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ऩरयच्छे द एक
ऩरयचम

१.१ ऩष्ृ ठबलू भ
नेऩारको

सॊविधान २०७२ रे सॊघीम वित्त व्मिस्थाका भान्मता अनुसाय सॊविधान भै स्थानीम तहराई विलबन्न

कय तथा गैय कयहरु रगाउने य उठाउने अधधकाय हदएको छ । सॊविधानरे प्रदान गये का अधधकायहरुराई

कामाभन्िमनभा ल्माउन आिश्मक ऩनप कानूनी व्मफस्था तमाय गनप क्रभभा स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४

तथा अन्म आिश्मक सॊघीम कानूनहरु सभेत जायी बैसकेको हुॉदा स्थानीम सयकायको याजस्ि ऩरयचारनका राधग
केही हदसम्भ आिश्मक कानूनी आधायहरु तमाय बएका छन ् । स्थानीम सयकायरे आ-आफ्नो ऺेत्रभा सेिा प्रिाह
तथा विकास ननभाभणको ऺभताराई िवृ ि गनभको राधग

आम सॊकरन तथा ऩरयचारन ऺभताराई िवृ ि गनभ आम

ऩरयचारन ऺभताभा ऩनन सुधाय गनभ आिश्मक हुन्छ । मसका अनतरयक्त प्राकृनतक तथा अन्म भानिीम कायणरे
अकस्भात लसजभना हुने प्रनतकुर ऩरयस्स्थनतराई साभना गनभसक्ने गयी उत्थानशीर हुन ऩनन आम ऩरयचारन
ऺभता सुदृढ हुनु ऩदभ छ ।

सफै स्थानीम सयकायराई नेऩारको सॊविधानद्िाया प्रदान गरयएको कामभस्जम्भेिायी ऩयु ा गनभ आिश्मक ऩनप
साधनको ऩरयऩनू तभका राधग सङ्घ तथा प्रदे श सयकायफाट विस्त्तम सभानीकयण अनद
ु ान, सशतभ अनद
ु ान, सभऩयु क
अनुदान य विशेष अनुदान हदन सक्ने व्मिस्था गये को छ । सङ्घ तथा प्रदे श सयकायफाट प्रदान गरयने मस्तो

अनुदानरे भात्र स्थानीम तहको आिश्मकता ऩुया गनभ सम्बि नहुने य याज्म शस्क्तको फाॉडपाॉड गदाभ याज्मको
याजस्ि अधधकायको सभेत तहगत सयकायफीच शस्क्तको फाॉडपाॉड गरयने हुॉदा सङ्घीम वित्त व्मिस्थाऩनका
भान्मता अनुसाय स्थानीम तहराई विलबन्न कय तथा गैय कय रगाउने य उठाउने गयी याजस्ि अधधकाय सभेत

सॊिैधाननक रुऩभै प्रदान गरयएको छ । अनद
ु ान य याजस्ि अधधकाय फाहे क स्थानीम तहरे सॊविधान य सङ्घीम
कानन
ू फभोस्जभ याजस्ि फाॉडपाॉड फाऩत प्राप्त गनभसक्ने य नेऩार सयकायको ऩि
ू भ स्िीकृनतभा ऋण लरन सक्ने
कानुनी व्मिस्था सभेत गरयएको छ ।

चचत्र नॊ. 1 : वित्तीम हस्तान्तयण प्रक्रिमा

िविीर् हस्तान्तरण

राजश्व बाँडर्ाँट (मु.ऄ.क. र

अन्तररक ऄन्तशुल्क)

1

प्राकृ ितक स्रोत रोर्ल्टी बाँडर्ाँड

िवशेष ऄनुदान

समपुरक ऄनुदान

सशतय ऄनुदान

िविीर् समानीकरण ऄनुदान

स्थानीर् सरकार

वित्तीम हस्तान्तयण अनुसाय स्थानीम सयकायराई प्राप्त बएका वित्तीम अधधकायराई ऐनको प्रािधान अनुसाय

व्मिस्स्थत तथा न्मामोधचत तरयकारे ऩूणरु
भ ऩभा ऩरयचारन गनभ थऩ प्रमास गनुऩ
भ नप आिश्मकता भहशुस बएको छ
। मसको भु्म कायणहरुभा स्थानीम सयकायराई प्राप्त कनतऩम अधधकायहरु नमाॉ बएकोरे त्मसका राधग

आिश्मक नीनत तथा कामभविधध, सॊगठनात्भक व्मिस्था, सच
ू ना तथा तथ्माङ्क प्रणारीको स्थाऩना, आमको
सम्बािना अध्ममन, ननमन्त्रण प्रणारीको स्थाऩना आहद व्मिस्था तथा अभ्मासको कभी हुनु यहे को छ ।

स्थानीम सयकायको फढ्दो खचभ धान्नका राधग य उनीहरुको साभथ्मभ िवृ ि गनभका राधग आन्तरयक याजस्ि
ऩरयचारन ऺभताभा िवृ ि गनुऩ
भ नप आिश्मकता फन्न ऩुगेको छ य मसका राधग स्थानीम तहको याजस्ि

अधधकायका सम्बािनाहरुको खोजी गनप, सम्बाव्म ऺेत्रको याजस्ि ऩरयचारनका राधग अिरम्फन गनऩ
ुभ नप
नीनतगत, कानूनी य व्मिस्थाऩकीम सुधायका उऩामहरु ऩहहचान गयी कामाभन्िमनभा ल्माउने य ती सफै प्रमासका

आधायभा आगाभी हदनभा ऩरयचारन गनभ सककने िास्तविक आन्तरयक आमको प्रऺेऩण गनप कामभका राधग
याजस्ि सुधाय कामभमोजना खाॉचो दे खखन्छ ।
याजस्ि सम्फन्धी ितभभान स्स्थनत अध्ममन, विश्रेषण गयी याजस्ि सुधायका राधग गनुऩ
भ नप कामभहरुको ऩहहचान
गनप, सभग्र याजस्ि प्रशासनराई सदृ
ु ढ गनप तथा सोका आधायभा आगाभी तीन आधथभक िषभको याजस्ि प्रऺेऩण
कामभभा

सहजीकयण

गनप

प्रमोजनाका

राधग

स्थानीम

तहहरुरे

याजस्ि

सुधाय

कामभमोजना

(Revenue

Improvement Action Plan) तमाय गयी स्थानीम तहहरुको याजस्ि सुधाय गनभका राधग अिरम्फन गनुऩ
भ नप
कक्रमाकराऩहरुको कामभमोजना आिश्मक छ । सो कामभका राधग प्रदे श तथा स्थानीम शासन सहमोग कामभक्रभरे

मस फागभती प्रदे श अन्तयगतका विलबन्न स्थानीम तहहरुको याजस्ि सुधाय कामभमोजना तमाय गनभका राधग
आिश्मक प्राविधधक सहमोग गनप कामभक्रभ यहे को छ ।

मस दस्ताफेज तजभ
ुभ ाको क्रभभा बएका प्रमासहरुभा गाउॉ ऩालरकाका प्रनतननधध, कभभचायी तथा अन्म सयोकायिारा

ऩऺहरुरे याजस्ि ऩरयचारनको ऺेत्रभा आधायबूत अलबभुखीकयण, गाउॉ ऩालरकाको आन्तरयक आम सुधायका राधग
सहबाधगतात्भक विधधफाट सभस्मा तथा अिसयहरुको ऩहहचान गयी भु्म उऩरस्ब्धका रुऩभा गाउॉ ऩालरकाको
कामभमोजना तमायी य आम सम्बाव्मताको विश्रे षण गयी गाउॉ ऩालरकाको आम प्रऺेऩणराई भागभदशभन जस्ता
कामभहरु गरयएका छन ् ।

१.२ याजस्ि सध
ु ाय मोजनाको औचचत्म
सङ्घीमताभा तहगत सयकायराई सॊविधानरे नै कामभस्जम्भेिायी ननस्श्चत गयी ती स्जम्भेिायीहरु ऩुया गनभ आिश्मक
स्रोतको व्मिस्था गदाभ अन्तयसयकायी विस्त्तम हस्तान्तयणको अरािा आफ्नो कामभऺेत्रभा तोककएका स्रोतफाट

सॊविधानरे प्रदान गये को अधधकाय अनुरुऩ स्थानीम तहरे याजस्ि ऩरयचारन गयी साधन स्रोतको जोहो गदभ छन ् ।
जनताको फढ्दो भाग फभोस्जभको खचभ धान्नका राधग आिश्मक साभथ्मभ अलबिवृ ि गनभ ऩनन ती स्थानीम

सयकायहरुको आन्तरयक याजस्ि ऩरयचारन ऺभताभा िवृ ि हुनु अऩरयहामभ दे खखन्छ । मसका राधग स्थानीम तहको
याजस्ि अधधकायका सम्बािनाहरुको खोजी गनभ, सम्बाव्म ऺेत्रको याजस्ि ऩरयचारनका राधग अिरम्फन गनऩ
ुभ नप
नीनतगत, कानूनी य व्मिस्थाऩकीम सुधायका उऩामहरु ऩहहचान गयी नतनको मथोधचत कामाभन्िमन गनभ य ती सफै

प्रमासका आधायभा आगाभी हदनभा ऩरयचारन गनभ सककने िास्तविक आन्तरयक आमको प्रऺेऩण गनप कामभका
राधग याजस्ि सुधाय कामभमोजना भहत्िऩूणभ औजाय हुने विश्िास गरयन्छ ।
स्थानीम तहराई कय िा गैय कय िाऩत यकभ नतनप स्थानीम िासीहरुरे आपुरे नतये को कयको सदऩ
ु मोग बए
नबएको ननगयानी गनप य मस विषमभा ननमलभत रुऩभा आफ्नो गाउॉ ऩालरकासॉग प्रश्न सोध्ने हुनारे गाउॉ ऩालरका
ऩनन जनताप्रनत सोझै उत्तयदामी हुने िाताियण लसजभना हुन्छ । सेिा प्रिाहभा ऩनन सध
ु ाय हुन्छ य जनताको
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सन्तस्ु टको भात्रा ऩनन फढ्दै जान्छ । आन्तरयक स्रोतफाट ऩरयचालरत याजस्ि खचभ गदाभ स्थानीम तहरे कुनैऩनन
फाह्म शतभहरु ऩारना गनुभ नऩनप बएकोरे मसको भात्रा जनत फढी बमो त्मनत फढी भात्राभा स्िामत्तताको अनुबूनत
गदभ छन ् । मसयी स्थानीम तह य प्रदे श तहरे जनत फढी स्िामतताऩूिक
भ काभ गनभ ऩाउॉ छन ् त्मनत नै सङ्घीमता
सपर य सुदृढ हुॉदै जान्छ ।

िैधाननक रुऩभा नै स्रोत साधनभाधथ उल्रे ्म अधधकाय प्राप्त बएको राभो सभमसम्भ ऩनन आन्तरयक स्रोत तथा
याजस्ि कभजोय यहने य ननयन्तय सङ्घ तथा प्रदे शफाट प्राप्त हुने अनुदानभा नै बय ऩनऩ
ुभ नप अिस्था बएभा
स्थानीम सयकायको स्िामत्तता तथा दीगोऩनभा प्रश्नधचन्ह रा्ने सम्बािना यहन्छ । मस ऩरयऩेष्मभा स्थानीम
सयकायहरुरे सभमभै कानुनरे अस््तमायी हदएका ऺेत्रभा आन्तरयक याजस्िको सम्बािना अध्ममन गयी

कानुनसम्भत रुऩभा याजस्िको ऺभता विस्ताय गदै जानु आिश्मक हुन्छ । मसका राधग जन ननिाभधचत
ऩदाधधकायीहरु य यारसेिक कभभचायीहरुराई सॊविधानरे प्रदत्त गये का काभ कतभव्म य अधधकायहरु कुशरता साथ
सम्ऩादन गयी नागरयकहरुराई नछटो छरयतो गुणस्तयीम सेिा प्रिाह सुननस्श्चत गनभ सहमोग ऩुमाउनु ऩहहरो य

भहत्िऩूणभ कामभ हो बने बखभयै सम्ऩन्न बएका स्थानीम तहको सॊस्थागत अिस्था स्ि-भूल्माङ्कन गयी सुधायका
ऺेत्रहरुको ऩहहचान गयी तदनुरुऩ आिश्मकता य भागभा आधारयत

ऺभता विकासका कामभक्रभहरु सञ्चारन गदै

रैजानु आिश्मक छ । मसका साथै स्थानीम तहराई सॊविधान य ऐनरे हदएको अधधकाय प्रमोग गयी वित्तीम
रुऩभा सिर य सऺभ फनाउन याजस्ि ऩरयचारन सम्फन्धी ऻान, सीऩ य ऺभता अलबिवृ ि गदै सािभजननक विकास
ननभाभण य सेिा प्रिाहभा सऺभ फनाउन आिश्मक छ ।

गाउॉ ऩालरकाभा थऩ आन्तरयक याजस्ि ऩरयचारन गनभ मसको अधधकाय ऺेत्रलबत्र सफै उऩरब्ध आन्तरयक आमका
स्रोतहरुफाट सम्बाव्म याजस्ि ऩरयचारन गनुभ अननिामभ हुन्छ । मसभा सुधाय ल्माउन गाउॉ ऩालरकाको फाह्म
िाताियण तथा याजस्ि प्रशासनको सभेत विश्रेषण गनुभऩनप हुन्छ । मसैरे याजस्ि ऩरयचारनभा सुधायका
कृमाकराऩहरु ऩहहचान गयी सोको कामाभन्िमनफाट स्थानीम तहको आन्तरयक आमभा ऩनभ सक्ने प्रबाि सभेतका
आधायभा आगाभी हदनभा प्राप्त हुन सक्ने याजस्िको प्रऺेऩण गनभ स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को
प्रािधान फभोस्जभ मो याजस्ि सुधाय कामभमोजना तजभ
ुभ ा गरयएको छ । मस याजस्ि सुधाय कामभमोजनाफाट
गाउॉ ऩालरकाराई आफ्नो आन्तरयक आम ऩरयचारन सुधायका साथै याजस्ि प्रऺेऩणराई मथाथभऩयक, सभन्मानमक,

सहबाधगताभूरक य िैऻाननक फनाई फजेट तजभ
ुभ ा प्रकृमाराई थऩ व्मिस्स्थत गनभ भद्दत ऩु्ने अऩेऺा गरयएको छ

। मसै सन्दबभभा फागभती गाउॉ ऩालरकाको आन्तरयक आम ऩरयचारनभा सध
ु ाय ल्माउनको राधग याजस्ि सध
ु ायका
कृमाकराऩहरु ऩहहचान गनभ य ऩहहचान गरयएका कृमाकराऩहरुको कामाभन्िमनफाट स्थानीम तहको आन्तरयक

आमभा ऩनभ सक्ने प्रबाि सभेतका आधायभा आगाभी हदनभा प्राप्त हुन सक्ने याजस्िको प्रऺेऩण गनप कामभका
राधग मो याजस्ि सुधाय कामभमोजना ननभाभण गनभ राधगएको छ । याजस्ि सुधाय कामभमोजना तजभ
ुभ ाको औधचत्मको
साॊयासराई ननम्न धचत्रभा प्रस्तुत गरयएको छ ।
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चचत्र नॊ. 2

:

याजस्ि सध
ु ाय कामयमोजनाको औचचत्म

१. स्थानीम तहको याजस्िका सम्बािना, नतनभ सक्ने ऺभता य याजस्ि प्रशासनको
विश्रेषण गयी आिश्मक सुधायका उऩामहरु ऩहहचान गनभ ।
२. स्थानीम तहको आन्तरयक आमका आधाय, दामया य दयको सम्बाव्मता
विश्रेषण गरय याजस्ि प्रऺेऩण गनभ ।

३. व्मिसामभैत्री कय प्रशासनफाट स्थानीम उद्मभ, व्मिसाम रगामतका आधथभक

विकास कक्रमाकराऩहरुराई कयको आधाय अन्तगभत सभेट्न आिश्मक भागभदशभन
प्रदान गनभ ।

४. स्थानीम तहरे अऩनाउनु ऩनप आम सुधायका कामभमोजना तमाय गयी सो
याजस्ि सुधाय गनभ ।
५. आिधधक मोजना अन्तगभतका मोजनाहरुको कामाभन्िमन गनभको ननलभत्त स्रोत
सुननस्श्चत गनभ ।

६. िावषभक फजेटराई फढी मथाथभऩयक, प्रबािकायी य उद्देश्मभूरक फनाउन ।
७. स्थानीम तहको काभ कायिाहीराई अझै ऩायदशी तथा नागरयक प्रनत स्जम्भेिाय
फनाउन ।

१.३ याजस्ि सध
ु ाय मोजनाको उद्देश्महरु
गाउॉ ऩालरकाको आन्तरयक आमका सम्बािनाहरुको ऩहहचान तथा अधधकतभ ऩरयचारनका राधग दे खखएका
सभस्माहरु न्मूनीकयण गनभ कामभमोजना तमाय गयी सोको आधायभा आगाभी ३ िषभको आम प्रऺेऩणभा

गाउॉ ऩालरकाराई सहमोग ऩुमाभउनु नै मस मोजनाको भूरबूत उद्देश्म हो । मस मोजनाका ननहदभ ट उद्देश्महरु दे हाम
अनस
ु ाय यहे का छन ् :

 गाउॉ ऩालरकाका जनप्रनतननधधहरु तथा कभभचायीहरुराई याजस्ि सुधाय कामभमोजना सम्फन्धी अलबभुखीकयण गनप ।
 शीषभकगत सम्बावित कयका आधाय तथा विगत तीन िषभको आन्तरयक आमको अिस्थाको विश्रे षण गनप ।
 याजस्ि िवृ िको राधग आमका प्रभख
ु स्रोतहरुको सम्बािना य मथाथभ असर
ु ीभा बएको पयकको ऩहहचान गनप ।
 स्थानीम तहको याजस्ि प्रशासनको सॊगठनात्भक सङ्करन तथा बफलरङ्ग ऩिनत य आन्तरयक ननमन्त्रण प्रणारी
सहहत गाउॉ ऩालरकाको याजस्ि प्रशासन तथा मसको कामभकुशरताको विश्रेषण गनप ।
 स्थानीम तहको आन्तरयक आम िवृ िका सम्बािनाहरु ऩहहचान गयी आम सुधाय कामभमोजना य प्रऺेऩण सहहतको
आन्तरयक आम सुदृढीकयण कामभमोजना तमाय गनप ।
 नमाॉ सम्बािनाहरुको ऩहहचान गदै स्थानीम तहरे अऩनाउनऩ
ु नप सध
ु ाय यणनीनत सहहतको याजस्ि सध
ु ाय
कामभमोजना तमाय गनप ।
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 स्थानीम तहको विद्मभान आधथभक ऐन ऩुनयािरोकन गयी आगाभी आधथभक िषभभा सुधायका राधग सझ
ु ाि प्रदान
गनप ।

१.४ मोजना तजभ
ुय ा विचध य प्रक्रिमा
गाउॉ ऩालरकाको याजस्ि सुधाय कामभमोजना तजभ
ुभ ा प्रकक्रमा स्थानीम ऩदाधधकायी, कभभचायी, सम्फस्न्धत सलभनतहरु य

सयोकायिाराहरुको अऩनत्ि य ऺभता अलबिवृ ि गनप उद्देश्मरे सहबाधगताभूरक विधध अिरम्फन गरयएको छ ।
मसको भागभदशभकका रुऩभा सङ्घीम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमद्िाया जायी गरयएको स्थानीम

तहको याजस्ि सध
ु ाय कामभमोजना तजभ
ुभ ा सम्फन्धी हद्दशभन, २०७६ राई लरईएको छ । साथै स्थानीम

आिश्मकता अनुसाय सम्बाव्म स्थानीम याजस्िका स्रोतहरुराई सभेट्ने उद्देश्मरे तथ्माङ्क तथा साभान्म प्रशासन
भन्त्रारमद्िाया जायी ननदप लशका फभोस्जभ कामभमोजना तजभ
ुभ ा गरयएको छ ।

गाउॉ ऩालरकाको याजस्ि सुधाय कामभमोजना तजभ
ुभ ा गनप कामभक्रभ सम्फन्धभा प्रदे श सुशासन केन्र य मस नेऩार
डेबरऩभेन्ट सेन्टयफीच सम्झौता बएऩनछ विलबन्न सभमभा बएका छरपरहरुफाट गाउॉ ऩालरकाफाट आिश्मक
सन्दबभ साभग्री सङ्करन गरयएको धथमो । याजस्ि सुधाय कामभमोजना तजुभ
भ ाका राधग ननम्न विधध य प्रकृमा
अिरम्िन गरयएको धथमो । भुरत: याजस्ि सुधाय कामभमोजना तजभ
ुभ ा Coaching & Mentoring (स्थरगत रुऩभा
सॉगसॉगै काभ गदै लसकाउॉ दै जाने) विधधभा आधारयत छ ।


फागभती गाउॉ ऩालरकाभा कामभ प्रायम्ब गनब
ुभ न्दा ऩहहरा ऩयाभशभदातारे प्रदे श सश
ु ासन केन्रको सम्फस्न्धत
विऻ िा तोककएको कभभचायीहरुसॉग फागभती गाउॉ ऩालरकाभा गनुऩ
भ नप कामभको मोजना फनाई छरपरफाट
अस्न्तभ रुऩ हदई अगाडड फढाईएको धथमो ।



फागभती गाउॉ ऩालरकाफाट याजस्ि कामभमोजना तजभ
ुभ ा कामभको गुणस्तय सुननस्श्चतताका राधग अनुगभन य
परोअऩ तथा प्रदे श सुशासन केन्रफाट अनुगभनको काभ बएको छ । सो कामभका राधग सेिा प्रदामक
सॊस्थारे मो कामभ गनभका राधग विस्तत
ु ासन
ृ कामभमोजना सभेत ऩेश गये को धथमो । ऩयाभशभदातारे प्रदे श सश
केन्रको सम्फस्न्धत विऻ िा तोककएको कभभचायीहरुसॉग ननयन्तय सभन्िमभा कामभ सम्ऩन्न बएको छ ।



याजस्ि सुधाय कामभमोजना ननभाभण प्रकृमाराई सहबाधगताभूरक विधधफाट सञ्चारन गरयएको धथमो । मस
सन्दबभभा फागभती गाउॉ ऩालरकाका जनप्रनतननधध, कभभचायी एिभ ् सयोकायिाराहरुको सहबाधगताफाट याजस्ि
सुधाय सम्फन्धी आिश्मकताहरु ऩहहचान गरयएको धथमो ।



सङ्घीम भालभरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारमरे तमाय ऩाये को गाउॉ ऩालरका तथा नगयऩालरकाको याजस्ि
सध
ु ाय कामभमोजना तजभ
ुभ ा हद्दशभन, २०७६ भा उल्रेखखत सम्फस्न्धत पायाभहरु विधध तथा प्रकृमाहरु प्रमोग
गयी (छरपर तथा कामभशारा) भापभत याजस्ि सध
ु ाय कामभमोजना ननभाभण गरयएको छ ।



मस प्रकृमाफाट ऩहहचान गरयएका आिश्मकताहरुराई एकककृत गयी फगभती गउॉ ऩालरकाको ३ िषप याजस्ि
सुधाय कामभमोजना तमाय गरयएको छ य अस्न्तभ दस्तािेज तमाय गयी फागभती गाउॉ ऩालरकाराई
प्रस्तुनतकयण गयी आिश्मक सुझािहरुराई सङ्करन गयी दस्तािेजराई अस्न्तभ रुऩ हदइएको छ ।



याजस्ि सुधाय कामभमोजनाको अस्न्तभ दस्तािेज (विद्मुनतम तथा बौनतक प्रनत) फागभती गाउॉ ऩालरका य
प्रदे श सश
ु ासन केन्रभा फझ
ु ाएको छ ।



प्रदे श सश
ु ासन केन्रफाट कामभक्रभको अस्न्तभ बक्
ु तानी लरनका राधग प्रदे शभा गठन भल्
ू माङ्कन सलभनतको
अस्न्तभ भूल्माङ्कन ऩश्चात खचभसॉग सम्फस्न्धत आिश्मक विर, बयऩाई सहहत कामभक्रभको अस्न्तभ
प्रनतिेदन फुझाइएको छ ।
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१.५ कामयमोजना ननभायणका चयणहरु
ऩयाभशभदाताद्िाया

सहबाधगताभूरक विधध य प्रकृमा प्रमोग गयी याजस्ि सुधाय कामभमोजना तमाय गरयएको धथमो

। अध्ममनको सन्दबभभा प्राप्त जानकयी य तथ्माङ्कहरुको ऩरयभाणात्भक य गुणात्भक विश्रेषण गनभ लभधित
विधधहरुको प्रमोग बएको धथमो । याजस्ि सध
ु ाय कामभमोजना तमाय गनप क्रभभा ननम्न चयणहरू अऩनाइएको
धथमो

।

चचत्र नॊ. 3 : कामयमोजना तजभ
ुय ाका चयणहरु

१

• याजस्ि सुधाय कामभमोजना तजुभ
भ ा सम्फन्धी ननणभम य सभम सारयणी ननधाभयण

२

• मोजना तजुभ
भ ा कामभदर गठन

३

• मोजना तजुभ
भ ाका राधग आिश्मक सन्दबभ साभाग्रीहरु सङ्करन तथा अध्ममन

४

• प्रायस्म्बक कामभशाराको आमोजना

५

• सूचना तथा तथ्माङ्क सङ्करन एिभ ् विश्रेषण

६

• याजस्ि सुधाय कामभमोजना तमायी (प्रायस्म्बक)

७

• मोजनाको भस्मौदा तमायी

८

• याजस्ि सम्बािना विश्रेषण तथा याजस्ि प्रऺेऩण

९

• भस्मौदा प्रनतिेदन गाउॉ ऩालरकाभा प्रस्तनु त य सझ
ु ाि सङ्करन

१०

• भस्मौदा ऩन
ु यािरोकन य अस्न्तभ भस्मौदा तमायी

१.५.१ सन्दबय साभाग्री सङ्करन तथा अध्ममन
मोजना ननभाभणको

प्रथभ चयणभा विऻ सभूहफाट विलबन्न स्रोतहरुफाट सन्दबभ साभाग्रीहरुको सङ्करन तथा

ऩुनयािरोकन गरयएको धथमो । मस क्रभभा अध्ममन तथा ऩुनयािरोकन गरयएका भु्म साभग्रीहरु दे हाम अनुसाय
यहे का छन ्:


नेऩारको सॊविधान, २०७२



स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४



अन्तय सयकायी वित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४



गाउॉ ऩलरका तथा नगयऩालरकाको याजस्ि सुधाय कामभमोजना तजभ
ुभ ा सम्फन्धी हद्दशभन, २०७६



फागभती गाउॉ ऩालरकाको गाउॉ िस्तु विियण (ऩाश्िभधचत्र), २०७५

6



फागभती गाउॉ ऩालरकाको आम/व्मम विियण (आ.ि. २०७५⁄७६-२०७७⁄७८)



फागभती गाउॉ ऩालरकाको गाउॉ सबाफाट स्िीकृत बएको आ.ि. २०७८⁄७९ का राधग ननधाभयण गरयएको
विलबन्न कयहरुको दय ये ट (आधथभक ऐन २०७८)



फागभती गाउॉ ऩालरकाको अथभ सम्फन्धी प्रस्तािराई कामाभन्िमन गनभ फनेको कानुन



आन्तरयक याजस्ि व्मिस्थाऩनको तेस्रो सुधाय कामभमोजना (२०७५⁄७६-२०७७⁄७८)



फागभनत प्रदे शको आधथभक ऐन, २०७६



आधथभक कामभविधध तथा वित्तीम उत्तयदानमत्ि सम्फन्धी ऐन, २०७६



नेऩार सयकायको सङ्घीम नीनत, ऐन, ननमभािरी, मोजना आहद ।

१.५.२ गाउॉ ऩालरकासॉग सम्ऩकय, छरपर य सूचना सङ्करन विचध ननधाययण
गाउॉ ऩालरकाका ऩदाधधकायीहरू य सम्फस्न्धत कभभचायीहरूसॊग सम्ऩकभ य छरपर गयी गाउॉ ऩालरकारे हारसम्भ
ऩरयचारन गरय आएका कयका आधायहरु, याजस्ि ऩरयचारनको अिस्था, सुधाय गनभ सककने ऺेत्र, याजस्ि
प्रशासनको ितभभान सॊयचना, मसभा सुधाय गनभ सककने ऺेत्र, ऩदाधधकायी तथा कभभचायीको ऺभता विकासका

सिारहरु य हार तमाय गनभ रागेको याजस्ि सध
ु ाय कामभमोजना तजभ
ुभ ा य मसको प्रकक्रमाफाये जानकायी गयाई
गाउॉ ऩालरकाको बूलभका सम्फन्धभा स्ऩट ऩारयएको धथमो ।

याजस्ि सुधाय कामभमोजनाका राधग कामभतालरका ननधाभयण तथा कामभस्जम्भेिायी ननधाभयण गयी आिश्मक सूचना

सङ्करन पायाभ अनुसाय सम्फस्न्धत सूचना, साभाग्रीहरु आहदका आधायभा फागभती गाउॉ ऩालरकाको याजस्िको
अिस्था फाये जानकायी हालसर हुनक
ु ा साथै भ्
ु म सिारहरु ऩहहचान गनभ भद्दत ऩग
ु ेको हो । आिश्मक सन्दबभ
साभाग्रीहरुको अध्ममन तथा विश्रेषण ऩश्चात विऻहरुको टोरीफाट तथ्माङ्क तथा सूचना सङ्करनका राधग
आिश्मक पायाभहरुको विकास गरय सो पायाभराई अस्न्तभ रुऩ हदन मस कामभभा सङ्र्न विऻहरुफीच आिश्मक

छरपर य अन्तयकक्रमा सभेत गरयएको धथमो । सूचना सङ्करनका राधग तमाय गरयएको पायभहरु ननम्नानुसाय
यहे का छन ् ।


गाउॉ ऩालरकाको

ऩरयचमको

राधग

आिश्मक

आधायबत
ू

य

सॊस्थागत

सच
ू ना

तथा

भ्
ु म

ऩदाधधकायीहरुसॉगको ऩयाभशभका राधग तमाय गरयएको सच
ू ना सङ्करन चेकलरट अनस
ु च
ु ी १ भा यहे को
छ । मस सूचीभा भु्मत: गाउॉ ऩालरकको सॊक्षऺप्त ऩरयचम, गठन, याजस्ि प्रशासनको अिस्था य विगत
तीन आधथभक िषभको याजस्ि ऩरयचारनको स्स्थनत फाये जानकायी लरने उद्देश्मरे मो पायभको प्रमोग
गरयएको छ ।


याजस्िका शीषभकगत सभूह छरपरका राधग आिश्मक सूचनासॉग सम्फस्न्धत पायभ अनुसूची २ भा
यहे को छ । स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा व्मिस्था बए अनस
ु ाय कय य गैयकयहरुको
शीषभकगत रुऩभा ितभभान सभस्माहरु, सम्बािना, सभाधानका राधग गनुऩ
भ नप उऩामहरु य स्जम्भेिाय
ननकामको ऩहहचान य कामाभन्िमनको सभमािधीका फाये भा सभूहगत रुऩभा छरपर गनभका राधग मो
पायभ प्रमोगभा ल्माईएको हो ।

