अनदुान िथा लवलत्तर् हस्िातिरण    

ग. १ सांघीर् सरकार    

१.१ समालनकरण अनुदान  
यर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र 

त्र्सपछी क्रमश ५% का दरिे बृलधि  हुदै जाने 

अनुमान 

१४३५०० 

१.२ शसिय अनुदान  २३३५०० 

१.३ लबषेश अनुदान  ८४०० 

१.४ समपुरक अनुदान  ९४०० 

१.५ 
अतर् अनुदान (लनवायचन िेर 

लवकास र अतर्) 

 चािु यर्थयक बषयको लवलनर्ोजन र्थावि रलह 

बार्षयक १०% का दरिे थलपदै जाने अनुमान 

 

ग. २ प्रदेश सरकार    

२.१ समालनकरण अनुदान  यर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम र 

त्र्सपछी क्रमश ५% का दरिे बृलधि  हुदै जाने 

अनुमान 

१२६२६ 

२.२ शसिय अनुदान  २२९५२ 

२.३ लबषेश अनुदान  ६००० 

२.४ समपुरक अनुदान  २९४४१ 

ग. ३ अतर् यतिररक अनदुान    

३.१ अतर् सांस्थागि यलतिरक अनुदान 

 यर्थयक बषय २०७८/७९ मा रु १० िाख प्राप् ि 

हुने र त्र्सपछी त्र्सपछी क्रमश बार्षयक १०% 

का दरिे बृलधि  हुदै जाने अनुमान 

८०० 

३.२ अतर् ्यतल्त गि यतिररक अनुदान 

 जनिाको िागि सहभूालगिाबाट यर्थयक बषय 

२०७८/७९ मा रु १० िाख प्राप् ि हुने र 

त्र्सपछी त्र्सपछी क्रमश बार्षयक १०% का 

दरिे बृलधि  हुदै जाने अनुमान 

८०० 
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६.२ यगामी िीन यर्थयक बषयको राजश् व प्रिपेण 
 

यर् शीषयकको सांभूा्यत यधार िथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्निाई यधार मानी 

गाउाँपालिकाको यगामी िीन वषयको प्रिेलपि यर्को लववरण ििको िालिकामा प्रस्िुि गररएको छ । 

प्रिेपणको िालग राजस्व सांकेि वियमानमा लसफाररश गररएको िेखा कोडको यधारमा गररएको छ । मालथका 

अध्र्ार्हरूमा प्रस्िाव गररएअनुसार ऐनिे ददए बमोलजम करका दार्रा लवस्िार गनय सकेको खण्डमा लनभ न 

िालिकामा ददए अनुसार गाउाँपालिकाको यर् वलृधि  हुने देलखतछ । 
 

िालिका 17: यगामी िीन यर्थयक बषयको यर् प्रिेपण  

(रु हजारमा) 

राजस्व सांकेि राजस्व लशषयक 

य.ब. 

७६/७७ 

र्थाथय 

य.ब. 