१.५.३ तथ्माङ्क ⁄सच
ू ना सङ्करन तथा विश्रेषण
फागभती गाउॉ ऩालरकाको सङ्कलरत विगतका आम तथा व्मम, आधथभक ऐन तथा विननमोजन ऐन, नीनत तथा
कानूनहरु य ऩूिनभ नधाभरयत प्रश्नािरी तथा ढाॉचाभा गाउॉ ऩालरका य िडास्तयका प्राथलभक तथा द्वितीम स्रोतफाट
प्राप्त तथ्माङ्क तथा सूचनाहरु विश्रेषण गरयएको छ । मी विषमभा थऩ प्रटताका राधग गाउॉ ऩालरका अध्मऺ,
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प्रभख
प्रशासकीम अधधकृत य रेखा अधधकृतसॉग बएको अन्तकक्रभमाभा एक आऩसभा प्रट हुनऩ
ु
ु नप विषम,
गाउॉ ऩालरकारे बोधगयहे का चन
ु ौतीहरु, अऩेऺा य आिश्मकता फाये भा जानकायी आदान प्रदान गरयमो । त्मसऩनछ
सफै प्राप्त सूचनाहरु य अन्तकक्रभमाफाट प्राप्त िस्तुस्स्थत फाये को थऩ स्ऩटता ऩनछ केही अझ स्ऩट हुनुऩनप
विषमहरु गाउॉ ऩालरकाको प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत तथा रेखा अधधकृतसॉग सम्ऩकभ गदै सोही आधायभा याजस्ि
सुधाय कामभमोजनाको प्रनतिेदन तमाय गरयएको छ ।

१.५.४ याजस्ि सध
ु ाय कामयमोजना तमायी तथा याजस्ि प्रऺेऩण
सन्दबभ साभाग्री सङ्करन तथा अध्ममन, गाउॉ ऩालरकासॉग सम्ऩकभ, छरपर य सूचना सङ्करन विधध ननधाभयण य
तथ्माङ्क⁄सूचना सङ्करन रगामतका कक्रमाकराऩहरु तथा प्राप्त सुचनाको विश्रेषणका आधायभा ऩहहचान बएको

िावषभक कुर सम्बाव्मता य स्रोतफाट प्राप्त हुन सक्ने याजस्िराई आगाभी तीन िावषभक िषभका राधग प्रऺेऩण
गरयएको छ । साथै फागभती गाउॉ ऩालरकाभा भस्मौदा प्रनतिेदनको प्रस्तनु तकयण गयी प्राप्त सुझािहरु सङ्र्न
गयी अस्न्तभ प्रनतिेदन तमाय गरयएको छ ।

१.५.५ याजस्ि सध
ु ाय कामयमोजनाको कामायन्िमन तथा अनश
ु यण
याजस्ि सुधाय कामभमोजनाराई गाउॉ ऩालरकारे आिश्मक छरपर तथा स्िीकृनत गयी कामाभन्िमन गनप य

कामभमोजना फभोस्जभ कामभ बए नबएको बन्ने फाये भा सभम सभमभा सलभऺा य आिश्मकता अनुसाय सुधाय य

ऩरयभाजभनका राधग छरपर गनभ ननमलभत रुऩभा गनप अनुगभन सम्फन्धी सुझाि सभािेश गरयएको छ । याजस्ि
सुधाय कामभमोजना कामाभन्िमन गदाभ चाल्नुऩनप यणनीनत य कक्रमाकराऩ तथा याजस्ि ऩरयचारनका सम्फन्धभा
फागभती गाउॉ ऩालरकाको ऩदाधधकायी तथा कभभचायीहरुराई अलबभख
ु ीकयण गरयएको छ ।

१.६ मोजनाका सीभाहरु
फागभती गाउॉ ऩालरकाको याजस्ि सुधाय कामभमोजना ननम्नानुसायका सीभाभा यही तमाय गरयएको छ ।


अध्ममन तथा विश्रेषण कामभ प्रभुख रुऩभा कामाभरमको अलबरेख, दस्तािेज, प्रनतिेदन तथा द्वितीम
स्रोतहरूफाट प्राप्त तथ्माङ्क तथा सूचनाहरूभा आधारयत छ ।



गाउॉ ऩालरकाको कामाभरमफाट प्राप्त अलबरेख तथा दस्तािेज, अन्तयिाताभ, गाउॉ ऩालरकाका ऩदाधधकायीहरु
तथा सम्फस्न्धत कभाभचायीहरु य अन्म सयोकायिाराहरुसॉग गरयएको अन्तयकक्रमा तथा कामाभशाराफाट
प्राप्त सच
ू नाको आधायभा तमाय गरयएको छ । मसका साथै प्रदे श सश
ु ासन केन्र तथा गाउॉ ऩालरकाभा
भस्मौदा प्रनतिेदन प्रस्तुनतकयण गयी प्राप्त सुझािहरु सङ्र्न गरयएको छ ।



गाउॉ ऩालरकाको जनसङ््मा तथा आधथभक गनतविधधभा हुने िवृ ि, गाउॉ ऩालरकाको सेिाभा हुने िवृ ि य
नागरयक सन्तुस्टभा हुने िवृ ि, भूल्माङ्कन दयभा हुने िवृ ि तथा याजस्िका दयको ऩुनयािरोकन आहद
कृमाकराऩहरूरे बविश्मको याजस्ि सङ्करनभा असय गनप बएताऩनन मी तथ्माङ्कहरू उऩरब्ध नबएको
खण्डभा आम प्रऺेऩणभा आधाय लरन कहठनाई हुन सक्छ ।



गाउॉ ऩालरकाको अलबरेख व्मिस्स्थत बइ नसकेकोरे ऐनतहालसक प्रिनृ त दे खखने तथ्माङ्कीम विश्रेषणका
राधग आिश्मक तथ्माङ्क य सूचनाको अबािभा स्टाहटस्स्टकर टुल्सहरुको प्रमोग गयी विश्रेषण तथा
प्रऺेऩण गनभ अलर असहज बएको छ ।
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ऩरयच्छे द दईु

गाउॉ ऩालरकाको सॊक्षऺप्त ऩरयचम
२.१ सॊक्षऺप्त ऩरयचम
फागभती गाउॉ ऩालरकाको याजस्ि सम्बाव्मता ऩहहचान, ऩरयचारन य व्मिस्थाऩनका राधग गाउॉ ऩालरकाको
िस्तुस्स्थनत, आधथभक गनतविधध, भानिीम सॊसाधान य बौनतक स्रोत साधन रगामतका ऩऺहरूको भहत्िऩूणभ
बलू भका यहन्छ । मस ऩरयच्छे दभा गाउॉ ऩालरकाको सॊक्षऺप्त ऩरयचम, भानि सॊसाधनको अिस्था य गाउॉ ऩालरकाको
बौनतक सम्ऩस्त्तको अिस्था प्रस्तुत गरयएको छ ।

नाभाकयण

मस गाउॉ ऩालरकाको नाभाकयण ऩवित्र फा्भती नदीको ऩण्
ु म नाभफाट हुन गएको सम्बािना फलरमो दे खखन्छ
ककनकी िा्भती खोरा एक सॊगभको रुऩभा मस गाउॉ ऩालरकाभा अिस्स्थत छ । मसको सम्फन्ध धालभभक
आस्थासॉग जोडडएको छ । स्कन्दऩयु ाणको सम्बि खण्ड अन्तगभत नेऩार भहात्म्म कथाको विसौं अध्मामभा

िा्भती नदी य मसको ऩवित्रताको कथा जोडडएको छ । मसका िािजुत ऩनन स्कन्द ऩुयाण य नेऩार भाहात्म्म

दफ
ु ैभा उल्रेखखत िा्भती नदी िा मसको नाभ नेऩारका अन्म स्जल्राहरूभा ऩनन यहे को य विलबन्न तीनिटा

स्थानीम तहहरुको नाभ ऩनन एकै प्रकायरे याखखएको हुदाॉ नाभाॊकयणको प्रसॊगभा वििाद िा पयकऩन हुनु
स्िाबाविक नै हो । अकाभनतय प्राचीनकारभा भात्री शस्क्त िा दे िी शस्क्तराई आहददे ि भान्ने शाक्त ऩयम्ऩयाको
शैरी अनस
ु ाय नै “फाग दे िी” को भहहभा गान िा बस्क्तबाि स्िरूऩ फा्भती नाभ गरयएका ठाउॉ हरु नेऩारभा

प्रशस्तै (स्थानीम तह ऩनन ३ िटा यहे को ऩाईन्छ (रलरतऩुयभा एक गा.ऩा., भकिानऩुयभा एक गा.ऩा. य सराभहीभा
एक न.ऩा.) बेहटन्छन ् । मसैरे साबफकका तीनिटा गाविसहरु (याईगाउॉ , पाऩयिायी, य िेनतनी) भध्मे कसैको ऩनन

“फागभती” नाभ नयहे को य नमाॉ गाॉउऩालरकाको नाभ फा्भती याखखनु धालभभक कायण भात्र नबई फागभती

खोराको बौगोलरक लसभाना, जीविकोऩाजभन य कृवषभा त्मसरे ऩुमाभएको मोगदान य एक आस्थािान ् अथाभत ्
सम्भाननत शब्द हुनु ऩनन दे खखन्छ

।

२.१.१ अिस्स्थनत

नेऩार सयकाय भस्न्त्रऩरयषदको ननणभमद्िाया वि.सॊ. २०७३ पागन
ु २७ गते नेऩार याजऩत्रभा प्रकालशत सच
ू ना
अनुसाय दे शका विलबन्न स्थानभा यहे का गाविस य नगयऩालरका तथा स्जल्रा विकास सलभनत जस्ता स्थानीम

ननकामहरूराई प्रचलरत सॊविधानरे ननदप श गये फभोस्जभ ऩन
ु संयचना गये य सॊघीम ढाॊचाभा रधगएको हो य मसै
क्रभभा भकिानऩुय स्जल्राका तत्कालरन नतन गाउॉ विकास सलभनतहरु (फेनतनी, पाऩयिायी य याईगाउॉ ) राई

सभामोजन गरय फा्भती गाउॉ ऩालरका गठन गरयएको हो । मस गाउॉ ऩालरकाभा आहदिासी जनजानतको रूऩभा
यहे का याई (दे िास) जानतहरू दक्षऺण ऩि
ू ी फा्भती नदी ककनायको आसऩास तीन चाय सम िषभ अनघदे खख नै
फसोफास गनप गये को य पाऩयिायी गाविस िडा नॊ. १ झुयझुये उनीहरूको याजधानी यहे को फताइन्छ । त्मसैगयी
फेतन
े ी गाविसभा ताभाङ्ग जानतहरूको नघलसङ्ग याजाको दयफाय धथमो बन्ने भान्मता य हार मस गाउॉ ऩालरकाभा
यहे को ताभाङ्ग जानतहरूको फाहुल्म त्मसको सिुत हुन सक्दछ ।
िागभत्ती गाउॉ ऩालरका ८५ डडधग्र २८ लभ. दे खी ८५ डडधग्र १९ लभ. ऩि
ू ी दे शान्तय य २७ डडधग्र १९ लभ. दे खी २७

डडधग्र १९ लभ. उत्तयी अऺाॊशभा सम्भ यहे का य भकिानऩुय स्जल्राको ऩूिी ऺेत्रभा अिस्स्थत छ य मसको ऺेत्रपर

३११.७९ िगभ कक.लभ य जनसॊ्मा ३०४९५, य केन्र िागभती–४, झुयझुय यहे को छ । मस गाउॉ ऩालरकाको लसभाना
बौगोलरक य प्रशासननक रुऩरे ९ िटा िडा यहे को य विलबन्न ४ स्जल्राहरु य एक गाउॉ ऩालरकाराई छोएको छ ।
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िा्भती गाउॉ ऩालरकाको लसभाना –

चचत्र नॊ. 4 : िागभती गाउॉ ऩालरकाको नक्शा

ऩि
भ ा लसन्धर
ू भ
ु ी स्जल्रा, उत्तयभा

रलरतऩयु स्जल्रा य काभ्रे स्जल्रा,
ऩस्च्चभभा िकैमा गाउॉ ऩालरका य
दक्षऺणभा ऩनन िकैमा गाउॉ ऩालरका
य यौतहट स्जल्रासॉग जोडडएको छ
।

साविक

पाऩयिायी

गाविसको

कामाभरमराई मस गाॉउऩालरकाको
केन्र भाननएको बएता ऩनन हार
झुयझुयेफाट कामभ सॊचारन गरयदै
आएको

छ

आपनै

बिन

य

गाउॉ ऩालरकाको

ननभाभणको

राधग

मोजना तमाय ऩानप क्रभ जायी छ
।
प्राकृनतक सौन्दमभका हहसाफरे मस
गाउॉ ऩालरकाको

सुन्दयता

रोबरा्दो य ऩमभटकीम सम्बािना
प्रचयु

दे खखन्छ

चतया–धयान

बने

हे टौडा

जोड्ने

हुदैं
यास्रम

गौयिको फह
ृ द सडक ऩरयमोजनारे
मो गाउॉ ऩालरकाको आधथभक तथा
साभास्जक–साॊस्कृनतक

विकास

य

धालभभक–ऩमभटनको प्रिदभ धन हुने उज्ज्िर बविम दे खखन्छ ।

तािलका नं. 1: वडा िवभूाजन तथा भूौगोिलक ऄवस्था सम्बन्धी िववरण
िडा

कुर जनसङ््मा

ऺेत्रपर (िगय क्रक.लभ.)

प्रनतशत

१

३,७४०

२३.१२

७.४२

२

७,०१४

३७.१६

११.९२

३

३,५५६

४६.५०

१४.९१

४

३,१४३

२३.६०

७.५७

५

३,६१९

२२.०९

७.०९

६

४,१६०

२७.१३

८.७०

७

४,७०२

३४.९७

११.२२

८

५,०७१

३३.१९

१०.६४

९

४,७७४

६४.०२

२०.५३

जम्भा

३९,७७९

३११.७९

१००

नम्िय

स्रोत: फागभती गाउॉ ऩालरकाको प्रोपाईर, २०७५
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२.१.२ ब-ू फनोट य प्राकृनतक स्रोतहरु
मस फागभती गाउॉ ऩालरकाको बू –फनोट हे दाभ कृवष बूभी, नदी य नारा बन्दा ऩनन जॊगर िा िन ऺेत्रकै फढी

जलभन दे खखन्छ । सफैबन्दा फढी िाडभ ९ भा िन–जॊगर यहे को (५२%) छ बने िाडभ ३ भा ३७% प्रनतशत य िाडभ ७
भा २% प्रनतसत यहे को छ । सॊमोगफस खेनतमो्म जलभन ऩनन िडा ९ भा नै फढी दे खखन्छ बने त्मसऩनछ िडा २
भा यहे को छ । फन्जय जलभन १, ५, ६, ७ य ८ िडाभा कस्त्त ऩनन दे खखदै न, तय अरु िडाभा ऩनन नगन्म नै छ ।
फगय थोयै भात्राभा तय सफै िडाभा दे खखन्छ, जफकक नदी य खोरा िा ऩानीको स्रोत ऩनन प्रत्मेक िडाभा छ ।

२.१.३ जनसङ््मा
कुर घयधूयी ५७३१ यहे को फा्भती गाउॉ ऩालरकाभा यास्रम जनगणना २०६८ सार अनुसाय कुर ३०४९५ जनसङ््मा

भध्मे भहहरा १५८६० य ऩरु
ू ष १४६३५ यहे का छन ् । मो सॊ्मा २०७५ सम्भ फढे य कुर घयधयु ी ६०५८, कुर
जनसॊ्मा ३९७७९, भहहरा २००१९ य ऩुरुष १९७६० यहे को दे खखन्छ य त्मस्तै मस गाउॉ ऩालरकाको औसत ऩरयिाय
सङ्ख ् मा २०६८ भा केही सानो (५.३२) दे खखएको धथमो बने हार केहह फढे य ६.५९ ऩुगेको दे खखन्छ य मसको

कायणका रुऩभा िैदेलशक योजगायीको कायणरे फारफच्चा ये खदे ख सॊमुक्त ऩरयिायभा हुन जाने य कनतऩम
अिस्थाभा ऩॊजीकयण प्रकक्रमा ऩनन अननमलभत फन्न जाने कुया प्रभुख दे खखन्छ । मी सभग्र तथ्महरूको
तालरकागत विियण ननम्नअनुसाय औॊल्माइएको छ ।

तािलका नं. 2: बागमती गाईँ पािलकाको वडागत घरधुरी र जनसङ््र्ा िववरण
िडा नॊ.

घयधुयी

जनसङ््मा
भहहरा

ओसत

ऩुरुष

जम्भा

ऩरयिाय

आकाय

१

५६०

१९२५

१८१५

३७४०

६.६८

२

९९५

३४०७

३६०७

७०१४

७.०५

३

५३०

१९०१

१६५५

३५५६

६.७१

४

५८०

१६१९

१५२४

३१४३

५.४२

५

७००

१७४१

१८७८

३६१९

५.१७

६

६५०

२१४५

२०१५

४१६०

६.४

७

६२७

२१९४

२५०८

४७०२

७.५

८

६४६

२५८४

२४८७

५०७१

७.८५

९

७७०

२५०३

२२७१

४७७४

६.२

जम्भा

६,०५८

२०,०१९

१९,७६०

३९,७७९

६.५९

स्रोत: फागभती गाउॉ ऩालरकाको प्रोपाईर, २०७५
नेऩार एक फहुजातीम सभाज हो य महाॉ करयफ १२५ थयीका जात जानतहरु यहे का छन ् । जसभा ५९ िटा
आहदिासी जनजातीको सभह
ू ऩनन ऩदभ छ । जनसॊ्माको जात–जानतगत सॊयचना य फनोट हे दाभ फा्भती
गाउॉ ऩालरकाभा लभधित प्रकायको जातीम फसोफास बेहटन्छ, तय ऩनन भतिारी भॊगोलरमन जनजानत सभुदामको
उल्रे्म जनसॊ्मा यहे को छ । २०६८ सारको जनगणना य हार २०७४ को सबप दफ
ु ैको तुरना गदाभ ताभाॊग, भगय
य लरम्फु जानतको सॊ्मा फढी छ । सफैबन्दा फढी (आधाबन्दा फढी) ताभाॊग सभुदाम नै यहे को दे खखन्छ, जसको
सॊ्मा २१४०२ अथाभत ्

५३.८ प्रनतशत यहे को छ । मस गाऩाभा ऩहाडडमा ब्राह्भण–छे त्री य तयाईको भधेसी
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सभद
ु ामको जनसॊ्मा ज्मादै न्मन
ू छ बने दलरत सभद
ु ाम भध्मे काभी जानतको जनसॊ्मा बने २०६८ को ३.२३
प्रनतशत फाट फढे य हार ८ प्रनतशत ऩग
ु ेको छ । भातब
ृ ाषाको आधायभा ताभाङ्ग बाषा फोल्नेको फाहुल्मता यहे को
छ बने फाॉकीरे नेऩारी बाषा फोल्ने गये का छन ् ।

२.१.४ ब-ू उऩमोग
मस गाउॉ ऩालरकाको जम्भा ब-ू बागभा सफैबन्दा फढी ऺेत्र अथाभत ् ६८.०५ प्रनतशत िन जङ्गर ऺेत्र यहे को छ ।
त्मसैगयी गाउॉ ऩालरकाको कुर ऺेत्रपरको १९.४७ प्रनतशत जलभनभा खेती गरयएको छ बने फगय तथा फरौटे

जलभन १०.२३ प्रनतशत, झाडड तथा फट्
ु मानरे करयफ ०.५४ प्रनतशत य ऩानीरे ढाकेको बलु भ ०.९५ प्रनतशत यहे को
छ । फागभती गाउॉ ऩालरकाको बू-उऩमोग विियण तरको तालरकाभा प्रस्तुत गरयएको छ ।

तािलका नं. 3: बागमती गाईँ पािलकाको भूूईपर्ोग िववरण
ि.सॊ.

जलभनको प्रकाय

ऺेत्रपर (िगय क्रक.भी.)

प्रनतशत

६०.७

१९.४७

२१४.३९

६८.७७

१

खेती मो्म जलभन

२

िन जङ्गर

३

फाॉझो

०.१२

०.०४

४

फारुिा, फरौटे जलभन फगय

३१.९

१०.२३

१.६९

०.५४

नदी नारा तथा खोरा

२.९७

०.९५

३११.७९

१००.००

५
६

झाडी फुट्मान

जम्भा

स्रोत: फागभती गाउॉ ऩालरकाको प्रोपाईर, २०७५

२.१.५ साॉस्कृनतक अिस्था
मस गाउॉ ऩालरकाभा फालसन्दाहरुरे भू्म फौि य हहन्द धभभ भान्नेहरुको फाहुल्मता यहे को ऩाईन्छ । ऩहहरोभा फौि
धभाभिरम्फीहरुको जनसॊ्मा २१,०५१ (५२.९२) य दोस्रोभा हहन्द ु धभाभिरम्िीहरुको जनसॊ्मा १६,०६७ (४०.३९)
यहे को छ । त्मसैगयी तेस्रोभा इसाई धभाभिरम्फीहरुको जनसॊ्मा २,३२७ (५.८५) यहे को छ बने केही सॊ्माभा

ककयात धभाभिरम्िी सभेत यहे का छन ् । मस गाउॉ ऩालरकाका धेयैरे फौि धभभ भान्ने बएकोरे सोही अनुसायका

चाडऩिभहरु ल्होसाय, फुिजमन्ती, चण्डी ऩिभ भनाउने गदभ छन ् बने अन्म चाडऩिभभा दशै, नतहाय, जनैऩूखणभभा, तीज,
होरी, कक्रसभस डे जस्ता चाडऩिभहरु भनाउने गदभ छन ् ।

२.१.६ आचथयक अिस्था
कुनै ऩनन स्थानको विकासभा त्महाॉको उभेयगत जनसॊ्मारे बूलभका खेल्दछ । गाउॉ ऩालरकाभा १५ िषभ दे खख ५९
िषभ उभेय सभह
ू को जनसॊ्माराई आधथभक रुऩरे सकक्रम जनसॊ्माको रुऩभा लरईएको छ । जसभा भहहराको

सॊ्मा १२,९९८ (६६.३२ प्रनतशत) य ऩुरुषको सॊ्मा १३,५३१ (६७.०५ प्रनतशत), दे खखन्छ । गाउॉ ऩालरकाको कुर
जनसॊ्मा ३९,७७९ को २६५२९ अथाभत ् ६६.६८ प्रनतशत जनसॊ्मा आधथभक रुऩरे सकक्रम छन ् ।

मस गाउॉ ऩालरकाभा हार विलबन्न १६ िटा विस्त्तम सॊस्थाहरु कामभयत यहे का छन ् । कभलसभमर फैंकभा ज्मोनत
बफकास फैंक यहे को छ बने अन्म विस्त्तम सॊस्थाहरुभा सहकायी सॊस्थाहरु यहे का छन ् । स्थानीम तहभा स्थाऩना

बई कामभसॊचारन गदै आएका सहकायीहरु कूर १५ िटा यहे का छन ् बने स्थानीम सहकायीहरुभा फचत तथा ऋण,
य कृवष सहकायीहरु यहे का छन ् ।
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२.१.७ साभास्जक अिस्था
फागभती गाउॉ ऩालरकाको प्रोपाईर, २०७५ अनुसाय मस गाउॉ ऩालरकाभा कूर ५८ िटा शैक्षऺक सॊस्थाहरु यहे को छ

जस अन्तगभत आधायबत
ू विद्मारमहरु ३ िटा, भाध्मलभक विद्मारमहरु २ िटा य उच्च भाध्मलभक विद्मारमहरु
३ िटा यहे को छ । मसैगयी साभुदानमक विद्मारमहरु ५० िटा यहे को छ ।

फागभती गाउॉ ऩालरकाको सभग्र स्स्थनत हे दाभ मस गाऩाभा ऩढ्न य रे्न सक्ने भाननसहरुको सॊ्मा २६१७५ यहे कोरे
साऺयता
अथाभत ्

दय

सभग्रभा ७०.४५ प्रनतशत यहे को दे खखन्छ । जफकक कुनै ऩनन प्रकायरे ऩढ् न य रे्न नसक्ने

ऩण
ू भ ननयऺयको सॊ्मा ६९८१ य प्रनतशत दय १८.७९ यहे को दे खखन्छ । रैंधगक दृस्टरे हे दाभ ऩरु
ु षको

साऺयता दय भहहराको बन्दा करयि १३ प्रनतशतरे नै फढी दे खखन्छ (क्रभश् ७६.९२५ य ६३.८४५), जसरे रैङ्धगक
विबेद य असभानताराई इॊधगत गदभ छ । साऺयता दयको यास्रम भाऩदण्ड बन्दा मो केहह भाधथ दे खखए ऩनन
मसभा अझै सुधाय हुनुऩनप जनत सम्बािना छ, त्मसका राधग बनाभ अलबमान, गरयि तथा जेहेन्दाय विधाथी
अनुदान य छात्रिस्ृ त्त, प्रौढ कऺा, भहहरा य छात्रा लशऺा आहद अलबमानहरु दृढताका साथ अगाडी फढाउनु ऩनप
दे खखन्छ ।

मस गाउॉ ऩालरकाको प्रोपाईर, २०७५ अनुसाय मस गाउॉ ऩालरकाभा दीघभयोग बएका व्मस्क्तहरुको स्मा धेयै कभ

दे खखन्छ । २०७४ भा जम्भा ६०५८ घयधुयी भध्मे अझै ऩनन १४२५ घयऩरयिायभा चऩी नबएको राजभदो अिस्था
छ । चऩी बएको फाॉकी ४६६३ भध्मे साधायण य ऩानी चाहहने खारको चऩी ३३११ घयभा तथा ऩयम्ऩयागत खारको

खाल्डो िारा य खर
ु ा चऩी ११८६ घयभा यहे को छ बने आधनु नक पल्स प्रणारीको चऩी जम्भा ११६ घयभा दे खखन्छ
। मो भोटय फाटो य बफजुरीको विषमराई गाउॉ ऩालरकाको नेतत्ृ िरे प्राथलभकताभा या्नुऩनप दे खखन्छ ।

२.१.८ बौनतक अिस्था
फागभती गाउॉ ऩालरकाको प्रोपाईर, २०७५ अनुसाय मस गाउॉ ऩालरकाभा थुप्रै ग्रालभण सडकहरु यहे का छन ् य प्राम्

सफै िडा य फस्तीहरुराई भोटयफाटोरे छोएको छ । मी सफै सडकहरुभा हहउॉ दभा भोटय चल्छ । आषाढ, िािण,
बार य आस्श्िन (४ भहहना सम्भ) मी सडकहरुभा भोटय चल्दै न । मस गाउॉ ऩालरकाभा ऩक्की फाटो नबएको य
भु्मत् कच्ची सडक य ग्राबेर भात्र यहे को छ । मस गाउॉ ऩालरकभा जम्भा २५०.७५ फाटो छ जसभा, १६.८ ग्राबेर
य २३४ कच्ची सडक यहे को छ ।

िागभती गाउॉ ऩालरकाभा बौनतक ऩूिाभधाय विकासको अिस्था साभान्म छ । िडा नॊ. ३ य ९ फाहे क अन्म सफै
िडाहरुभा विजुरी फत्तीको राइन ऩुगेको छ । मद्मऩी ती िडाहरुका केही िस्तीहरुभा बने फत्ती फलरसेको छै न ।
गाविसका प्राम् सफै िडा य िस्तीहरुभा भौसभी सडक (हहउॉ दभा भात्र भोटय चल्न सक्ने) रे छोएकोछ । सफै िडा

य िस्तीका घयऩरयिाय प्राम् ऩाइऩधायाको ऩानी उऩबोग गछभ न ् । भोिाइर पोनको प्रमोगभा आएको सर
ु बतारे
सफै िस्तीहरुभा सञ्चाय सुविधा उऩरब्ध छ । मसैफाट एक दे खख अको िस्तीभा खफय आदनप्रदान हुन सक्छ ।

मस ऩालरकाका फालसन्दाहरुरे विलबन्न आधुननक सुविधाहरुको प्रमोग गये को दे खखन्छ । मस अन्तगभत ये डडमो,
टे लरलबजन, पोन, किज, कम्प्मुटय, ईन्टयनेटका साथै साधनहरुभा साइकर, भोटयसाईकर य भोटय यहे का छन ् ।

२.२ भानि सॊसाधनको अिस्था
निगहठत

गाउॉ ऩालरकाको

ऩहहरो

ननिाभचन

सम्ऩन्न

बई

हार

सोही

ननिाभधचत

जनप्रनतननधधहरू

भापभत

गाउॉ ऩालरकाको कामभ सञ्चारन बईयहे को छ । मस गाउॉ ऩालरकाभा यहे का ९ िटा िडाभा ननिाभधचत तथा भनोननत
सदस्महरु सहहत गाउॉ सबा य कामभऩालरका सदस्महरुफाट स्जम्भेिायी अनस
ु ाय कामभसम्ऩादन बइयहे को छ ।
त्मसैगयी गाउॉ

कामभऩालरकाको दै ननक कामभसम्ऩादनका राधग गाउॉ ऩालरकारे तम गये को गाउॉ

सबा, गाउॉ

कामभऩालरका, विषमगत सलभनत य शाखा, प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत, सूचना अधधकृत, रेखा अधधकृत,
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ईस्न्जननमय, सफ-ईस्न्जननमय, सफ ओबयलसमय, कम्प्मट
ु य तथा कामाभरम सहमोगी य िडा कामाभरमहरुभा िडा
सधचि तथा साभास्जक ऩरयचारक यहने व्मिस्था गरयएको दे खखन्छ । विलबन्न विषमगत ऺभता सहहत अधधकृत
तथा सहामक कभभचायी कामभयत यहे का छन ् ।

२.३ बौनतक सम्ऩस्त्तको अिस्था
गाउॉ कामभऩालरकाको कामाभरम िडा नॊ. ४ झुयझुयेभा यहे को छ । गाउॉ ऩालरकाभा अचर सम्ऩस्त्तका रुऩभा हारै
ननभाभण बएको कामाभरम बिन, हटऩय २ िटा, एक्साबेटय १ िटा, रे रय १ िटा, व्माकहो रोडय २ िटा, ग्रेडय १
िटा, योरय सानो ठुरो २ िटा, टाटा गाडी १ िटा, स्कोवऩभमो १ िटा, य भेलशनहरु यहे का छन ् । गाउॉ
कामभऩालरकाको प्रशासकीम बिन तमाय बइ सञ्चालरत बएकोरे कामाभरम व्मिस्थाऩन प्रबािकायी रूऩभा सॊचारन
बएको छ । गाउॉ कामभऩालरकाको प्रशासकीम बिन गाउॉ ऩालरका कामाभरमभा टे लरपोन तथा ईभेर ईन्टयनेटको
सुविधा यहे को छ बने िडा कामाभरमहरूभा मी सुविधाहरु उऩरब्ध छन ् । १ दे खख ९ िटै िडा कामाभरमहरु आफ्नै
बिनभा यहे का छन । िडा कामाभरमहरूभा आिश्मक पननभचय तथा औजाय उऩकयणहरु (कम्प्मुटय, वप्रन्टय)
उऩरब्ध यहे को छ ।
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ऩरयच्छे द तीन

स्थानीम तहको याजस्ि अचधकाय तथा आम सम्बाव्मता
मस ऩरयच्छे दभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ तथा नेऩारको सॊविधान २०७२ अनुसाय स्थानीम तहराई

प्राप्त याजश्ि सम्फन्धी अधधकाय य सो अधधकाय कामाभन्िमनका राधग बएका कानूनी व्मिस्थाको विश्रेषण

गरयएको छ । मस खण्डभा गाउॉ ऩालरकाको आफ्नो ऺेत्राधधकाय तपभको याजश्ि सॊकरनको अिस्था, सम्बािना,
सभस्मा तथा चन
ु ौतीहरू शीषभकगतरुऩभा विश्रेषण गरयएको छ ।

३.१

ऩालरकाको याजश्ि अचधकाय सम्फन्धी सॊिध
ै ाननक तथा कानन
ू ी व्मिस्था

नेऩारको सॊविधान २०७२ रे स्थानीम तहहरूराई ननम्नानस
ु ाय याजश्ि अधधकाय प्रदान गये को छ । सॊघीम कानन
ु

(स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४) अनुसाय स्थानीम तहराई प्राप्त याजश्ि अधधकायका ऺेत्रहरु मसप्रकाय छन ्
।

तािलका नं. 4: स्थानीर् सरकार संचालन ऐन २०७४ ऄनुसारको राजस्व ऄिधकार

राजश्वका शीषयक

कानूनी प्रावधान

कय

 एकककृत सम्ऩस्त्त कय िा घय ज्गा कय

 बलू भ कय (भारऩोत), सम्ऩस्त्त कय नरगाएको अिस्थाभा भात्र
 घय ज्गा फहार कय

 ब्मिसाम कय् ऩॉज
ू ीगत रगानी य आधथभक कायोफायको आधायभा
 सिायी कय (टाॉगा, रयक्सा, अटोरयक्सा, इरयक्सा)

 जडडफुटी, किाडी य जीिजन्तु कय् आफ्नो ऺेत्रलबत्र ऊन, खोटो, जडीफुटी,
फनकस

(खय),

किाडी

भार,

ब्मिसानमक उऩमोग गये फाऩत
शुल्क

जीिजन्तक
ु ो

हाड,

सीङ,

प्िाॉख,

छाराको

 फहार बफटौयी शुल्क् आपुरे ननभाभण, ये खदे ख िा सञ्चारन गये को हाट, फजाय
िा ऩसर िा सयकायी ज्गाभा फनेका सॊयचनाको उऩमोग फाऩत

 ऩाककभङ्ग

शुल्क् आफ्नो ऺेत्रलबत्र कुनै सिायीराई ऩाककभङ्ग सेिा उऩरब्ध

गयाए फाऩत ।
सेिा शुल्क

 आफ्नो

ऺेत्रलबत्र

सञ्चारनभा

यहे का

केिरकाय,

रे ककङ्ग,

कामककङ्ग,

स्जऩफ्रामय, फञ्जी जम्ऩ, प्माया्राइडडङ्ग आहद भनोयञ्जन तथा साहसी
खेरकुद सम्िन्धी सेिा िा ब्मिसामभा

 आपुरे ननभाभण, सॊचारन िा ब्मिस्थाऩन गये का स्थानीम ऩुिाभधाय िा उऩरब्ध
गयाएको दे हामको सेिाभा सेिाभा

 खानेऩानी, बफजर
ु ी, धाया, अनतधथ गह
ु तकारम, सबागह
ृ , धभभशारा, ऩस्
ृ ,
पोहयभैरा ब्मिस्थाऩन, सयसपाई, ढर ननकास, सडक िस्त्त, शौचारम, ऩाकभ,
ऩौडी ऩोखयी, ब्मामाभशारा, ऩमभटकीम स्थर, हाटिजाय, ऩशु िधशारा, शिदाह
गह
ृ , धोविघाट, सडक, िसऩाकभ, ऩुर आहद

 अचर सम्ऩस्त्त िा अन्म कुनै विषमको भूल्माॊकन सेिा शुल्क
दस्तुय

 लसपारयस सम्फन्धी कुनै सेिा शुल्क

 दताभ, अनुभनत तथा निीकयण दस्तुय

 एप.एभ ये डडमो सॊचारन, घ िगभको ननभाभण इजाजत ऩत्र, विद्मारम स्थाऩना,
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स्थानीम स्तयका ब्माऩारयक पभभ, सहकायी, प्राविधधक लशऺा तथा ब्मिसानमक
तालरभ, ट्मुसन, कोधचङ, औषधध ऩसर, प्रहटङ्ग

 ढुङ्गा, धगट्टी, िारुिा, भाटो, खयीढुङ्गा, स्रेटजस्ता िस्तुको सबपऺण, उत्खनन
य उऩमोग

 नक्सा ऩास दस्तयु (नक्शा ऩास नगयी ननभाभण बएकाराई तेब्फय दस्तयु )
 ऩॊस्जकयण ब्मिस्थाऩन दस्तयु

 िडा भापभत गरयने लसपारयश तथा प्रभाखणत दस्तुय– दपा १२ (२ ङ) अनुसायको
लसपारयश तथा प्रभाखणत फाऩत ज्गा नाऩ जाॉच तथा ककत्ता काट दस्तुय

िस्तु तथा सेिा विक्री

 ढुङ्गा, धगट्टी, िारि
ु ा, भाटो, काठ, दाउया, जयाजयु ी, स्रेट, खयीढुङ्गा आहद

साभुदानमक िनफाट आम

 िन ऩैदािायको बफक्री िाऩत प्राप्त हुने यकभको दश प्रनतशत यकभ सम्फस्न्धत
गाउॉ ऩालरकाको सस्ञ्चत कोषभा जम्भा गनऩ
ुभ नप (केही नेऩार ऐनराई सॊसोधन

प्राप्त गनप

प्राकृनतक एिॊ खानीजन्म िस्तुको विक्री तथा ननकासी शुल्क दस्तयु

गनभ फनेको ऐन २०७५ िाट सॊसोधधत मो प्रािधानभा प्रबाि ऩनप गयी लभनत

२०७६।०६।०७ भा प्रभाणीकयण गरयएको िन ऐन, २०७६ भा बएको व्मिस्था
अनुसाय)

सॊघ तथा प्रदे श कानुनको

 प्राकृनतक स्रोत साधन य सेिा शुल्क योमल्टी

प्राप्त हुने

 साभद
ु ानमक िनको सॊचारन ब्मिस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी

आधायभा स्थाननम तहभा

 खननज ऩदाथभको उत्खनन योमल्टी

 ऩानी घट्ट, कुरो ऩैनी जस्ता सेिाफाट प्राप्त योमल्टी
 प्राकृनतक स्रोत साधन य सेिा शुल्क योमल्टी
 खननज ऩदाथभको उत्खनन योमल्टी

 साभुदानमक िनको सॊचारन ब्मिस्थाऩनफाट प्राप्त योमल्टी
 ऩानी घट्ट, कुरो ऩैनी जस्ता सेिाफाट योमल्टी
 खानेऩानी भहसुर

 स्थानीम साना सतह तथा बूलभगत लसॊचाई सेिा शुल्क

 स्थानीम स्तयभा जडडिुटी तथा अन्म गैयकाठ िन ऩैदािाय उत्ऩादन, सॊकरन,
प्रशोधन य िजाय ब्मिस्थाऩन

 जनयर अस्ऩतार, नलसभङ्ग होभ, ननदान केन्र य स्िास्थ्म सॊस्थाको दताभ,
सॊचारन अनुभनत

 स्थानीम सािभजननक मातामातको रुट अनुभनत, निीकयण

 इन्टयनेट सेिा, टे रीसेन्टय, केिर, तायविहहन टे लरलबजन प्रसायण अनुभनत,
निीकयण

 स्थानीम तहका ऩत्रऩबत्रकाको दताभ
स्थानीम तहभा सॊकरन

 बफऻाऩन कय् स्थानीम तहरे दय ननधाभयण य सॊकरन गनप

बई फाॉडपाॉड हुने

 भनोयञ्जन कय् स्थानीम तहरे सॊकरन गनप (दय य सॊकरन विधध प्रदे शरे
ननधाभयण गनप)
 घय ज्गा यस्जरे शन शुल्क स्थानीम तहरे सॊकरन गनप (दय ननधाभयण प्रदे शरे
गनप )

 उद्मान, ऩाकभ, धचडडमाखाना, ऐनतहालसक तथा ऩुयातात्िीक सम्ऩदा, सॊग्रारम
सम्ऩदा प्रिेश शुल्कको दय ननधाभयण य सॊकरन स्थानीम तहरे गनप

 ढुङ्गा, धगट्टी, स्रेट, िारुिा, चुनढुङ्गा, अभ्रख, दहत्तय िहत्तयभा प्राकृनतक
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स्रोतको कयको दय य प्रकृमा प्रदे शरे ननधाभयण गनप य स्थानीम तहरे सॊकरन
गनप
प्रदे श

तहफाट

सॊकरन

बई िाॉडपाॉड हुने

 सिायी साधन (भाधथ उल्रेखखत फोहक) कयको दय ननधाभयण तथा सॊकरन
प्रदे शरे गनप य प्रदे श स्तयीम कोषभा जम्भा गनप
 ऩदमात्रा तथा ऩमभटन शुल्कको दय ननधाभयण य सॊकरन प्रदे श गनप य प्रदे श
स्तयीम कोषभा जम्भा गनप

 ऩिताभयोहण, यास्रम ननकुन्ज, िन्मजन्तु आयॊ ऺण तथा सॊयऺण ऺेत्रको प्रिेश
शुल्क ननधाभयण य सॊकरन नेऩार सयकायरे गये फभोस्जभ हुने

उल्रेखित याजस्ि फाहे क स्थानीम तहरे तरका सुबफधाहरु ऩनन प्राप्त गदय छन ।
(क) अनद
ु ान

-

बफत्तीम सभानीकयण अनुदान् खचभको आिस्मकता य याजस्िको ऺभताको आधायभा आमोगको

लसपारयसभा सॊघ य प्रदे शफाट प्राप्त हुने
सशतभ अनुदान् कुनै मोजना कामाभन्िमन गनभ आमोगरे तोकेको आधायभा सॊघ य प्रदे शफाट प्राप्त
हुने
सभऩयू क अनद
ु ान् ऩि
ू ाभधाय बफकास सम्फस्न्ध कुनै मोजना कामाभन्िमन गनभ मोजनाको कुर रागतको
अनुऩातका आधायभा सॊघ य प्रदे शफाट प्राप्त हुने
बफशेष अनुदान् कुनै खास उद्देश्म य मोजनाको राधग सॊघ य प्रदे शफाट प्राप्त हुने

(ि) फैदेलशक सहामता तथा आन्तरयक ऋण

-

नेऩार सयकायको ऩूिस्
भ िीकृनत लरएयभात्र फैदेलशक अनुदान िा सहमोग लरन िा फैदेलशक अनुदान िा
सहमोगभा मोजना िा कामभक्रभ कामाभन्िमन गनभ गयाउन सक्ने

-

नेऩार सयकायको सहभनत लरएयभात्र वित्त आमोगरे लसपारयस गये को लसभा लबत्र आन्तरयक ऋण
लरन
सक्ने

-

नेऩार सयकायसॉग भनालसफ कामभका राधग ऋण लरन सक्ने

उऩयोक्त ब्मिस्थाहरूरे स्थानीम तहराई प्राप्त हुन सक्ने आमका स्रोतहरूराई ब्मा्मा गये को छ । स्थानीम
तहरे
कानून फभोस्जभ िाहे क आफ्नो अधधकाय ऺेत्रभा कुनै कय रगाउन, उठाउन य ऋण लरन नऩाउने ब्मिस्था हुनुका
साथै ननम्न अनुसायका थऩ व्मिस्थाहरू यहे का छन ् ।

- कय रगाउॉ दा यास्रम आधथभक नीनत, फस्तु तथा सेिाको ओसाय ऩसाय, ऩॉज
ू ी तथा िभ फजाय, नछभेकी
-

प्रदे श तथा स्थानीम तहराई प्रनतकुर असय नहुने गयी रगाउनु ऩनप (सॊिैधाननक ब्मिस्था)
कय नरा्ने् कुटनीनतक ननमोग, कुटनननतऻ, फैदेलशक ऋण िा सहामतािाट सॊचालरत ऩरयमोजनािाट

हुने ऩैठायी, साभुहहक िा सॊमक्
ु त आिासको विक्री नबएको स्टक, साभुहहक आिासको सािभजननक
उऩमोगको ऺेत्र

- सेिा शुल्क असुरी कामभ आपै िा ब्मिस्थाऩन कयाय िा सािभजननक ननजी साझेदायीिाट गनभ सक्ने
नेऩारको सॊविधानभा व्मिस्था बए अनुसाय याजश्ि सकरन विलबन्न शीषभकहरुभा विलबन्न तहफाट सॊकरन बै
यहे को हुन्छ । याजस्ि अधधकाय सम्फन्धी विलबन्न तहहरुको एकर तथा साझा अधधकाय सम्फन्धी विियण तर
प्रस्तुत गरयएको छ ।
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प्रदे श तह

 घयज्गा

यस्जरे शन

शल्
ु क
 सिायी साधन कय
 भनोयञ्जन कय
 विऻाऩन कय
 ऩमभटन शल्
ु क
 कृवष आमभा कय
 सेिा शल्
ु क दस्तयु

स्थानीम तह

 दण्ड जरयिाना

 सम्ऩस्त्त कय

 बन्साय

 घय फहार कय
 घय

ज्गा

यस्जरे शन

शल्
ु क
 सिायी साधन कय
 सेिा शल्
ु क दस्तयु
 ऩमभटन शल्
ु क
 विऻाऩन कय
 व्मिसाम कय

सङ्घ

 अन्त:शल्
ु क

साझा

 भल्
ू म अलबिवृ ि कय

 सेिा शल्
ु क

 सॊस्थागत आमकय

 दस्तयु
 दण्ड जरयिाना
 प्राकृनतक

स्रोतफाट

प्राप्त योमल्टी
 ऩमभटन शल्
ु क

 बलू भकय (भारऩोत)

 व्मस्क्तगत आमकय
 ऩारयिलभक कय
 याहधानी कय
 लबसा शल्
ु क
 ऩमभटन दस्तयु
 सेिा शल्
ु क दस्तयु

 भनोयञ्जन कय

 दण्ड जरयिाना

 भारऩोत सङ्करन
 दण्ड जरयिाना

स्रोत :नेऩारको सॊविधान २०७२
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३.२ आम ऩरयचारनको अिस्था

नेऩारको सॊविधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ अनुसाय ऩालरकाराई प्राप्त याजश्ि अधधकायका

शीषभकहरूको ऩरयचारन कसयी बैयहे को छ बन्ने जान्नु उऩमुक्त हुन्छ । गाउॉ ऩालरकारे उऩयोक्त याजश्ि शीषभकहरू
भध्मे हार असर
ु ी गरययहे को, सॊकरनका राधग आिश्मक नीनतगत ननणभम भात्र गये को य सम्बािना बएका

त्मस्ता ऺेत्रहरुको मथाथभ अिस्थाको फाये भा सम्फस्न्धत शाखागत छरपरफाट प्राप्त गाउॉ ऩालरकाको आम
ऩरयचारनको अिस्थाराई ननम्नानुसाय प्रस्तुत गरयएको छ ।

तािलका नं. 5 : गाईँ पािलकाको अर् पररचालनको ऄवस्था
ि.सॊ

आमका प्रकाय

सम्बािनाको

दय

विियण

अिस्था

ननधाययणको

सॊकरन
बएको/
नबएको

क.

कय याजश्ि तपय

१

सम्ऩस्त्तभा आधारयत कय - घय ज्गा तथा

२

बएको

आधथभक ऐन २०७८

बएको

सम्ऩस्त्तभा आधारयत कय एकककृत सम्ऩस्त्त कय

बएको

आधथभक ऐन २०७८

नबएको

३

सिायी कय (रयक्सा, अटोरयक्सा, ट्माक्सी)

बएको

नबएको

नबएको

४

सिायी दताभ तथा िावषभक सिायी कय

बएको

नबएको

नबएको

५

घय ज्गा फहार कय

बएको

बएको

बएको

६

व्मिसाम कय

बएको

बएको

बएको

७

विऻाऩन कय

बएको

बएको

बएको

८

भनोयञ्जन कय

बएको

नबएको

नबएको

९

घय ज्गा यस्जरे शन शुल्क

बएको

बएको

नबएको

१०

जडडफुटी, किाडी य स्जिजन्तु कय

बएको

नबएको

नबएको

ि.

गैय कय याजश्ि

१

भारऩोत िा बलू भकय

ढुङ्गा, धगट्टी, िारुिा, भाटो, काठ, दाउया, जयाजुयी,

बएको
बएको

बएको

बएको

स्रेट, खयीढुङ्गा आहद प्राकृनतक एिॊ खानीजन्म
िस्तुको विक्री तथा ननकासी शुल्क
नक्साऩास दस्तुय

बएको

बएको

बएको

३

ब्मस्क्तगत घटना दताभ शुल्क

बएको

बएको

बएको

४

िहार विटौयी शुल्क

बएको

बएको

बएको

५

ऩाककभङ्ग शुल्क

बएको

बएको

नबएको

६

अस्ऩतार सॊचारन

बएको

नबएको

नबएको

७

पोहयभैरा ब्मिस्थाऩन शुल्क

बएको

नबएको

नबएको

८

स्थानीम खानेऩानी भहसुर

बएको

नबएको

नबएको

९

स्थानीम विद्मुत भहसर
ु

नबएको

नबएको

नबएको

२
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ि.सॊ

आमका प्रकाय

सम्बािनाको

दय

विियण

अिस्था

ननधाययणको

सॊकरन
बएको/
नबएको

१०

केिरकाय, टे ककङ्ग, कामाककङ्ग, िन्जीजम्ऩ, स्जऩ

बएको

नबएको

बएको

बएको

बएको

भूल्माॊकन सेिा शुल्क

बएको

बएको

बएको

दताभ, अनुभनत तथा निीकयण दस्तुय (एपएभ

बएको

बएको

बएको

बएको

बएको

नबएको

बएको

बएको

बएको

बएको

बएको

बएको

फ्रामय, प्माया्राईडडङ्ग आहद भनोयॊ जन तथा
साहसी खेरकुद सम्िन्धी सेिा तथा ब्मिसामभा
सेिाशल्
ु क

भ्मूटािय सॊचारन,
ऩाकभ तथा

सङ्ग्रारम प्रिेश
शल्
ु क, वऩकननक
स्थर, ऩोखयी,

उद्मान शुल्क
(ठे क्का)
११

ननभाभण, सॊचारन य ब्मिस्थाऩन गये का स्थानीम
ऩि
ु ाभधाय

तथा

सेिाभा

सेिाशल्
ु क

(खानेऩानी,

विजुरी, धाया, अनतधथ गह
ृ , धभभशारा, ऩुस्तकारम,
सबागह
ृ , ढर ननकास, सडक िस्त्त,

शौचारम,

ऩाकभ, ऩौडी ऩोखयी, ब्ममभशारा, ऩमभटककम स्थर,
हाटिजाय, ऩशु िधशारा, शिदाह गह
ृ , घोविधाट,
१२
१३

सडक, िसऩाकभ, ऩुरआहद

ये डडमो सॊचारन, घ िगभको ननभाभण इजाजतऩत्र,

विद्मारम स्थाऩना, स्थानीम स्तयका ब्माऩारयक
पभभ
१४

१५
१६

ढुङ्गा, धगट्टी, िारुिा, नुन, भाटो, खयीढुङ्गा,
स्रेटजस्ता

िस्तुको

उऩमोग शल्
ु क

सबपऺण, उत्खनन

तथा

िडा भापभत गरयने लसपारयश तथा प्रभाखणत
दस्तुय

दण्ड जरयिाना

गाउॉ ऩालरकाभा उल्रेखखत कयका शीषभकतपभ सम्ऩस्त्तभा आधारयत (भारऩोत य सम्ऩस्त्त) दि
ु ै कय सॊकरन बएको

दे खखन्छ । घयज्गा िहार कयतपभ आलशॊक भात्राभा असुरी बएको दे खखएको छ । जडीफट
ु ी, किाडी य जीिजन्तु
कय तथा भनोयञ्जन कय सम्बािना न्मन
ू यहे को छ । सिायी कयको सम्बािना बएय दय ननधाभयण गरयएको
बएऩनन सॊकरन बएको दे खखॉदैन । ब्मिसाम कय लरइएको छ तय अझै प्रबािकायी फनाउनु ऩनप छ ।

त्मसैगरय गैयकय तपभ िडाफाट गरयने लसपारयस दस्तुय, नक्साऩास दस्तुय, सम्ऩस्त्त भूल्माॊकन सेिा शुल्क,
ऩूिाभधाय उऩमोग सेिा शुल्क, पोहयभैरा व्मिस्थाऩन शुल्क, ऩाकभ तथा सङ्ग्रारम प्रिेश शुल्क, वऩकननक स्थर,
शुल्क रगाउने गरयएको छ । फहार बफटौयीका भापभत ऩनन प्रमाप्त शुल्क उठ्ने गये को दे खखदै न ।

गाउॉ ऩालरकाभा याजस्ि सॊकरन हुने विलबन्न आम शीषभकहरू भध्मे हार केही शीषभकहरुफाट भात्र सॊकरन बइयहे को
छ तथावऩ याजश्ि प्रशासन सध
ु ाय गयी अन्म शीषभकहरूफाट सभेत आम सॊकरन गनप प्रसस्त सम्बािना दे खखन्छ ।
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३.३ आन्तरयक स्रोत तपयका याजश्ि सॊकरनको प्रभि
ु ऺेत्रहरु य सम्बािना विश्रेषण

गाउॉ ऩालरकारे प्रचलरत कानून फभोस्जभ आन्तरयक स्रोत तपभ सॊकरन गनप याजश्ि भध्मे मस ऩालरकारे हार

उठाइयहे का विद्मभान तथा सम्बावित नमाॉ आम ऺेत्रहरूको सम्बािनाको विश्रेषणात्भक अध्ममन मस शीषभक
अन्तगभत गरयएको छ ।

३.३.१ कय याजस्ि
क. बलू भ कय (भारऩोत)
हारको अिस्था् गाउॉ ऩालरकाको आधथभक ऐन, २०७८ रे सम्ऩस्त्त कय रगाउने बनी तोककएको ज्गाफाहे कका
अन्म ज्गाभा बूलभकय रगाउने व्मिस्था गये को छै न । ज्गाको भूल्माॊकन गदाभ ज्गाको ऺेत्रपर, ज्गा
बौगोलरक अिस्स्थनत, ज्गाको उऩमोगको अिस्था, ज्गा यहे को स्थानभा ऩूिाभधाय विकासको अिस्थाराई आधाय

भाननने व्मिस्था उक्त ऐनरे गये को छै न । गाउॉ ऩालरकारे कयदाताफाट सम्ऩस्त्त कय य बूभी कयको यकभ
फखु झलरई कयदाताराई एकीकृत रुऩभा एउटै विर-यलसद हदन सक्ने प्रािधान अनरु
ु ऩ हार उक्त कयहरु एकैऩटक
एकीकृत रुऩभा सॊकरन गरययहे कोरे मस फाऩत सॊकरन हुने याजस्ि सम्ऩस्त्त कयको भुल्माॊकन कै आधायभा
असुर उऩय हुदै आएकारे हारराई छुट्टै गणना गरयएको छै न । तय ऩनन गाउॉ ऩालरकाको आम व्मम विियणभा
भारऩोत िाऩत ऩनन केही यकभ दे खखन्छ ।

सॊबाव्मता् ज्गाको स्िालभत्ि, उऩमोधगता य ऩहुॉचका आधायभा ४ िटा सभह
ु भा िधगभकयण गयी सोही फभोस्जभ
दय तोकक याजश्ि उठाउन सककन्छ । ज्गाको स्तय हे यी प्रनत योऩनी अव्िर, दोमभ, सीभ य चाहायको आधायभा
भारऩोत बूलभकय ननधाभयण गनभ सककन्छ । बौगोलरक अिस्था, ज्गाको प्रकृनत, उऩबोगको अिस्था, सुगभता,
फाटो तथा ऩहुॉच जस्ता कुयाहरुरे ज्गाको भल्
ू माॊकनभा पयक हुने य सोही आधायभा दयये ट कामभ गदाभ सॊकरन
गनभ सककने दे खखन्छ । भारऩोतको दय तम गदाभ नछभेकी गाउॉ ऩालरकाहरुका दयये टहरु सॉगसॉगै याखेय ननधाभयण

गये भा प्रबािकायी हुनेछ । गाउॉ ऩालरकाको भ्
ू म आम्दानीको स्रोत भारऩोत यहे को छ । विगतभा एकककृत
सम्ऩस्त्त कयको रुऩभा मसको कामाभन्िमन गरयएको य ऩनछ सॊघीम कानुन सॊसोधन बई ब्मिस्था पेरयॊदा सभेत

मो प्रणारी कामभै यहे कारे भारऩोत फाऩतको कय सॊकरनराई छट्टै गणना गनभ सककने दे खखन्छ । सोही अनुसाय

आ.ि. २०७७/७८ भारऩोत कयफाट रु. ६ राख १९ हजाय १३८ आम बएको दे खखन्छ । आ.ि. २०७६/७७ भा रु.१
राख ५९ हजाय असुर बएको दे खखन्छ बने आ.ि. २०७८/७९ भा रु ३ राख ८५ हजाय ७१ असुरी बएको दे खखन्छ

। मसयी हे दाभ भारऩोत िाऩतको यकभ फढदै गएको दे खखन्छ । मनत हुदा हुदै ऩनन भारऩोतको दय स्ऩस्ट छै न य
गाउॉ ऩालरकाको ऺेत्रपर अनस
ु ाय उठे को यकभ ज्मादै न्मन
ू हो । भारऩोत तथा सम्ऩस्त्तकय छुट्टै रेखाङ्कन तथा
मसराइ सुधाय गयी भारऩोत फाऩतको थऩ याजस्ि असुर गनभ सककने फलरमो सबािना यहे को

छ ।

सुधारका पिहरूः
गाॉउऩालरकाभा भारऩोत भ्
ु म आमको रुऩभा यहे को हुन्छ । मस गाउॉ ऩालरकाभा भारऩोत िाऩत यकभ सकरन
बएको दे खखन्छ तय ऐनभा स्ऩट व्मिस्था गये को ऩाइदै न । मसराई प्रबािकायी रुऩभा कामाभन्िमनभा ल्माउन
ऩालरकारे सुधाय गनुऩ
भ नप विषमहरु ननम्नअनुसाय यहे को दे खखन्छ्



बलू भ िाऩतको कयको दय ननधाभयण गयी कामाभन्िमन गनप

दय ननधाभयण गदाभ बौगोलरक अिस्था, ज्गाको प्रकृनत, उऩबोगको अिस्था, सुगभता, फाटो, ऩहुॉचभा
सहजता, ग्रालभण तथा शहयी ऺेत्र जस्ता कुयाहरुरे ज्गाको भूल्माॊकनभा पयक हुने य सोही आधायभा
गनप ।




तोककएको कयको दयराई अन्म ऩालरकाहरुरे रागु गये को दयको अध्ममन गयी मथाथभऩयक फनाउने ।

भारऩोतको राधग ज्गाको ककलसभ अनस
ु ाय अलबरेख या्ने । मसयी अलबरेख या्दा डडस्जटर
नक्साॊकन गयी ननमलभत अद्मािधधक गनप व्मिस्था गनप तथा मसराई याजस्ि सॊकरन गनप कभभचायीको
सहज ऩहुॉचभा या्ने ।
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कयको दामयाभा नआएकाराई सूचनाभूरक, जनचेतनाभूरक तथा अन्म कामभक्रभहरु भापभत कयको
दामयाभा ल्माउने ।



फावषभक रुऩभा सभम भै भारऩोत नतनप कयदाताहरुराई केही यकभ छुट हदएय ऩनन कय सकरन राई
प्रबािकायी फनाउदै रैजाने ।



आफ्नो भारऩोत फाऩतको यकभ सूचना प्रविधधको भाध्मभद्िाया कयदातारे चाहे को सभमभा जानकायी
ऩाउने ऩिनत सुरु गनप ।



भारऩोत िाऩतको यकभ सोझै फैक खाताभा जम्भा गनभ सककने गयी कामाभन्िमन गनप ।



भारऩोत सॊकरन सफै िडाफाट गनभ सककने गयी कामभ गनप य सो को विियण ऩालरकाभा जाने

ि. सम्ऩस्त्त कय
हारको अिस्था् गाउॉ ऩालरकाको ऩाश्िभधचत्र विियण अनुसाय महाॉ कुर ६००० बन्दा फढी घयधुयी यहे का छन ् ।
विद्मभान कानूनी व्मिस्थारे घय य घयरे चचपको ज्गा य अधधकतभ सो ज्गा फयाफयको थऩ ज्गाभा भात्र
सम्ऩस्त्त कय लरने व्मिस्था गये को छ ।

गाउॉ ऩालरकाको प्रभुख स्रोतको रुऩभा सम्ऩस्त्त कय यहे को छ । आ.ि. २०७७/७८ सम्ऩस्त्त कयफाट कुनै ऩनन यकभ

आम बएको दे खखदै न । मस्तै गयी आ.ि. २०७८/७९ भा ऩनन कुनै यकभ असर
ु बएको दे खखदै न । ऩालरकाको भ्
ु म
आमभा यहे को सम्ऩत्ती कयको दामयाभा कभ आएको हुॉदा त्मसराइ िि
ृ ी गनभ सक्ने प्रसस्त सम्बािना यहे को
छ ।

सॊबाव्मता् गाउॉ ऩालरकाको ऩाश्िभधचत्र अनुसाय मस गाउॉ ऩालरकाभा यहे का घयधुयी भध्मे सम्ऩस्त्त कयका कयदाताको

रुऩभा करयफ ४००० बन्दा फढी अनभ
ु ाननत कयदाता हुन सक्ने अनभ
ु ान यहे को छ । अनभ
ु ाननत कयदाताको सॊ्मा
तथा सम्ऩस्त्त कयको न्मूनतभ औसत अनुभाननत दयका आधायभा गणना गदाभ सम्ऩस्त्त कयको सम्बािना प्रसस्त
दे खखन्छ । तय मसको राधग गाउॉ ऩालरकारे आिश्मक कामाभन्िमन गये को ऩाइएन । गाउॉ ऩालरकाको भु्म आमभा
यहे को सम्ऩत्ती कयको दामयाभा कभ आएको हुॉदा त्मसराइ िि
ृ ी गनभ सक्ने प्रसस्त सम्बािना यहे को छ । तरको
तालरकाभा अनुभाननत कयदाता य अनुभाननत कयको दय याखी सम्बाव्म आम्दानीको गणना गरयएको छ ।

तािलका नं. 6: पािलकाको सम्पित करको सम्भूावनाको ऄवस्था
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सुधारका पिहरूः
सम्ऩस्त्त कयको ननधाभयण य कामाभन्िमनभा आइसकेको दे खखदै न । जसको कायण ऩनन सम्बावित सफै कयदाता
कयको दामया बन्दा फाहहय छन । सम्ऩस्त्त कयका सम्फन्धभा ऩालरकारे सुधाय गनुऩ
भ नप विषमहरु ननम्नअनुसाय
यहे को दे खखन्छ्


गाउॉ ऩालरकाको आधथभक ऐनभा सम्ऩस्त्त कय सम्फन्धी प्रािधान बए ऩनन त्मस िाऩत कुनै ऩनन यकभ
असुर बएको दखखदै न । मसराइ ऩूणभ रुऩभा कामाभन्िमनभा ल्माउनु जरुयी छ ।