२०७७/७८  

र्थाथय 

प्रिपेण 

७८/७९ ७९/८० ८०/८१ 

१०००० राजस्व िथा अनदुान      

क यतिररक यर् ३२१८६ १०२१० ४६९०३ ५१८०१ ५७२२१ 

११३१३ सभपलत्त कर ६६३ ४०० १९७० २२६६ २६०५ 

११३१४ भूूमी कर/मािपोि १११५ १०११ २४१५ २६५७ २९२२ 

११३२१ घरबहाि कर   ७० ८४ १०१ 

१४१५१ 
सरकारी सभपत्तीको बहाि र लवदक्रबाट प्राप्त यर् 

(राजपर, पुस्िक, नक्शा, बोिपर लवक्री समेि) 
  ४९० ५३९ ५९३ 

१४३११ तर्ालर्क दण्ड, जररवाना र जफि   ८० ८८ ९७ 

१४२४२ घर नक्शापास दस्िुर   १५४२ १६९६ १८६६ 

११३२२ वहाि लवटौरी   ९१ १०९ १३१ 

१४२४३ लसफाररस िथा प्रमालणि दस्िुर १६८४  २१६० २३७६ २६१४ 

१४२५३ ्यतवसार् रलजष्ट्रशेन दस्िुर   ४०५ ४६६ ५३६ 

१४५२९ अतर् राजश् व   ६० ६६ ७३ 

 जग्गा रेखाङ्कन दस्िुर   ८० ९२ १०६ 

 पर्यटन शुल्क   ९० ९९ १०९ 

१४६११ ्यतवसार् कर २४९ २९८ १३७८ १५८५ १८२२ 

११६९१ अतर् कर ६८० १५३    

१४२४४ ्यतल्त गि घटना दस्िुर ४६ ३१७    

१४२४५ नािा प्रमालणि दस्िुर  २००    

११६९१ लवलवध राजश् व १४८     

१४२१९ ढुांगा, लगरट वािवुा (बहत्तर दहत्तर) शुल्क २५००० ६४३० ३६००० ३९६०० ४३५६० 

१४२१३ अतर् लवक्री २६०१  ७२ ७९ ८७ 

१३४१२ अतर् ्यतल्त गि यतिररक अनुदान  ९०    

१४२२९ अतर् प्रशासलनक सेवा शुल्क  १३११    

ख राजस्व बााँडफााँड  ७१३११ ८६०३९ ९०३४१ ९४८५८ ९९६०१ 

 सांघीर् सरकार ५०३६० ५८६३२ ६१५६४ ६४६४२ ६७८७४ 

१४४११ बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने मु.अ.कर ५०३६० ५८६३२ ६१५६४ ६४६४२ ६७८७४ 

१४४२१ बााँडफााँड भूई प्राप्त हुने अतिःशुल्क      
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१४१५३ बााँडफााँड भूई प्राप्त वन रोर्ल्टी      

 प्रदेश सरकार २०९५१ २७४०७ २८७७७ ३०२१६ ३१७२७ 

११४५६ सवारी साधन कर २०९५१ २७४०७ २८७७७ ३०२१६ ३१७२७ 

११३१५ घरजग्गा रलजष्ट्रशेन दस्िुर (प्रदेशसांग राजस्व बााँडफााँड)      

११४७१ मनोरञ्जन कर      

११४७२ लव्ापन कर      

ग अतिरसरकारी लवत्तीर् हस्िातिरण ३४२०११ ४६२५६४ ४८६८१९* ५११२१० ५३६७७० 

 सांघीर् सरकार ३२९७०० ४०१९०० ४१४८०० ४३५५४० ४५७३१७ 

१३३११ समालनकरण अनुदान १४१४०० १४१००० १४३५०० १५०६७५ १५८२०९ 

१३३१२ शसिय अनुदान चािु १८८३०० २३४६०० २५३५०० २६६१७५ २७९४८४ 

१३३१३ शसिय अनुदान पूाँजीगि      

१३३१४ लवषेश अनुदान चािु  १५००० ८४०० ८८२० ९२६१ 

१३३१५ लवषेश अनुदान पूाँजीगि      

१३३१६ समपुरक अनुदान चािु      

१३३१७ समपुरक अनुदान पूाँजीगि  ११३०० ९४०० ९८७० १०३६४ 

१३३१८ अतर् अनुदान चािु (सामालजक सुरिा समेि)      

 प्रदेश सरकार १२३११ ६०६६४ ७१०१९ ७४५७० ७८२९८ 

१३३११ समालनकरण अनुदान १०१८१ १०२०५ १२६२६ १३२५७ १३९२० 

१३३१२ शसिय अनुदान चािु २१३० २२९३५ २२९५२ २४१०० २५३०५ 

१३३१३ शसिय अनुदान पूाँजीगि      

१३३१४ लवषेश अनुदान चािु   ६००० ६३०० ६६१५ 

१३३१५ लवषेश अनुदान पूाँजीगि      

१३३१६ समपुरक अनुदान चािु      

१३३१७ समपुरक अनुदान पूाँजीगि  २७५२४ २९४४१ ३०९१३ ३२४५९ 

१३३१८ अतर् चािु      

 अतर् यतिररक अनदुान   १००० ११०० ११५५ 

१३४११ अतर् सांस्थागि यतिररक अनुदान      

१३४१२ अतर् ्यतल्त गि यतिररक अनुदान (जनसहभूालगिा)   १००० ११०० ११५५ 

३०००० लवत्तीर् सभपलि िथा दालर्त्व      

३२१२१ नगद      

३२१२२ बैंक मौज्दाि      

३३१४३ अतर् सांस्थाहरुबाट ऋण प्राप्ती      

३३१८२ लिनुयपने लवलभूत न अतर् खािाहरु      

जभमा राजश् व, अनदुान, सभपलि िथा दालर्त्व ४४५५०८ ५५८८१३ ६२४०६३ ६५७८६९ ६९३५९२ 

* यर्थयक बषय २०७८/७९ को र्थाथय रकम 
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पररच्छेद - सािः अपलेिि नलिजा 
 

र्स गाउाँपालिकाको राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमाका क्रममा लवलभूत न स्रोिहरुबाट िथर्ाांङ्क िथा 