गाउॉ ऩालरकाका सफै सम्बावित कयदाताको रगत सॊकरन गयी घय दताभ सम्ऩन्न गनप ।



सम्ऩस्त्त भूल्माॊकन दय य सम्ऩस्त्त कयको दय ननधाभयण राइ मथाथभऩयक फनाउने ।



कयको दामयाभा नआएकाराई सच
ू नाभर
ू क, जनचेतनाभर
ू क तथा अन्म कामभक्रभहरु भापभत कयको
दामयाभा ल्माउने ।



सम्फस्न्धत कयदाताको सम्ऩनत भुल्माॊकन मथाथभऩयक फनाउन घय य फाटोको डडस्जटर नक्साॊकन गयी
ननमलभत अद्मािधधक गनप व्मिस्था गनप तथा मसराई याजस्ि सॊकरन गनप कभभचायीको सहज ऩहुॉचभा
या्ने ।



सम्ऩस्त्त कयको विजकराई सच
ू ना प्रविधधको भाध्मभद्िाया कयदाताराई अधग्रभ रुऩभा जानकायी
गयाउने । ऩिनत सुरु गनप ।




सम्ऩत्ती भूल्माॊकन कसयी बमो य भूल्माकनका आधायहरु फाये भा प्रस्ट ऩानप ।
सम्ऩत्ती कयराइ सफै िडाहरुभा नै असुरी गनप व्मिस्था लभराउने ।

ग. घयजग्गा फहार कय
हारको अिस्था् गाउॉ ऩालरकाको आधथभक ऐनको अनुसूची २ भा गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र कुनै व्मस्क्त िा सॊस्थारे

बिन, घय, ऩसर, सेड, ्माये ज, गोदाभ, टहया, छप्ऩय, ज्गा िा ऩोखयी ऩूयै आॊलशक तियरे िहारभा हदएकोभा घय
ज्गा िहार कय रगाईने य असूर गरयने उल्रेख गये को छ । मसयी िहारभा हदएकोभा सम्फस्न्धत धनीफाट
फहार कय २ प्रनतशत लरने व्मिस्था गये को छ । तय हारसम्भ सॊस्थागत रुऩभा फहारभा हदइएका घयहरुफाट

भात्र मो कय सॊकरन गरयएको बन्ने जानकायी ऩालरकासॉगको छरपरभा प्राप्त बएको हो । आ.ि. २०७७-७८ भा
रु २ राख ३८ हजाय ०८९ असुर बएको धथमो बने आ.ि. २०७६-७७ भा मो यकभ रु ६ राख ९७ हजाय यहे को
धथमो । आ.ि. २०७८-७९ भा रु ७३ हजाय ७१४ भात्र असुर बएको छ ।

सम्बाब्मता् घयज्गा फहार कयराई बाडाको दयको आधायभा सॊस्थागत, व्मिसानमक य आिलसम गयी तीन

बागभा िगीकयण गये को ऩाइन्छ । साभान्मतमा अन्म सफै ऩालरकाहरुभा जुनसुकै प्रकाय बए ऩनन सफैराइ १०
प्रनतशत दय कामभ गरय गये को अिस्था छ । मसै गयी गाउॉ ऩालरका लबत्र कुनै व्मस्क्तरे िा सस्थारे ज्गा
बाडाभा हदए ऩनन त्मसभा ऩनन १० प्रनतशतका दयरे फहार कय रगाउने गये का छन । तसथभ कयका दय सफै

अिस्थाभा १० प्रनतशत कामभ गनुभ उऩमुक्त हुन्छ । गाउॉ ऩालरकाको घयधुयी भध्मे केही घय धनीहरुरे आपना घय
फहारभा रगाउने गये को दे खखन्छ । सॊस्थागत फहारको हकभा रेखा ऩयीऺण गयाउनु ऩनप य कयको यकभ उल्रेख

नबए खचभ हहसाफ नहुने हुदा फहार फाऩतको कयको सहजरुऩभा गणना हुन्छ य उनीहरु अननिामभ रुऩभा कयका
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दामयाभा आएका हुन्छन तय आिालसम हकभा बने गणना बएको हुदै न य कयको दामयाभा ऩनन आएका हुदै नन ्
। कयको दामया बन्दा फाहहय बएकाराई दामयाभा ल्माउन कक त ऩुयानो यकभ लभनाह िा छुट हदन सककन्छ ।
त्मसै गयी फहारकय फाऩत यकभ बुक्तानी गनभ आउनेराई बफशेष छुट हदएय कय सॊकरन य दामयाभा ल्माउन

सककन्छ । ऩालरका लबत्र फहारभा हदने घयहरु य फहारभा फस्नेहरुका रगत तमाय गयी सो कामाभन्िमन गनभ
सककन्छ उक्त सॊ्माभा यहे का घयहरुिाट घयफहार स्िरुऩ आम गनभ सककने सम्बािना यहे कोभा ऩहहरो िषभ ५०
प्रनतशत घयहरुिाट भात्र फहार कय सॊकरन हुने य क्रभस दोिो य तेिो िषभहरुभा ६५ य ८५ प्रनतशत फहार कय
सॊकरन हुने प्रषेऩण गरयएको विियण तालरकाभा प्रस्तुत गरयएको छ । कयको दय १० प्रनतशत कामभ गयी ऐन
ऩरयभाजभन गये का याजश्ि आम फढाउन सककने छ ।

तािलका नं. 7: पािलकामा घरवहाल करको सम्भूावनाको गणना
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घ. विस्त्तम य ऩॉस्ू जगत कायोफायभा राग्ने कय (व्मिसाम कय)
हारको अिस्था् गाउॉ ऩालरकारे आधथभक ऐन भापभत ् कायोिायको प्रकृनत, व्माऩाय, व्मिसाम य सेिाभा ऩॉज
ू ीगत
रगानी य आधथभक कायोफायका आधायभा व्मिसाम दताभ तथा कय रगाउने व्मिस्था गये को छ । आधथभक ऐनभा
व्मिसामको

प्रकायके आधाय िगीकयण गरयएको छ य सोही आधायभा व्मिसामको शुल्क तोककएको छ ।

गाउॉ ऩालरकारे व्मिसाम कय फाऩत आ.ि. २०७६÷७७ भा कुनै ऩनन यकभ असर
ु बएको दे खखदै न । त्मसैगयी, आ.ि.
२०७७÷७८ भा रु.६ हजाय ८८५ भात्र असुर बएको दे खखन्छ ।
सॊबािना् गाउॉ ऩालरकाको हारसम्भको तथ्माॊक अनस
ु ाय सफै िडाहरुभा विलबन्न प्रकायका साना ठुरा व्मािसामहरु
सॊचारन बएका छन ् । सफै व्मिसाम ऩालरकाभा दताभ बई कयको दामयभा आएका छै नन ् । ती व्मिसामहरुराई
कयको दामयाभा सभािेस गनभ सके आगाभी आ.ि.कयको दामयाभा आउने साना ठुरा व्मािसामिाट करयफ रु. ९
राख ३७ हजाय ५०० व्मिसाम कय सॊकरन हुन सक्ने सम्बािना दे खखएको छ । तय आगाभी आ.ि.भा नै सफै
व्मिसामराई कयको दामयभा ल्माउन नसककने कुया राई भध्मनजय गदै ६५ प्रनतशत व्मिसामफाट करयफ रु. ६
राख १० हजाय सम्भ व्मािसाम कय प्राप्त हुने अनुभान गरयएको छ बने त्मस ऩनछका िषभहरुभा क्रभश् १०
प्रनतशतका दयरे िवृ ि हुॉदै जानेछ । स्थानीम सयकाय गठन बए ऩश्चात ऩालरकाहरुरे आफ्ना ऺेत्र लबत्रका
व्मिसामहरुराई दताभ तथा नविकयण गनभ सक्ने हुन्छ । मसयी दताभ बएका विलबन्न व्मिसामहरुरे प्रत्मेक िषभ
व्मिसाम नविकयण गनुभ ऩनप हुन्छ । त्मसयी नविकयण गदाभ व्मिसाम कय नतये य आएभा नविकयण हुने व्मिस्था
रागु गयी याजश्ि सॊकरन गनभ सककन्छ । मसयी नविकयण िा व्मसाम कय ननधाभयण गदाभ फावषभक रेखा ऩयीऺण
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प्रनतिेदनको आधायभा िा कायोफायको यकभ य व्मिसामको प्रकृनत तथा नछभेकी गाउऩालरका एि साभान स्तयका
अरु गाउॉ ऩालरकाहरुरे रगाइ यहे को कयको दय विश्रेषण गयी सो को आधायभा कयको दय तम गनभ सककन्छ ।
ननधाभरयत सभमभा जस्तै असोज भसान्त सम्भ नविकयण िा व्मिसाम कय नतये भा केही प्रनतशत छुट गनप,
असोज भसान्त सम्भ ऩनन बक्
ु तानी नगये भा जरयिाना फाऩत यकभ थऩ गयी असुर गनभ सककने हुन्छ ।

तािलका नं. 8: व्यवसार् करको सम्भूावनाको गणना
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त्मसै गयी व्मिसाम दताभ तथा नविकयण फाऩत ऩनन आम गनभ सककने सम्बािना यहे को छ । व्मिसामीहरुराइ
कयको दयभा ल्माउने य ऩयु ाना व्मिसामराइ नविकयण गदाभ तोककएको दय अनुसाय ऩनन याम्रो यकभ
गाउॉ ऩालरकाभा प्राप्त हुने दे खखन्छ । ढुङ्गा, धगट्टी, िारुिा, भाटो, खयीढुङ्गा, स्रेटजस्ता िस्तुको सबपऺण, उत्खनन
तथा उऩमोग शुल्कको दय तम गयी कयको प्रकक्रमाभा ल्माउने सके याजश्िभा िवृ ि गनभ सककने सम्बािना छ ।

ङ. विऻाऩन कय
हारको अिस्था् विद्मभान कानूनी व्मिस्था अनुसाय गाउॉ ऩालरकारे आफ्नो ऺेत्रका सडक, चोक, सािभजननक
स्थरभा विऻाऩन, प्रचाय—प्रसाय आहदका राधग या्न हदने साइन फोडभ, ्रो फोडभ स्टर आहदभा विऻाऩन कय
रगाउन सक्नेछ । सॊघीम कानन
ु अनस
ु ाय मो प्रदे श सयकायसॊग फाॉडपाॉड हुने कय हो । मस गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र
हुने विऻाऩनभा गाउॉ ऩालरकाको आधथभक ऐन अनुसूधच (६) फभोस्जभ प्रनत िगभ कपटका आधायभा विऻाऩन कय
रगाई असूर उऩय गरयने य मसयी कय सॊकरन गदाभ अन्तय सयकायी वित्त ऐन, २०७४ फभोस्जभ स्थानीम तहको
विबाज्म कोष भापभत गाउॉ ऩालरका सॊधचत कोषभा याजश्ि फाडॉपाड गनुऩ
भ नप उल्रेख गरयएको छ । गाउॉ ऩालरकारे
विऻाऩन शीषभकफाट विऻाऩनदाताहरुसॉग सम्झौता गयी हारसम्भ आम्दानी गये को दे खखदै न ।
सम्बािना् मस गाउॉ ऩालरका अन्तगभत फजाय ऺेत्र, िसऩाकभ ऺेत्र, याजभागभका सडक य ऩमभटकीम ऺेत्र आसऩास
साना ठूरा होडडभङ फोडभहरु याखे फाऩत फावषभक करयफ ११ राख १ हजायको हायाहायीभा याजस्ि असर
ु ी हुने
दे खखन्छ ।
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डडवऩएस िोडभ १० िगभ कपट सम्भ

450

150

67,500

2

डडवऩएस िोडभ १० िगभ कपट बन्दा भाधथ

500

40

20,000

25

प्रनत िगभ कपट
3

प्रचाय प्रसाय ऩचाभ ऩम्प्रेट प्रनत ऩाना

25000

1

4

व्माऩारयक होडडभङ िोडभ प्रनत िगभ कपट

6000

40

240,000

12000

10

120,000

1500

150

225,000

9500

3

600

500

15

5000

व्माऩारयक तथा व्मिसानमक प्रमोजनको

5

फ्रेक्स प्रनत िगभ कपट
कऩडा तर
ु तथा िेभ नगरयएको व्मानय

6

प्रनत थान प्रनत ऩटक

25,000

व्माऩारयक तथा व्मिासानमक प्रमोजनका
रागी घय तथा ऩखाभरभा रेखखएको प्रचाय

7

प्रसायको प्रनत िगभ पुट
व्माऩारयक िस्तु सेिा उत्ऩादनको स्टर

8

याखख प्रसाय प्रसाय गनप कामभ प्रनत हदन
डडस्जटर होडडभङ िोडभ प्रनत थान िावषभक

9

जम्भा

28,500
300,000
75,000
1,101,000

सध
ु ायका ऩऺहरू्



आधथभक ऐनभा व्मिस्था बएको तय कामाभन्िमन नबएको हुॉदा तुरुन्त कामाभन्िमन जानु ऩनप ।
ऩालरका ऺेत्रभा यहे का विद्मभान विऻाऩन साभग्रीसम्फन्धी रगत सॊकरन गनप ।



विऻाऩन कय व्मफस्थाऩन कामभविधध तजभ
ुभ ा गयी कामाभन्िमनभा ल्माउने ।





कामभविधध तजभ
ुभ ा गदाभ विऻाऩन साभग्रीको आकायका अनतरयक्त विऻाऩनका विषमिस्तुराई ऩनन िगीकृत
गनप ।



विऻाऩन कयको अनुगभनराई प्रबािकायी फनाई सफै विऻाऩन कयको दामयाभा आउने विषम सुननस्श्चत
गनप ।



सािभजननक ज्गा फाहे क ननजी घय य ज्गाभा याखखएका विऻाऩन साभग्रीभा सभेत कय रगाउने गयी
कानन
ू ी व्मफस्था गनप ।

च. जडडफट
ु ी, किाडी, जीिजन्तु कय
हारको अिस्था् मस शीषभकभा गाउॉ ऩालरकारे हारसम्भ कुनै कय सॊकरन गये को दे खखदै न । गाउॉ ऩालरकाको

आधथभक ऐनभा ऩालरका ऺेत्रभा कुनै व्मस्क्त िा सॊस्थारे ऊन, खोटो, जडीफुटी, फनकस, भये का जन्तुको हाड, लसङ,

प्िाॉख, छाराजस्ता िस्तक
ु ो व्मिसानमक कायोफाय गये फाऩत कय रगाइने य असर
ु उऩय गरयने उल्रेख गये को छ ।
त्मसैगयी जीिजन्तु कय (प्रचलरत कानुन फभोस्जभ ननषेधधत जीिजन्तु फाहे कका अन्म भत
ृ िा भारयएको

जीिजन्तुको हाड, सीङ, प्िाॉख, छारा, िा मस्तै प्रकृनतको िस्तुको व्मिसानमक उऩमोग कय) सभेतको व्मिस्था
गरयएको छ साथै किाडी भारको कायोफायभा ऩनन दयये ट ननधाभयण गरयएको छ तय कामाभन्िमन गये को छै न ।

सम्बािना् मस ऩालरकाका रोक भागभ तथा सहामक याजभागभको फजाय तथा अन्म फजाय विस्तायै पैलरएको
हुनारे किाडी भारिस्तक
ु ो सॊकरन य ननमाभत हुने सक्ने दे खखन्छ । त्मसैगयी जडडफट
ु ी तथा िन ऩैदािायको
सॊकरन तथा बफक्री सम्फन्धभा कुनै तथ्माॊक नबए ऩनन आसऩासको ग्राभीण ऺेत्रभा मसको उत्ऩादन य विक्रीको
सम्बाब्मता दे खखन्छ । त्मसैगयी जीिजन्तुको हाड, छारा, प्िाख आहदको कायोफाय बइयहे को बए ऩनन त्मसको कुनै
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अलबरेख छै न

। तसथभृ ती कायोफायहरुको रगत सॊकरन गयी कयका दामयाभा ल्माएभा याजश्ि फढन जान्छ ।

मस गाउॉ ऩालरकाभा उल्रेखखत शीषभक अन्तगभत किाडी तपभ ९ राखसम्भ य जडडफट
ु ी य स्जिजन्तु तपभ २ राख
गयी करयफ ११ राख हायाहायीभा आम्दानी हुनसक्ने अनुभान गरयएको छ । त्मसै गयी फाॉस, ननगारो, अस्म्रसो
तथा अन्म िन ऩैदािायफाट ऩनन ५ राख बन्दा फढी आम्दानी हुन सक्ने अनुभान गनभ सककन्छ ।
सुधायका ऩऺहरू्


मससॉग सम्िस्न्धत व्मिसामीहरुको दताभ य अलबरेखीकयण गनप .



किाडी िस्तक
ु ो व्मिसानमक कायोिायराई इजाजत प्रदान गयी िावषभक ठे क्का भापभत कय सॊकरन गनप



जडीफट
ु ीको य स्जिजन्तक
ु ो उऩरब्धता ऩत्ता रगाउने .



के कनत य कसयी कायोिाय बएको छ सो को अध्ममन विश्रेषण गनप ।



सम्फस्न्धत विषमभा सयोकायिाराहरुसॉग छरपर गयी नछभेकी ऩालरकाहरुको दयसॉग लभल्दोजुल्दो हुने
गयी कयको दय ननधाभयण गनप .



कय सॊकरन शुरुिात गनप ।

छ. सिायी साधन कय
हारको कानूनी व्मिस्था अनुसाय गाउॉ ऩालरकारे लसलभत सिायी साधन (ईरयक्सा, ठे रा गाडा, टाॉगा य रयक्सा) हरूको
भात्र दताभ, निीकयण तथा िावषभक िावषभक सिायी कय सॊकरन गनभ सक्ने अधधकाय बएकारे सो को भात्र
सम्बािनाको अध्ममन गरयएको छ । गाउॉ ऩालरका ऺेत्रभा याजस्ि सॊकरन गनभ सककने त्मस ककलसभका सिायी
साधनहरू न्मून सॊ्माभा यहे को य मसको रगत तथा ननमभन नबएकारे याजश्ि सॊकरन बई यहे को दे खखदै न ।
गाउॉ ऩालरकाको आधथभक ऐनको अनस
ु च
ू ी ५ भा सिायी कय को दयये ट ननधाभयण गरयए ऩनन मस शीषभकभा हारसम्भ
खासै आम्दानी गये को दे खखदै न । आगाभी आ.ि.फाट ऩालरका ऺेत्र लबत्र सॊचरन हुने अटो रयक्सा, ईरयक्सा ठे रा
तथा घुम्ती ऩसरहरुराई कयको दामयाभा ल्माई कय याजश्ि सॊकरन गनभ सककन्छ । त्मसै गयी ऩाककभङ शुल्कराई
आमभा याखखएता ऩनन त्मस िाऩत कुनै यकभ प्राप्त बएको छै न । ऩालरकारे फावषभक सिायी कय तथा ऩूिाभधाय
सेिा शुल्क तोके ऩनन कामाभन्िमन बएको ऩाइदै न तसथभ त्मसराइ कामाभन्िमन गये का त्मस ककलसभका सिायी
साधनफाट आम्दानीको सम्बाव्मता आॉकरन गनभ सककन्छ ।
सुधायका ऩऺहरू्
गाउॉ ऩालरकारे साना सिायी कय सॊकरनभा सुधाय ल्माउनका राधग ननम्न कामभहरू गनभ आिश्मक दे खखन्छ ।



विद्मत
ु ीम रयक्सा सम्फन्धी तथ्माॊक सॊकरन गयी ऩालरकाभा दताभ गयाउने ।

सिायी साधनको दताभ, निीकयण, खाये जी, रुट ऩयलभट रगामतका कामभका राधग आिश्मक कामभविधध
कानुन ननभाभण, जनशस्क्त व्मफस्थाऩन य अन्म सम्फि ननकामहरुसॉग सभन्िमको व्मफस्था लभराउने ।



कयको दय य सम्फस्न्धत विषमभा सयोकायिाराहरुसॉग छरपर गयी नछभेकी ऩालरकाहरुको दयसॉग



लभल्दोजुल्दो हुने गयी कयको दय ननधाभयण गनप ।
इस्ञ्जनको ऺभता, ननभाभण िषभ आहदको आधायभा भाऩदण्ड तमाय गयी सोको आधायभा कयको दय
ननधाभयण गनप ।



ठाउॉ ठाउॉ भा ऩाककभङ स्थर ननभाभण गयी सो फाऩतको शुल्क कामाभन्िमन गनप ।
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ज. प्राकृनतक स्रोत एिॊ नहद जन्म ऩदाथय तथा ननकासी कय
हारको अिस्था् मस शीषभकभा गाउॉ ऩालरकारे हारसम्भ उल्रे्म रुऩभा कय सॊकरन गये को छै न । गाउॉ ऩालरकाको
ऺेत्र लबत्रका नदी खोराहरुभा प्रशस्त भात्राभा धगटी फारि
ु ा ऩाइन्छ । जसको कायण तल्रो तहका जलभन ऩरु यदै

गएको छ । त्मसै गयी ऩहाडी बागभा प्रशस्त ढुगा उत्खनन गनभ सककने छ । ऩहाडी ऺेत्रभा फाटो खन्ने क्रभभा
ननस्स्कएको ढुॊगा हरु त्मसै पाल्ने गरयएको छ ।

सम्बािना् मस ऩालरकाका रोक भागभ तथा सहामक याजभागभको बएका कायणरे प्राकृनतक तथा नदी जन्म
ऩदाथभहरु सहज रुऩभा ननकासी गनभ सककने सम्बािना छ । तयाइका अन्म बागभा फजाय तथा िस्ती विकासको
क्रभ नतब्र बएको कायणरे ननभाभण साभग्रीको ठूरो भाग छ । मसयी हे दाभ धगटी फारुिा त्मस्तै ढुॊगाको ऩनन
ननभाभण कामभको राधग ठूरो भाग छ । मस ऩालरकाभा ढॊ गा उत्खनन गये य बफक्री गनभ सक्ने प्रचुय सॊबािना यहे का
छ । फारि
ु ा धगटी ढुॊगा जस्ता ऩदाथभहरु आफ्नो ऩालरका सॉगै अरु ऩालरकाभा ननमाभत गयी आम्दानी फढाउन
सककने छ ।
सुधायका ऩऺहरू्


प्राकृनतक स्रोत एिॊ नहद जन्म ऩदाथभ सॉग सम्िस्न्धत व्मिसामीहरुको दताभ य अलबरेखीकयण गनप .



िस्तुको व्मिसानमक कायोिायराई इजाजत प्रदान गयी िावषभक ठे क्का भापभत कय सॊकरन गनप



प्राकृनतक स्रोत एिॊ नहद जन्म ऩदाथभ कहाॉ कहाॉ कुन भात्राभा छ सो को उऩरब्धता ऩत्ता रगाउने
विस्तत
ृ रुऩभा रगत सॊकरन गयी या्ने .



सम्फस्न्धत विषमभा सयोकायिाराहरुसॉग छरपर गयी नछभेकी ऩालरकाहरुको दयसॉग लभल्दोजुल्दो हुने
गयी कयको दय ननधाभयण गनप य य कामाभन्िमन गनप .



नमाॉ सडक, फाटो फनाउदा िा बएको सडक बफस्ताय गदाभ ननस्कने ढॊ गाराई बफक्री गनप ऩरयऩाटीको
विकास

गनप ।

३.३.२ गैह्र कय याजस्ि

गाउॉ ऩालरकारे ऩालरकािासी तथा सेिाग्राहीहरूराई विलबन्न सेिा प्रदान गये फाऩत तोककएको दयभा सेिा शुल्क
सॊकरन गनप सक्ने प्रािधान अनरु
ु ऩ गाउॉ सबारे विलबन्न सेिाहरूको शुल्कको दय ननधाभयण गयी सेिा शुल्कहरू
सॊकरन गरययहे को छ । मसै सन्दबभभा अगाभी आ.ि.हरुभा गाउॉ ऩालरकाराई प्राप्त हुने याजस्ि अनुभान गरयएको
छ ।

क. व्मिसाम यस्जष्रे शन दस्तयु
हारको अिस्था् हारको कानूनी व्मिस्था अनुसाय गाउॉ ऩालरकारे एपएभ ये डडमो सॊचारन, घ िगभको ननभाभण
इजाजत ऩत्र, विद्मारम स्थाऩना, स्थानीम स्तयका ब्माऩारयक पभभ, सहकायी, प्राविधधक लशऺा तथा ब्मिसानमक
तालरभ, ट्मस
ु न, कोधचङ, औषधध ऩसर, प्रहटङ्ग जस्ता व्मिसानमक सॊघ सॊस्थाहरूको दताभ, निीकयण गरय सो को
दस्तुय सॊकरन गनभसक्ने छ । स्थानीम तहहरूको गठन सॊगै गाउॉ ऩालरकाराई मो अधधकाय प्राप्त बएको हो ।
उल्रेखखत सॊघसॊस्थाहरू एकऩटक गाउॉ ऩालरकाभा दताभ बईसकेऩनछ अन्मत्र ऩुन् दताभ हुनु ऩदै न । व्मिसाम तथा
सॊघसॊस्थाहरू दताभ बई सकेऩनछ िावषभक रुऩभा निीकयण गनुक
भ ा साथै िावषभक कय ऩनन नतनऩ
ुभ नप हुन्छ ।
गाउॉ ऩालरकारे आधथभक ऐन अनुसूची ३ भा व्मिसामको कयका दय ननधाभयण गये को छ तय व्मिसामी दताभ तथा
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निीकयण बने तोकेको छै न महद सभमभा नविकयण नगये भा विरम्फ शुल्क सभेत ननधाभयण गरयएको छै न य आ.
फ. सककएको कनत भहहना सम्भ ऩनन नविकयण नगये भा के गनप बन्ने उल्रेख गये को छै न ।
सम्बािना् गाउॉ ऩालरकाभा करयफ ३५६ िटा व्मिसामहरू दताभ हुने य सो फाऩत गाउॉ ऩालरकाराई करयफ २२ राख
१० हजायको हायाहायीभा याजस्ि प्राप्त हुने अनभ
ु ान गरयएको छ बने त्मसऩनछका आ.ि.हरूभा न्मून सॊ्माभा
सॊघसॊस्थाहरू दताभ हुदै जाने तथा अनघल्रा आ.ि.हरूभा दताभ बएकाहरू निीकयण हुदै जानेछन ् । उल्रेखखत
सम्बावित यस्जरे शन दस्तुय फाऩतको आम सम्फस्न्धत व्मिसानमक सॊघ सॊस्था दताभ गदाभको आधथभक िषभभा दताभ
दस्तुय यकभ भात्र सॊकरन हुने य त्मसऩनछका आ.ि.भा निीकयण गदाभ निीकयण दस्तुय प्राप्त हुने गदभ छ ।
ऩालरकाको आधथभक ऐनभा यस्जरे शन दस्तुयको दय नबएको भा अनुभाननत दय अनुसाय सम्बािनाको गणना
गरयएको छ ।

तािलका नं. 10: व्यवसार् रिजष््शन दस्तुरको सम्भूावनाको गणना
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सुधायका ऩऺहरू्


व्मिसामको प्रकृनत अनुसाय शुल्कको दय ननधाभयण गनप ।



ननभाभण व्मिसामी रगाएतका गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्रका व्मिसामीहरुराइ व्मिसाम यस्जटे सन गनभ



उत्प्रेरयत हुने कामभ सञ्चारन गनप ।
दताभ बएका व्मिसामहरुको सुयऺाको प्रत्माबूनत गनप ।



ढुङ्गा, धगट्टी, िारुिा, भाटो, खयीढुङ्गा, स्रेटजस्ता िस्तुको सबपऺण, उत्खनन तथा उऩमोग शुल्क तथा
त्मस्ता उद्मोगहरुको यस्जटे शन शुल्कको विशेष दय तम गयी दताभ प्रकक्रमाभा ल्माउने ।



ज्गाको एकककयण तथा ककत्ताकाट गयी गरयने व्मिसामराई दताभ प्रकृमाभा ल्माउनु ऩनप ।

ि. फहार विटौयी शल्
ु क
हारको अिस्था् गाउॉ ऩालरका आपुरे ननभाभण, ये खदे ख िा सञ्चारन गये को हाट, फजाय िा ऩसर िा सयकायी
ज्गाभा फनेका सॊयचनाको उऩमोग फाऩत फहार विटौयी शुल्क सॊकरन गनभ सक्ने कानूनी प्रािधान यहे को छ ।
सािभजननक ज्गा, फाटोको छे उछाउका सािभजननक स्थरभा यहे का टहया, ऩसरहरु फाट प्रबािकायी रुऩभा बफटौयी

29

कय सॊकरन गनभ सकेको खण्डभा याजस्ि असर
ु ीको सॊबािना दे खखन्छ । गाउॉ ऩालरकारे फहार बफटौयी फाऩत कुनै
ऩनन यकभ सॊकरन गये को छै न । सो सम्फन्धभा ऩालरकाको आधथभक ऐनको अनस
ु धू च ७ फभोस्जभ फहार विटौयी
शुल्क ननधाभयण गये को छ । तय सोको कामाभन्िमन नहु+दा उठ\न ऩनप यकभ नउठे को दे खखन्छ ।
सॊबािना् फहार बफटौयी शुल्कका राधग मस गाउॉ ऩालरकाको रोकभागभ तथा सहामक याजभागभ आसऩास यहे का
सडक अधधकाय ऺेत्रभा ननभाभण गरयएका होटे र, ये टुये न्टहरुसॉग िहार विटौयी असर
ु गनभ सककन्छ । मसप्रकाय
सडक ऺेत्रभा ननभाभण बएका टहया, ऩसरहरु एिॊ हाटफजायभा यहे का ऩसरहरु तथा फोका खसी तथा गाइ बैसी
फाऩत गाउॉ ऩालरकारे ननधाभयण गये को शुल्क उठाउदा ऩनन उल्रे्म आम प्राप्त हुने दे खखन्छ ।
प्रबािकायी रुऩभा नीनतगत व्मिस्थाका साथ मो कय रागु गनभ सकेभा गाउॉ ऩालरकाराई त्मस ककलसभका ज्गा,
सॊयचनाफाट करयफ ५ राखसम्भ िावषभक आम्दानी हुन सक्ने अनुभान गरयएको छ ।
सुधायका ऩऺहरू्


सािभजननक, ऩती य ऐरानी ज्गा तथा त्मस्ता ज्गाभा फनेका घय, टहया तथा अन्म सॊयचनासम्फन्धी
विस्तत
ृ तथ्माॊक सॊकरनराई अस्न्तभ रुऩ हदई फहार विटौयी शुल्कको दामयाभा ल्माउने ।





जलभनको उऩमोग अनुसाय शुल्कको दय ननधाभयण गनप ।

हाट फजायभा हुने ऩसर तथा व्माऩायसम्फन्धी आिश्मक तथ्माॊक तथा विियण सॊकरन गनप ।
सॊकलरत विियणका आधायभा ऩसरहरूको िगीकयण गयी हाट फजाय विटौयी शुल्कको दय ननधाभयण गनप
य सोही आधायभा ठे क्का अॊक कामभ गनप ।



गाउॉ ऩालरकारे हार उठाइ आएको अव्मफस्स्थत फसोफास व्मफस्थाऩन शुल्क आधथभक ऐनभा ऩरयभाजभन
गयी फहार विटौयी शुल्कको दामयाभा ल्माउने ।

ग. लसपारयस तथा प्रभाखणत दस्तयु
हारको अिस्था् गाउॉ ऩालरकारे विलबन्न ककलसभका लसपारयश तथा प्रभाखणत दस्तुयको दय आधथभक ऐन भापभत
ननधाभयण गयी कामभऩालरकाको कामाभरम तथा िडा कामाभरमफाट सॊकरन गदै आएको छ । आधथभक ऐनको अनस
ु ूची

९ भा विलबन्न ककलसभका लसपारयस तथा प्रभाखणत दस्तुयको दय ननधाभयण गये को छ । लसपारयश तथा प्रभाखणत
दस्तुय िाऩत आ.ि. ०७७।७८ भा ८ राख २ हजाय ३ रुऩैमा सॊकरन बएको छ । आ.ि. ०७८।७९ भा ३ राख ५१
हजाय ५०० रुऩैमा सॊकरन बएको छ ।

सम्बािना् मस अन्तगभत गाउॉ ऩालरकारे प्रदान गनप सॊघसॊस्था लसपारयस, इजाजत लसपारयस, नाता प्रभाखणत,
ठे गाना प्रभाखणत, घयज्गा नाभसायी, घयज्गाको चायककल्रा लसपारयस, िैदेलशक काभकाजको राधग लसपारयस
रगामतका विलबन्न लसपारयसहरू गये िाऩत लरईने दस्तुय ऩदभ छ, जुन गाउॉ ऩालरकाको प्रभुख आन्तरयक आम
भध्मेको एक हो । गाउॉ ऩालरकारे आधथभक विधेमकको अनस
ु धू च ९ फभोस्जभको लसपारयश दस्तयु को दयये ट ननधाभयण
गनुक
भ ा साथै विलबन्न थऩ शीषभकहरूभा यकभ सभेत सॊकरन गनभ सककन्छ । जस फाऩत गाउऩालरकाराई करयफ
२१ राख ६० हजायको हायाहायीभा याजस्ि सॊकरन हुने अनुभान गरयएको छ ।

तािलका नं. 11: िसर्ाररश दस्तुरको िववरण
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सुधायका ऩऺहरू्






लसपारयश िा प्रभाखणत गनुऩ
भ ूिभ दस्तुय नतये ननतये को एकीन गनप ।

दस्तुय नफुझाएसम्भ सम्िस्न्धत अधधकायीरे लसपारयश िा प्रभाखणत नगनप ।
िडािाट सॊकलरत दस्तुयहरू शीषभक सहहतको विियण तमाय गनप ।

सफै िडा कामाभरमहरुभा कम्प्मट
ु य सफ्टिेमयभा आधारयत बफलरङ प्रणारीराई अननिामभ फनाउने ।

घ. नक्शा ऩास दस्तयु

हारको अिस्था् गाउॉ ऩालरकाको आधथभक ऐनभा नक्साऩास दस्तयु को दय तोककएको छ तय नक्साऩासको प्रचरन

व्माऩक रुऩरे अनघ िढे को दे खखॊदैन । छरपरको क्रभभा नक्साऩास प्रकक्रमा शुरु गरयएको य ननभाभण बइसकेका
घयहरुको सभेत ननमभन गनप तमायी बएको उल्रेख गरयएको छ । आधथभक ऐनको अनुसूची ९ भा घय नक्सा ऩास

दस्तुय कच्ची घय य ऩक्की घय गयी िगीकयण गरयएको छ । जसअनुसाय कच्ची घयका राधग नक्साऩास दस्तुय
प्रनत िगभ कपट रु. ३ दे खख य ऩक्की घयका राधग प्रनत िगभ कपट रु. ७ तोककएको छ । मस शीषभकफाट आ.ि.
०७७।७८ भा १९ हजाय ९३ रुऩैमा भात्र सॊकरन बएको छ । ऩालरका ऺेत्रभा नक्साऩास अनभ
ु नत नलरइकन फनेका
घयहरुको सॊ्मा उल्रे्म यहे का तय कडाइका साथ अलबरेखीकयण दस्तुय सॊकरन हुन नसकेको दे खखन्छ ।

सम्बािना् नक्साऩास गाउॉ ऩालरकाको ननमलभत य एक उल्रे्म आम्दानीको स्रोत हो । आगाभी आ.ि.भा हुन
सक्ने नमाॉ घयहरूको नक्सा ऩास य ऩयु ाना घयहरूको दताभ (अलबरेखखकयण) को अनभ
ु ाननत सॊ्मा य प्राप्त

तथ्माॊक तथा विगतको आम प्रिस्ृ त्तका आधायभा नक्साऩास तथा ऩुयानो घय अलबरेखीकयण दस्तुय फाऩत प्राप्त
हुने आम ननम्नअनुसाय कुर रु. ३८ राख ४० हजाय आॉकरन गरयएको छ ।

तािलका नं. 12: नक्सा पास दस्तुरको सम्भूावनाको गणना
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ु ायका ऩऺहरु्


सचेतनाभूरक

तथा

प्रचायात्भक

अलबमानहरु

सञ्चारन

गयी

नक्साऩासको दामयाभा ल्माउने ।



नक्साऩास हुन फाॉकी

सफै

घयराई

आिासीम, व्मिसानमक तथा औद्मोधगक प्रमोजनका घयहरुराई नक्साऩास दस्तयु को दयभा विविधता

कामभ गयी सकेसम्भ सानो सॊयचना ननभाभण गनप लसभान्त कयदाताराई सहुलरमत प्रदान गनप ।
नक्सा ऩास य घय फहार कय तथा व्मिसाम कयराई सूचना प्रविधधको उऩमोग गयी एक आऩसभा आिि
गनप तथा कय प्रशासन य नक्साऩास प्रकक्रमाराई सयरीकयण गनप ।




ऩुयाना घयराइ अलबरेखीकयण गनभ उत्प्रेरयत गनप ।
ज्गा जलभनको व्मिसाम गनप प्रमोजनका राधग हुने ज्गाको नक्साऩासका राधग दयको ननधाभयण गनप य
विना स्िीकृती काभ गनभ फन्दे ज गनप ।
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ङ. सयकायी सम्ऩस्त्तको फहारफाट प्राप्त आम
हारको अिस्था् मस शीषभकभा गाउॉ ऩालरकारे आफ्नो स्िालभत्िभा यहे का बौनतक सम्ऩस्त्तहरु, विलबन्न िडाभा
सािभजननक ज्गाभा यहे का घय तथा सॊयचना, रोडय एक्साबेटय तथा साभग्रीहरुको फहारभा हदएय गाउॉ ऩालरकारे
आम गये को छ ।
सम्बािना् गाउॉ ऩालरकाको स्िालभत्िभा बएका सम्ऩस्त्तहरूका फहार ऩरयचारन सम्फन्धभा प्रामाप्त तथ्माॊकहरू
नबएता ऩनन आगाभी आ.ि.भा दे हाम अनुसाय आम प्राप्त हुने अनुभान गरयएको छ ।

तािलका नं. 13: सरकारी सम्पितको बहालबाट अर्
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गाउॉ ऩालरकाको स्िालभत्िभा बएका य फहारभा रगाउन सककने सम्ऩस्त्तहरूको विियण एकीन गयी सफै
सम्ऩस्त्तको फहार यकभको दय आधथभक ऐनभा सभािेश गनप ।






गाउॉ ऩालरकाको सम्ऩस्त्त फहारभा रगाउने सम्फन्धभा कामभविधध तजभ
ुभ ा गयी कामाभन्िमभा ल्माउने ।
कामभविधधभा उल्रेखखत शतभहरू ऩाराना बए नबएको आिधधक रुऩभा अनुगभन गनप ।

फहार फाऩत प्राप्त यकभको केही बाग सो को स्तयोन्नतीभा रगाउने । जसको कायण कयको दयभा िवृ ि
गयी याजश्ि आम फढाउन सककन्छ ।





फहार यकभ लसधै फैकभा जम्भा गनप प्रणारीको विकास गनप ।
सम्बाव्म स्थानको ऩहहचान गयी आिश्मक ननभाभण कामभ गनप ।
ऩालरका लबत्रका सािभजननक स्थानहरु अरुरे अनधधकृत रुऩभा प्रमोग गये का छन छै नन तथ्माॊक सॊकरन
गयी त्मस्तो बएभा ऩालरकाको भातहतभा ल्माने ।



फहार हददा प्रनतस्ऩधाभको आधायभा फढी यकभ बएकोराइ हदने व्मिस्था गनप।

च. भनोयञ्जन कय

गाउॉ ऩालरकारे आफ्नो ऺेत्र लबत्र सॊचालरत ऩाकभ, भ्मूटािय, सॊग्रहारम, िार उद्मान, झयना, वऩकननक स्थर तथा
अन्म भनोयॊ जन स्थरहरुका रगत तमाय गयी आिश्मक नीनतगत ननणभम गयी आम आजभन गनभ सक्ने सम्बािना
यहे को छ । ऩालरका लबत्र ऩमभटकीम स्थरको ननभाभण गयी प्रिेश शुल्क फाऩत आम फढाउन सककने हुन्छ । त्मसै
गयी विलबन्न चाडऩिभ, भेरा, भहोत्सिहरुको आमोजना गयी आम फढाउन सककने हुन्छ । मस ककलसभको कयको
सम्बाव्मता हारराई गणना गरयएको छै न । ऩालरकारे आफ्नो आधथभक विधेमकभा भा भनोयञ्जन सम्फन्धी
कयको दय ननधाभयण गये को छै न य त्मो प्रस्ट ऩानप तथा कामाभन्मन गनप तपभ रा्नुऩनप हुन्छ ।

छ. अन्म विविध आम
गाउॉ ऩालरकारे विलबन्न ककलसभका पायभहरू बफक्रीफाट प्राप्त आमराई बफक्री अन्तगभत याखेको छ बने अन्म
विविध आमभा दण्ड जरयिाना, ऩेश्की कपताभ, तथा अन्म विविध आमहरू यहे का छन ् । त्मस्तै विलबन्न सिायी
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साधनको ऩाककभङ शुल्कको व्मिस्था ऐनभा बएको य ऩाककभङ शुल्कराई आमभा याखखएता ऩनन त्मस िाऩत कुनै
यकभ प्राप्त बएको छै न । मसै गयी पोहोय सॊकरन सेिा शुल्कको व्मिस्था बए ऩनन कामाभन्िमन बएको छै न ।
मस शीषभक अन्तगभत गाउॉ ऩालरकारे करयफ १५ राखसम्भ सॊकरन गनप सक्ने अनुभान गरयएको छ ।
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ऩरयच्छे द चाय

आम सॊकरनको सॊस्थागत ऺभता तथा सॊकरन अिस्था
मस ऩरयच्छे द अन्तगभत फागभती गाउॉ ऩालरकाको सभग्र याजस्ि प्रशासनसॊग सम्फस्न्धत आम सॊकरनको ितभभान
सॊस्थागत ऺभता य सॊकरनको अिस्थाका फाये भा विश्रेषण गरयएको छ ।

4.1

याजश्ि ऩरयचारन नीनतहरू

मस गाउॉ ऩालरकारे याजश्ि ऩरयचारन तथा ब्मिस्थाऩनका राधग छुट्टै नीनत तथा कामभक्रभ तमाय गये को छ ।
याजश्ि ऩरयचारनका राधग मस ऩालरकारे ननम्न फभोस्जभका कामभहरू अगाडड फढाएको दे खखन्छ ।

1. गाउॉ ऩालरकाको रेखा प्रणारीराई चुस्त, दरुु स्त, लभतव्ममी तथा ऩायदशी फनाउनका राधग एकीकृत
सफ्टिेमयफाट रेखा प्रणारी सञ्चारन गरयनेछ ।

2. तोककए फभोस्जभको कय ननमलभत य सहज एिॊ प्रबािकायी रुऩभा फझ
ु ाउने कयदाताराई प्रोत्साहन गनप
व्मिस्था लभराइने छ ।

3. आफ्नो ऺेत्र लबत्र यहे का सािभजाननक ज्गाको एककन रागत तमाय गनप कामभ अगाडड फढाइनेछ ।
4. गाउॉ ऩालरकाको आधथभक ऺभता फढाउनका राधग आफ्नो ऺेत्रभा रागू गनभ सककने खारका कयका
दामयाहरूको ऩहहचान गयी कयका दय बन्दा दामया फढाउने नीनत अिरम्फन गरयनेछ ।

5. नेऩारको सॊविधान य स्थानीम तह सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोस्जभ गाउॉ ऩालरकाभा दताभ हुने बनी
तोककएका उद्मोग व्मिसामराई गाउॉ ऩालरकाभा दताभ गनप व्मिस्था लभराई त्मसको अलबरेखीकयण गनप
कामभराई प्रबािकायी रुऩभा अगाडड फढाइनेछ ।

6. आन्तरयक आमभा फढोत्तयी गनभ कय सॊकरन टोरी गठन गरय कक्रमालशर गयाईनेछ । गाॉउऩालरकाको

याजस्ि िवृ िका राधग उद्मोग, करकायखाना खोल्न सहजीकयण गनप, प्रोत्साहन गनप व्मिस्था लभराइने
छ ।

गाॉउऩालरकाभा स्थावऩत फैंक शाखा भापभत आधथभक कायोफायराई प्रबािकायी एिॊ ऩायदशी फनाईनेछ ।

4.2

आम सॊकरनको सॊस्थागत ऺभता (याजश्ि शािा तथा याजश्ि प्रशासन)

गाउॉ ऩालरकाको सॊगठन स्िरुऩ हे दाभ याजस्ि असुरीका राधग याजस्ि उऩशाखा स्थाऩना गयी गाउॉ ऩालरकारे आफ्ना
दै ननक प्रशासननक काभहरु अनघ फढाई यहे को दे खखन्छ । अन्म शाखाहरुभा जस्तै याजस्ि शाखाको कामभ
सॊचारनका ननलभत्त छुट्टै प्रमाभप्त स्थानको अबाि यहे को दे खखन्छ । गाउॉ ऩालरकारे याजश्ि असर
ु ी कामभभा
कम्प्मट
ु यीकृत प्रणारी (कम्प्मट
ु य, वप्रन्टय, विलरङ सफ्टिेमय सहहतका) प्रमोगरे सेिाभा सहजता प्रदान गदभ छ ।
ननिेदन दस्तुय, लसपारयस, ऩञ्जीकयण दस्तुय, भारऩोत बूलभकय रगामतका शीषभकभा असुर हुने याजश्ि िडा
कामाभरमफाटै सॊकरन गनप ब्मिस्था यहे को छ । दताभ अनुभनत निीकयण दस्तुय, नक्साऩास रगामतका सेिा बने
गाउॉ कामभऩालरका कामाभरमफाटै हुने गये को छ ।

४.२.१ याजश्ि शािाभा कामययत कभयचायीहरूको विियण
गाउॉ ऩालरकाको धेयैजसो आम्दानीका शीषभकहरुभा िडा कामाभरमहरूफाट याजस्ि सॊकरन गनप गरयएको छ । याजस्ि
शाखाको काभकाज सहस्जकयण य सेिा प्रिाहका राधग कभभचायीहरु कामभयत यहे काछन ् । याजस्ि असुरीका राधग
प्रमाप्त भात्राभा बौनतक सॊयचना, एकीकृत कम्प्मूटय प्रणारी य प्रमाप्त कभभचायीहरु उऩरब्ध हुन नसकेको दे खखन्छ
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४.२.२ याजश्ि ऩयाभशय सलभनत
गाउॉ कामभऩालरकाभा उऩाध्मऺको सॊमोजकत्िभा याजश्ि ऩयाभशभ सलभत गठन गरयएको छ । सलभनतका सदस्महरुभा
कामभऩालरका सदस्म, प्रभख
प्रशासकीम अधधक
ु
ु , स्थानीम उद्मोग िाखणज्म सॊघ, घये रु
ृ त, याजस्ि शाखाको प्रभख
भहासॊघका प्रनतननधहरु सभाफेश गरयएको छ य आिश्मकता अनुसाय फैठकहरु फसी ननणभम गनप गरयएको छ ।

तािलका नं. 14: राजस्व परामशय सिमित िववरण
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याजस्ि प्रशासनभा सध
ु ाय गनऩ
ुय ने ऩऺहरु

गाउॉ ऩालरकारे याजश्ि प्रशासनसॊग सम्फस्न्धत दे हाम फभोस्जभको सिारहरुभा प्रमाप्त सुधाय गनुऩ
भ नप दे खखन्छ ।

1. गाउॉ ऩालरकाको सॊगठन सॊयचनाभा याजश्ि शाखा गठन बइसकेको छ । अनराईन भापभत याजश्िसम्फन्धी
सॊकरन य अलबरेख या्ने कामभ बई यहे को छ । प्रमाभप्त स्थान सहहतको कोठाको व्मिस्थाऩन गयी
आिश्मक दऺ कभभचायी य बौनतक सुविधा सहहत कामभकऺको व्मिस्था गयी सुदृढ गनुऩ
भ नप दे खखन्छ ।

2. गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र यहे का धालभभक तथा ऐनतहालसक ऩूिाभधायहरुको अलबरेखाॊकन, सॊयऺण, प्रिभदन य
विकास गयी ऩमभटकीम गन्तब्मको रुऩभा विकलसत गदै कय एिभ ् याजश्िको िोतभा रुऩान्तयण गयाउन
आिश्मक

यहे को

दे खखन्छ

।

गाउॉ ऩालरका

अन्तगभतका

ऐरानी

ऩती

ज्गाहरूको

ऩहहचान

गयी

गाउॉ ऩालरकाको अधधनभा यहने प्रिन्ध लभराइ ती ज्गाहरूराई विलबन्न ढङ्गरे उऩमोग गयी आमआजभन
गनप व्मिस्था लभराउनु ऩनप ।

3. गाउॉ ऩालरकाको ऺेत्र लबत्र यहेका धाभीक तथा ऐनतहालसक स्थर, ऩाकभ तथा वऩकननक स्थरहरुराई
ऩमभटकीम गन्तव्मको रुऩभा विकास गनभका राधग ऩमभटन फोडभसॊग सभन्िम गयी ऩमभटकीम गरु
ु मोजना
तमाय ऩानप य मस कामभराई कयको दामयाभा ल्माउने ।

4. फजाय व्मिसामीहरूसॊग सहकामभ गयी व्मिसाम दताभ गनप प्रकृमा थारनी गनप य अन्म सयोकायिाराहरुसॊग
छरपर एिॊ सहकामभ गयी व्मिसाम कय सम्फन्धी आिश्मक कामभविधध तजभ
ुभ ा गयी रागू गनऩ
ुभ नप
दे खखन्छ ।

5. सफै िडाहरूभा कयदाता लशऺा कामभक्रभ प्रबािकायी ढॊ गरे सॊचारन गयी कय चुहािटराई न्मूनीकयण
गनऩ
ुभ नप दे खखन्छ ।

6. कयको सम्बािना बएका शीषभकभा कयको दय ननधाभयण नबएको य बविमभा असुर हुन सक्ने ऺेत्रभा
दय ननधाभयण बएको दे खखएकोरे कयको दामया तथा दयभा सभम साऩेऺ हे यपेय गनुऩ
भ नप दे खखन्छ ।

7. याजश्ि तथा कय दस्तुय असुर गनभका राधग िडाहरूभा घुम्ती सेिा चौभालसक÷िावषभक रुऩभा सॊचारन
गनुऩ
भ नपछ ।
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8. याजश्ि शाखाको प्रशासननक ऺभता िवृ ि गरय प्रबािकायी ढॊ गरे कक्रमालशर गयाउन िोत अनभ
ु ान सलभनत
य याजश्ि ऩयाभशभ सलभतीको बलु भका अझ फढी य प्रबािकायी फनाउन आिश्मक दे खखन्छ ।

9. कयदाताराई सम्भान तथा कय नतनभ सहज हुने ककलसभको िाताियण ननभाभण गनऩुभ नप दे खखन्छ ।
10. कय प्रशासन कयदाताभैत्री बए नबएको अध्ममन गयी यहने य सो सम्फन्धभा आएका गुनासाहरुको
तुरुन्तै सभाधान गनप खारको सॊमन्त्र िा सॊयचना तमाय गनऩ
ुभ नप दे खखन्छ ।

11. कय तथा शुल्कराई ऩायदलशभ फनाई विकास ननभाभणभा खचभ बएको प्रत्माबूत गनभ सककने खारका
कृमाकराऩहरु गनुभ ऩनप दे खखन्छ ।

याजश्ि प्रशासन तथा नीनतसम्फन्धी सिारहरू

4.3

उऩयोक्त ब्मिस्थाराई भध्मनजय गदाभ गाउॉ ऩालरकाको हारको याजश्ि ऩरयचारनका सम्फन्धभा ननम्न सिारहरू
विद्मभान यहे को दे खखन्छ ।

1. याजश्ि प्रशासनसम्फन्धी सफै आिश्मक ऐन, ननमभ तथा कामभविधधहरू तमाय नहुनु ।
2. याजश्ि प्रशासनका राधग लसऩ एिॊ ऺभतारे प्रमक्
ु त कभभचायी कभी हुनु ।
3. याजश्िसम्फन्धी अलबरेख सभेहटएको िस्तुगत विियण नहुनु ।
4. नमाॉ स्रोतहरूको ऩहहचान य विद्मभान स्रोतहरूको दामया विस्तायभा विशेष ऩहर नगनुभ ।
5. याजस्ि असुरीभा याजनैनतक प्रनतििता नदे खखनु ।
6. जनता िा कयदाताहरुराई सो सम्फन्धी जनचेतना तथा जानकायी प्रदान गनप खारका कामभक्रभ एिॊ अलबमान
सञ्चारन नगरयनु ।

7. िोत व्मिस्थाऩनराई मथाथभऩयक य व्मिस्स्थत गनभ सच
ू ना प्रविधधको प्रमोगभा कभी हुनु ।
8. कय तथा शुल्कराई ऩायदलशभ फनाई विकास ननभाभणभा खचभ बएको प्रत्माबूत गनभ नसककएको ।

4.4

प्रबािकायी याजश्ि ऩरयचारनका प्रभि
ु ऩऺहरू

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ रे ऩालरकाराई उऩरब्ध गयाएको वित्तीम अधधकाय अनक
ु ु र याजश्ि
ऩरयचारनभा सध
ु ाय ल्माउनको राधग कयको दयभा हे यपेय गयी तत्कार थऩ तथा मोजनाफि प्रमास थाल्नऩ
ु नप
दे खखन्छ । गाउॉ ऩालरकारे याजश्ि ऩरयचारनका राधग तत्कार सम्फोधन गनुऩ
भ नप सॊस्थागत सिारहरू दे हाम
फभोस्जभ यहे का छन ् ।

4.4.1

कानन
ू ी तथा नीनतगत व्मिस्था

नेऩारको सॊविधान तथा सॊघीम कानन
ु रे प्रदान गये का याजश्ि अधधकायसम्फन्धी प्रािधानहरूको व्मिस्स्थत
कामाभन्िमन य याजश्ि ऩरयचारनका राधग कयको दामया तथा दयभा ऩरयभाजभन गयी विननमोजन ऐन, आधथभक ऐन,
ननमभािरी तथा विलबन्न कामभविधधहरू सभमभै अद्मािधधक गयी गाउॉ सबाफाट ऩारयत गयी कामाभन्िमन गनुऩ
भ नप
दे खखन्छ ।
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4.4.2

उऩमक्
ु त सॊगठन ननभायण

उऩमूक्त भानि स्रोतको व्मिस्था, ऺभता विकास तालरभ, कम्प्मुटयीकृत याजश्ि अलबरेख तथा सूचना प्रणारी
सहहत याजश्ि ऩरयचारनका राधग सदृ
ु ढ तथा छुट्टै याजश्ि शाखाको व्मिस्था गनुभ ऩनप दे खखन्छ । साथै िडा
कामाभरमराई केही शीषभकहरूभा याजश्ि असुरीको स्जम्भेिायी हदइएकोरे िडाका कभभचायीहरूराई आिश्मक तालरभ
हदई दऺ फनाउनु ऩनप दे खखन्छ ।

4.4.3

तथ्माङ्कभा आधारयत अलबरेि तथा स्रोतहरूको प्राथलभकीकयण

गाउॉ ऩालरकारे तमाय ऩाये को कयको दामया य दय ये टरे सफै ऺेत्रराई सभेट्न नसकेकोरे गाउॉ ऩालरकारे सॊकरन गनभ
सक्ने विलबन्न कय तथा गैह्र कयका दामया तथा दयहरूको विियण अद्मािधधक गनऩ
ुभ नप दे खखन्छ । आगाभी
हदनहरूभा नमाॉ स्रोतहरूको ऩहहचान तथा विद्मभान स्रोतहरूको दामया विस्ताय गदै याजश्ि ऩरयचारन चुस्त
दरु
ु स्त ऩानुभ ऩदभ छ । अलबरेखहरु कम्प्मुटयाइज्ड य प्रविधध भैत्री फनाउनु ऩनप दे खखन्छ ।

4.4.4

विलबन्न आमभर
ू क कामयिभ

आफ्नो आन्तरयक आम िवृ िका राधग विलबन्न सॊघ सॊस्थाहरूसॊग सभन्िम गयी विलबन्न ककलसभका मि
ु ा
अलबभख
ु ीकयण, सीऩभर
ु क तथा आमभर
ु क कामभक्रभहरू सॊचारन गयी ऩालरकाभा ठुरो सॊ्माभा यहे का भहहरा
तथा मुिा जनसॊ्माराई उद्मभी िा अन्तय उद्मभीको रुऩभा रुऩान्तयण गयी ऩालरकािासीहरुको कय नतनभ सक्ने
ऺभता अलबिवृ ि गनुऩ
भ नप हुन्छ । मसका राधग विद्मभान सम्ऩस्त्तको ऩरयचारन गयी व्मिसामीक सेिाभुरक तथा
आमभूरक कामभक्रभहरू ऩनन सञ्चारन गनभ नीस्ज ऺेत्रसॊग सभन्िम गनभ आिश्मक दे खखन्छ । घये रु तथा साना
उद्मोग विकास सलभनतसॊग सभन्िम गयी रघु साना एिभ भझौरा उद्मभीहरूको सज
ुभ नप दे खखन्छ ।
ृ ना गनऩ
गाउॉ ऩालरका ऺेत्रभा सॊचालरत व्माऩाय, ऩमभटन, कृवष य व्मिसाम रगामतका थऩ आमभर
ु क कामभक्रभहरु सॊचारन
गनुऩ
भ नप दे खखन्छ ।

4.4.5

ऩायदलशयता य जिापदे हहता

प्रबािकायी याजश्ि प्रशासनका राधग गाउॉ ऩालरकारे प्रदान गनप िस्तु तथा सेिा गुणस्तयीम, ऩायदशी य नागरयकप्रनत

जिापदे ही हुन आिश्मक छ । जुन शीषभकफाट आमआजभन बएको हो सोही शीषभकभा नै फढी खचभ गदाभ
ऩालरकािासीहरूभा याम्रो सन्दे श जान सक्दछ । सकॊलरत याजश्ि तथा खचभको सािभजननक गनुभ ऩायदलशभता
अलबिवृ िका राधग याम्रो प्रमास हुन सक्दछ । फैक भापभत याजश्ि सॊकरन गनप ऩयीऩाटी फसारेभा थऩ ऩायदलशभता
हुनेछ । ननस्श्चत अफधी तोकेय सािभजननक सन
ु ि
ु ाइ, अन्तयकक्रमा, ऩालरका फर
ु ेटीन जस्ता कामभक्रभहरु सञ्चारन
गये का ऩनन कयदाताराइ विश्िस्त ऩानभ सककने हुन्छ ।

4.4.6

ऩरयिनतयत ब्मिस्था अनस
ु ाय याजश्ि सॊकरन

ऩरयिनतभत ब्मिस्था अनुसाय याजश्ि सॊकरनको राधग कानन
ू ी ब्मिस्था गनुभ, त्मस फभोस्जभको दयये ट ननधाभयण
गनुभ, सॊकरनको राधग सॊस्थागत सॊमन्त्रको स्थाऩना गन,ुभ फाॉडपाॉड हुने याजश्ि शीषभकहरूभा सभन्िमात्भक तरयकारे
याजश्ि सॊकरन गनुभ तत्कार गनऩ
ुभ नप भहत्िऩूणभ कामभको रुऩभा यहे को छ ।
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ऩरयच्छे द ऩाॉच

याजश्ि सुधाय कामयमोजना
मस ऩरयच्छे दभा सूचना विश्रेषण तथा सहबाधगताभूरक छरपरफाट तमाय ऩारयएको फागभती गाउॉ ऩालरकाको याजस्ि सध
ु ाय कामभमोजना प्रस्तुत गरयएको छ । गाउॉ ऩालरकाको
याजश्िसम्फन्धी अधधकाय, कयको दामया, दयये ट सॊम्फन्धी सयोकायिाराहरूसॊगको छरपरभा याजश्ि सुधायका ऺेत्रहरूको ऩहहचान गयी ननस्श्चत सभमािधधभा गरयने स्जम्भेिायी
सहहतको सुधायका कक्रमाकराऩहरू दे हाम फभोस्जभ यहे को छ ।

तािलका नं. 15: राजस्व सुधार कार्यर्ोजना
सुधायका ऺेत्रहरू

सुधायका क्रिमाकराऩहरू

सभमािचध

स्जम्िेिायी

क. कय तथा गैह्र कय याजस्ि

 सम्ऩस्त्त कय कामभन्िमिन सम्फस्न्ध अलबभुखीकयण कामभक्रभ गनप ।
 सम्ऩस्त्त कय कामाभन्िमनका राधग कामभ विधध तमाय गरय गाउॉ सबा िा
कामभऩालरकाफाट ऩारयत गनप ।

प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत
२०७९ असाय भसान्त सम्भ

 याजस्ि शाखा अन्तगभत यहने गरय सम्ऩस्त्त कय इकाईको स्थाऩना तथा बौनतक
सम्ऩस्त्त कय

सुविधा को व्मिस्था गनप ।

साउनको

ऩहहरो

हप्तासम्भ

 भारऩोत (फक्मौता सभेत) असर
ु गनप ।
 गाउॉ ऩालरका लबत्र यहे का िडाहरूभा भाइककङ, सबा,गोठीहरू सॊचारन गरय
जनचेतना जगाउने ।

 सम्ऩस्त्त कय रागु बएऩनछ सो कय प्राप्त बए नबएको सम्फन्धभा अधधकाय
प्राप्त अधधकायी तथा अनग
ु भन टोरी फनाई िडा िडाभा अनग
ु भन गनप ।

 सम्ऩस्त्त कय रागू बएका नऩा, गाऩाहरूको अिरोकन भ्रभण गनप ।
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ऩयाभशभ सलभनत