सूचनाहरु सांकिन गररएको लथर्ो । लवलभूत न फारमहरुको प्रर्ोग गरी गाउाँ  कार्यपालिकाको कार्ायिर् िथा 

सभवलतधि अलधकारीहरुबाट समेि सूचना सांकिन गररएको लथर्ो । हािको राजस्व सांकिन िथा प्रशासनको 

अवस्थािाई सुधार गनयका िालग सहभूालगिामूिक पधि लि माफय ि् राजस्व सुधार कार्यर्ोजना िजुयमा गररएको 

छ । सांकलिि िथर्ाङ्क, लवद्यमान प्रवृलत्त, उपिब्ध सूचनाको लवश् िषेण िथा राजस्व सुधार कार्यर्ोजनामा 

लन्दयष् ट गररएका दक्रर्ाकिापहरुको कार्ायतवर्न हुन ेमातर्िा र त्र्सको नलिजा समेििाई मध्र्नजर गरी 

यगामी िीन यर्थयक वषयका िालग राजस्व प्रिेपण गररएको छ । 
 

७.१ अपलेिि नलिजा 
 

र्स अध्र्र्न अनुसार खााँडादेवी गाउाँपालिकाको यगामी य.व. २०७८/७९ को कुि यर् ६२ करोड ४० 

िाख ६३ हजार हुने देलखएको छ । िालिका १८ मा प्रस्िुि लववरणि ेगाउाँपालिकाको यतिररक यर् सो 

यर्थयक बषयमा ४ करोड ६९ िाख ३ हजार हुने अनुमान गररएको छ । सो यर् कुि यर्को कररब ७.५% 

हुन याँउछ जुन यर्थयक बषय २०७७/७८ को िुिनामा ५.७ िे बढी हो । गााँउपालिकािे लबगि यर्थयक 

बषयहरुमा करिफय  सभपलि कर, मािपोि र ्यतवसार् कर तर्ून सांककिन गने गरेको िथा गैरकर िफय  समेि 

्यतवसार् रलजष् रेशन र नक्शापास दस्िुर सांकिन गनय नसेकेको देलखतछ । त्र्सगैरी लसफाररस र प्रमालणि दस्िुर 

पलन तर्ून सांकिन भूएको देलखतछ भूने सरकारी सभपलिको वहाि र पर्यटन शुल्क समेि सांकिन गनय सकेको 

देलखदैन । िर र्स अध्र्र्नमा उ्त  िेरहरुमा यगामी बषयको प्रिेपणमा गााँउपालिकाको यतिररक यर्को 

लहस्सा बढन गएको छ । यर्थयक बषय २०७६/७७ मा गााँउपालिकािे ढुांगा लगरट्ट वािुवाबाट रु. 

२,५०,००,००० सांकिन गरेकोका यर्थयक बषय ७७/७८ मा कोरोना र अतर् लवलवध कारणिे ढुांगा लगट्टी 

वािुवाबाट केवि रु. ६५,००,००० मार सांकिन भूएको देलखतछ जसिे गदाय यर्थयक बषय २०७६/७७ को 

िुिनामा यर्थयक बषय २०७७/७८ मा गााँउपालिकाको यतिररक यर् लनक् कै तर्ून भैू यतिररक यर्को लहस्सा 

अलघल्िो बषयको िुिनामा ७.२% बाट घटेर १.८% हुन पुगेको देलखतछ । िर यगामी बषयको यर्को 

प्रिेपणमा गााँउपालिकािे ढुांगा लगट्टी वािुवाबट रु. ३,६०,००,००० सांकिन गनय सक् ने यधार प्रस्िुि 

गररएकोिे प्रिेलपि यर्मा यतिररक यर्को लहस्सा बढन गएको छ । साराांशमा राजस्व सुधार 

कार्यर्ोजनाको कार्ायतवर्न पिाि् यगामी िीन यर्थयक वषयहरुमा हुने यर् सांरचना देहार् अनुसार हुने 

प्रिेपण गररएको छः  
िालिका 18: अपेलिि यर् सांरचना 

रु (हजारमा) 

क्र.स. राजश् व लशषयक 
य.ब. २०७६/७७ 

(र्थाथय) 

य.ब.२०७७/७८ 

(र्थाथय) 