गाउॉ सबा, िडा कामाभरम
प्रभुख प्रशासकीम

२०७९

 असुर उऩय गनभको राधग सफ्टिेमय य विलरॊग प्रणारी शुरु गनप

याजस्ि

अधधकृत
याजस्ि

शाखा, िडा कामाभरम

याजस्ि

शाखा, िडा कामाभरम

२०७९ िािण १ दे खख ननयन्तय
२०७९ असाय भसान्त सम्भ
ननयन्तय
२०७९ पाल्गुण भसान्त सम्भ

प्रभुख प्रशासकीम

अधधकृत, िडा कामाभरम

गाउॉ कामभऩालरका, याजस्ि ऩयाभशभ
सलभनत
गाउॉ कामभऩालरका,
प्रशासकीम

अधधकृत,

प्रभुख

याजस्ि

सुधायका ऺेत्रहरू

सुधायका क्रिमाकराऩहरू

सभमािचध

स्जम्िेिायी
शाखा

 गाउॉ ऩालरका लबत्र यहे का ब्मिसामीहरूको तथ्माॊक अध्मािधधक गनप ।

ब्मिसाम कय

२०७९ असाय भसान्त सम्भ

 ब्मिसामीहरूराई कयसम्िन्धी सिै िडाहरुभा १ हदने सचेतना अलबभख
ु ीकयण
आमोजना गनप ।

 दताभ नबएका ब्मिसामीराई गाउॉ ऩालरकाभा दताभको राधग सािभजननक सञ्चाय

२०७९ असाय भसान्त सम्भ

प्रोत्साहनको व्मिस्था गनप ।

 दताभ निीकयणको प्रकृमा अगाडड फढाई कय सॊकरन गनप ।
 अन्म सिायी कयको विषमभा प्रदे श कानन
ु य प्रदे श सयकायसॉग सभन्िम अनस
ु ाय

िडा कामाभरमहरू
प्रभुख

याजश्ि

गाउॉ सबा,

ननयन्तय,

अधधकृत

 गाउॉ ऩालरका ऺेत्रभा यहे का साना सिायी (ठे रा रगामत) को रगत सॊकरन गनप ।

सिायी कय

शाखा

प्रशासककम
शाखा, याजस्ि

अधधक
ृ त,
ऩयाभशभ

सलभनत, िडा कामाभरम

भाध्मभ भापभत सूचना जायी गनप ।

 ननधाभरयत सभम बन्दा हढरो कय नतनपराई जरयिाना तथा नछटो नतनपराई

याजस्ि

प्रभुख

प्रशासकीम

प्रशासन शाखा, िडा कामाभरम
२०७९ िािण १ दे खख

गनप ।

 गाउॉ ऩालरका लबत्र यहे का िहारभा हदने घयधनीहरूको विियण िडा कामाभरम
घय िहार कय

भापभत अध्मािधधक गनप ।

किाडी,

स्जिजन्तु कय

िहार
शुल्क

विटौयी

लबत्र

ननयन्तय

 घय िहारकय नतनभका राधग घयधनीराई प्रोत्साहहत गनप ।
जडीफुटी,

आ.ि.०७८÷७९

 जडीफट
ु ी ननकासी िा ऩैठायी गनप, किाडी कायोिाय गनप, स्जिजन्तु ननकासी िा
ऩैठायी गनपहरू सॊग याजस्ि ऩयाभशभ सलभनतभा छरपर गरय उधचत दय ननधाभयण
गरय कय सॊकरन गनप ।

 िहार विटौयी रगाउन सककने ऺेत्रहरूको ननधाभयण गनप
 सािभजननक ज्गा, ऐरानी ज्गाभा यहे का घयहरूकोसम्फन्धभा घयिाराहरू सॊग

39

२०७९ असाय भसान्त दे खख
ननयन्तय

२०७९ असाय भसान्त सम्भ

प्रशासन शाखा, िडा कामाभरम

प्रभुख

याजश्ि

प्रशासककम
शाखा, याजस्ि

अधधक
ृ त,
ऩयाभशभ

सलभनत, िडा कामाभरम
प्रभुख

याजश्ि

प्रशासककम
शाखा, याजस्ि

सलभनत, िडा कामाभरम

अधधक
ृ त,
ऩयाभशभ

सुधायका ऺेत्रहरू

सुधायका क्रिमाकराऩहरू

सभमािचध

स्जम्िेिायी

छरपर गयी कयको शुल्क तोक्ने ।

 सािभजननक ज्गाहरू िावषभक ठे क्का रगाई शुल्क असर
ु ी गनप ।
 यस्जरे सन गनऩ
ुभ नप सॊघसॊस्थाहरूको विियण सॊकरन तथा अध्मािधधक गनप ।

व्मिसाम
यस्जष्रे सन दस्तुय
अचर

सम्ऩस्त्त

भूल्माॊकन शुल्क

ऩमयटन सेिा शुल्क
ऩुिायधाय

उऩमोग

शुल्क

 िडास्तयीम कय लशवियहरू सॊचारन गनप ।

शाखा, याजस्ि

अधधक
ृ त,
ऩयाभशभ

प्रभुख प्रशासककम अधधक
ृ त, गाउॉ

 सम्ऩस्त्त कय य अचर सम्ऩस्त्त भल्
ू माॊकन अलबरेखराई एकबत्रत गनप ।
 भूल्माॊकन शुल्क दय आिश्मक भात्राभा ऩुनयािरोकन गनप ।

२०७९ असाय भसान्त सम्भ

 िैदेलशक य िैंककॊ ङ प्रमोजनको रुऩभा िधगभकयण गनप ।

कामभऩालरका,
याजस्ि

याजश्ि

ऩयाभशभ

शाखा,

सलभनत,

 ऐनतहालसक, ऩमभटककम तथा अन्म धालभभक स्थरहरू य नत ऺेत्रहरूको प्रचाय प्रसाय,
विकास तथा सेिाहरूको व्मिस्थाऩन गयी ऩमभटन शुल्क रगाउने ।

 गाउॉ ऩालरकारे ननभाभण गये का सॊयचना िा हस्तान्तयण बई आएको फाटो,
धभभशारा, सबागह
ृ हरू रगामतभा शु ्ल्क ननधाभयण गरय उऩमोग शुल्क रगाउने ।

 ननमलभत अनुगभन य दण्ड जरयिाना रगाउने ।

याजस्ि
ननयन्तय

प्रशासन शाखा
गाउॉ कामभऩालरका

२०७९ असाय भसान्त सम्भ

ननयन्तय
हये क तीन÷तीन भहहनाभा

 विलबन्न सेिा शुल्कहरूका दय ननधाभयण, ऩरयभाजभन गरय सेिा शुल्क लरने ।

शाखा

२०७९÷०८० सम्भ

गाउॉ कामभऩालरका, याजस्ि
सलभनत, याजश्ि शाखा

िडा कामाभरम, नक्साऩास शाखा,
गाउॉ कामभऩालरका
नक्साऩास शाखा, याजस्ि

शाखा

नक्सा शाखा
गाउॉ सबा,

२०७९ असाय दे खख ननयन्तय

ऩयाभशभ

सलभनत,

याजस्ि
याजश्ि

ऩयाभशभ
शाखा,

कामाभरमहरु
ि. नमाॉ ऺेत्र ऩहहचान तथा ऩरयचारन

साियजननक

िडा

कामाभरम

 अलबरेखखकयण प्रकृमाराई आगाभी आ.ि.सम्भ कामभ या्ने ।
अन्म

याजश्ि

प्रशासककम

सलभनत, िडा कामाभरम

 घय, टहया ,कम्ऩाउण्ड नक्साऩास दस्तुय कडाईका साथ अननिामभ गनऩ
ुभ नप ।
नक्सा ऩास दस्तुय

२०७९ असाय भसान्त सम्भ

प्रभुख

 गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्रका सािभजननक ज्गाहरू, सािभजननक स्थरहरू, रुखबफरुिा
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२०७९ असोज भसान्तसम्भ

प्रभुख प्रशासककम अधधकृत

िडा

सुधायका ऺेत्रहरू

सुधायका क्रिमाकराऩहरू

सभमािचध

स्जम्िेिायी

सम्ऩस्त्तको

अलबरेखखकयण गनप, सॊयऺण तथा सम्फद्र्धन गनप, सोको ऩरयचारन सॊबाव्मता

गाउॉ कामभऩालरका, गाउॉ सबा

अलबरेखिकयण

अध्ममन गनप ।

सम्फस्न्धत िडा कामाभरमहरू

तथा ऩरयचारन
सम्बाव्म

 गाउॉ ऩालरकाको दीघभकालरन आम स्रोत हुने गयी सम्बाव्मता अध्ममन गनप ।

गाउॉ कामभऩालरका,

सुविधाको ननभायण,

 कृषी तथा तयकायी फजाय केन्र (हाट फजाय) व्मिस्स्थत गनप

सम्फस्न्धत िडाकामाभरम

सॊचारन

 सािभजननक शौचारम ननभाभण तथा ब्मिस्स्थत गनप ।

ननजी ऺेत्र

तथा

 सॊघसॊस्था तथा ननस्ज ऺेत्रका स्कुरहरू आहदसॊग छरपर गयी नतननहरूरा ाई

व्मिस्थाऩन

कयको दामयाभा ल्माउनें ।

आ.ि. ०७९÷०८० दे खख

 भेराऩिभहरूभा भनोयञ्जन गयाउने ब्मिसामीहरूराई कयको दामयाभा ल्माउने ।

०८१÷०८२ भसान्तसम्भ

 धभभशारा, सबाहर ननभाभण गरय आम आजभन गनप ।
 गाउॉ ऩालरकाको भु्म फजाय ऺेत्रभा िाइपाइ जोनको विकास गरय आम आजभन
िवृ ि गनप ।

 ऩाककभङ्ग स्थरहरुको ननभाभण तथा व्मिस्थाऩन गनप ।
गाउॉ ऩालरका

भहत्िऩुणय धालभयक
तथा

ऩमयटक्रकम

स्थरहको विकास,
सॊयऺण

 गाउॉ ऩालरका लबत्र यहे का धालभभक तथा ऩमभटककम स्थरहरूको विकास, सॊयऺण
तथा प्रििधभनकका राधग गुरुमोजना फनाउने अध्ममन गनप ।

तथा

कामभऩालरका,

सम्फस्न्धत िडाकामाभरम
२०७९ चैत्र भसान्तसम्भ

ननजी ऺेत्र

प्रिद्धधयन
ग. याजस्ि



याजस्ि

सुधाय कामभमोजना रगामत याजस्ि

प्रशासन

ऐन तथा अन्म आिश्मक

कामभविधध तमाय गरय गाउॉ सबाफाट ऩास गनप ।

नीनतगत व्मिस्था



याजस्ि ऩयाभशभ सलभनतरे ऩारयत गये का कय नीनत रागु गनप ।

41

-

प्रभुख प्रशासककम
अधधकृत

२०७९ आषाढ भसान्त लबत्र

-

गाउॉ सबा

सुधायका ऺेत्रहरू

सुधायका क्रिमाकराऩहरू


व्मिस्था





तथा

याजस्ि अलबरेख सम्िन्धी
याजस्ि

प्रशासनभा सफ्टिेमय तथा कम्प्मुटयकृत प्रणारीभापभत सेिा हदने



सञ्चाय भाध्मभहरू (स्थाननम एप एभ ये डडमो, टे लरलबजन) फाट कय नतनप
प्रोत्साहहत गनप सम्िन्धी सूचना सम्प्रेषण गनप । गाउॉ ऩालरका य िडाभा



ऩायदलशयता
तथा

कभयचायी
प्रोत्सहान

अनुगभन गरय छुटे का कयदाताराई कयको दामयाभा ल्माउने ।



भालसक रुऩभा आम ब्मामको सािभजननककयण गनप ।



कयदाताहरू सस्म्भलरत सािभजननक अन्तयकक्रमा कामभक्रभ आमोजना गनप ।



कयदाताराई सम्भान (फहढ कय नतनप य ननमलभत नतनपराई) ।



कभभचायीराई याजस्ि
प्रोत्साहन गनप ।

कामयिभ
य

असुरीको आधायभा कामभसम्ऩादन भूल्माङ्गन गयी

िावषभक रुऩभा सलभऺा तथा ऩन
ु यािरोकन गनप ।

२०७९ असोज १५ लबत्र

याजश्ि

प्रशासककम
शाखा, याजस्ि

अधधक
ृ त,
ऩयाभशभ

कामभऩालरक,
याजस्ि

याजश्ि

ऩयाभशभ

सलभनत,

कामाभरम
२०७९ आषाढ दे खख
ननयन्तय
प्रत्मेक तीन भहहनाभा
ननमलभत

िावषभक रुऩभा (गाउॉ सबा गनप

प्रभख
ु प्रशासककम अधधकृत,
िडा सधचिहरू

गाउॉ कामभऩालरका
प्रभख
ु प्रशासककम अधधकृत
प्रभुख प्रशासककम अधधकृत
गाउॉ कामभऩालरका

हदनभा)

सभाप्त बएको ऩहहरो
चौभालसक)
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प्रभुख

प्रभख
प्रशासककम अधधक
ु
ृ त, गाउॉ

चौभालसक रुऩभा (आधथभक िषभ



स्जम्िेिायी

सलभनत, िडा कामाभरम

सफ्टिेमय अध्मािधधक गनप, कयदाताको विियण

कयको दयये ट सहहत नागरयक फडाऩत्र या्ने ।

अनुगभन

भूल्माॊकन

२०७९ आषाढ भसान्त लबत्र

व्मिस्था लभराउने ।

ऩायदलशयता

सलभऺा

प्रशा ासनका राधग आिश्मक बौनतक सुविधाहरू (कामभ स्थर,

सोही सफ्टिेमयभा इन्री गनप ।

सॊकरन

तथा अलबरेि

कयदाता

याजस्ि

पननभचय, ल्माऩटऩ, वप्रन्टय, कम्प्मुटय सप्पट्िेमय आहद) ।



सूचना

शाखाभा आिश्मक

कभभचायीहरू व्मिस्था गनप ।

साॊगाठननक

याजस्ि

गाउॉ ऩालरकाको सॊगठनात्भक ब्मिस्था अन्र्तगत याजस्ि

सभमािचध

प्रभुख प्रशासककम अधधकृत
गाउॉ कामभऩालरका

शाखा,
िडा

ऩरयच्छे द छ

आगाभी तीन िषयको आम प्रऺेऩण
मस ऩरयच्छे दभा आगाभी तीन आधथभक िषभहरूका राधग फागभती गाउॉ ऩालरकाको याजस्ि प्रऺेऩण गरयएको छ ।
भहारेखा ऩयीऺकरे स्िीकृत गये को एकीकृत आधथभक सॊकेत तथा िगीकयण य व्मा्मा, २०७४ को आधायभा आम
प्रऺेऩण गरयएको छ । गाउॉ ऩालरकाको याजस्ि अधधकाय, हारको आम सङ्करन अिस्था तथा याजस्ि सुधाय
कामभमोजना कामाभन्िमन ऩश्चात ् आम सङ्करनभा ऩानप प्रबाि सभेतराई भध्मनजय गदै आगाभी तीन िषभको
आम प्रऺेऩण गरयएको छ । मस प्रऺेऩणरे फागभती गाउॉ ऩालरकाको आम िजेट तजभ
ुभ ा गनभ सहमोग ऩु्ने छ ।
ऩालरकाको फजेट प्रऺेऩण गदाभ विगत तीन िषभभा प्राप्त फजेटराई आधाय भाननएको छ । जन
ु ननम्न तालरकाभा
दे खाइएको छ ।

तािलका नं. 16: तीन बषयको वास्तिवक िववरण

/fhZj
;+s]t

076/77

077/78

jf:tljs

jf:tljs

078/79 असाय ५

/fhZj lzif{s

10000

/fhZj tyf cg'bfg

11000

s/

11300
11310

jf:tljs @)&*
-)&(.@ ;Ddsf]_

cg'dfg

450,823,165

488,997,032

557,947,000

488,519,189

69,958,000

85,600,694

98,581,000

85,419,729

;DkQL s/

958,000

1,320,517

1,485,000

686,970

159,000

1,082,428

1,235,000

613,256

463,290

1,000,000

228,185

11313

crn ;DkQLdf nfUg] s/
;DklQdf axfn tyf k6\\6f
afktsf] cfodf nfUg] s/
JolQmut ;DklQdf nfUg] jflif{s
s/
;+:yfut ;DklQdf nfUg] jflif{s
s/
;DklQ s/

-

10,000

-

11314

e"dL s/ -dfnkf]t_

159,000

619,138

225,000

385,071

11315
11320

3/ hUuf /lh:6];g b:t'/
v'b ;DklQdf nfUg] rfn' s/

799,000

238,089

250,000

73,714

11321

3/ axfn s/

697,000

238,089

200,000

73,714

11322

axfn lj6f}/L z'Ns
ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df
nfUg] s/
ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df
nfUg] s/

102,000

-

50,000

11131
11312
11312

11350
11351

-

-

-

-

-

11400

j:t' tyf ;]jfdf cfwfl/t s/

69,000,000

84,270,792

96,586,000

11410

d'No clej[l4 s/

69,000,000

84,270,792

48,293,000

64,374,377

14411

afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] d'=c=s/

69,000,000

84,270,792

48,293,000

64,374,377

11420

cGtMz'Ns

-

-

48,293,000

20,358,382
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84,732,758

/fhZj
;+s]t

076/77

077/78

jf:tljs

jf:tljs

/fhZj lzif{s

11421

afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] cGtMz'Ns

11440

ljz]if ;]jfdf nfUg] s/

11442

:jf:Yo ;]jf s/

-

11443

lzIff ;]jf z'Ns M z}lIfs ;+:yf
lzIff ;]jf z'Ns M j}b]lzs
11444
cWoog
11450

078/79 असाय ५

k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf
;jf/L ;fwgdf nfUg] s/

-

jf:tljs @)&*
-)&(.@ ;Ddsf]_

cg'dfg
-

48,293,000

20,358,382

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11456

;jf/L ;fwgdf s/ -;jf/L btf{,
jflif{s ;jf/L s/ tyf k6s]
;jf/L s/_
k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udf nfUg]
s/
;jf/L ;fwg s/

11470

dgf]/+hg s/

11471

l;g]df 8s'd]G6«L

11472

lj1fkg s/

11473

cGo dgf]/+hg s/

11600

cGo s/

-

9,385

510,000

-

11610

Joj;fon] e'QmfgL ug]{

-

6,885

500,000

-

11611

Joj;fo s/

6,885

500,000

-

11614

/]l8of], Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/
Joj;fo afx]s cGon] e'QmfgL
ug]{
rfns cg'dtL kq, ;jf/L btf{
lstfa ;DaGwL b:t'/
s[lif tyf kz'hGo sf/f]jf/df
nfUg] s/

-

-

-

11451
11452

11620
11621
11630

-

-

-

2,500

10,000

-

2,500

10,000

-

-

-

-

-

273,086,000

361,894,080

385,601,000

372,689,250

11631

s[lif tyf kz'hGo j:t'sf]
Aoj;flos sf/f]jf/df nfUg] s/

11632

cf]v]6f]kxf/df nfUg] s/

11690

cGo s/

11691

cGo s/

13000

cg'bfg

13100

låkIfLo j}b]lzs cg'bfg

-

-

-

-

13110

låkIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg

-

-

-

-

13111

låkIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg

13120

låkIfLo j}b]lzs k'FhLut cg'bfg

-
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-

-

-

/fhZj
;+s]t

076/77

077/78

jf:tljs

jf:tljs

/fhZj lzif{s

13121

låkIfLo j}b]lzs k'FhLut cg'bfg

13200

ax'kIfLo j}b]lzs cg'bfg

-

13210

ax'kIfLo j}b]lzs rfn' cg'bfg
cGt/;/sf/L cGt/fli6«o
;+:yfaf6 k|fKt rfn' cg'bfg
u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6
k|fKt rfn' cg'bfg
ax'kIfLo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg
cGt/;/sf/L cGt/fli6«o
;+:yfaf6 k|fKt k"FhLut cg'bfg
u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6
k|fKt k"FhLut cg'bfg

13211
13212
13220
13221
13222

078/79 असाय ५

jf:tljs @)&*
-)&(.@ ;Ddsf]_

cg'dfg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13300

cGt/;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f

273,086,000

361,894,080

385,601,000

13310

cGt/;/sf/L cg'bfg

273,086,000

361,894,080

385,601,000

;+l3o ;/sf/

243,179,000

337,240,080

334,554,000

13311

;dfgLs/0f cg'bfg

107,200,000

108,900,000

111,200,000

111,200,000

13312

z;t{ cg'bfg rfn'

135,979,000

228,340,080

205,254,000

204,254,000

13313

ljif]z cg'bfg rfn'

13314

;dk'/s cg'bfg rfn'

13315

cGo cg'bfg rfn'

13313

z;t{ cg'bfg k'FhLut

18,100,000

18,950,000

372,689,250
334,404,000

k|b]z ;/sf/

29,907,000

24,654,000

51,047,000

38,285,250

;dfgLs/0f cg'bfg

10,148,000

10,208,000

9,235,000

6,926,250

z;t{ cg'bfg rfn'

13,859,000

14,446,000

12,707,000

9,530,250

2,500,000

1,875,000

26,605,000

19,953,750

-

-

ljif]z cg'bfg

5,900,000

;dk'/s cg'bfg
13313

372,689,250

13320

z;t{ cg'bfg k'FhLut
cGo cg'bfg -cGo ;+:yfut
cfGtl/s cg'bfg !#$!!_
cGt/;/sf/L k"FhLut cg'bfg

13321

z;t{ k"FhLut cg'bfg

13322

ljz]if k"FhLut cg'bfg

14000

cGo /fhZj

14100

;DklQaf6 k|fKt cfo

14110

Jofh

14111

ljQLo lgsfoaf6 k|fKt Jofh

-

16,101,165

41,077,257

38,165,000

30,149,151

14,845,165

39,566,125

36,705,000

29,285,978

-

-

-

-

45

/fhZj
;+s]t

Jofkfl/s lgsfoaf6 k||fKt Jofh

14113

cf}Bf]lus lgsfoaf6 k||fKt Jofh

14114

;]jfd'ns lgsfoaf6 k||fKt Jofh

14119

cGo lgsfoaf6 k||fKt Jofh

14120

nfef+z

14121

ljQLo lgsfoaf6 k|fKt nfef+z
Jofkfl/s lgsfoaf6 k||fKt
nfef+z
cf}Bf]lus lgsfoaf6 k||fKt
nfef+z
;]jfd'ns lgsfoaf6 k||fKt
nfef+z
cGo lgsfoaf6 k||fKt nfef+z

14123
14124
14129
14150

14152

ef8f tyf /f]oN6L
;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6
k|fKt cfo
Sofl;gf]af6 k|fKt /f]oN6L

14153

jg /f]oN6L

14154

vfgL /f]oN6L

14157

14170

bx/xQ/s
cGo ;|f]taf6 k|fKt afF8kmfF8
gx'g] /f]oN6L
/fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt cfo

14171

jg /f]oN6L

14172

vfgL /f]oN6L

14173

hn;|f]t /f]oN6L

14174

kj{tf/f]x0f /f]oN6L

14175

kbofqf /f]oN6L

14176

ko{6g ;]jf z'Ns /f]oN6L

14177

3/hUuf /lhi6«]zg /f]oN6L

14178

;jf/L ;fwg s/

14151

14159

077/78

jf:tljs

jf:tljs

078/79 असाय ५

/fhZj lzif{s

14112

14122

076/77

-

-

-

-

-

8,109,048

11,500,000

6,535,230

1,181,323

1,500,000

6,535,230

6,927,725

10,000,000

31,457,078

25,205,000

22,750,748

452,296

1,974,383

2,500,000

634,437

13,591,870

19,482,695

22,705,000

22,116,311

14,845,165

801,000

14179

cGo afF8kmfF8 x'g] /fhZj
a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt
14200
/sd
a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt
14210
/sd
s[lif pTkfbgsf] lalqmaf6 k|fKt
14211
/sd
;/sf/L ;DkQL lalqmaf6 k|fKt
14212
/sd

jf:tljs @)&*
-)&(.@ ;Ddsf]_

cg'dfg

10,000,000
883,000

1,413,776

1,360,000

741,980

-

-

5,000

-
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/fhZj
;+s]t

14218
14219

cGo ;]jf z'Ns

14220

k|zf;lgs ;]jf z'Ns

14221

Goflos b:t'/

14223

lzIff If]qsf] cfDbfgL

14224

k/LIff z'Ns

14225

oftfoft If]qsf] cfDbfgL

14229

cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns

14240

b:t'/

14241

cfGtl/s >f]t

14242

kfls{Ë z'Ns

14242

14216
14217

077/78

jf:tljs

jf:tljs

078/79 असाय ५

/fhZj lzif{s
cGo lalqmaf6 k|fKt /sd-9'Ëf,
lu§L, jfn'jf_
lghL wf/f afktsf]] z'Ns
vfg]kfgL, gx/ tyf s'nf] pkof]u
afktsf] z'Ns
ljB'Q ;]jf z'Ns

14213

076/77

jf:tljs @)&*
-)&(.@ ;Ddsf]_

cg'dfg

-

-

5,000

62,800

100,000

6,500

62,800

50,000

6,500

-

50,000

-

1,350,976

1,255,000

735,480

-

5,000

gS;fkf; b:t'/

19,093

500,000

14243

l;kmfl/z b:t'/

802,003

300,000

381,500

14244

AolQmut 36gf btf{ b:t'/

178,000

100,000

208,115

14245

gftf k|dfl0ft b:t'/

31,900

25,000

11,950

14246

d'Nof+sg b:t'/

14249

cGo b:t'/

13,810

25,000

20,705

14253

Joa;fo /lhi6]«;g b:t'/

306,170

300,000

113,210

14254

/]l8of], Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/

14300

b08, hl/jfgf / hkmt

373,000

-

-

-

14310

b08, hl/jfgf / hkmt

373,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14311

Goflos b08, hl/jfgf / hkmt
k|zf;lgs b08, hl/jfgf /
14312
hkmt
14400 cg'bfg afx]ssf] x:tfGt/0f
14410

rfn' x:tfGt/0f

14411

rfn' x:tfGt/0f

14420

k"FhLut x:tfGt/0f

-

883,000

883,000

373,000

14421

k"FhLut x:tfGt/0f
af8kmf+6 jfkt k|fKt x'g]
14471
dgf]/+hgs/
14500 ljljw /fhZj

-

47

-

-

-

/fhZj
;+s]t

076/77

077/78

jf:tljs

jf:tljs

078/79 असाय ५

/fhZj lzif{s

jf:tljs @)&*
-)&(.@ ;Ddsf]_

cg'dfg

14510

rfn' bfjL tyf cGo z'Nsx?

-

-

14511

aLdf bfjL k|fKtL

-

-

14520

cGo /fhZj

14521

k|b'if0f lgoGq0f z'Ns

14522

;fgf ;jf/L s/

14523

nfut ;xeflutf

14529

cGo /fhZj -ljljw cfo_

14530

-

97,356

100,000

121,193

97,356

100,000

121,193

-

-

-

k"FhLut /fhZj
;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljn
14530
las|Laf6 k|fKt cfo
15000 a]?h'

-

-

425,000

500,000

261,059

15100

a]?h'

-

425,000

500,000

261,059

15110

a]?h'

15111

a]?h'

425,000

500,000

261,059

33000

bfloTj

-

-

-

-

33100

cfGtl/s bfloTj

-

-

-

-

33190

v'b cfGtl/s C0f

-

-

-

-

33191

33193

C0fkq dfkm{t\ k|fKt C0f
cGo cfGtl/s ;/sf/af6 k|fKt
C0f
cGo ;+3 ;+:yfaf6 k|fKt C0f

33200

jfx\o ljlQo bfloTj

-

-

-

-

33240

v'b j}}b]lzs C0f

-

-

-

-

33241

j}]b]lzs C0fsf] k|flKt

33192

-

-

-

-

-

-

-

-

hg;xeflutf
32121

ut jif{sf] gub df}Hbft

91,678,000

100,000
35,000,000

a}s df}Hbft
hDdf /fhZj, cg'bfg tyf bfloTj

450,823,165
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488,997,032

557,947,000

488,519,189

6.1 याजश्ि

सध
ु ाय कामयमोजनाका आधायभा याजश्ि प्रऺेऩण

याजश्ि सुधाय कामभमोजनाको प्रबािकायी कामाभन्िमन बई गाउॉ ऩालरकारे सॊकरन गनप आगाभी तीन आधथभक
िषभहरू (आ.ि. २०७९।०८० दे खख २०८१।०८२सम्भ) को आमको सम्बाव्मताराई प्रऺेऩण गरयएको छ । मो आम
अनुभान गदाभ याजश्ि सुधाय कामभमोजनाभा मोजना गरयएका कृमाकराऩहरूको आधायभा तमाय गरयएको हो ।
प्रऺेऩणका राधग विगत आधथभक िषभको आमको प्रफस्ृ त्त, याजस्ि फवृ ि दय य याजस्ि सुधाय कामभ मोजनाको
कामाभन्िमरे दामया फढ्न गई सो फाट हुने मोगदानको अनुभानराई आधाय लरईएको छ । गाउॉ ऩालरकारे मस
प्रऺेऩणराई बविमभा िावषभक फजेट अनुभानको राधग भागभ दशभनको रूऩभा लरई आन्तरयक आम फवृ ि गदभ छ
बन्ने अनुभान गरयएको छ । याजस्ि सुधाय कामभ मोजनाको आधायभा यहे य गरयएको आन्तरयक आमको प्रऺेऩणका
भर
ु बत
ू भान्मताहरू मस प्रकाय यहे का छन ।
साभान्म भान्मताहरू्



गाउॉ ऩालरकाभा नमाॉ ऺेत्र गालबएसॊगै आम सॊकरनको आधाय (कयको दामया) स्ित् विस्ताय बएको ।



याजश्ि सुधाय कामभमोजना कामाभन्िमन बए ऩश्चात्त गाउॉ ऩालरकाको याजश्ि प्रशासनभा सध
ु ाय आउने ।



याजश्ि प्रशासनभा सुधाय आउनुरे याजश्ि सॊकरन प्रबािकायी हुने ।

उल्रेखखत प्रऺेऩणका आधायभा यही आगाभी तीन आधथभक िषभहरूका राधग प्रऺेवऩत आम ननम्नानुसाय प्रस्तुत
गरयएको छ ।

तािलका नं. 17: तीन अर्थथक बषयको लािग अर् प्रिेपण

/fhZj ;+s]t

/fhZj lzif{s

10000

/fhZj tyf cg'bfg
s/
;DkQL s/
crn ;DkQLdf nfUg] s/
JolQmut ;DkQLdf nfUg] jflif{s s/
;+:yfut ;DkQLdf nfUg] jflif{s s/
;DklQ s/

11000
11300
11310
11311
11312
11313
11314
11320
11321
11322
11350
11351
11400
11410
14411
11420

e"dL s/ -dfnkf]t_
v'b ;DklQdf nfUg] rfn' s/
3/ axfn s/
axfn lj6f}/L z'Ns
ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df nfUg]
s/
ljQLo / kF"hLut sf/f]af/df nfUg]
s/
j:t' tyf ;]jfdf cfwfl/t s/
d'No clej[l4 s/
afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] d'=c=s/
cGtMz'Ns

k|If]lkt cfo -cf=j=_
079/80

080/81

081/82

613,894,258

676,702,440

746,281,975

134,948,322

149,654,222

166,233,726

8,318,025

10,107,133

12,410,208

8,318,025

10,107,133

12,410,208

3,998,125

5,197,563

6,796,813

2,731,500

3,004,650

3,305,115

788,400

1,024,920

1,340,280

800,000

880,000

968,000

122,015,172

134,216,689

147,638,358

92,699,102

101,969,012

112,165,914

49

/fhZj ;+s]t

/fhZj lzif{s

k|If]lkt cfo -cf=j=_
079/80

080/81

081/82

29,316,070
14421
11440
11442
11443
11444
11450
11451
11452
11470
11471
11472
11473
11600
11610
11613
11614
11620
11621
11630
11631
11632
11690
11691
13000
13100
13110
13111
13120
13121
13200
13210
13211
13212
13220

afF8kmfF8 eO{ k|fKt x'g] cGtMz'Ns
ljz]if ;]jfdf nfUg] s/
:jf:Yo ;]jf s/
lzIff ;]jf z'Ns M z}lIfs ;+:yf
lzIff ;]jf z'Ns M j}b]lzs cWoog
k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]u tyf ;jf/L
;fwgdf nfUg] s/
;jf/L ;fwgdf s/ -;jf/L btf{,
jflif{s ;jf/L s/ tyf k6s] ;jf/L
s/_
k'jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udf nfUg] s/
dgf]/+hg s/
l;g]df 8s'd]G6«L
lj1fkg s/
cGo dgf]/+hg s/
cGo s/
Joj;fon] e'QmfgL ug]{
Joj;fo /lhi6«]zg b:t'/
/]l8of], Pkm=Pd= ;+rfng b:t'/
Joj;fo afx]s cGon] e'QmfgL ug]{
rfns cg'dtL kq, ;jf/L btf{
lstfa ;DaGwL b:t'/
s[lif tyf kz'hGo sf/f]jf/df nfUg]
s/
s[lif tyf kz'hGo j:t'sf] Aoj;flos
sf/f]jf/df nfUg] s/
cf]v]6f]kxf/df nfUg] s/
cGo s/
cGo s/ -sjf8L s/_
cg'bfg
l4kIfLo j}b]lzs cg'bfg
l4kIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg
l4kIfLo j}b]lzs rfn" cg'bfg
l4kIfLo j}b]lzs k'FhLut cg'bfg
l4kIfLo j}b]lzs k'FhLut cg'bfg
ax'kIfLo j}b]lzs cg'bfg
ax'kIfLo j}b]lzs rfn' cg'bfg
cGt/;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6
k|fKt rfn' cg'bfg
u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6
k|fKt rfn' cg'bfg
ax'kIfLo j}b]lzs k"FhLut cg'bfg

32,247,677

35,472,445

-

-

-

-

-

-

1,301,000

1,431,100

1,574,210

1,101,000

1,211,100

1,332,210

200,000

220,000

242,000

3,314,125

3,899,300

4,610,950

609,375

703,125

796,875

1,104,750

1,436,175

1,878,075

1,600,000

1,760,000

1,936,000

1,600,000

1,760,000

1,936,000

429,161,100

472,077,210

519,284,931
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/fhZj ;+s]t
13221
13222
13300
13310
13311
13312
13313
13314
13315
13320
13321
13322
14000
14100
14110
14111
14112
14113
14114
14119
14120
14121
14122
14123
14124
14129
14150
14151
14152
14159
14170
14171
14172
14173
14174
14175
14176
14177

/fhZj lzif{s
cGt/;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6
k|fKt k"FhLut cg'bfg
u}x| ;/sf/L cGt/fli6«o ;+:yfaf6
k|fKt k"FhLut cg'bfg
cGt/;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f
cGt/;/sf/L cg'bfg
;dflgs/0f cg'bfg
z;t{ cg'bfg
ljif]z cg'bfg
;dk'/s cg'bfg
cGo cg'bfg
cGt/;/sf/L k"FhLut cg'bfg
z;t{ k"FhLut cg'bfg
ljz]if k"FhLut cg'bfg
cGo /fhZj
;DklQaf6 k|fKt cfo
Jofh
ljQLo lgsfoaf6 k|fKt Jofh
Jofkfl/s lgsfoaf6 k||fKt Jofh
cf}Bf]lus lgsfoaf6 k||fKt Jofh
;]jfd'ns lgsfoaf6 k||fKt Jofh
cGo lgsfoaf6 k||fKt Jofh
nfef+z
ljQLo lgsfoaf6 k|fKt nfef+z
Jofkfl/s lgsfoaf6 k||fKt nfef+z
cf}Bf]lus lgsfoaf6 k||fKt nfef+z
;]jfd'ns lgsfoaf6 k||fKt nfef+z
cGo lgsfoaf6 k||fKt nfef+z
ef8f tyf /f]oN6L
;/sf/L ;DkQLsf] axfnaf6 k|fKt
cfo
Sofl;gf]af6 k|fKt /f]oN6L
cGo ;|f]taf6 k|fKt afF8kmfF8 gx'g]
/f]oN6L
/fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt cfo
jg /f]oN6L
vfgL /f]oN6L
hn;|f]t /f]oN6L
kj{tf/f]x0f /f]oN6L
kbofqf /f]oN6L
ko{6g ;]jf z'Ns /f]oN6L
3/hUuf /lhi6«]zg /f]oN6L

k|If]lkt cfo -cf=j=_
079/80

080/81

081/82

429,161,100

472,077,210

519,284,931

424,161,100

466,577,210

513,234,931

132,478,500

145,726,350

160,298,985

239,757,100

263,732,810

290,106,091

2,750,000

3,025,000

3,327,500

29,265,500

32,192,050

35,411,255

19,910,000

21,901,000

24,091,100

5,000,000

5,500,000

6,050,000

-

-

-

5,000,000

5,500,000

6,050,000

47,452,777

52,168,054

57,357,860

2,700,000

2,970,000

3,267,000

1,200,000

1,320,000

1,452,000

-

-

1,500,000

1,650,000

1,815,000

34,745,531

38,220,084

42,042,092

875,000

962,500

1,058,750

1,852,000

2,037,200

2,240,920

325,000

357,500

393,250

2,500,000

2,750,000

3,025,000
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/fhZj ;+s]t

/fhZj lzif{s

14178

14217

;jf/L ;fwg s/ -kfls{ª z'Ns_
cGo afF8kmfF8 x'g] /fhZj
a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd
a:t' tyf ;]jf lalqmaf6 k|fKt /sd
s[ifL pTkfbgsf] lalqmaf6 k|fKt /sd
;/sf/L ;DkQL lalqmaf6 k|fKt /sd
cGo lalqmaf6 k|fKt /sd
lghL wf/f afktsf]] z'Ns
vfg]kfgL, gx/ tyf s'nf] pkof]u
afktsf] z'Ns

14218

ljB'Q ;]jf z'Ns

14219

cGo ;]jf z'Ns

14220
14221

14179
14200
14210
14211
14212
14213
14216

14223
14224
14225
14229
14240
14241
14242
14243
14244
14245
14246
14249
14300
14310
14311
14312
14400
14410
14411
14420
14421
14500
14510
14511
14520
14521

k|If]lkt cfo -cf=j=_
079/80

080/81

29,193,531

081/82

32,112,884

35,324,172

-

-

1,500,000

1,650,000

1,815,000

1,500,000

1,650,000

1,815,000

1,500,000

1,650,000

1,815,000

-

-

-

k|zf;lgs ;]jf z'Ns

200,000

220,000

242,000

Goflos b:t'/
lzIff If]qsf] cfDbfgL
k/LIff z'Ns
oftfoft If]qsf] cfDbfgL
cGo k|zf;lgs ;]jf z'Ns
b:t'/
kfls{ª z'Ns
gS;fkf; b:t'/
l;kmfl/z b:t'/
AolQmut 36gf btf{ b:t'/
gftf k|dfl0ft b:t'/
d'Nof+sg b:t'/
cGo b:t'/
b08, hl/jfgf / hkmt
b08, hl/jfgf / hkmt
Goflos b08, hl/jfgf / hkmt
k|zf;lgs b08, hl/jfgf / hkmt
cg'bfg afx]ssf] x:tfGt/0f
rfn' x:tfGt/0f
rfn' x:tfGt/0f
k"FhLut x:tfGt/0f
k"FhLut x:tfGt/0f
ljljw /fhZj
rfn' bfjL tyf cGo z'Nsx?
aLdf bfjL k|fKtL
cGo /fhZj
k|b'if0f lgoGq0f z'Ns

150,000

165,000

181,500

50,000

55,000

60,500

-

-

6,282,246

6,910,471

7,601,518

100,000

110,000

121,000

2,700,000

2,970,000

3,267,000

2,376,000

2,613,600

2,874,960

356,400

392,040

431,244

75,000

82,500

90,750

650,000

715,000

786,500

24,846

27,331

30,064

150,000

135,000

121,500

150,000

135,000

121,500

150,000

135,000

121,500

-

-

-

-

-

1,875,000

2,062,500

2,268,750

250,000

275,000

302,500
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/fhZj ;+s]t

/fhZj lzif{s

14522

33193

;fgf ;jf/L s/
nfut ;xeflutf
cGo /fhZj -ljljw cfo_
k"+hLut /fhZj
;/sf/L 3/, hUuf, u'8ljn las|Laf6
k|fKt cfo
a]?h'
a]?h'
a]?h'
a]?h'
bfloTj
cfGtl/s bfloTj
v'b cfGtl/s q[m0f
qm[0f kq dfkm{t\ k|fKt qm[0f
cGo cfGtl/s ;/sf/af6 k|fKt qm[0f
cGo ;+3 ;+:yfaf6 k|fKt qm[0f

33200

jfx\o ljlQo bfloTj

33240

v'b j}}b]lzs qm[0f

33241

j}]b]lzs qm[0fsf] k|flKt
hDdf /fhZj, cg'bfg tyf bfloTj

14523
14529
14530
14531
15000
15100
15110
15111
33000
33100
33190
33191
33192

6.2 आगाभी

k|If]lkt cfo -cf=j=_
079/80
125,000

080/81

081/82

137,500

151,250

-

-

1,500,000

1,650,000

1,815,000

261,059

234,953.48

211,458

613,894,258

676,702,440

746,281,975

तीन आचथयक िषयको आम प्रऺेऩण

याज्म ऩन
भ ॊयचना बएसॊगै गाउॉ ऩालरकाहरु स्थानीम सयकायको रुऩभा गठन बइ अधधकाय प्राप्त गये को छ । मस
ु स
अध्ममन प्रनतिेदनभा फदलरॊदो ऩरयिेश अनुसाय याजश्ि ऩरयचारनका ऺेत्रभा गनऩ
ुभ नप कृमाकराऩहरूको ऩहहचान य
मोजनाका साथभा अगाभी आधथभक तीन िषभहरूभा सॊकरन हुन सक्ने याजश्िको प्रऺेऩण गरयएको छ । सायाॊशभा
याजश्ि सुधाय कामभमोजनाको कामाभन्िमन ऩनछ गाउॉ ऩालरकाको आम सॊयचनाराई तरको तालरकाभा हदईएको छ ।
याजश्ि फाॉडपाॊडको प्रऺेऩण गदाभ हार िाॉडपाॉड बई आएका स्रोतहरूको भात्र प्रऺेऩण गरयएकारे बविमभा
गाउॉ ऩालरकारे याजश्ि आमभा उल्रेख गरयएबन्दा फढी आम प्राप्त हुने अिस्था यहे को छ ।

तािलका नं. 18: बागमती गाईँ पािलकाको अर् संरचना

s|=;+=

lzif{s

1

cfGtl/s cfo
/fhZj afF8kmfF8af6 k|fKt cfo
cg'bfg

2
3

hDdf

cf=j= रू हजायभा
079/80

080/81

25,272

29,218

34,048

159,461

175,407

192,947

429,161

472,077

519,285

613,894

676,702

746,281
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081/82

याजस्ि सध
ु ाय कामभमोजनारे औल्माएका कयका ऺेत्रहरुभा आिश्मक सध
ु ाय तथा कामाभन्िमन गनभ सककए
गाउॉ ऩालरकाराई आगाभी ३ िषभभा प्राप्त हुने आन्तरयक आम िाऩतको यकभ तरको ग्रापधचत्रभा प्रऺेऩण गरयएको
छ ।
चचत्र नॊ. 5 : फागभती गाउॉ ऩालरकाको आगाभी तीन िषयको आन्तरयक आम प्रऺेऩण

afudtL ufpFkflnsfsf] cfGtl/s cfo

25,272

cf=j= )&(.*) sf] k|If]lkt

29,218

cf=j= )*).*! sf] k|If]lkt
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/sd xhf/df

34,048

cf=j= )*!.*@ sf] k|If]lkt

ऩरयच्छे द सात
अऩेक्षऺत ननतजा
गाउॉ ऩालरकाराई याजश्ि सॊकरन अधधकाय उल्रे्म रुऩभा प्रदान गरयएता ऩनन गाउॉ ऩालरकारे कामाभन्िमन गये को
कयको दामया अधधक दे खखदै न । गाउॉ ऩालरकारे आफ्नो अधधकाय ऺे त्रका सम्बाव्म सफै कय, शुल्क तथा दस्तुय

सॊकरन गनप प्रमास कभ गये को दे खखन्छ । लसलभत साधन य िोतका कायण याजश्ि प्रशासन प्रबािकायी हुन
नसक्ने बएकोरे तत्कार याजश्ि फवृ िभा मोगदान ऩु¥माउन भद्दत गनप केहह भहत्िऩुणभ य प्रबािकायी िोतहरूको
सॊकरन

तपभ

ध्मान

हदनु

उऩमुक्त

दे खखन्छ

।

साथै

याजश्ि

सुधाय

कामभ

मोजनाभा

उल्रेख

बएका

कक्रमाकराऩहरूराई ऩनन प्राथलभकीकयण गयी कामाभन्िमन गनुभ उधचत हुन्छ । गाउॉ ऩालरकारे याजश्िको प्रबािकायी
सॊकरनका राधग प्राथलभकताका आधायभा तत्कार जोड हदनुऩनप याजश्िका शीषभकहरू ननम्नानुसाय छन ।


सम्ऩस्त्त कय



व्मिसाम कय



फहार कय



नक्साऩास दस्तुय



ऩमभटन शुल्क

उऩयोक्त कयको प्रबािकायी सॊकरनका राधग प्राथलभकताका आधायभा गनुभ ऩनप कक्रमाकराऩहरू ननम्नानस
ु ाय छन ््




आिश्मक जनशस्क्त तथा छुट्टै बौनतक सुविधा सहहतको याजश्ि शाखा स्थाऩना गनप
सम्ऩस्त्त कय िैऻाननक ढङ्गरे रागू गनप
तथ्माङ्क सॊकरन य अद्मािधधक गनप ।

त्मसैगयी, फागभती गाउॉ ऩालरकारे याजस्ि फवृ ि एिॊ कयको प्रबािकायी सॊकरनका राधग प्राथलभकताका आधायभा
ननम्नानुसायका कक्रमाकराऩहरू गनभ लसपारयस गरयन्छ ।


कय सचेतना सम्िन्धी कामभक्रभहरु तम गयी कामाभन्िमन गनप ।



आिधधक रुऩभा उद्मोगी तथा व्मिसामीहरुसॉग कय याजस्िसम्फन्धी विषमभा छरपर तथा अन्तयकक्रमा
गनप ।



ऩि
े ायी नीनत तजभ
ू ाभधाय विकासका ऺेत्रभा रगानीराई प्रिधभन य प्रोत्साहन गनभ सािभजननक नीस्ज साॉझद
ुभ ा
गयी कामाभन्िमनभा जोड हदने ।



आिश्मक जनशस्क्त तथा बौनतक सुविधा सहहतको याजस्ि शाखा गठन गनप ।



याजश्ि आम्दानीका सम्बािना यहे का िोतहरुको खोस्ज गनप, तथ्माॊक सॊकरन य अद्मािधधक गनप



फहार विटौयी कयका ऺेत्रहरुको ऩहहचान य ठे क्का ननधाभयण गनप ।



कय चक्
ु ता विना सेिा सवु िधा नगयाउने ब्मिस्थाको प्रबािकायी तियरे कामाभन्िमन गनप ।





कयदाताहरूराई ननमलभत रुऩभा ऩत्र, एसएभएस िा विद्मुनतम सूचना ऩठाउने ।

आन्तरयक याजश्ि कामाभरमसॊगको सभन्िमभा व्मिसाम कय असुरीराई प्रबािकायी फनाउने ।

नक्साऩास प्रकृमाराई अननिामभ, व्मिस्स्थत एिॊ सयलरकृत गदै मसफाट आम स्रोत िवृ िभा ध्मान हदनु

ऩनप य बौगोलरक सूचना प्रणारी य याजश्ि शाखा फीच ननकटतभ सम्िन्ध स्थाऩना गनप । साथै नक्सा
ऩास विियण, फहारकय य ब्मिसाम कयराई सभेत कम्प्मयु ाइज्ड गनप ।


कयराई लसधै फैक दाखखरा गनप सक्ने गयी व्मिस्था गनप ।



कय, शुल्क, भहशुर य दस्तुयहरुको कयको दय ननधाभयण गदाभ नछभेकी ऩालरकाहरु सॊगको तुरनात्भक
अध्ममन गयी गनप । कयका दयराई सभम साऩेऺ फनाउदै रैजाने ।
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उठाएको याजश्ि सोही ऺेत्रभा खचभ गनप गयी व्मिस्थाऩन गनप य कयदाताहरुराइ आश्िस्त हुने गयी
सञ्चाय गनप ।



कय सप्ताह, कय हदिस जस्ता कामभक्रभ प्रत्मेक िषभ आमोजना गयी फषभ बयीभा सफैबन्दा फढी कय यकभ
दाखखरा गनप कयदाता राई ऩुयस्कृत गने ।



रेखा प्रणारीराई व्मिस्स्थत गयी ऩेश्की ननमन्त्रण, प्रोदबािी रेखा प्रणारी कामाभन्िमन तथा ब्मिस्थाऩन
य स्स्थय सम्ऩस्त्तहरूको सॊयऺण य ऩरयचारन गनप ।



कय तथा शुल्कराई ऩायदलशभ फनाई विकास ननभाभणभा खचभ बएको प्रत्माबूत गनभ सककने खारका
कृमाकराऩहरु गनुभ ऩनप दे खखन्छ ।



याजस्ि प्रशासनको अनग
ु भन तथा भल्
ू माॊकन सभम साऩेऺ एि आधनु नक फनाउदै रैजाने ।



कय प्रशासन कयदाताभैत्री बए नबएको अध्ममन गयी यहने य सो सम्फन्धभा आएका गुनासाहरुको तुरुन्तै
सभाधान गनप खारको सॊमन्त्र िा सॊयचना तमाय गनऩ
ुभ नप दे खखन्छ ।



प्राकृनतक तथा नदीजन्म िोतको उऩमोगराई व्मिस्स्थत गयी कयको ऺेत्रलबत्र ल्माउने ।



ऩुयाना घयहरुराई न्मूनतभ शुल्क लरई अलबरेखखकयण य नक्साऩास प्रकक्रमा राई सयलरकृत गदै मसफाट

आम स्रोत िवृ िभा ध्मान हदनु ऩनप य बौगोलरक सच
ू ना प्रणारी य याजस्ि शाखा फीच ननकटतभ सम्िन्ध
स्थाऩना गनुभ ऩनप दे खखन्छ ।


गाउॉ ऩालरकाको स्िालभत्िभा यहेको सम्ऩस्त्त िा ये खदे खभा यहे को सािभजननक स्थरिाट उत्ऩादन हुने ढुॊगा,
धगट्टी, फारुिा, भाटो, काठ दाउया, जयाजुयी, स्रेट आहद प्राकृनतक एिभ ् खानीजन्म िस्तुहरूको बफक्री फाट

सम्बािना बएय ऩनन आम्दानी हुन नसककयहे को अिस्थाराई शीघ्रालसशीघ्र अन्त्म गनुभ ऩछभ य ठे क्का
िन्दोिस्त गनभ तथा सम्बि नबए अभानतभा ऩनन आम गनुभ ऩनप दे खखन्छ । य फारि
ु ा ढुॊगा, धगटी

रागामतका स्रोतहरु सॊकरन गरयने ऺेत्रभा फाढी तथा ऩहहयोजन्म प्रकोऩ न्मूननकयणका राधग सो ऺेत्रका
राधग ननस्श्चत प्रनतशत यकभ छुट्माउने व्मिस्था लभराउनु ऩनप दे खखन्छ ।


याजस्ि असुरी तथा ऩरयचारन कामभराई थऩ प्रबािकायी िनाउन िडा सलभनत य टोर सॊस्थाहरूराई
ऩरयचारन तथा स्जम्भेिाय फनाउनु ऩनप ।



अऩाङ्ग, असहाम, अशक्त, दै िीप्रकोऩ वऩडडत, िन्द वऩडडत, जेठ नागरयक य एकर भहहराका लसपारयसहरू
ननशुल्क गनप





।

िोत व्मिस्थाऩनराई मथाथभऩयक य व्मिस्स्थत गनभ सूचना प्रविधधको प्रमोगराई फढिा हदनु ऩनप ।

ननस्श्चत अफधी तोकेय सािभजननक सुनुिाइ, अन्तयकक्रमा, ऩालरका फुरेटीन जस्ता कामभक्रभहरु सञ्चारन

गये का ऩनन कयदाताराइ विश्िस्त ऩानभ सककने हुन्छ ।
भठ भस्न्दयको नाउॉ भा यहे को गठ
ु ी ज्गाको मककन गयी त्मसफाट प्राप्त हुने आम स्रोतको उधचत प्रफन्ध
गनप य चुहािट हुनफाट यो की त्मस्ता ऺेत्रहरूको ऩमभटन प्रिद्र्धनको व्मिस्था गनुभ ऩनप ।
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ऩरयच्छे द आठ
कामय मोजनाको अनग
ु भन तथा भूल्माङ्कन
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐनको ब्मिस्था अनुसाय याजस्ि ऩयाभशभ सलभनतराई याजस्िका स्रोत, दामया तथा दयको
विश्रेषण गयी आम अनुभान गनप य स्रोत अनुभान तथा िजेट सीभा ननधाभयण सलभनतराई आगाभी तीन आधथभक
फषभको आम अनभ
ु ान गनप कामभभा मो याजस्ि सध
ु ाय कामभमोजनारे सहमोग गदभ छ । मसै सन्दबभभा प्रस्तत
ु
कामभमोजना हये क आधथभक फषभको पाल्गुण भहहनासम्भभा याजस्ि सुधाय कामभमोजना तमाय गयी सम्फस्न्धत
सलभनतराई उऩरब्ध गयाएभा सलभनतफाट गरयने ननणभमहरूका राधग आिश्मक आधाय हुनेछ । याजस्ि सुधायका
नीनत, कक्रमाकराऩहरू तथा िजेट अनुभान ऩश्चात ् याजस्ि सुधाय कामभमोजना अनुसायका कक्रमाकराऩहरू सॊचारन
बए नबएको तथा अनुभान अनुसाय आम असुरी बएको नबएको सम्िन्धभा ननमलभत रुऩभा अनुगभन गनप,
आगाभी आधथभक फषभको आम प्रऺेऩणको राधग त्मस अिधधसम्भको कक्रमाकराऩ तथा आम असुरी अिस्थाको
भल्
ू माङ्कन गनप तथा आधथभक फषभ सम्ऩन्न बएऩनछ सो आधथभक फषभको राधग तम गरयएको कक्रमाकराऩहरू तथा
आम असुरी अिस्थाको भूल्माङ्कन गनभ आिश्मक हुन्छ । गाउॉ ऩालरकारे याजस्ि सॊकरनको दय ये ट आिश्मकता
अनुसाय ऩरयभाजभन गये भा सोही अनुसाय याजस्ि सुधाय कामभमोजनाराई ऩरयभाजभन सभेत गदै अगाडी फढ्नु
ऩनपछ ।
मस याजस्ि सुधाय कामभ मोजनाको अनुगभन तथा भूल्माङ्कनको राधग ननम्न चाय तहको अनुगभन तथा
भूल्माङ्कनको ब्मिस्था लसपारयश गरयएको छ ।

(क) कामायरम स्तयको अनग
ु भन
मो स्तयको अनुगभन तथा भूल्माङ्कनको राधग प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत, याजस्ि शाखा तथा अन्म सम्िस्न्धत
शाखाका प्रनतननधधहरूराई स्जम्भेिाय िनाउनु ऩदभ छ । स्थानीम सयकायरे कस्म्तभा भहहनाभा एक ऩटक फैठक
िसी मोजनाको कामाभन्िमनको अिस्था तथा असुरी अिस्थाको अनुगभन गयी रऺ हालसर गनपतपभ आिश्मक
कामभगत ननणभमहरू गयी कामाभन्िमनभा ल्माउनु ऩदभ छ ।

(ि) याजस्ि ऩयाभशय सलभनतिाट अनग
ु भन तथा भल्
ू माङ्कन
याजस्ि ऩयाभशभ सलभनतरे चौभालसक रुऩभा याजस्ि सुधाय मोजनाको कामाभन्िमनको अिस्था, आम सङ्करनको
अिस्थाको ननमलभनत अनुगभन गयी कामभऩालरकाराई आिश्मक ऩयाभशभ प्रदान गनप कामभ मस अन्तगभत ऩदभ छ ।
त्मसैगयी आगाभी आधथभक फषभको राधग आमको अनभ
ु ान गनप कामभ, ऩि
ू भ बएका कामभको भल्
ू माङ्कन गयी स्रोत, दय
तथा दामयाभा सध
ु ायको राधग कक्रमाकराऩ लसपारयश गनप य त्मसको आधायभा आमको अनभ
ु ान गनुभ ऩदभ छ ।
मसका अनतरयक्त आधथभक फषभको सभाप्ती ऩश्चात ् याजस्ि सध
ु ाय मोजनाको सलभऺा गरयन्छ ।

(ग) कामयऩालरकािाट अनग
ु भन तथा भल्
ू माङ्कन
कामभऩालरकाको फैठकरे याजस्ि ऩयाभशभ सलभनतिाट प्रस्तत
ु गये का सझ
ु ािहरूराई छरपरभा ल्माई आिश्मक
ननणभम गनप कामभ मस अन्तगभत ऩदभ छ । छरपरको क्रभभा याजस्ि सुधाय मोजना तथा आम असुरी अिस्थाको
सलभऺा गयी आिश्मक नीनतगत तथा कामभगत ननणभम गनुभ आिश्मक बएभा ननणभम गरयन्छ ।
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(घ) िाह्म अनग
ु भन तथा भल्
ू माङ्कन
याजस्ि सुधाय कामभमोजना कामाभन्िमनभा सहस्जकयण गनभ चाहने सॊघीम भाभरा तथा साभान्म प्रशासन
भन्त्रारम, यास्रम प्राकृनतक स्रोत तथा वित्त आमोग, प्रदे श भन्त्रारम, दात ृ ननकामहरू आहदरे अनुगभनको राधग
सहमोग प्रदान गनभ सक्नेछन ् । मस्तो अनुगभन प्रणारीको स्थाऩनारे स्थानीम सयकायको अनुगभन तथा
प्रनतिेदन गनप ऺभताभा विकास हुनेछ । याजस्ि प्रशासनसॉग सम्िस्न्धत तथ्माॊक िाहे क मोजना कामाभन्िमन
प्रकक्रमाको अनुगभन तथा कयदाताहरूको अनुबुनत सङ्करन ऩनन अनुगभनको भू्म विधध हुन सक्नेछ । िाह्म
ऩऺफाट हुने अनग
ु भनफाट प्राप्त सझ
ु ािरे गाउॉ ऩालरकाको आन्तरयक स्रोत िवृ िभा सहमोग ऩग
ु ी गाउॉ ऩालरकाराई
वित्तीम सऺभता फनाउन सहमोग ऩु्नेछ ।

(ङ) कामयमोजना ऩरयभाजयन गनऩ
ुय ने
याजश्ि सुधाय कामभमोजना कामाभन्िमन गये को विगतको अनुबि, िोत व्मिस्थाऩन तथा ऩरयचारन गदाभ आएका

सभस्माहरुराई याजस्ि सुधाय सलभनतरे विस्तत
ृ रुऩभा ननमलभत छरपर गनुभ ऩदभ छ । छरपर गदाभ बािी हदनको
राधग सभम साऩेऺ फावषभक रुऩभा कामभमोजना ऩरयभाजभ गदै र्नु ऩदभ छ ।
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अनुसूची १: ऩष्ृ ठऩोषण सम्फन्धभा
ि.सॊ.