प्रिपेण 

२०७८/७९ २०८९/८० २०८०/८१ 

१ यतिररक यर् ३२१८६ १०२१० ४६९०३ ५१८०१ ५७२२१ 

२ राजशव बााँडफााँड           

  सांघीर् सरकार ५०३६० ५८६३२ ६१५६४ ६४६४२ ६७८७४ 

  प्रदेश सरकार २०९५१ २७४०७ २८७७७ ३०२१६ ३१७२७ 

३ अनदुान िथा लवलत्तर् हस्िातिरण           

  सांघीर् सरकार ३२९७०० ४०१९०० ४१४८०० ४३५५४० ४५७३१७ 

  प्रदेश सरकार १२३११ ६०६६४ ७१०१९ ७४५७० ७८२९८ 
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  अतर् यतिररक अनुदान     १००० ११०० ११५५ 

  जभमा ४४५५०८ ५५८८१३ ६२४०६३ ६५७८६९ ६९३५९२ 

कुि यर्मा यतिररक यर्को र्ोगदान (%) ७.२ १.८ ७.५ ७.९ ८.२ 

 

उल्िेख गररएअनुसार प्रिेलपि यर् हालसि गनयका िालग गाउाँपालिकािे वियमान सांरचना िथा ्यतवस्थापन 

प्रणािीमा पररवियन गनय यवश्र्क देलखतछ । र्स सतदभूयमा सुधारका िालग सुझाइएका कदमहरु लनभ नानुसार 

छनः 
 

 राजश्व असुिीको अनुगमन कार्यमा राजस्व परामशय सलमलििाई थप दक्रर्ाशीि बनाउने । 

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

 यर् अनुमान र यर् प्रलिवेदनका िालग िोदकएको ढााँचा ्यतवहारमा ल्र्ाउने । 

 सभपलत्त कर र मािपोि वा भूूलमकर असुिी ्यतवस्था ब्र्वलस्थि गरी कभप्र्ूटरीकृि अलभूिेख िर्ार 

गने । 
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पररच्छेद - यठः अनगुमन िथा मलू्र्ाङ्कन 
 

गााँउपालिका िेर लभूर सांचािन भूएका, भैूरहेका िथा हुने सवै लवषर्गि िथा िेरगि र्ोजनाहरूको लनधायररि 

गुणस्िर र समर् लसमाको सुलनलश् चििा गनय, सभभूालवि जोलखम र त्र्सिे भूलवश्र्मा पानय सक् ने असरका 

बारेमा िेखाजोखा गरी समर्मानै ििी तर्ूलनकरणमा पूवयिर्ारी गनय, लवकास लनमायणसांग सभबलतधि सवै 

सरोकारवािािाई अनुशालसि, मर्ायददि, लजभमेवार र कियब्र्लनष् ठ बनाउने कार्यको िालग यर्ोजनाको 

लनर्लमि अनुगमन िथा मूल्र्ाङ्न गनुयपने हुतछ । र्ोजनािे साथयकिा पाउने मुख्र् माध्र्म नै र्ोजनाको 

प्रभूावकारी कार्ायतवर्न हो । कार्ायतवर्नमा प्रभूावकाररिाका िालग अतर् कुराको अलिरर्त  र्सको 

अनुगमनको िालग भूरपदो लवलध र सांर्तर दकटान हुन यवश्र्क भूए जस्िै राजश् व सुधार कार्यर्ोजनामा 

समाबेश भूएका कृर्ाकिापहरुको कार्ायतवर्न सुलनलश् चििाका िालग पलन र्सको लनर्लमि र भूरपदो 

अनुगमनको ्यतबस्था गररनु जरुरी हुतछ । राजश् व सुधार कार्यर्ोजनाको अनुगमनमा मुख्र् रुपमा राजश्व 

शाखा/महाशाखा, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृि, राजश् व परामशय सलमलि िथा कार्यपालिकाको भूूलमका 

महत्वपूणय हुतछ । 

 

अनुगमनबाट गाउाँपालिकाको राजश् व सभबतधी नीलि र र्ोजनाको उलचि रुपमा कार्ायतवर्न भूए नभूएको, 

राजश् व असुिीको प्रवृलत्त िक्ष्र् अनुरुप भूए नभूएको, राजश् व प्रशासनमा कुनै समस्र्ा भूए नभूएको, सुधारका 

िालग गररएका लनणयर् कार्ायतवर्न भूए नभूएको, अलभूिेख दरुुस्ि राखे नराखेको, लनधायररि अवलधमा राजश् व 

कोषमा दालखिा गरे नगरेको यदद कुराहरु लनर्लमि रुपमा अनुगमन गरी अद्यावलधक सूचना प्राप्त गने र 

यवश्र्किा अनुसार लनणयर्, लनदेशन िथा गााँउपालिकामा लसफाररस िगार्िको कार्यबाट मार स्वीकृि 

यर्थयक ऐनको प्रभूावकारी कार्ायतवर्न गनय सहर्ोग पुग्दछ । प्रस्िुि राजश् व सुधार कार्यर्ोजना र सो वमोलजम 

सांकलिि राजश् वको अनुगमन िथा मूल्र्ाांकन िालग र्स अध्र्र्नि ेलनभ न वमोलजम अनुगमन िथा मूल्र्ाांकन 

ढााँचा प्रस्िुि गरेको छ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राजश् व परामशय 

सलमलि - दर 

लसफाररस

गााँउसभूा-दर

स्वीकृि

गााँउपालिका

िथा वडा 

कार्ायिर्-

प्रशासन

गााँउ 

कार्यपालिका-

अनुगन िथा 

सुपररवेिण

गााँउसभूा -

प्रलिवेदन सलमिा
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िालिका 19: अनुगमन िालिका 

के अनुगमन गने? कसिे अनुगमन गने? कलहिे अनुगमन गने? कसरी अनुगमन गने? 

राजश् व असिुी राजश् व शाखा प्रमुख दैलनक, मालसक, 

चौमालसक र बार्षयक 

 स्थिगि अनुगमन गन े

 नलिजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसार िक्ष्र् िथा प्रगलि 

अनुगमन गन े

राजश् व प्रशासन प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि 

मालसक, चौमालसक र 

बार्षयक 

 स्थिगि अनुगमन गन े

 नलिजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसार िक्ष्र् िथा प्रगलि 

िुिना गन े

राजश् व सुधार 

र्ोजना 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृि, राजश् व 

परामशय सलमलि, 

कार्यपालिका 

मालसक, चौमालसक र 

बार्षयक 

 स्थिगि अनुगमन गन े

 नलिजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसार िक्ष्र् िथा प्रगलि 

िुिना गन े

सलमिा उपाध्र्ि चौमालसक र बार्षयक  िक्ष्र् र उपिलब्ध सलहि 

लसकाईको प्रस्िुलि र सुधारको 

पृष् ठपोषण प्राप् ि गरी यगामी 

मागयलचर िर्ार गन े

 

राजश् वका स्रोि अनुसार अनुगमन गदाय हेनुयपने कुराहरुको सूची िर्ार गरी अनुगमन गदाय प्रभूावकारी हुतछ । 

साथै अनुगमनको प्रलिवेदन िर्ार गने कार्यिाइ अलनवार्य गररनु पदयछ । साथै र्ो राजस्व सुधार कार्य 

र्ोजनाको अनुगमन िथा मूल्र्ाांकनको िालग लनम् चार िहको अनुगमन िथा मूल्र्ाांकन ब्र्वस्था लसफाररश 

गररएको छ । 

 

(क) कार्ायिर् स्िरको अनगुमनः र्ो स्िरको अनुगमन िथा मूल्र्ाांकनको िालग प्रमुख प्रशासदकर् अलधकृि, 

राजस्व शाखा िथा अतर् सभवलतधि शाखाका प्रलिलनलधहरुिाई लजभमेवार वनाउनु पदयछ । स्थानीर् िहिे 

कलभिमा मलहनामा एक पटक बैठक वसी र्ोजनाको कार्ायतवर्नको अवस्था िथा असुिी अवस्थाको अनुगमन 

गरी िि हालसि गनेिफय  यवश्र्क कार्यगि लनणयर्हरु गरी कार्ायतवर्नमा ल्र्ाउनु पदयछ । 

 

(ख) राजस्व परामशय सलमलिवाट अनगुमन िथा मलू्र्ाांकनः राजस्व परामशय सलमलििे चौमालसक रुपमा 

राजस्व सुधार र्ोजनाको कार्ायतवर्नको अवस्था, यर् सांकिनको अवस्थाको लनर्लमलि अनुगमन गरी 

कार्यपालिकािाई यवश्र्क परामशय प्रदान गने कार्य र्स अतिगयि पदयछ । त्र्सगैरी यगामी यर्थयक बषयको 

िालग यर्को अनुमान गन ेकार्य पूवय भूएका कार्यको मूल्र्ाांकन गरी स्रोि, दर िथा दार्रामा सुधारको िालग 

कृर्ाकिाप लसफाररश गने र त्र्सको यधारमा यर्को अनुमान गनुय पदयछ । र्सका अलिरर्त  यर्थयक बषयको 

समालप् ि पश् चाि राजस्व सुधार र्ोजनाको समीिा गनुय पदयछ । 

 

(ग) कार्यपालिकावाट अनगुमन िथा मलू्र्ाांकनः कार्यपालिकाको बैठकिे राजस्व परामशय सलमलिवाट प्रस्िुि 