ऩष्ृ ठऩोषण

प्रमास

सम्ऩस्त्त कयको दय कसयी ननधाभयण गनप

फागभती

गरयएको छ य दय ननधाभयण गनप उऩमुक्त

सम्ऩस्त्तराई १० बागभा िगीकयण गरय भुल्माङ्कन

आधाय के हुन सक्छ बन्ने विश्रेषण गये को
ऩाइएन।
बौगोलरक
हहसाफरे
विकट

१

गाउॉ ऩालरकारे

ऩनन

ऩुॊस्जगत

रुऩभा

गये को बएताऩनन ऺेत्रगत रुऩभा मसराई िधगभकयण
गये को छै न। मो ऩालरका विकट ऺेत्रभा अिस्स्थत

गाउॉ ऩालरकारे सम्ऩस्त्त कयको सुरुिात गदाभ

बएकारे सम्बाव्मता अनुभान गरयएबन्दा धेयै न्मून

बन्ने

सभेहटनु

कयका सन्दबभभा स्िमॊ घोषणा गनभ रगाइ मसभा

आधायभा कयको दय तोक्नुऩनप विषमसभेत

मसफाट ठूरो उऩरस्ब्ध हुन सक्ने अनुभान गनभ
सककन्छ।

के कस्ता आधायभा सम्ऩस्त्त भूल्माङ्कन गनप
विषम

सुधाय

मोजनाभा

आिश्मक छ। याजस्ि नतनभ सक्ने ऺभताका
सुधाय

मोजनाभा

उदाहयणको

राधग

सभेहटनु
दग
भ
ु भ

लरनुऩदभ छ।

भात्राभा याजस्ि उठ्ने गये को छ। त्मसैरे सम्ऩनत

सम्ऩण
ू भ कयदाताहरुराई सभािेश गनभ सककमो बने

ऩालरकाहरुभा

सम्ऩत्ती कय रगाउॉ दा कयदातारे नतनभ सक्ने
िा नसक्ने बन्ने विषम विश्रेषण हुनु ऩदभ छ।

घय फहार कय य व्मिसाम कय कनत ऩालरकाभा

गाउॉ ऩालरकाभा घयफहार कय त्मनत प्रबाफकायी यहे को

खासै सम्बािना नबएकारे सुझाि गरयएका सफै

दे खखॉदैन तय ऩनन मो शीषभकफाट केही यकभ रगाताय

कक्रमाकराऩ कामाभन्िमन हुन सक्ने दे खखॉदैन।

रुऩभा प्राप्त हुॉदै आएकारे मसराई थऩ प्रबािकायी
रुऩभा अगाडड रैजानऩ
ु नप दे खखन्छ आम्दानीका
आधायभा घय फहार कय उठाउन सक्ने अिस्थाराई

२

ऩनन सम्ऩस्त्त कयभा जस्तै स्िमभ ् कय घोषणा गनभ
रगाइमो बने कयको दामयाभा िवृ ि गनभ सककने

दे खखन्छ। मसफाट सम्ऩूणभ घयधनीहरु कयको दामयाभा

यहन सक्दछन ्। मसैगयी ब्मिसाम कयका सन्दबभभा

ऩनन व्मिसाम कय दताभ शुल्क य नविकयण शुल्कका
स्थानीम तहरे आपूरे प्रदान गनप सेिाराई
३

केही

ऩालरका

हरुरे

सेिा

शुल्क

दस्तुय

लरनऩ
ु नप

दस्तुय

मसै अनुरूऩ मो गाउॉ ऩालरकाभा यही छरपर गदाभ

प्रदान गनप य सो सेिासॉग आफि गयी सेिा
सॊकरन

गनभ

सक्ने

सम्बािनाराई

हुने दे खखन्छ।

स्थानीमतहभा

ऩि
ू ाभधाय

उऩमोग

याजस्ि

सुधाय

मोजना

फनाउॉ दा

आिश्मक दे खखॉदैन।

प्रनतफिता जनाईएको छ।

गदाभ मो ऩालरकाभा ऩनन मसको सही उऩमोग हुन
सकेको दे खखदै न।

गनभ सककने बए ऩनन व्मिहायत् रागू गनभ
कामभमोजनाभा

आगाभी हदनभा मसराई अगाडड फढाउन सककने

कय

कभ बएको दे खखमो। कानुनफभोस्जभ कयायोऩण
विषमराई

गरय याजस्ि प्राप्त गनप क्रभभा यहे को दे खखएको छ ।

ऩफ
भ ाय उऩमोग शुल्कका विषमभा आन्तरयक रूऩभै
ु ध

ऩरयचारन गनभ सककने सम्बािनाको विश्रेषण

नसककने

प्रमोग

शुल्क

ऩरयचारन गनप सम्बािना अहहरे नै व्मिहारयक
छै न।

याजस्िराई विद्मुतीम भाध्मभको

फाऩत

छरयतो ढङ्गफाट विद्मत
ु ीम भाध्मभ प्रमोग गयी

उजागय गदाभ सुधाय मोजना फढी कामाभन्िमन

४

रूऩभा भात्र उठाउनुऩनप दे खखन्छ।

या्नु
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केही वििादहरु प्रशस्त भात्राभा दे खखएका कायणरे

५

व्मिसाम कय य व्मिसाम यस्जरे सन दस्तुयका

हारको स्थानीम ननकाम सॊयचना बन्दा अगाडडदे खख

मोजना

दताभ

नाभभा ब्रोकय िा शुल्क रगाउने गयी सुधाय

नै केही व्मिसामीहरुरे आफ्नो व्मिसाम सोहीअनुरुऩ

निीकयण फाऩत ् भात्र व्मिसाम दताभ कयिा

स्थानीम

फनाउनु

हुॉदैन।

व्मिसाम

दताभ

य

शुल्क रगाउने विषमभा मी स्ऩट हुनऩ
ु नप
दे खखन्छ।

गदै

आएको

तहभा

तय

नमाॉ

आफ्नो

सॊयचना

व्मिसाम

अन्तयगत

दताभ

नगये को

ऩाइएको छ। साथै व्मिसाम कयका रूऩभा दोहोयो
भायभा ऩये को केही व्मिसामीहरुरे जनाएकारे मही मो
शीषभक ऩनन वििाहदत नै यहे को दे खखन्छ।

कुनै

ऩालरकाहरूको

स्थाननम

सम्बािनाका

आधायभा याजस्ि सध
ु ाय मोजना फन्नु ऩनपभा
एउटै ढाॉचा य कक्रमाकराऩभा सध
ु ाय मोजना
फनाएको
६

दे खखमो।

उदाहयणकोराधग

कनतऩम

मो

ऩालरकाको

भु्म

स्रोत

ढुॊगा

धगट्टी

फारुिा,

व्मिसाम कय आहद यहे का छन ् त्मसैरे मही ऺेत्रराई
नै थऩ व्मिस्स्थत गनऩ
ुभ नप दे खखन्छ।

गाउॉ ऩालरकाभा ढुॊगा धगटी य फारुिा जस्ता
नदीजन्म

ऩदाथभ

फाट

ठुरो

याजस्िको

सम्बािना छ बने ठूरा शहयी ऺेत्रभा विऻाऩन
कयफाऩत

उल्रेखनीम

सककन्छ।

मसयी

याजस्ि

ऩालरकाको

प्राप्त

गनभ

सम्बािनाराई

उजागय गनप गयी सुधाय मोजना फन्नु ऩनप
दे खखन्छ।

घय फहार कय य सम्ऩस्त्त कयभा स्िमॊ घोषणा

घय फहार कय य सम्ऩनत कयका बफषमभा फसेय

गनप विधधका विषमभा अध्ममन बएको ऩाइएन

छरपर

। घयफहार कयको दय व्मिसानमक य सॊस्थागत

प्रबािकायी रूऩभा उठाउने प्रनतफिता जनाउनुबएको

को हकभा फढी दय य आिालसमको हकभा कभ
७

गनुभ

गदाभ

मो

ऩालरकारे

आगाभी

हदनभा

छ।

उऩमुक्त

हुदै न। मो घयफहार हदने
ब्मस्क्तको आएभा रा्ने बएकारे अरग अरग
गनुभ त्रुहटऩूणभ हुन्छ। कनतऩम ऩालरकाभा अरग
अरग गनप गयी सुधाय मोजनारे हदएको सझ
ु ाि
व्मक्त छै न।

८

कयका दय य आधाय तोक्दा नछभेकी स्थानीम

मो ऩालरकारे आफ्नो नछभेकी ऩालरकाराई सभन्िम

तहसॊग सभन्िम गनप विषमराई सभेत सफै

गयी कय याजस्िका फाये भा छरपर गनप नगये को

स्थानीम

ऩाइof] । अगाभी हदनभा आिश्मकताका आधायभा

तहको

याजस्ि

सभािेश गनुऩ
भ दभ छ।
सुधाय

मोजनाभा

कक्रमाकराऩहरु
सैिास्न्तक
९

सुधाय

मोजनाभा

सभािेश

बएका

व्मफहारयक
बएकारे

बन्दा

स्थानीम

सभन्िम गयी फढ्ने प्रनतफिता जनाएको छन ्।
फढी
तहफाट

कामाभन्िमन हुने बफषमभा आशॊका छ।

स्थानीम ऩालरकाहरुरे आ-आफ्नो एक कामभकार भात्र
ऩाय

गये का

छन ्।

मसैकायणरे

ऩनन

याजस्िका

सन्दबभभा ऩालरकाहरु आधायबूतरुऩभा हदगो फन्न

सकेका छै नन ् मसका राधग सैिास्न्तक कुयाहरुराई
ऩकडदै

व्मिहारयक

रुऩभा

स्थानीम

आफ्ना

कयदाताहरुराई कयका सन्दबभभा जागरुक फनाउनऩ
ु नप
दे खखन्छ ।
१०

प्रदे श सयकाय य सॊघीम सयकायरे दय तोक्ने य

स्थानीम कयदाताहरुसॉग फसेय छरपर गदाभ फायम्फाय

सॊकरन

उनीहरूको

गनप

तय

स्थानीम

तहराई

सभेत

फाॉडपाॉड हुने कय हरुभा स्थानीम तहरे गनऩ
ुभ नप
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गुनासो

कयराई

एक

द्िाय

प्रणारी

भाध्मभफाट भात्र ऊठाउॉ दा याम्रो हुने तथा कयको

बूलभकाभा याजस्ि सुधाय मोजना भौन छ।

िाये भा कुनै भ्रभ नयहने कुयाको जानकायी ऩाईएको
छ। त्मसैरे कय ऊठाउॉ ने याजस्ि अकपस एऊटै हुने य
त्महह अकपसरे नै स्थाननम, प्रदे श य सॊघीम गये य
फाॉडपाॉड

गनपहो

बने

गन
ु ासो सन्
ु न ऩाइन्छ।
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उधचत

हुन्थ्मो

होरा

बन्ने

अनस
ु च
ू ी २: तथ्माङ्क सङ्करन सच
ू ी
१ गाउॉ ऩालरकाको सॊक्षऺप्त ऩरयचम तथा हारको अिस्था

सॊक्षऺऩत
् ऩरयचम
-

नाभाकयण

-

घयधुयी तथा जनसॊ्मा

-

ऺेत्रपर तथा िडा विबाजन

-

प्रलसि स्थरहरु

भ्
ु म ऩि
ू ाभधायको अिस्था
-

सडक, फाटो, ऩुर

-

बफजुरी

-

खानेऩानी तथा लसॊचाई

-

सािभजननक बिन तथा ऩूिाभधायहरु

-

पोहयभैरा व्मिस्थाऩन (पोहयको ऩरयभाण य व्मिस्थाऩनको अिस्था)

आचथयक अिस्था
-

उद्मोग, व्मिसाम तथा करकायखाना

-

भु्म व्माऩारयक केन्रहरु

-

प्राकृनतक तथा ऩमभटकीम सम्ऩदा

१.

गाउॉ ऩालरकाको सॊगठन तथा याजस्ि प्रशासन

हारको सॊगठन सॊयचना
-

कभभचायीहरुको विियण

63

ि.सॊ.

ऩद

स्िीकृत दयफन्दी

स्थामी

ऩदऩुनतय

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

बौनतक सवु िधाहरु
-

कामाभरमका बिनहरु

-

सिायी साधन

-

पननभचय, कम्प्मुटय, वप्रन्टय

याजस्ि शािा तथा याजस्ि प्रशासन
-

याजस्ि शाखाभा कामभयत कभभचायीहरुको विियण
ि.सॊ.

नाभ

ऩद

१
२
३
४
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स्जम्भेिायी

कयाय

५
६
७
-

कामभकऺ तथा कामभ स्थरको ऩमाभप्तता

-

पननभचय, कम्प्मुटय, वप्रन्टय तथा अन्म बौनतक सुविधाहरु

-

याजस्ि सम्फन्धी डाटा फेस, याजस्ि प्रशासनभा सफ्टिेमय य त्मसको प्रमोग

-

कम्प्मूटय विलरङ्ग प्रणारीको प्रमोग

गाउॉ ऩालरकाको आम (आन्तरयक तथा िाह्म) सम्फन्धी विियण

-

विगत तीन आधथभक िषभहरु (२०७५⁄७६, २०७६⁄७७ य २०७७⁄७८) को मथाथभ आम विियण

-

चारु आधथभक िषभको (२०७८⁄७९) को अनभ
ु ाननत⁄फजेट विियण य गत चौभालसकको मथाथभ विियण

-

चारु आधथभक िषभका राधग गाउॉ सबारे ऩारयत गये को कय, शुल्क तथा दस्तुयका दयहरु

अन्म दस्तािेज तथा सूचनाहरु
-

ननिाभधचत ऩदाधधकायीहरुको विियण

-

गाउॉ

-

याजस्िसॉग सम्फस्न्धत अन्म नीनत तथा कामभक्रभहरु

-

गाउॉ ऩालरकाको फस्तुस्स्थनत विियण (Profile)

-

याजस्ि ऩरयचारनका राधग बएका प्रबािकायी प्रमासहरु

सबारे ऩारयत गये को आधथभक ऐन
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अनस
ु च
ू ी ३: विषमगत विश्रेषणको नभन
ू ा पायाभ
क) याजस्ि तपय
१) सम्ऩनत कय



सम्ऩस्त्त कय कामाभन्िमन प्रायम्ब बएको आधथभक फषभ्



जम्भा कयदाता सङ््मा:



गत आधथभक फषभभा उठे को जम्भा यकभ रु्



चारु आधथभक फषभको िावषभक रष्म रु्



चारु आधथभक फषभको गत भहहनासम्भ उठे को यकभ रु्



अधधकतभ य न्मन
ू तभ कय नतनप व्मस्क्तरे कनत नतये का छन ्? अधधकतभ रु्
न्मन
ू तभ रु्



गत आधथभक फषभसम्भको फक्मौता यकभ रु्

२) बूलभकय (भारऩोत)



गाउॉ ऩालरका लबत्रको जम्भा खेतीमो्म ज्गाको कूर ऺेत्रपर्

(ऩालरकाभा तथ्माङ्क

उऩरब्ध नबए भारऩोत िा नाऩी कामाभरमफाट प्राप्त गनभ सककने)


गत आ.फ. भा उठे को यकभ रु्



गत आ.फ.सम्भको जम्भा फक्मौता यकभ रु्

३) व्मिसाम कय



दताभ बएका व्मफसानमक पभभको सङ््मा:



गत आ.फ. भा उठे को जम्भा यकभ रु्



चारु आ.फ.को िावषभक रष्म रु्



चारु आ.फ. को गत भहहनासम्भ उठे को यकभ रु्



अधधकतभ य न्मन
ू तभ कय नतनप व्मस्क्तरे कनत नतये का छन ् ? अधधकतभ रु्
न्मन
ू तभ रु्



गत आ.फ.सम्भको फक्मौता यकभ रु्



दताभ हुन फाॉकी यहे का पभभको सङ््मा रु्

ि.सॊ. व्माऩाय व्मिसामको विियण
१

उद्मोग

२

वित्तीम सॊस्था (फैंक, विकास फैंक,

साना रगानी भझौरा रगानी ठूरा रगानी

सहकायी विभा, आहद)
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कैक्रपमत

३

व्माऩारयक बिन, भर, ननजी
अस्ऩतार, सॊस्थागत करेज
विद्मारम

४

डडरय तथा थोक विक्रेता

५

अन्म व्मिसाम

४) व्मिसाम िहार कय



सॊस्थागत रुऩभा (फैंक, सयकायी, नीस्ज विद्मारम, सयकायी कामाभरम आहदराई) बाडाभा हदएका
घयहरुको सङ््मा:



औषत भालसक घय बाडा यकभ रु्

व्मिसानमक पभभ (ऩसर, होटे र, ये टुये न्ट आहद) राई बाडाभा हदएका घयहरुको सङ््मा:
औषत भालसक घय बाडा यकभ रु्



आिालसम प्रमोजनका राधग बाडाभा हदएका घयको सङ््मा:

औषत भालसक घय

बाडा यकभ रु्


चारु आ.फ.को िावषभक रष्म रु्



चारु आ.फ. को पाल्गण
ु भहहनासम्भ उठे को यकभ रु्

५) जडडफट
ु ी, किाडी य जीिजन्तु कय



जडडफट
ु ी सङ्करन गनप व्मफसामीको सङ््मा:

सङ्करन हुने जडडफट
ु ीको औषत ऩरयभाण्

के.जी.

ि.सॊ.
क

प्रनत के.जी. जडडफट
ु ी कयको दय्
िस्तह
ु रु

चारु आ.फ.को रष्म्
ईकाई

कुर सङ्करन ऩरयणाभ

जडडिट
ु ी जन्म िस्तह
ु रु

ि

किाडी जन्म िस्तह
ु रु

ग

जीिजन्तु
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अनभ
ु ाननत भल्
ु म

ि) गैय कय याजस्ि तपय

१) लसपारयश/प्रभाखणत दस्तुय (िडा य ऩालरकाफाट गरयने सफै क्रकलसभका)



गत आ.फ. भा सफै गरयएको लसपारयश प्रभाखणतको सङ््मा:



लसपारयश/प्रभाखणत दस्तयु को न्मन
ू तभ दय्

लसपारयस/प्रभाखणत दस्तयु को

अधधकतभ दय्


गत आ.फ. भा प्राप्त मथाथभ आम रु्



चारु आ.फ.को िावषभक रष्म रु्



चारु आ.फ. को पाल्गण
ु भहहनासम्भ उठे को यकभ रु्



िावषभक रुऩभा दताभ य नविकयण सम्फन्धी सेिाको विफयण्

ि.स.

सेिाको क्रकलसभ

१

एप एभ ये डडमो

दस्तयु को सङ्करन हनसक्
ने
ु
सङ््मा
दय
कुर याजस्ि

गत आ.फ

भा प्राप्त
यकभ

घ िगभको ननभाभण व्मिसामी

२

ईजाजत

३

विद्मारम स्थाऩना

४

ऩत्रऩबत्रका

५

व्माऩारयक पभभ

६

सहकायी

७

अन्म
जम्भा

२) बिन ननभायण अनभ
ु नत दय



िावषभक रुऩभा ननभाभण हुने नमाॉ घयको सङ््मा:



नक्शाऩास प्रकृमाभा आउने गये का घयहरुको प्रनतशत्



नक्शाऩास दस्तयु को दय प्रनतिगभ पीट्



गत आ.फ. भा ऩास बएका नक्सा सङ््मा:



चारु आ.फ.को िावषभक रष्म रु्



चारु आ.फ. को पाल्गण
ु भहहनासम्भ उठे को यकभ रु्
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दस्तयु फाऩतको मथाथभ आम्

३) सेिा शुल्क

ि.स.

सेिाको क्रकलसभ

दय

१

हाटफजाय

२

ऩाककभङ

३

फहार बफयौटी शल्
ु क

४

पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन (सयसपाई)

५

सडक फस्त्त

६

शौचारम

७

ऩाकभ

८

ऩमभटककम स्थर

९

सडक, फसऩाकभ

१०

अचर सम्ऩनत भल्
ू माङ्कन

सेिाग्राहीको
सङ््मा

सङ्करन

हुनसक्ने कुर
याजस्ि

गत आ.फ भा
प्राप्त यकभ

जम्भा
४) बफिी

ि.स.

सम्ऩनतको क्रकलसभ

EIA/IEE प्रनतिेदन

अनस
ु ायको ऩरयणाभ

ढुॊगा
धगट्टी
१

िारि
ु ा
भाटो
स्रेट
अन्म

२
३
४

टे ण्डय पभभ (फावषभक
सङ््मा)
ऩस्
ु तक िा नक्शा
(सङ््मा)
अन्म सम्ऩनत
जम्भा
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दय

सङ्करन

हुनसक्ने कुर
याजस्ि

गत आ.ि.
भा प्राप्त
यकभ

चारु आ.ि.

को ठे क्का
यकभ

५) सम्ऩनत बाडा

ि.स.

सम्ऩनतको क्रकलसभ

१

भेलसन औजाय

२

घय िा ज्गा िा ऩोखयी

३

अन्म सम्ऩनत

ऩरयणाभ

दय

सङ्करन

हुनसक्ने
कुर याजस्ि

गत आ.ि.

चारु आ.ि.

यकभ

अनभ
ु ान

गत आ.ि.

चारु आ.ि.

यकभ

अनभ
ु ान

भा प्राप्त

को

जम्भा
६) दण्ड जरयिाना

ि.स.

दण्ड जरयिानाको क्रकलसभ

१

नक्शा ऩास

२

छाडा गाईिस्त/ऩशु

३

सडक िा सडक ऩेटी

४

पोहोयभैरा

ऩरयणाभ

दय

सङ्करन

हुनसक्ने
कुर याजस्ि

भा प्राप्त

को

अन्म
७) सिायी साधन कय (टे म्ऩो, स्जऩ, रक, हटऩय, भ्मान, भाईिोफस, लभननफस/फस)

ि.स.

सिायी साधनको
क्रकलसभ

१

टे म्ऩो

२

स्जऩ

३

लभननरक

४

रक

५

हटऩय

६

भ्मान

७

भाईक्रोफस

८

लभननफस

९

फस

सङ््मा

दय

अन्म
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सङ्करन

हुनसक्ने कुर
याजस्ि

गत आ.ि.
भा प्राप्त
यकभ

चारु आ.ि.

को अनभ
ु ान

८) प्रदे शसॉग फाॉडपाॉड हुने याजस्ि

ि.स. याजस्िको क्रकलसभ
१

सिायी साधन कय

२

घयज्गा यस्जरे शन शल्
ु क

३

भनोयञ्जन कय (कयदाता)

४

विऻाऩन कय (कयदाता)

ऩरयणाभ

दय

सङ्करन

हुनसक्ने कुर
याजस्ि

गत आ.ि.
भा प्राप्त
यकभ

चारु आ.ि.

को अनभ
ु ान

अन्म
९) गाउॉ ऩालरकाको स्िालभत्तभा यहे को जग्गा य मसको हारको उऩमोग सम्फन्धी विियण्

१०) गाउॉ ऩालरकाभा साियजननक, ऩनतय ऐरानी जग्गा य मसको हारको उऩमोगको अिस्था्

११) गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्रका भहत्िऩूणय ऩमयटक्रकम य धालभयक स्थरहरु सम्फन्धी विियण्
१२) आन्तरयक आमका अन्म कुनै थऩ सॊबाव्म स्रोत बएभा सोको विियण्

गाउॉ ऩालरका आम स्रोतहरु तथा हारको अिस्था

ि.

आमका प्रकाय

क

कय तपय

१

बलू भ कय (भारऩोत)

२

सम्ऩस्त्त कय

३

सिायी कय

४

घय ज्गा फहार कय

५

व्मिसाम कय

६

जडीिट
ु ी, किाडी य जीिजन्तु कय

ि

अन्म याजस्ि

१

ढुङ्गा, धगट्टी, िारि
ु ा, भाटो, काठ, दाउया,

सॊ.

सम्बािनाको
विियण

स्रेट, आहद जस्ता िस्तक
ु ो विक्री तथा
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सङ्करन

बएको⁄ नबएको

दय ननधाययणको
अिस्था

२

ननकासी शल्
ु क

नक्साऩास दस्तयु

३

व्मस्क्तगत घटना दताभ शल्
ु क

४

िहार विटौयी शल्
ु क

५

ऩाककभङ्ग शल्
ु क

६

अस्ऩतार सञ्चारन शल्
ु क

७

पोहयभैरा व्मिस्थऩन शल्
ु क

८

स्थानीम खानेऩानी शल्
ु क

९

स्थानीम विद्मत
ु भहशर
ु

१०

केिरकाय, रे ककॊ ग, कामाककङ्ग,

फन्जीजम्ऩ, जीऩफ्रामय, ऩाया्राईडडङ्ग,
आहद भनोयञ्जन तथा साहसी खेरकुद
सम्फन्धी सेिा तथा व्मिसामभा

११

सेिाशल्
ु क

ननभाभण, सञ्चारन य व्मिस्थाऩन गये का

स्थानीम ऩि
ू ाभधाय तथा सेिाभा सेिाशल्
ु क
(खानेऩानी, विजर
ु ी, धाया, अनतधथ गह
ृ ,
धभभशारा, ऩस्
ु तकारम, सबागह
ृ , ढर

ननकास, सडक फस्त्त, शौचारम, ऩाकभ,
ऩौडी ऩोखयी, व्मामाभशारा, ऩमभटककम

स्थर, हाटफजाय, ऩशु िधशारा, शिदाह
गह
ु ,
ृ , धोविघाट, सडक, फसऩाकभ, ऩर
आहद
१२

भल्
ू माङ्कन सेिा शल्
ु क

१३

दताभ, अनभ
ु नत तथा निीकयण दस्तयु
(एपएभ ये डडमो सञ्चारन, घ िगभको

ननभाभण इजाजतऩत्र, विद्मारम स्थाऩना,
स्थानीम स्तयका व्माऩारयक पभभ, आहद)
१४

१५
१६

ढुङ्गा, धगट्टी, िारि
ु ा, नन
ु , भाटो तथा

स्रेट जस्ता िस्तक
ु ो सिपऺण, उत्खनन
तथा उऩमोग शल्
ु क

िडा कामाभरम भापभत गरयने लसपारयस
तथा प्रभाखणत दस्तयु
दण्ड जरयिाना

गाउॉ ऩालरकाको स्िालभत्ि िा बोगचरनभा यहे का जग्गा य बिन
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ि.सॊ.
क

जग्गा यहे को स्थान

क्रक.नॊ.

ऺेत्रपर

हारको उऩमोग

बाडा िा फहार

हारको उऩमोग

बाडा िा फहार

यकभ (महद बएभा)

स्िालभत्ि यहे को जग्गा

१
२
३
४
५
ि

बोगचरनभा यहे को जग्गा

१
२
३
४
५
गाउॉ ऩालरकाको स्िालभत्िभा यहे का बिन

ि.सॊ.

बिन यहे को स्थान

बिनको विियण

यकभ (महद बएभा)

१
२
३
४
५
६
७

बिन सम्फन्धी विियण

ि.सॊ. घयको िगीकयण

१

अनभ
ु ाननत
सङ््मा

व्माऩरयक प्रमोजनका राधग ननलभभत बिन⁄घयहरु
(नोट: व्माऩारयक कम्प्रेक्स, ऩाटी प्मारेस,

अस्ऩतार, कोल्ड स्टोय, नीस्ज विद्मारम तथा
क्माम्ऩस, आहद)
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फहारभा
बएको

सङ््मा

औसत

फहार दय

२

औद्मोधगक प्रमोजनका बिन⁄घयहरु

३

आिालसम बिन⁄घयहरु

३.१

कच्ची घयहरु (कच्ची जोडाई तथा छाना)

३.२

अधभ कच्ची घयहरु (भाटोको जोडाई य कॊकक्रट िा

३.३

वऩरय लसस्टभ नबएको ऩक्की घय (Without RCC
Frame Structure)
वऩरय लसस्टभ बएको ऩक्की घय (With RCC
Frame Structure)
जम्भा

३.४

स्स्टरको छाना बएको)

जग्गा सम्फन्धी विियण

ि.सॊ. जग्गाको क्रकलसभ
१

शहयी ऺेत्र

२

आिासीम ऺेत्र

३

कृवष ऺेत्र

४

अनभ
ु ाननत

औसत भल्
ु माङ्कन दय (भारऩोत

ऺेत्रपर

कामायरमको आधायभा)

कैक्रपमत

िन तथा अन्म ऺेत्र
जम्भा

फहार विटौयी

ि.सॊ. सम्ऩस्त्तहरु
क

बिन तथा कोठाहरु

ख

भेलसनहरु

ग

सािभजननक सम्ऩस्त्त

ईकाई

ऩरयभाण

गाउॉ ऩालरकारे ननभायण, सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गये का सेिा
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दय

ि.सॊ. सेिाहरु

१

पोहयभैरा व्मिस्थाऩन

२

स्थानीम खानेऩानी

३

विजुरी

४

धाया

५

अनतधथ गह
ृ

६

ऩस्
ु तकारम

८

सबागह
ृ

ढर ननकास

१०

सडक िस्त्त

११

सािभजननक शौचारम

१२

ऩाकभ

१३

ऩौडी ऩोखयी

१४

व्मामभशारा

१५

ऩमभटकीम स्थर

१६

हाट फजाय

१७

ऩशु फधशारा

१८

शिदाह गह
ृ

१९

फसऩाकभ

२०

अन्म ऩाककभङ्ग ऺेत्र

२१

लसपारयश तथा प्रभाखणत

२२

दताभ, अनभ
ु नत, नविकयण

२३

भल्
ू माङ्कन सेिा शल्
ु क

२४

स्थान िा ऺेत्र

धभभशारा

७
९

उऩरब्ध गयाईएको

दस्तयु

नक्साऩास
जम्भा
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ईकाई य

ऩरयभाण

सेिा शल्
ु कको

सॊबािना के छ
?

हारको अिस्था
(आम)

िस्तुगत विश्रेषणको नभूना पायाभ

अर् शीषयकहरु

अवश्र्क सूचना

सूचनाको सम्भूाव्य स्रोतहरु

भूूिम कर (मालपोत)

जग्गाको िेत्रर्ल तथा ईपर्ोग

मालपोत कार्ायलर्

सम्पिि कर

सम्पिि धनी तथा िनजको नाममा रहेका

स्थानीर् तह, मालपोत कार्ायलर्,

जग्गा तथा संरचना

सभूेिणहरु

ईद्योग व्यवसार्का सङ््र्ा प्रकृ ित सिहत

स्थानीर् तह, घरे लु तथा साना ईद्योग

व्यवसार् कर

कार्ायलर्, व्यवसािर्क सङ्घ संगठनहरु
सवारी कर

गाईँ िेत्रमा रहेका सवारी साधनहरु

र्ातार्ात व्यवस्था कार्ायलर्

बहाल िवटौरी शुल्क

भूाडामा क्रद को जग्गाको िेत्रर्ल र भूाडा दर

स्थानीर् तह

घर जग्गा बहाल कर

भूाडामा क्रदइ का घरहरु तथा प्रचिलत दर

कर कार्ायलर्, जनगणना तथा
सवेिणहरु

िवज्ञापन कर

गाईँ िेत्रमा रहेका िवज्ञापन पाटीहरु

स्थानीर् तह

मनोरञ्जन कर

गाईँ िेत्रमा रहेका िसनेमा हलहरु

स्थानीर् तह

सवारी पार्ककङ शुल्क

पार्ककङ िेत्रको िेत्रर्ल तथा सवारी प्रवेश

स्थानीर् तह तथा स्थलगत सवेिण

सङ््र्ा
खानेपानी महशुल

धारा सङ््र्ा तथा पानीको ईपर्ोग

िवतरण पररमाण, िमटर ररिडङ

िवद्युत महशुल

िमटर सङ््र्ा तथा िवजुलीको ईपभूोग

िवतरण पररमाण, िमटर ररिडङ

र्ोहरमैला व्यवस्थापन

सेवा िलनेको सङ््र्ा

गाईँ पािलका, सेवा प्रदार्क

ढल िनकास सेवा शुल्क

सेवा िलनेको सङ््र्ा

गाईँ पािलका, सेवा प्रदार्क

हाटबजार सेवा शुल्क

हाटबजार िेत्रको िेत्रर्ल

स्थलगत सभूेिण

पशु वधशाला सेवा शुल्क

औषत पशु वध सङ््र्ा

स्थलगत सभूेिण

सावयजिनक संरचना

प्रत्र्ि सेवा िलनेको सङ््र्ा

स्थानीर् तह

भूाडा बहालमा क्रद को पसल, घर तथा

स्थानीर् तह

शुल्क

ममयत सम्भूार शुल्क
भूाडा तथा बहाल

प्रचिलत भूाडा
मेिसन तथा औजार भूाडा

भूाडामा क्रद को मेिसन तथा औजार र

स्थानीर् तह

प्रचिलत भूाडा
ताल, पोखरी तथा जग्गा

ताल, पोखरी तथा जग्गाहरुको सङ््र्ा तथा

भूाडा

िेत्रर्ल तथा प्रचिलत भूाडा

प्राकृ ितक स्रोत

िनस्काशन पररणाम

स्थानीर् तह

EIA प्रितवेदन, स्थलगत सभूेिण

कु ल अर् सम्भूाव्यता पिहचान (िशषयकगत रुपमा िवश्लेषण गने)
िववरण

सङ््र्ा

औषत कर वा शुल्कको दर

ठू ला
मझौला
साना
कु ल अर् सम्भूाव्यता
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सम्भूाव्य रकम

खुद अर् सम्भूाव्यता पिहचान
िववरण

रकम

कु ल अर् सम्भूाव्यता
खुद अर् सम्भूाव्यता: करको दार्रामा ल्र्ाईन सक्रकने (कु ल सम्भूाव्यताको ...
प्रितशतले हुने रकम)
खुद अर् सम्भूाव्यता पिहचान (अर् ठे क्का)
िववरण

रकम

कु ल अर् सम्भूाव्यता
करको दार्रामा ल्र्ाईन सक्रकने (कु ल सम्भूाव्यताको ... प्रितशतले हुने रकम)
घटाईने, ठे केदारको ओभूरहेड खचय (अर्को १५ प्रितशतले हुने रकम)
घटाईने, ठे केदारको नार्ा (अर्को १० प्रितशत)
खुद अर् सम्भूाव्यता (प्रारिम्भूक ठे क्का ऄङ्क)
िनश्कषय:
सम्भूाव्यता पिहचान पिछ अर्

खाडल ठू लो हुनुको कारण

सङ्कलनमा ठू लो खाडल (GAP)
देिख का अर् िशषयकहरु
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समाधानका ईपार्हरु

अनस
ु च
ू ी ४: तिस्वर तथा माआन्र्ुटहरू

फागभती गाउॉ ऩालरका कामायरम

गाउॉ ऩालरकाभा प्रायस्म्बक

5रपरभा याजश्ि ऩयाभशय सलभनतका सॊमोजक य गाऩा उऩाध्मऺ रगामत
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प्रायस्म्बक

5रपरभा ;xefuL

ऩयाभशयदाता छरपरका िभभा
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लभहटङ भाइन्मुट
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