गरेका सुझावहरुिाई छिफिमा ल्र्ाई यवश्र्क लनणयर् गन ेकार्य र्स अतिगयि पदयछ । छिफिको क्रममा 

राजस्व सुधार र्ोजना िथा यर् असुिी अवस्थाको समीिा गरी यवश्र्क नीलिगि िथा कार्यगि लनणयर् गनुय 

यवश्र्क भूएमा लनणयर् गने । 
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(घ) वाह् र् अनगुमन िथा मलू्र्ाांकनः राजस्व सुधार कार्यर्ोजना कार्ायतवर्नमा सहजीकरण गनय सांघीर् 

मामिा िथा सामातर् प्रशासन मतरािर्, रालष्ट्रर् प्राकृलिक स्रोि िथा लवत्त यर्ोग, प्रदेश मतरािर्, दािृ 

लनकार्हरु यददिे अनुगमनको िालग सहर्ोग प्रदान गनय सक् नेछन । र्स्िो अनुगमन प्रणािीको स्थापनािे 

स्थानीर् िहको अनुगमन िथा प्रलिवेदन गने िमिामा लवकास हुनेछ । राजस्व प्रशासनसांग सभवलतधि िथर्ाांक 

वाहेक र्ोजना कार्ायतवर्न प्रकृर्ाको अनुगमन िथा करदािाहरुको अनुभूूलि सांकिन पलन अनुगमनको मूख्र् 

लवलध हुनसक् नेछ । 
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अनसुचूीहरु 
 

अनसुचूी १ - िथर्ाङ्क सांकिनको चके लिष् ट 
 

गााँउपालिकाको सांलिप् ि पररचर् िथा हािको अवस्था 

 

1) सांलिप् ि पररचर् 

2) मुख्र् पूवायधारको अवस्था 

3) यर्थयक अवस्था 

4) सामालजक, साांस्कृलिक िथा पर्यटदकर् अवस्था 

 

गााँउपालिकाको सांगठन िथा राजस्व प्रशासन 

 

1) सांगठन सांरचना िथा कमयचारीको लववरण 

2) भूौलिक सुलवधाहरु 

3) राजस्व शाखा िथा राजस्व प्रशासन 

4) राजस्व शाखामा कार्यरि कमयचारीहरुको लववरण 

5) कार्यकि िथा कार्य स्थिको पर्ायप्तिा 

6) फर्नयचर, कभप्र्ूटर, लप्रतटर िथा अतर् भूौलिक सुलवधाहरु 

7) राजस्व सभबतधी डाटा वेस, राजस्व प्रशासनमा सप्फट्वेर्र र त्र्सको प्रर्ोग 

8) कप्र्ूटर लवलिङ्ग प्रणालिको प्रर्ोग 

9) वडा कार्यिर्मा राजस्व प्रशासनको अवस्था 

 

गााँउपालिकाको यर् (यतिररक िथा वाह् र्) सभबतधी लववरण 

 

1) लवगि िीन यर्थयक वषयहरु (२०७४/७५, ०७५/७६ र ०७६/७७) को र्थाथय यर् लववरण 

2) चािु यर्थयक वषयको (२०७८/७९) को अनुमानीि बजेट लववरण  

3) चािु यर्थयक वषयका िालग गााँउ सभूािे पाररि गरेको कर, शुल्क िथा दस्िुरका दरहरु 

 

अतर् दस्िावजे िथा सचूनाहरु 

 

1) लनवायलचि पदालधकारीहरुको लववरण 

2) गााँउ सभूािे पाररि गरेको यर्थयक ऐन 

3) राजस्वसांग सभबलतधि अतर् नीलि िथा कार्यक्रमहरु 

4) गााँउपालिकाको बस्िुलस्थलि लववरण (पाश् वयलचर) 

5) राजस्व पररचािनका िालग भूएका प्रभूावकारी प्रर्ासहरु 

6) राजश् व परामशय सलमलिको लववरण 
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अनसुचूी २ – िथर्ाङ्क सांकिन फाराम 
 

प्रदेश सशुासन केतर 

बागमिी प्रदेश, जाविाखिे, िलििपरु 

राजश् व सधुार कार्यर्ोजना िजुयमा 
सचूना सांकिन फाराम 

 

क) राजश् व िफय  

१) सभपलि कर 

 सभपलत्त कर कार्ायतवर्न प्रारभभू भूएको यर्थयक बषयः  

 जभमा करदािा सांख्र्ाः  

 गि यर्थयक बषयमा उठेको जभमा रकम रुः  

 चािु यर्थयक बषयको वार्षयक िक्ष्र् रुः  

 चािु यर्थयक बषयको फाल्गुण मलहनासभम उठेको रकम रुः  

 अलधकिम र तर्ूनिम कर लिने ्यतल्त िे कलि लिरेका छन्? अलधकिम रुः            तर्ूनिम रुः  

 गि यर्थयक बषयसभमको बक्र्ौिा रकम रुः  

 

२) भूूलमकर (मािपोि) 

 

 गााँउ/गााँउपालिका लभूरको जभमा खेिीर्ोग्र् जग्गाको कूि िेरफिः   (पालिकामा िथर्ाांक 

उपिब्ध नभूए मािपोि वा नापी कार्ायिर्बाट प्राप् ि गनय सदकने) 

 गि य.ब. मा उठेको रकम रुः 

 गि य.ब.सभमको जभमा बक्र्ौिा रकम रुः  

 

३) ्यतवसार् कर 

 

 दिाय भूएका ्यतबसालर्क फमयको सांख्र्ाः 

 गि य.ब. मा उठेको जभमा रकम रुः 

 चािु य.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

 चािु य.ब. को फाल्गणु मलहनासभम उठेको रकम रुः 

 अलधकिम र तर्ूनिम कर लिने ्यतल्त िे कलि लिरेका छन् ? अलधकिम रुः            तर्ूनिम रुः  

 गि य.ब.सभमको बक्र्ौिा रकम रुः 

 दिाय हुन बााँकी रहेका फमयको सांख्र्ा रुः 

 

४) ्यतवसार् वहाि कर 

 

 सांस्थागि रुपमा (बैंक, सरकारी, नीलज लवद्यािर्, सरकारी कार्ायिर् यददिाई) भूाडामा ददएका 

घरहरुको सांख्र्ाः   औषि मालसक घर भूाडा रकम रुः 
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 ्यतवसालर्क फमय (पसि, होटेि, रेष् टुरेतट यदद) िाई भूाडामा ददएका घरहरुको सांख्र्ाः         

औषि मालसक घर भूाडा रकम रुः 

 यवालसर् प्रर्ोजनका िालग भूाडामा ददएका घरको सांख्र्ाः  औषि मालसक घर भूाडा 

रकम रुः 

 चािु य.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

 चािु य.ब. को फाल्गणु मलहनासभम उठेको रकम रुः 

 

५) जलडबरुट, कवाडी र जीवजति ुकर 

 

 जलडबुरट सांकिन गने ्यतबसार्ीको सांख्र्ाः      सांकिन हुने जलडबुरटको औषि पररमाणः       

के.जी. 

 प्रलि के.जी. जलडबुरट करको दरः  चािु य.ब.को िक्ष्र्ः 

 

ख) गरै कर राजश् व िफय  

 

१) लसफाररश/प्रमालणि दस्िरु (वडा र पालिकाबाट गररन ेसब ैदकलसमका) 

 

 गि य.ब. मा सब ैगररएको लसफाररश प्रमालणिको सांख्र्ाः 

 लसफाररश/प्रमालणि दस्िुरको तर्ूनिम दरः  लसफाररस/प्रमालणि दस्िुरको अलधकिम दरः 

 गि य.ब. मा प्राप् ि र्थाथय यर् रुः 

 चािु य.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

 चािु य.ब. को फाल्गणु मलहनासभम उठेको रकम रुः 

 वार्षयक रुपमा दिाय र नलवकरण सभबतधी सवेाको लवबरणः 

 

क्र.स. सेवाको दकलसम सांख्र्ा 
दस्िुरको 

दर 

सांकिन 

हुनसक् न ेकुि 

राजश् व 

गि य.ब 

मा प्राप् ि  

रकम 

१ एफ एम रेलडर्ो     

२ घ वगयको लनमायण ्यतवसार्ी ईजाजि     

३ लवद्यािर् स्थापना     

४ परपलरका     

५ ्यतापाररक फमय     

६ सहकारी     

७ अतर्     

 जभमा     
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२) भूवन लनमायण अनमुलि दर 

 

 वार्षयक रुपमा लनमायण हुने नर्ााँ घरको सांख्र्ाः 

 नक्शापास प्रकृर्ामा यउने गरेका घरहरुको प्रलिशिः 

 नक्शापास दस्िुरको दर प्रलिवगय फीटः 

 गि य.ब. मा पास भूएका नक्सा सांख्र्ाः  दस्िुर बापिको र्थाथय यर्ः 

 चािु य.ब.को वार्षयक िक्ष्र् रुः 

 चािु य.ब. को फाल्गणु मलहनासभम उठेको रकम रुः 

 

३) सवेा शलु्क 

क्र.स. सेवाको दकलसम दर 
सेवाग्राहीको 

सांख्र्ा 

सांकिन 

हुनसक् न ेकुि 

राजश् व 

गि य.ब 

मा प्राप् ि  

रकम 

१ हाटबजार     

२ पा्कय ङ     

३ बहाि लबरौटी शुल्क     

४ फोहोरमैिा ्यतवस्थापन (सरसफाई)     

५ सडक बलत्त     

६ शौचािर्     

७ पाकय      

८ पर्यटदकर् स्थि     

९ सडक, बसपाकय      

१० अचि सभपलि मूल्र्ाङ्कन     

 जभमा     

 

४) लबक्री 

क्र.स. सभपलिको दकलसम 

EIA/IEE 

प्रलिवेदन 

अनुसारको 

पररणाम 

दर 

सांकिन 

हुनसक् ने 

कुि राजश् व 

गि य.व. 

मा प्राप् ि  

रकम 

चािु य.व. 

को ठेक् का 

रकम 

१ 

ढुांगा, लगट्टी, वािुवा, माटो 

................... नाका 

................... नाका 

     

२ टेण्डर फमय (बार्षयक सांख्र्ा)      

३ पुस्िक वा नक्शा (सांख्र्ा)      
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४ अतर् सभपलि      

 जभमा      

 

५) सभपलि भूाडा 

क्र.स. सभपलिको दकलसम पररणाम दर 

सांकिन 

हुनसक् ने 

कुि राजश् व 

गि य.व. 

मा प्राप् ि  

रकम 

चािु य.व. 

को 

अनुमान 

१ मेलसन औजार      

२ घर वा जग्गा वा पोखरी      

३ अतर् सभपलि      

 जभमा      

 

६) दण्ड जररवाना 

क्र.स. दण्ड जररवानाको दकलसम पररणाम दर 

सांकिन 

हुनसक् ने 

कुि राजश् व 

गि य.व. 

मा प्राप् ि  

रकम 

चािु य.व. 

को 

अनुमान 

१ नक्शा पास      

२ छाडा गाईवस्ि/पश ु      

३ सडक वा सडक पेटी      

४ फोहोरमैिा      

 अतर्      

 

७) सवारी साधन कर (टेभपो, लजप, रक, रटपर, भ्र्ान, माईक्रोबस, लमलनबस/बस) 

क्र.स. सवारी साधनको दकलसम सांख्र्ा दर 

सांकिन 

हुनसक् ने 

कुि राजश् व 

गि य.व. 

मा प्राप् ि  

रकम 

चािु य.व. 

को 

अनुमान 

१ टेभपो      

२ लजप      

३ लमलनरक      

४ रक      

५ रटपर      

६ भ्र्ान      

७ माईक्रोबस      
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८ लमलनबस      

९ बस      

 अतर्      

 

८) प्रदेशसांग बााँडफााँड हुन ेराजश् व 

क्र.स. राजश् वको दकलसम पररणाम दर 

सांकिन 

हुनसक् ने 

कुि राजश् व 

गि य.व. 

मा प्राप् ि  

रकम 

चािु य.व. 

को 

अनुमान 

१ सवारी साधन कर      

२ घरजग्गा रलजष् रेशन शुल्क      

३ मनोरांजन कर (करदािा)      

४ लव्ापन कर (करदािा)      

 अतर्      

 

९) गााँउ/गााँउपालिकाको स्वालमत्तमा रहेको जग्गा र र्सको हािको उपर्ोग सभबतधी लववरणः 

 

 

१०) गााँउ/गााँउपालिका िेरलभूरको सावयजलनक, पर्िय ऐिानी जग्गा र र्सको हािको उपर्ोगको अवस्थाः 

 

 

 

११) गााँउ/गााँउपालिका िेरलभूरका महत्वपूणय पर्यटदकर् र धार्मयक स्थिहरु सभबतधी लववरणः 
 

 

 

१२) यतिररक यर्का अतर् कुनै थप सांभूा्यत स्रोि भूएमा सोको लववरणः  
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अनसुचूी ३ – जमु लमरटङको फोटोहरु 
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अनसचूी ४ - िथर्ाङ्क सांकिनको फोटोहरु 
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खााँडादेवी गााँउपालिकाको राजश् व सुधार कार्यर्ोजना, २०७८ (अलतिम प्रलिवेदन) 

         पेज | 62  

 

अनसुचूी ५ – मस्र्ौदा प्रलिवदेन प्रस्ििुीकरणको फोटोहरु 
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अनसुचूी ६ – मस्र्ौदा प्रलिवदेन प्रस्ििुीकरणको माईतर्टू 
 

 
 


